
Priloga 3 

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA PODELITEV POOBLASTILA CENTROM 
USPOSABLJANJA  

1. Za izpolnjevanje pogojev iz točk (b) in (c) drugega odstavka 4. člena Sklepa 
2011/765/EU morajo centri usposabljanja izpolnjevati: 

a) materialne pogoje, na način, da zagotovijo: 

  ustrezen prostor, kjer se izvaja usposabljanje z zagotovljenimi minimalnimi 
pogoji za delo (1,5 m² delovne površine na kandidata in izvajalca, ustrezna 
oprema in tehnična oprema za prikaz vsebine programa usposabljanja); 

  dostop do ustreznih delovnih sredstev (vlečna vozila, signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave, stabilne naprave električne vleke ali simulatorji, ki 
ta delovna sredstva nadomestijo v cilju usposabljanja), če je v teoretičnem 
delu usposabljanja predviden praktični pouk; 

  nabavo ali uporabo strokovne literature in veljavnih predpisov v elektronski ali 
pisni obliki. 

b) kadrovske pogoje, na način, da: 

  imajo izvajalci usposabljanja, ki izvajajo usposabljanje iz vsebin splošnega 
strokovnega znanja in teoretičen del usposabljanja iz vsebin strokovnega 
znanja o voznih sredstvih, strokovnega znanja o infrastrukturi, najmanj 
srednješolsko izobrazbo 5. ravni, andragoško usposobljenost v obsegu 
najmanj 24 pedagoških ur in najmanj 5 let delovnih izkušenj na delovnem 
mestu, na katerem morajo poznati tudi vsebine, ki so potrebne za delo na 
delovnem mestu strojevodja; 

  imajo izvajalci usposabljanja, ki izvajajo usposabljanje iz jezikovnega znanja, 
najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo 2. bolonjske ravni smeri 
slovenistika ali podobno in pedagoško-andragoško izobrazbo;  

  praktično usposabljanje izvajajo vodje usposabljanja, ki imajo veljavno 
dovoljenje za strojevodjo in veljavno spričevalo iz vsebine usposabljanja ali za 
podobno progo ali vozno sredstvo ter vsaj tri leta strokovnih izkušenj pri vožnji. 
Kadar vodja usposabljanja nima veljavnega spričevala za ustrezno 
infrastrukturo ali vozno sredstvo, je pri usposabljanju prisoten strojevodja, ki 
ima spričevalo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo. 

2. Za izpolnjevanje pogojev iz 3. člena in točk (a), (d), (e), (f), (g) in (h) drugega odstavka 4. 
člena Sklepa 2011/765/EU morajo centri usposabljanja izdelati procese, iz katerih bo 
razvidno, na kakšen način je zagotovljena: 

a) neodvisnost usposabljanj od interesov podjetja, ki je lastnik centra usposabljanja in 
nepristranskost do vseh udeležencev zlasti, kadar center usposabljanja izvaja 
usposabljanje za osebe, zaposlene v podjetju, ki je lastnik centra za usposabljanje, 
in druge osebe. Centri usposabljanja morajo uporabljati za osebe, zaposlene v 
podjetju, ki je lastnik centra usposabljanja, in za druge osebe enaka pravila; 

b) učinkovita vodstvena struktura, ki zagotavlja vodjem in izvajalcem usposabljanja 
ustrezne kvalifikacije in izkušnje za izvajanje usposabljanja; 

c) metodologija, ki jo nameravajo uporabljati za oblikovanje vsebine, organizacije in 
trajanja tečajev usposabljanja, načrtov usposabljanja in shem usposobljenosti; 



č) nadzorovanje in evidentiranje izvajanja dejavnosti usposabljanja, ki obsega 
najmanj informacije o udeležencih, vodjih usposabljanja ter številu in namenu 
tečajev; 

d) sistem za obvladovanje kakovosti (npr. ISO 9001) ali enakovredne postopke s 
sistemi obvladovanja kakovosti; 

e) upravljanje usposobljenosti, ki obsega začetno usposabljanje, ohranjanje 
usposobljenosti z ukrepi za ohranjanje strokovnega znanja vodij usposabljanja; 

f) sprotno posodabljanje metod, orodij in opreme za usposabljanje, vključno z 
literaturo za usposabljanje, programsko opremo za usposabljanje, dokumentov, ki 
jih zagotovi upravljavec infrastrukture (pravilniki, signali ali varnostnimi sistemi). 

 


