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Priloga 1: Splošni okoljevarstveni pogoji 

V okviru tega naročila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi 

okoljevarstvene pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju. 

Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih 

železnic. Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne 

funkcije na Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko 

varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter 

vzdrževanje celotne železniške infrastrukture.  

Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, 

da te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na 

območju Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem:  

 skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo 

varovanje okolja;  

 skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih 

materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic;  

 skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim standardom 

varovanja okolja – materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih oz. škodljivih 

snovi;  

 skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu 

zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri 

prevozu nevarnega blaga;  

 skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri 

izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja.  

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih 

železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali 

pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture zagotavljati:  

 ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev 

zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se začasno skladiščijo nevarni 

odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje 

pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov; 

 ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo 

občasno – v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr. večje 

čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov;  

 skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in 

Požarnim redom Slovenskih železnic; 

 skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov; 

 skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba 

energije, vode, povzročenih odpadkov);  

 pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru 

uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za 

posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih 

železnicah;  

 stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega 

funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe;  

 obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter 

dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje.  
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S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic 

morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca 

ali v imenu izvajalca. O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti 

pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani 

Slovenskih železnic.  

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim 

funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v 

skladu s pogodbenimi določili.  

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na 

objektih kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo 

prispevajo k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.
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