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Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic 

Družbe, ki so del skupine Slovenskih železnic (v nadaljevanju: Slovenske železnice) se v okviru 
svojega poslovanja kot tudi poslovanja z dobavitelji blaga in storitev in z vsemi ostalimi 
pogodbeniki kot so najemniki poslovnih prostorov in zemljišč (v nadaljevanju: pogodbeniki 
Slovenskih železnic) zavezujejo za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja.  

Skrb za čisto in urejeno delovno, bivalno oz. naravno okolje predstavlja pomemben del družbene 
odgovornosti, ki jo nosijo Slovenske železnice. Na ta način zagotavljajo Slovenske železnice 
ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, ter kakovostno upravljanje in 
vzdrževanje celotne železniške infrastrukture.  

Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito izvajati le tako, da zahteve 
varstva okolja izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj s pogodbeniki Slovenskih 
železnic, in sicer: 

– dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varstvo okolja; 
– racionalizacija oz. optimizacija porabljene energije, vode in drugih naravnih virov;  
– zmanjševanje povzročenih količin odpadkov s poudarkom na striktnem ločevanju odpadkov, 
– uporaba materialov in komponent, ki vsebujejo okolju čimmanj nevarnih oz. škodljivih snovi; 
– zagotavljanje najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu 

nevarnega blaga; 
– stalno okoljsko osveščanje zaposlenih in krepitev odgovornosti zaposlenih do varstva okolja. 

Skladno z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo pogodbeniki Slovenskih železnic ustrezno 
zagotavljati: 

1. Pravilno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, urejena 
zbirna in oddajna mesta za odpadke, tehnično urejeni poslovni prostori za začasno skladiščenje 
nevarnih odpadkov. 

2. Pravilno skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in 
Požarnim redom Slovenskih železnic. 

3. 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. 

4. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega 
zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe. 

5. Obveščanje odgovorne osebe na strani Slovenskih železnicah o vseh spremembah in dogodkih, 
ki imajo ali bi lahko imeli za posledico škodljiv vpliv na okolje. 

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic morajo biti 
pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za pogodbenika ali v imenu 
pogodbenika. O tem morajo pogodbeniki Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti 
obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani družb 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 pogodbenika pričakujejo, da s svojo 
dejavnostjo tvorno sodeloval pri ohranjanju čistega, urejenega in zdravega bivalnega okolja. 


