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Priloga 14
P-15
Postaja:…………………….

PREPUSTNICA

ZA VOŽNJO PROGOVNEGA VOZILA

III.

Podatki o
osebju

3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1

Vrsta in številka:
Lastništvo:
Število prikolic:
Voznik progovnega
vozila:
Pomoþnik:
Enota:
Po tiru:……………………..progi:…………………………..
Od postaje:………………………….
Do km:……………proti postaji:………………….
Od km:……………..do km:…………………
Do postaje:…………………………
Od ure……min…….do ure…….min……
Nahajanje

2

V.

omejitev

VI.

Nalogi in obvestila

IV.

2

Vožnja/zadrže
vanje
dovoljena

II.

1

Druga
vozila

I.

Podatki o
vozilu

Za dan:…………

Spredaj………………………….

Zadaj……………………………..
Zmanjšana najveþja dovoljena hitrost na ………….km/h

Izstavil:
_________________

Prevzel:
___________

Navodilo za izpolnjevanje obrazca:
(1)
V glavi Obrazca P–15 mora biti prostor za vpis datuma izstavitve prepustnice (datum
vpiše prometnik oziroma vodja progovnega vozila).
(2)
Obrazec P–15 je razdeljen na 6 vodoravnih razdelkov, oznaþenih z rimskimi številkami.
1. V razdelek I. se vpisujejo podatki o vozilu, in sicer pod zaporedno številko:
 1 - vrsta (MPV - vozilo z lastnim pogonom, RPV - roþno vozilo) in številka vozila za
posebne namene ter zaporedna številka progovnega vozila iz prometnega dnevnika;
 2 - ime lastnika vozila za posebne namene;
 3 - število prikolic, ki so pripete vozilu za posebne namene.
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2. V razdelek II. se vpisujejo podatki o osebju vozila za posebne namene, in sicer pod
zaporedno številko:
 1 - ime in priimek voznika ali vodje progovnega vozila;
 2 - ime in priimek pomoþnika voznika;
 3 - naziv enote, ki ji pripadata voznik (vodja) in pomoþnik voznika ter kraj sedeža
enote.
3. V razdelek III. se vpisujejo podatki o vožnjah in dovoljenem zadrževanju, in sicer pod
zaporedno številko:
 1 - tir (levi ali desni) oziroma številka proge z obojestranskim prometom, po katerem je
vožnja dovoljena; na enotirnih progah se podatki pod to številko ne izpolnjujejo;
 2 - ime postaje v neskrajšani obliki, s katere se bo vožnja zaþela;
 3 - lega mesta na odprti progi, do katere je vožnja dovoljena, kadar vozilo vozi samo
do doloþenega mesta na progi in se bo vrnilo, ter ime postaje, proti kateri je vožnja
dovoljena;
 4 - lega mest na odprti progi, s katerih in do katerih je vožnja dovoljena (to besedilo
izpolni vodja progovnega vozila, þe mu je bilo dano dovoljenje za vtirjenje vozila na
odprti progi); þe je progovnemu vozilu dovoljena vožnja do postaje, se v tem primeru
predviden prostor »do km« ne izpolni.
 5 - ime postaje v neskrajšani obliki, do katere je vožnja dovoljena v primeru, ko vozilo
vozi med dvema postajama ali z odprte proge do postaje;
 6 - þasovni podatek, þas od katerega oziroma do katerega je vožnja ali zadrževanje
dovoljeno.
4. V razdelek IV se vpisujejo podatki samo v primeru nahajanja drugih progovnih vozil ali
delovnih vlakov na tiru, na katerega bo odpeljalo progovno vozilo, in sicer pod
zaporedno številko:
 1 - lega mesta nahajanja drugih vozil, ki so odpeljala pred tem progovnim vozilom;
 2 - lega mesta, na katero je predvideno, da bodo odpeljala še druga vozila za tem
progovnim vozilom.
5. V razdelek V se vpiše najveþja dovoljena hitrost progovnega vozila v primerih, ko se
mora njegova najveþja dovoljena hitrost omejiti.
6. V razdelek VI se vpisujejo nalogi in obvestila, pomembna za varnost prometa. ýe
prostor za vpis naloga ali obvestila ne zadostuje, je treba le-tega napisati na Splošni
nalog, v ta razdelek pa se vpiše opomba: »Priložen Splošni nalog, številka ..........«.
(3)
Prometnik podpiše izvirnik in kopijo obrazca Prepustnica za vožnjo progovnega vozila P15 pod besedo »Izstavil« in original preda vozniku, ki prevzem potrdi pod podatkom »Prevzel«.
Kadar prepustnico izpolni voznik progovnega vozila sam, ostane prostor za podpis prometnika
prazen, v razdelek VI pa mora voznik vpisati opombo: »Po nalogu prometnika postaje ali
progovnega prometnika …........ številka….......«.

