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Priloga 1 
 

VLOGA ZA DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO 
 

1. SPLOŠNA NAVODILA 
 

Varnostni organ za zbiranje informacij z namenom izdaje novega, obnovljenega, 
spremenjenega ali posodobljenega dovoljenja ali dvojnika dovoljenja za strojevodjo uporabi 
naslednjo usklajeno obliko.  

 
Vloga za dovoljenje za strojevodjo vsebuje: 
 
(a) Obrazec vloge za dovoljenje za strojevodjo  
Obrazec je potrebno izpolniti, e prosilec ali njegov pooblaš enec zahteva novo, 

posodobljeno, spremenjeno ali obnovljeno dovoljenje ali dvojnik dovoljenja za strojevodjo. 
Obrazec vloge je dolo en v 2. to ki te priloge. 

 
(b) Izjavo o varstvu osebnih podatkov 

Primer izjave o varstvu podatkov je naveden v 3. to ki te priloge.  
 
(c) Seznam priloženih dokumentov 

Seznam priloženih dokumentov je v 4. to ki te priloge. 
 

Navodilo k izpolnjevanju obrazca vloge za dovoljenje za strojevodjo je v 5. to ki in se ne prilaga. 
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2. PODROBNI PODATKI O DOVOLJENJU IN PROSILCU 
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3. DOVOLJENJE PROSILCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

 

 

 

 

DOVOLJENJE 

 

 

 

 

Spodaj podpisani ______________________________________________________________ 
(ime in priimek prosilca, datum rojstva in prebivališ e), kot vlagatelj vloge za izdajo dovoljenja 
za strojevodjo, izrecno in nepreklicno dovoljujem, da Javna agencija za železniški promet 
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor obdeluje moje osebne podatke za potrebe 
dovoljenja za strojevodjo. 

 

 

 

 

Datum: 

 

____________________ 

 

Lastnoro ni podpis prosilca: 

 

________________________________ 
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4. SEZNAM DOKUMENTOV, KI JIH JE TREBA PRILOŽITI K OBRAZCU VLOGE ZA 
DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO 

   
 DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI SKUPAJ Z VLOGO ZA Datum prejetja 

   

4.1 NOVO DOVOLJENJE  

   

4.1.1 Podpisan obrazec vloge  

   

4.1.2 Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov (3.2 to ka te priloge)  

   

4.1.3 Dokazila o najvišji ravni izobrazbe  

   

4.1.4 Zdravniško spri evalo o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih pogojev za 
varno delo strojevodje  

   

4.1.5 Potrdilo o strokovni usposobljenosti, ki  ga izda subjekt usposabljanja  

   

4.1.6 Kopija potnega lista/nacionalne osebne izkaznice/drugega priznanega 
identifikacijskega dokumenta  

   

4.2 POSODOBITEV  

   

4.2.1 Trenutno dovoljenje  

   

4.2.2 Utemeljitev spremembe zaradi posodobitve podatkov  

   

4.3 SPREMEMBA  

   

4.3.1 Trenutno dovoljenje  

   

4.3.2 Zdravniško spri evalo o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih pogojev za 
varno delo strojevodje  

   

4.3.3 Utemeljitev spremembe zaradi popravka podatkov  

   

4.4 DVOJNIK  

   

4.4.1 Izjava o razlogu za potrebo o dvojniku (uni eno/ukradeno/izgubljeno 
dovoljenje/spremenjeni podatki)  

   

4.4.2 Dovoljenje, vendar le e se zahteva dvojnik, ker je bilo dovoljenje 
spremenjeno/poškodovano  

   

4.5 OBNOVA  
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4.5.1 Zdravniško spri evalo o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih pogojev za 
varno delo strojevodje  

   

4.5.2 Kopija zadnjega dovoljenja  

   

4.5.3 Dokazila o ohranjeni usposobljenosti   
 

 

 

Interna referen na številka  Datum zadnje vloge  

    
    

    

PROSTOR, REZERVIRAN ZA ŽIG 
VARNOSTNEGA ORGANA 

 

4. SEZNAM DOKUMENTOV, KI JIH JE TREBA PRILOŽITI K OBRAZCU VLOGE ZA 
DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO 

   
 DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI SKUPAJ Z VLOGO ZA Datum prejetja 

   

4.1 NOVO DOVOLJENJE  

   

4.1.1 Podpisan obrazec vloge  

   

4.1.2 Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov (3.2 to ka te priloge)  

   

4.1.3 Dokazila o najvišji ravni izobrazbe  

   

4.1.4 Zdravniško spri evalo o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih pogojev za 
varno delo strojevodje  

   

4.1.5 Potrdilo o strokovni usposobljenosti, ki  ga izda subjekt usposabljanja  

   

4.1.6 Kopija potnega lista/nacionalne osebne izkaznice/drugega priznanega 
identifikacijskega dokumenta  

   

4.2 POSODOBITEV  

   

4.2.1 Trenutno dovoljenje  

   

4.2.2 Utemeljitev spremembe zaradi posodobitve podatkov  

   

4.3 SPREMEMBA  

   

4.3.1 Trenutno dovoljenje  

   

4.3.2 Zdravniško spri evalo o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih pogojev za 
varno delo strojevodje  

   

4.3.3 Utemeljitev spremembe zaradi popravka podatkov  

   

4.4 DVOJNIK  

   

4.4.1 Izjava o razlogu za potrebo o dvojniku (uni eno/ukradeno/izgubljeno 
dovoljenje/spremenjeni podatki)  

   

4.4.2 Dovoljenje, vendar le e se zahteva dvojnik, ker je bilo dovoljenje 
spremenjeno/poškodovano  

   

4.5 OBNOVA  
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5. NAVODILA K OBRAZCU VLOGE 
 
1.  Prvi oddelek obravnava organizacijo, ki izdaja dovoljenja 
1.1  Vnese se naziv varnostnega organa (Javna agencija za železniški promet Republike 

Slovenije).  

1.2 Izpolnite s podatki o varnostnem organu (Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija). 

 
2.  Drugi oddelek obravnava stanje dovoljenja 
2.1.  Ozna ite eno od naslednjih štirih polj, da navedete razlog za vlogo.  

2.2  Ozna ite to polje, e se vloga vlaga za novo dovoljenje; v tem primeru je treba 
zagotoviti dokumente, navedene v to ki 4.1.  

2.3  Ozna ite to polje, e se vloga vlaga za posodobljeno ali spremenjeno dovoljenje, ter 
izpolnite besedilno polje, v katerem navedete razlog za posodobitev ali spremembo.  

-  Posodobitev: dovoljenje je treba na primer posodobiti, e je spremenjen izbirni element, 
kot je osebni naslov strojevodje ali referen na številka zaposlenega.  

- Sprememba: dovoljenje je treba spremeniti, e je treba spremeniti to ko iz dodatnih 
informacij ali omejitve po zdravniškem pregledu ali e polje vsebuje napako in je to treba 
popraviti.  

2.4  Ozna ite to polje, e se vloga vlaga za obnovo dovoljenja. Dovoljenje je treba obnoviti 
vsakih 10 let, pri emer je treba predložiti novo fotografijo.  

2.5  Ozna ite to polje, e se vloga vlaga za dvojnik dovoljenja, ter izpolnite besedilno polje, 
v katerem navedete razlog za zahtevo (npr.: izguba, kraja ali nenamerno uni enje). Varnostni 
organ preveri, ali je dovoljenje, za katerega se zahteva dvojnik, še vedno veljavno in ni bilo 
preklicano ali razveljavljeno.  

2.6  Evropska identifikacijska številka se dodeli, ko se dovoljenje izda prvi . e se vloga 
vlaga za prvo dovoljenje, pustite to polje prazno.  

Vpišite številko EIN, e vlagate vlogo za dovoljenje, ki ga je treba spremeniti, posodobiti, 
obnoviti ali zamenjati (izdaja dvojnika).  

2.7  Izpolnite to polje, e vlagate vlogo za dovoljenje, ki ga je treba spremeniti, posodobiti, 
obnoviti ali zamenjati (izdaja dvojnika).  

2.8  Navesti morate, ali vlogo vlaga prosilec ali drug pooblaš enec. Ta podatek se lahko 
uporabi za spremljanje vlog in po potrebi za vzpostavitev stika s strojevodjo, katerega poštni 
naslov ni ve  veljaven.  

2.9  Ozna ite to polje, e vlogo vlaga prosilec.  

2.10  Ozna ite to polje, e vlogo vlaga pooblaš enec.  

2.11  Izpolnite to to ko (2.11–2.13), e vlogo predloži pooblaš enec v imenu prosilca in 
navedite ime pooblaš enca, ki vlaga vlogo. 

2.12  Vpišite status pooblaš enca, ki predloži vlogo (delodajalec). S tem se omogo a 
beleženje preverjanj o stalnem usposabljanju, npr. tistem, ki se opravlja kot del sistema 
upravljanja varnosti prevoznikov v železniškem prometu ali upravljavcev železniške 
infrastrukture.  

2.13  Vpišite poštni naslov pooblaš enca, ki vlaga vlogo, v naslednjem vrstnem redu:  
- ulica, 
- poštna številka/kraj,  
- država, 
- telefonska številka ( e smatra, da je to primerno), 
- e- naslov. 
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2.14  V naslednjo to ko (2.15–2.23) vpišite osebne podatke prosilca.  

2.15  Vpišite priimek (družinsko ime) ali priimke v istem vrstnem redu, kot so navedeni v 
potnem listu ali na nacionalni osebni izkaznici prosilca ali drugem priznanem identifikacijskem 
dokumentu.  

2.16  Vpišite ime ali imena prosilca v istem vrstnem redu, kot so navedena v potnem listu ali 
na nacionalni osebni izkaznici prosilca ali drugem priznanem identifikacijskem dokumentu.  

2.17  Ozna ite ustrezno polje za navedbo spola prosilca.  

2.18  Tukaj vpišite datum rojstva prosilca.  

2.19  Vpišite kraj rojstva prosilca (mesto ali kraj), kot sledi:  

razpoznavni znak (dve rki) države, kot je navedeno v 6. poglavju te priloge-poštna številka-
kraj. V kolikor država ni lanica EU se napiše njeno polno ime. 
 
Vpišite:  

- državljanstvo in državo rojstva prosilca,  
- materni jezik prosilca. 

2.20  Vpišite referen no številko, ki jo delodajalec dodeli zaposlenemu.  

2.21  Navedite poštni naslov, na katerega se pošlje dovoljenje (naslov, ki ga navede prosilec 
ali pooblaš enec, ki predloži vlogo v njegovem imenu), v naslednjem vrstnem redu, e se 
razlikuje od vrstnega reda v polju 2.13 ali polju 2.22):  

- ulica in številka, 
- poštna številka in kraj, 
- država. 
Ta podatek je pomemben, ker varnostnemu organu omogo a, da strojevodjo ali 

pooblaš enca, ki vloži vlogo v njegovem imenu, zaprosi za pojasnitev glede dokumentov ali 
predloženih informacij.  

2.22 Stalni naslov prosilca, ki se lahko navede v dovoljenju v naslednjem vrstnem redu:  

- ulica in številka, 
- poštna številka in kraj,   
- država. 
Za dodatne podatke, npr. telefonska številka ali e-naslov, se lahko dodajo dodatna polja.  

2.23 Dodajte fotografijo prosilca, po možnosti digitalno fotografijo (zaželeno formata: jpeg, 
bmp, tiff), ki omogo a dobro lo ljivost pri majhni velikosti. Pri vlogah za obnovo je treba 
predložiti novo fotografijo.  

Fotografija mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
- na fotografiji mora biti viden celoten obraz od spredaj, o i morajo biti odprte,  
- na fotografiji mora biti cela glava, od vrha las do ramen,  
- ozadje fotografije mora biti bele ali peš ene barve,  
- na obrazu ali ozadju naj ne bodo vidne sence, 
- obrazni izraz na fotografiji naj bo naraven (zaprta usta),  
- na obrazu ne sme biti son nih o al z barvnimi le ami ali o al z debelim okvirjem, od le  

se ne sme odbijati svetloba,  
- oseba ne sme nositi klobuka, 
- kontrast in osvetlitev fotografije morata biti obi ajna. 

2.24 Prosilci morajo na papirju ali v elektronski obliki predložiti podpisano izjavo, da so 
podatki, ki jih je navedel kandidat/strojevodja, resni ni. Za izjavo veljajo dolo be kazenskega 
zakonika o krivem pri anju.  

2.25 Vpišite datum podpisa vloge.  

2.26  Tu dodajte lastnoro ni podpis prosilca.  
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2.27  Tukaj se vpiše datum prejema obrazca vloge zaradi preverjanja, ali je dovoljenje 
izdano  najpozneje v enem mesecu od prejetja vseh potrebnih dokumentov. 

 

3.  Varstvo osebnih podatkov 
Prosilec mora varnostnemu organu dati dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov potrebnih 

za dovoljenje za strojevodjo. Dovoljenje mora biti v pismeni obliki ter lastnoro no podpisano, kot 
izhaja iz dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov. 

 
4.  Dokumenti, ki zagotavljajo dokaze v podporo informacijam glede mogo ega 

statusa dovoljenja 
4.1  Za pridobitev novega dovoljenja ozna ite polje 1 v 4. to ki (seznam priloženih 

dokumentov) in predložite dokumente, navedene v to kah od 1.1 do 1.6.: 
- (1.2) dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov, 
- (1.3) dokazilo o izpolnjevanju zahteve za izobrazbo,  
- (1.4) zdravniško spri evalo o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih pogojev za varno delo 

strojevodje,  
- (1.5) potrdilo o splošni strokovni usposobljenosti, ki ga izda subjekt usposabljanja. 

4.2  Za posodobljeno dovoljenje ozna ite polje 2 ter predložite dokumente, navedene v 2.1 in 
2.2 to ki.  

4.3  Za spremenjeno dovoljenje ozna ite polje 3 in predložite dokumente, navedene v 3.1 in 
3.2 ali 3.3 to ki.  

4.4  Za pridobitev dvojnika dovoljenja ozna ite polje 4 in predložite dokumente, navedene v 
4.1 in 4.2 to ki.  

4.5  Za obnovo dovoljenja ozna ite polje 5 in predložite dokumente, navedene v 5.1, 5.2 in 
5.3 to ki.  

Dokazilo iz 4.5.3 to ke o ohranjanju ravni usposobljenosti se nanaša na strojevodje, ki morda 
niso vklju eni v sistem varnega upravljanja za prevoznike v železniškem prometu in upravljavce 
železniške infrastrukture.  

 
6. OZNAKA DRŽAV LANIC 

Oznake države lanice, ki izdaja dovoljenje, so na podlagi ISO 3166 koda aplha-2 slede e: 

AT: Avstrija 
BE: Belgija 
BG: Bolgarija 
CY: Ciper  
CZ: eška 
DK: Danska 
EE: Estonija 
FI: Finska 
FR: Francija 
DE: Nem ija 
EL: Gr ija 
HU: Madžarska 
IS: Islandija 
IE: Irska 
IT: Italija 
LV: Latvija 
LI: Lihtenštajn 
LT: Litva 
LU: Luksemburg 
MA: Malta  



Stran 5906 / Št. 44 / 7. 6. 2011 Uradni list Republike Slovenije

6. OZNAKA DRŽAV LANIC 
Oznake države lanice, ki izdaja dovoljenje, so na podlagi ISO 3166 koda aplha-2 slede e: 

AT: Avstrija 

BE: Belgija 

BG: Bolgarija 

CY: Ciper  

CZ: eška 

DK: Danska 

EE: Estonija 

FI: Finska 

FR: Francija 

DE: Nem ija 

EL: Gr ija 

HU: Madžarska 

IS: Islandija 

IE: Irska 

IT: Italija 

LV: Latvija 

LI: Lihtenštajn 

LT: Litva 

LU: Luksemburg 

MA: Malta  

NO: Norveška 

NL: Nizozemska 

PL: Poljska 

PT: Portugalska 

RO: Romunija 

SK: Slovaška 

SI: Slovenija 

ES: Španija 

SE: Švedska 

CH: Švica 

UK: Združeno kraljestvo  




