
Priloga 1 
…………………………………. 
 
…………………………………. 
            (naziv in naslov vložnika) 
 
 
 
Javna agencija za železniški  
promet Republike Slovenije 
Kopitarjeva ul. 5 
2000 Maribor, Slovenija 
Sektor za izvajanje nalog varnostnega organa 
 
 
 
Na podlagi 32. člena Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08) 
dajemo  
 
 

V L O G O 
za strokovno-tehnično presojo delavnice 

 
  

s katero prosimo, da varnostni organ opravi strokovno-tehnično presojo v: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

(naziv podjetja in naziv delavnice ter naslov) 
 
za oceno usposobljenosti za pridobitev pooblastila za opravljanje vzdrževalnih aktivnosti na 
železniških vozilih in/ali njihovih sestavnih delih, označenih v pregledu predmetov vzdrževanja in 
vrst vzdrževalnih del. 

 
Pri strokovno-tehnični presoji naj se ugotovi izpolnjevanje zahtevanih kriterijev v zvezi s/z: 
 
− osebjem, 
− tehnično opremo,  
− merilnimi in preskusnimi sredstvi oziroma napravami, 
− tehnično dokumentacijo in tehničnimi predpisi, 
− zagotavljanjem kakovosti, 
− kvalifikacijami v varilni tehniki, 
− kvalifikacijami za neporušne preiskave materiala, 
− kvalifikacijami za opravljanje posebno zahtevnih vzdrževalnih del, 
− kvalifikacijami za izvajanje kontrole. 
  
Strokovno-tehnična presoja naj se opravi s preverjanjem zahtevane proizvodno-tehnične, 
organizacijske in kadrovske dokumentacije in pregledom naslednjih proizvodnih oddelkov: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
in naprav: ……………………..…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 
Pregled predmetov vzdrževanja in vrst vzdrževalnih del: 
 
1. Železniška vozila: 
      (zadevno okence prekrižati) 

 električne lokomotive, 
 dizelske lokomotive, 
 parne lokomotive; 

 
 električne motorne garniture, 
 dizelske motorne garniture; 

 
 motorna vozila za posebne namene, 
 navadni potniški vagoni, 
 posebni potniški vagoni, 
 krmilni vagoni; 

 
 navadni tovorni vagoni, 
 posebni tovorni vagoni, 
 specialni tovorni vagoni, 

 
 vlečena vozila za druge namene; 

 
 razne komponente železniških vozil: 
- podstavni vozički, 
- kolesne dvojice, 
- vitalni sklopi in deli zavor, 
- odbojne in spenjalne naprave, 
- vzmetenje (jekleno, gumasto, zračno), 
- avtostop naprave, 
- merilniki hitrosti, 
- ………… 
   

2.  Vzdrževalna dela: 
 kontrolni pregledi v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil, 
 revizije v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil, 
 sprotno vzdrževanje zavor, 
 vzdrževanje vitalnih sklopov in delov zavor, 
 vzdrževanje podstavnih vozičkov, 
 vzdrževanje kolesnih dvojic, 
 vzdrževanje visokonapetostnih naprav vozil, 
 nadzor/pregled avtostop naprav, 
 varjenje na železniških vozilih, 
 nadzor/pregled sklopov, delov in naprav vozil, za katere se zahteva kontrola, 
 tehtanje vozil, 
 …………………………………………………… 

 
 
 
 
 




