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33. člen
(zdravstveni pregledi izvršilnih železniških delavcev,  

začeti pred uveljavitvijo pravilnika)
Pregledi izvršilnih železniških delavcev, ki so se začeli 

pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s Pravil‑
nikom o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnje‑
vati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 38/79).

34. člen
(računanje rokov)

Roki iz 8. člena tega pravilnika se računajo od dneva, ko 
je bil opravljen zadnji zdravstveni pregled izvršilnih železniških 
delavcev po predpisu, ki se je uporabljal do uveljavitve tega 
pravilnika.

35. člen
(prenehanje uporabe predpisov)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpol‑
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Roki za opravljanje zdravstvenih pregledov  

 
Starost izvršilnega železniškega delavca v letih 

Delovno mesto / starost do 40 let od 41 do 
62 let nad 62 let do 60 let nad 60 let 

1.1. Premikač 60 m 36 m 12 m   
1.2. Vodja premika 60 m 36 m 12 m   
2.1. Vlakovodja 60 m 36 m 12 m   
3.1. Pomočnik strojevodje 60 m 36 m 12 m   
3.2. Strojevodja    36 m 12 m 
4.1. Preglednik vagonov 60 m 36 m 12 m   
5.1. Voznik progovnih vozil 60 m 36 m 12 m   
6.1. Kretnik 60 m 36 m 12 m   
6.2. Odjavnik 60 m 36 m 12 m   
7.1. Prometnik 60 m 36 m 12 m   
7.2. Progovni prometnik 60 m 36 m 12 m   
7.3. Vlakovni dispečer 60 m 36 m 12 m   
8.1. Progovni čuvaj 60 m 36 m 12 m   
9.1. Vzdrževalec prog, objektov in 

opreme proge 60 m 36 m 12 m   

9.2. Vzdrževalec signalnovarnostnih 
naprav 60 m 36 m 12 m   

9.3. Vzdrževalec telekomunikacijskih 
omrežij in opreme 60 m 36 m 12 m   

9.4. Vzdrževalec stabilnih naprav 
električne vleke 60 m 36 m 12 m   

9.5. Dispečer stabilnih naprav električne 
vleke 60 m 36 m 12 m   

10.1. Sprevodnik 60 m 36 m 12 m   
10.2. Vodja vlaka 60 m 36 m 12 m   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

njevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo v železni‑
škem prometu (Uradni list SFRJ, št. 38/79).

36. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
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