Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij, Ljubljana
Letališka 33 c, tel.: 01/52 12 014, 52 12 016, fax: 01/52 12 019, e-mail: info@dis-consulting.si

Vmesna izjava o verifikaciji
Št.: 2508/8/SG/2020/INF/SL/49-VIV-234
Skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu ZVZelP-1 (Ur.l. RS št. 30/18), Pravilnikom o
pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti (Ur.l. RS št. 48/2019 in njegovi spremembi Ur.l. št.
62/2019) ter nacionalnimi predpisi Republike Slovenije za področje železnic.
Predmet ocene

Izgradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper – podsistem
infrastruktura

Vložnik/naročnik

2TDK, družba za razvoj projekta d.o.o., Železna cesta 18, 1000 LJUBLJANA

Izvajalec/projektant

Skupina:
- ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000
Ljubljana (vodilni partner)
- SŽ Projektivno podjetje d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
- IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
- IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana
- PAP Informatika inženiring, d.o.o., Čepeljnikova ulica 7, 1000 Ljubljana

Zahteve za oceno

Nacionalni predpisi za področje železnic za podsistem infrastruktura, kot so
navedeni v točki 4.2. v DeBo dokumentaciji.

Obseg/izjeme ocenjevanja

N.r.

Stopnja

Faza načrtovanja in projektiranja

Uporabljeni modul

Modul SG – ES verifikacija na podlagi preverjanja enote, skladno s sklepom
Komisije 2010/713/EU

Rezultat ocene

Predmet ocene izpolnjuje zahteve iz nacionalnih predpisov RS za področje
železnic, ob upoštevanju vseh pogojev in omejitev uporabe, kot navedeno
spodaj. Rezultati ocenjevanja so razvidni iz priloženega poročila o oceni.
Bistvene zahteve so bile ocenjene kot izpolnjene v obsegu, kot to zahtevajo
relevantni nacionalni predpisi.

Pogoji in omejitve
uporabe

N.r.

Poročilo o oceni

2508/8/SG/2020/INF/SL/49-PO-234

DeBo dokumentacija

2508/8/SG/2020/INF/SL/49-TD-234

Veljavnost potrdila

Začetek: 30.07.2020

Konec: Neomejeno

VIV velja za zgoraj omenjeni predmet ocene, ter dokler se predmet ocene in
relevantna tehnična dokumentacija ne spremenita.
Datum izdaje
30.07.2020
V imenu

Samo Babuder, univ. dipl. inž. el.
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