
POGOJI POSLOVANJA KO SŽ-VIT 

 

1 SPLOŠNO 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami/naročniki 
in so navedeni v vsaki pogodbi, oziroma ponudbi s strankami kontrolnega organa SŽ-VIT 
d.o.o., razen v primeru, da  je v pogodbi, oziroma ponudbi določeno drugače. 

Kontrolni organ SŽ-VIT d.o.o. je tipa C 

 

2 PRAVNI STATUS  

Kontrolni organ je organiziran znotraj družbe SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., ki je pravna oseba. 

Družba SŽ-VIT je vpisana v sodni register, št. vpisa 1/25961/00  pri Okrožnem sodišču v 

Ljubljani. Matična številka družbe je 5865824. 

 

3 POSLOVNI PROSTORI IN KONTAKT 

Kontrolni organ SŽ-VIT d.o.o. je enovito organiziran, deluje na štirih lokacijah. 

Sedež kontrolnega organa je na   Zaloški cesti 217, 1000 Ljubljana in  deluje  na lokacijah: 

- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana  
- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Dobova, Ul.15. Aprila 23, 8257 Dobova  
- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor  
- SŽ –VIT, d.o.o., Lokacija Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj  

   Na posamezni lokaciji se izvajajo kontrole po spodnji matriki: 
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1 Tlačne posode za komprimiran zrak X X X X X 

2 Tlačne posode na železniških vozilih po prilogah G in H 

standardov SIST EN 286-3 in 286-4 

X X X X X 

3 Varovalna oprema –  varnostni ventili, kontrolna nastavitev in 

funkcionalnost  

X X    

4 Cisterne za prevoz nevarnega blaga po železnici v skladu z 

RID 

 X  X  

  

 



4 KONTAKT: 

Internet: www.sz-vit.si 

e-pošta:        kontrolni.organ@sz-vit.si  

 

5 DELOVNI ČAS   

 
Redni delovni  čas je od ponedeljka do petka, med 7:00 in 15:00 uro. 
 
 

6 PONUDBE 

 

Povpraševanje se lahko posreduje na SŽ-VIT d.o.o. po  elektronski pošti ali v pisni obliki. 
O pogojih  izvedbe storitve in o dokumentaciji, ki jo mora naročnik predhodno predložiti, se izvajalec-
kontrolor dogovori pred pripravo ponudbe. 
 

7 NAROČANJE  

 

Na podlagi povpraševanja se za vsakega naročnika posebej pripravi konkretna ponudba, ki 
se izdela v pisni obliki in se jo posreduje naročniku na njegov naslov. 
Cene se oblikujejo po veljavnem ceniku Kontrolnega organa SŽ-VIT d.o.o. 
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno storitve. 

V pisni pogodbi je definiran obseg in vrsta del  ter morebitni drugi posebni pogoji.  

Rok za preklic pogodbe se določi za vsako  pogodbo posebej. Rok za preklic posameznih 
naročil je najmanj pet dni pred dogovorjenim rokom za pričetek izvajanja storitve.  

Obseg dela : 

Kontrolni organ je usposobljen in akreditiran  za pregled: 

- tlačnih posod za komprimiran zrak, uvodni, periodični in izredni pregled po Pravilniku o 

pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur.list  RS št. 92/08), člen 17 

- tlačne posode na železniških vozilih po prilogah G in H standardov SIST EN 286-3 in 

286-4 

- varovalne opreme –  varnostnih ventilov, kontrolne nastavitve in funkcionalnost  

- cistern za prevoz nevarnega blaga po železnici v skladu z RID, vagonov-cistern, 

periodične  preglede med uporabo , izredna in vmesna  kontrola na podlagi 

Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici 

Kontrolni organ SŽ-VIT pri svojem delu uporablja postopke, ki so potrjeni s strani Slovenske 

akreditacije. Seznam postopkov je v prilogi akreditacijske listine na strani  http://www.slo-

akreditacija.si/?s=K-105&post_type=lpacreditation. 

 

http://www.sz-vit.si/
mailto:kontrolni.organ@sz-vit.si
http://www.slo-akreditacija.si/?s=K-105&post_type=lpacreditation
http://www.slo-akreditacija.si/?s=K-105&post_type=lpacreditation


8 OBVEZNOSTI STRANKE 

Stranka sama poskrbi, da je predmet kontrole primerno pripravljen za pregled.  

Morebitna priprava predmeta kontrole za pregled se zaračuna posebej. 

Stranka mora kontrolnemu organu- kontrolorju dostaviti  naslednjo dokumentacijo: 

- za tlačno posodo za komprimiran zrak, kurjeno ali drugače ogrevano opremo pod 

tlakom, varovalno opremo - skladno s pravilnikom Uradni list RS 92/08. 

- za cisterne za prevoz nevarnega blaga po železnici - po pravilniku RID skladno  s  točko 

1.8.7.7.4 

 

9 GARANCIJA KONTROLNEGA ORGANA 

 

Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda, ne prevzema  

pa odgovornosti za stanje opreme v uporabi. 

 

10 PLAČEVANJE 

Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v roku 15 dni po 

izstavitvi.  

V primeru, da plačilo opravljene storitve ni izvedeno v dogovorjenem  roku ,se obračunajo 

zakonite  zamudne obresti od datuma zapadlosti fakture.  

Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu , po preteku tega roka zavrnitev računa 

ni več mogoča. 

 

11 ZAUPNOST IN NEPRISTRANSKOST  

 

Kontrolni organ bo vse razpoložljive podatke, vezane na vsebino predmeta kontrole,  
obravnaval kot poslovno tajnost. Kontrolni organ lahko preda informacije o vsebini predmeta 
kontrole tretji osebi, samo s pisnim dovoljenjem lastnika oziroma naročnika pregleda opreme. 
Podatke brez soglasja naročnika izjemoma posredujemo samo predstavnikom pristojnega 
ministrstva in Slovenski akreditaciji.  Dostop do informacij o strankah ima le osebje kontrolnega 
organa in zunanji sodelavci kontrolnega organa, ki te informacije potrebujejo za svoje delo. 
Vse osebje kontrolnega organa družbe SŽ-VIT in zunanji sodelavci se s podpisom »Izjave o 
varovanju tajnosti informacij strank in o zaščiti lastniških pravic strank« obvežejo in pisno 
potrdijo, da teh informacij ne bodo posredovali drugim in pravic ne bodo zlorabljali. 

Kontrolni organ se  obvezuje, da bo za vse stranke delal enako pod istimi pogoji in  da ne bo 

delal razlik, pri  odločitvah pa  bo nepristranski. 

Kontrolni organ trajno zagotavlja zaupnost informacij o strankah in ščiti njihove lastniške 
pravice. 

Vse informacije, ki jih dobimo od naročnika in ki jih mi posredujemo naročniku, so zaupne, zato  
strogo upoštevamo  vsa navodila v zvezi z arhiviranjem in pošiljanjem dokumentacije. 

Posredovanje informacij: 

• informacije o kontrolah posredujemo izključno naročniku 



• informacije o pregledih posredujemo izključno naročniku in državnim organom 

• zahteve naročnikov o informacijah (izključno pisne), dokumentiramo 

• informacij o kontrolah ne dajemo ustno 

 

Kontrolni organ ni identificiral vrste zaupnih informacij, ki bi jih  moral posredovati tretjim 
osebam. 

Informacije o naročniku, pridobljene iz  drugih virov, kot je naročnik, se štejejo za zaupne. 

 


