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SIGNALNI PRAVILNIK 
1. Kaj določa signalni pravilnik? 
Ta pravilnik določa prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakov, njihov pomen, obliko, 
barvo, najmanjšo vidno razdaljo, mesto za njihovo vgraditev oz. postavitev in način njihove uporabe v 
železniškem prometu. 

2. Na katerem področju velja signalni pravilnik? 

Določbe tega pravilnika veljajo za proge, za industrijske tire in proge drugih železnic, razen v primerih, 
ko Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) ne določa drugače.  

3. Katera prometna signalizacija, poleg prometne signalizacije predpisane s signalnim 
pravilnikom, se lahko še uporablja na obmejnih postajah? 

Na obmejnih postajah se poleg prometne signalizacije, predpisane s tem pravilnikom, uporablja tudi s 
posebnim sporazumom med upravljavci sosednjih železniških infrastruktur predpisana prometna 
signalizacija. 

4. Kakšna prometna signalizacija se sme uporabljati in kdo dovoljuje odstopanja? 
Prometna signalizacija se sme uporabljati samo v takšni obliki, barvi in v takšnem številu, kot je 
predpisano v signalnem pravilniku. Odstopanja dovoljuje minister, pristojen za promet. 

5. Obrazloži pomen izraza oz. kaj je? 
'Del proge' je proga med dvema kilometrskima mestoma iste proge.  
'Desna stran proge' je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na desni strani.  
'Desna stran tira' je stran tira, ki je glede na smer vožnje na desni strani.  
'Desni tir' je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na desni strani 
proge.  
'Desnostranski promet' je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na desni strani v smeri vožnje 
vlaka.  
'Dvotirna proga' je proga z dvema tiroma, na kateri vozijo vlaki ene smeri praviloma po tiru, ki je za to 
smer določen in je za to smer pravi tir. Kadar vlaki te smeri vozijo po tiru, ki je določen za vlake iz 
nasprotne smeri, je ta tir zanje nepravi tir.  
'Enotirna proga' je proga z enim tirom, po katerem vozijo vlaki v obe smeri.  
'Končna točka proge' je zadnja navedena postaja, službeno mesto ali državna meja v nacionalnem 
poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.  
'Lahki vlak' je vlak, ki glede na svoje tehnične karakteristike lahko vozi z večjimi hitrostmi kot drugi 
vlaki in je kot 'lahki vlak' označen v dokumentih operativnega voznega reda.  
'Leva stran proge' je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na levi strani.  
'Leva stran tira' je stran tira, ki je glede na smer vožnje na levi strani.  
'Levi tir' je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na levi strani 
proge.  
'Levostranski promet' je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na levi strani v smeri vožnje 
vlaka.  
'Največja dovoljena progovna hitrost' je tista predpisana največja hitrost po progi ali po delih proge, 
ki se določi glede na tehnično stanje proge, njeno opremljenost in tehnične značilnosti vlaka.  
'Največja hitrost vlaka' je hitrost, predpisana z voznim redom posameznega vlaka.  
'Obojestranski promet' je promet vlakov na dvotirni progi oz. odseku dvotirne proge, ki je opremljen s 
signalnovarnostnimi napravami za vožnjo vlakov v obe smeri, po katerem koli tiru. 
'Odsek proge' je proga najmanj med dvema postajama ali začetno točko proge in postajo oz. postajo 
in končno točko proge.  
'Omejena hitrost' (vo) je hitrost, ki je manjša od progovne hitrosti in je signalizirana z enim od 
naslednjih signalnih znakov, ki jih kažejo glavni signali:  

 “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”,  

 “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”,  

 “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”,  

 “Omejena hitrost”  
zaradi vsaj enega od naslednjih vzrokov:  

 vožnje preko ene ali več kretnic v odklon, kadar je hitrost pri vožnji preko vsaj ene kretnice v 
odklon zaradi tehničnega in konstrukcijskega stanja kretnice nižja od hitrosti pri vožnji v premo,  
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 vožnje do mejnega tirnega signala, ki ni na zavorni razdalji,  

 vožnje v slepi tir do mejnega tirnega signala ali  

 uvoza na tir, kjer ni zagotovljena prepeljevalna pot.  
Omejeno hitrost v km/h je treba navesti v voznem redu posameznega vlaka, lahko pa se signalizira s 
hitrostnim kazalom.  
'Počasna vožnja' (zmanjšana hitrost) je vožnja s hitrostjo, ki je manjša od največje dovoljene 
progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je vpeljana zaradi del na progi, okvare na kakem delu proge, 
tiru ali objektu; počasne vožnje niso navedene v dokumentih operativnega voznega reda.  
'Progovno vozilo' je motorno vozilo za posebne namene, kadar se dalj časa zadržuje med dvema 
postajama in za njegovo vožnjo ni mogoče uporabiti voznega reda posameznega vlaka ali ročno 
progovno vozilo.  
'Redna hitrost' je hitrost, s katero vozi vlak na odseku proge v mejah predpisanih voznih časov.  
'Redni tir' je tir pri obojestranskem prometu, ki je določen za vožnjo posameznega vlaka v dokumentih 
operativnega voznega reda.  
'Signali' so signalna sredstva, s katerimi se dajejo signalni znaki. Signali, s katerimi se dajejo svetlobni 
signalni znaki, so svetlobni signali, signali, s katerimi se dajejo likovni signalni znaki, so likovni signali.  
'Signalna oznaka' je signalno sredstvo, s katerim se označuje ali opozarja na posebno pomembno 
mesto na progi, postaji ali službenem mestu.  
'Signalni znak' je v signalnem pravilniku predpisani znak, ki se daje s stalnim, prenosnim, ali ročnim 
signalom. Daje se tudi ustno, neposredno ali preko telekomunikacijskih naprav. Signalni znak ima 
pomen odredbe ali predsignaliziranja oz. odredbe in predsignaliziranja.  
'Sosednji tir' je tir pri obojestranskem prometu, po katerem vozi vlak tedaj, ko ne vozi po rednem tiru.  
'Signalnovarnostne naprave' so tehnična sredstva za varovanje in vodenje železniškega prometa.  
'Strojevodja' je skupen naziv za delavca, ki je strokovno usposobljen za upravljanje:  

 vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premik z njim,  

 premikalne lokomotive pri premiku,  

 motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.  
'Vlakospremno osebje' je skupno ime za vlakovodjo in premikače pri tovornem vlaku ali vodjo vlaka 
in sprevodnike pri potniškem vlaku.  
'Začetna točka proge' je prva navedena postaja, državna meja ali službeno mesto v nacionalnem 
poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.  
'Zavorna razdalja' je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne 
naprave na določeni progi ali delu proge. Natančnejša določila o zavorni razdalji so predpisana v 
Prometnem pravilniku. 

6. Kakšne vrste signalov poznamo? 
Signali so:  
a) stalni signali, ki so stalno vgrajeni ali postavljeni na določenem mestu,  
b) prenosni signali, ki se glede na potrebo prenašajo z enega na drug kraj in jih morajo imeti izvršilni 
železniški delavci na svojem delovnem mestu,  
c) ročni signali, ki jih morajo izvršilni železniški delavci med opravljanjem službe redno nositi s sabo ali 
jih imeti na delovnem mestu,  
d) signalne oznake, ki morajo biti prevlečene oz. prebarvane z odsevno snovjo oz. opremljene z 
odsevnimi stekli. 

7. Kje je naveden pregled signalnih sredstev, ki jih morajo imeti delavci, delovna mesta, 
postaje in službena mesta, ter katera so? 

Pregled signalnih sredstev, ki jih morajo imeti delavci, delovna mesta, postaje in službena mesta, je 
naveden v prilogi 1, ki je sestavni del signalnega pravilnika. 

Delovno mesto, 
postaja, 
službena 
mesta in enote  

Signalna sredstva, ki jih mora 
imeti delavec med službo pri 
sebi 

Signalna sredstva, ki morajo biti v 
prostorih delovnega mesta oz. v 
prostorih, določenih za hrambo teh 
sredstev 

Opombe 

Podnevi Ponoči 

Sprevodnik, 
vodja vlaka 

Ustna 
piščalka 
Loparček 

Ustna piščalka 
Ročna 
signalna 
svetilka z belim 
steklom 
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8. O čem se izvršilni železniški delavci med sabo obveščajo ter sporazumevajo s signalnimi 
znaki? 

S signalnimi znaki se izvršilni železniški delavci med sabo obveščajo ter sporazumevajo o:  

 pogojih vožnje do določenega mesta,  

 stanju proge,  

 hitrosti,  

 premiku in  

 nevarnostih na progi.  

9. Kakšni so signalni znaki (glede na zaznavanje) in na kakšen način se dajejo vidni signali? 
Signalni znaki so:  
a) slišni signalni znaki, ki se zaznavajo s sluhom; dajejo se na enak način podnevi in ponoči,  
b) vidni signalni znaki, ki se zaznavajo z vidom in so lahko likovni, svetlobni in ročni, in sicer:  

 likovni signalni znaki se dajejo s položajem in barvo lika ali z likom in barvnimi lučmi; 
razsvetljujejo se lahko z lastnim virom svetlobe ali pa morajo biti prevlečeni oz. prebarvani z 
odsevno snovjo oz. opremljeni z odsevnimi stekli,  

 svetlobni signalni znaki se dajejo z mirnimi in/ali utripajočimi lučmi oz. z razporeditvijo luči,  

 ročni signalni znaki se dajejo s položajem telesa ter s položajem in z gibanjem rok in/ali z 
uporabo ročnih signalov.  

10. Kako je potrebno dajati signalne znake? 
Signalne znake je treba dajati tako, da jih tisti, ki so mu namenjeni, lahko pravočasno opazi, razločno 
in nedvoumno razume ter po njih ukrepa. 

11. Ali se mora izvršilno osebje ravnati po odredbi, ki je bila dana s signalnim znakom? 
Izvršilni železniški delavci in udeleženci v prometu se morajo ravnati po odredbi signalnega znaka, 
razen če bi izpolnitev dane odredbe ogrozila varnost prometa ali oseb. 

12. Kdo je odgovoren za pravilen in pravočasno oddan signalni znak? 
Za pravilen in pravočasno oddan signalni znak je odgovoren delavec, ki ga odda oz. ki upravlja s 
signali. 

13. Kako ravnamo, če je pomen signalnega znaka nejasen? 
Če je pomen signalnega znaka nejasen, morajo izvršilni železniški delavci ravnati tako, da se zagotovi 
varnost v železniškem prometu. 

14. Kaj pomeni če se na signalu signalni znak za dovoljeno vožnjo spremeni v signalni znak za 
prepovedano vožnjo prej preden čelo vlaka prepelje mimo signala? 

Če se na signalu signalni znak za dovoljeno vožnjo spremeni v signalni znak za prepovedano vožnjo 
prej, preden čelo vlaka prepelje mimo signala, tedaj to pomeni, da je dovoljenje za vožnjo preklicano.  

15. Kaj pomeni če se na premikalnem ali mejnem tirnem signalu signalni znak za dovoljeno 
vožnjo spremeni v signalni znak za prepovedano vožnjo prej preden zapelje ves premikalni 
sestav mimo tega signala? 

Če se na premikalnem ali mejnem tirnem signalu signalni znak za dovoljeno vožnjo spremeni v 
signalni znak za prepovedano vožnjo prej, preden zapelje ves premikalni sestav mimo tega signala, 
tedaj to pomeni, da je dovoljenje za premik preklicano. 

16. Dolžnost izvršilnega delavca če opazi okvaro na signalu? 
Ko izvršilni železniški delavec med delom opazi kakršno koli okvaro na signalih, mora stanje javiti 
prometniku ali progovnemu prometniku oz. se mora ravnati po navodilu za ravnanje z varnostno 
napravo ali po določilih postajnega poslovnega reda. 

17. Naštej glavne signale ter kaj nam dovoljujejo ali prepovedujejo? 
Glavni signali so: uvozni, izvozni, prostorni in kritni. Uvozni in izvozni signali vedno krijejo tudi kretnično 
območje, kritni signali pa samo v nekaterih primerih:  

 uvozni signali prepovedujejo ali dovoljujejo uvoz vlaka na postajo. Na postajah dvotirnih prog, 
kjer je vgrajen uvozni signal le ob pravem tiru, dovoljuje ali prepoveduje uvoz vlaka s pravega 
tira, prepoveduje pa uvoz vlaka z nepravega tira ne glede na signalni znak, ki ga kaže. Na 
postajah dvotirnih prog, kjer je vgrajen uvozni signal ob pravem tiru in nepravem tiru velja vsak 
samo za svoj tir;  
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 izvozni signali prepovedujejo ali dovoljujejo izvoz vlaka s postaje. Izvozni signal, ki velja za 
izvoz samo z enega tira, se imenuje tirni izvozni signal. Izvozni signal, ki velja za izvoz s 
posameznih tirnih skupin ali z več tirov, se imenuje skupinski izvozni signal;  

 prostorni signali prepovedujejo ali dovoljujejo vožnjo vlaka v blokovni ali odjavni odsek, ki ga 
krijejo. Prostorni signal, ki hkrati predsignalizira signalne znake uvoznega signala, se imenuje 
preduvozni signal. Prostorni signal, ki hkrati predsignalizira signalne znake progovnega kritnega 
signala, se imenuje predkritni signal;  

 kritni signali prepovedujejo ali dovoljujejo vožnjo vlaka preko cepišča, nakladališča, postajališča 
na dvotirni progi in vožnjo iz enega v drugo postajno področje. Glede na mesto, ki ga kritni 
signal krije, se imenuje progovni kritni ali postajni kritni signal.  

 Glavni signali prepovedujejo vožnjo vlaka oz. jo dovoljujejo z redno ali omejeno hitrostjo.  

18. Ali je potrebno signalne znake glavnih signalov predsignalizirati? 
Signalne znake glavnih signalov je treba predsignalizirati s signalnimi znaki prejšnjega glavnega 
signala ali pa s signalnimi znaki predsignala, razen glavnih signalov za signaliziranje vožnje vlakov s 
tirov, na katere vožnje vlakov iz smeri, iz katere bi ta glavni signal moral biti predsignaliziran, niso 
dovoljene. 

19. Kakšna mora biti odvisnost signala in pripadajočega predsignala? 
Signal, ki predsignalizira signalne znake prihodnjega glavnega signala, mora biti z njim v medsebojni 
odvisnosti. Signal sme predsignalizirati signalni znak za dovoljeno vožnjo glavnega signala šele takrat, 
ko ta že kaže signalni znak za dovoljeno vožnjo. Nasprotno pa se s signalnim znakom glavnega 
signala lahko prepove vožnja vlaku šele, ko je na signalu pred njim že predsignaliziran signalni znak, ki 
prepoveduje vožnjo. Odvisnost je lahko tudi takšna, da se signalni znaki obeh signalov spremenijo 
hkrati. 

20. V kakšni odvisnosti morajo biti glavni signali, ki krijejo kretnično območje od voznih poti 
vlakov?  

Vsi glavni signali, ki krijejo kretnično območje, morajo biti v odvisnosti od voznih poti vlakov tako, da ni 
mogoče dovoliti hkrati voženj vlakov na vozne poti, ki se dotikajo ali križajo. Na postajah, na katerih z 
glavnimi signali ravna kretniško osebje, sme slednje glavni signal postaviti v lego za dovoljeno vožnjo 
samo, kadar to odredi prometnik. 

21. Kdaj je glavni signal neuporaben? 
Glavni signal je neuporaben:  

 kadar je pokvarjen,  

 kadar izvozi vlak na nepravi tir dvotirne proge, izvozni signal pa ni preurejen tako, da kaže 
signalne znake za dovoljeno vožnjo na nepravi tir,  

 kadar uvozi vlak z nepravega tira dvotirne proge, postaja pa ni opremljena z uvoznim signalom 
ob nepravem tiru,  

 prostorni signal odjavnice ob pravem tiru, kadar vlak vozi po nepravem tiru na dvotirni progi, 
odjavnica pa ni opremljena s prostornim signalom ob nepravem tiru. 

22. Kakšen signalni znak nam kaže ena rdeča mirna luč na glavnem signalu in kaj pomeni? 
Signalni znak ”Stoj” - Ena rdeča mirna luč. 
1. Signalni znak ”Stoj” kažejo vsi glavni signali.  
2. Signalni znak ”Stoj” pomeni, da se mora vlak pred tem signalom ustaviti in da je nadaljnja vožnja od 
signala prepovedana.  

23. Kakšna je redna lega glavnih signalov in v katerih primerih to določilo ne velja? 
Glavni signali morajo redno kazati signalni znak ”Stoj”. Glavni signali smejo kazati signalne znake za 
dovoljeno vožnjo samo, kadar se pričakuje vlak. To določilo ne velja za:  

 prostorne signale na progah z APB v smeri, za katero je dana privolitev, in ki kažejo signalni 
znak ”Prosto”,  

 preduvozne in predkritne signale, ki kažejo signalni znak: ”Previdno’ pričakuj ‘Stoj” in  

 kritne signale cepišča industrijskega tira na odprti progi, nakladališča ali postajališča dvotirne 
proge s skupnim peronom za oba tira, ki redno kažejo signalni znak: ”Prosto”.  
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24. Kdaj se signalni znak za dovoljeno vožnjo spremeni v signalni znak ”Stoj”? 
Na postajah in službenih mestih, ki so zavarovana s takimi signalnovarnostnimi napravami, da 
omogočajo samodejno spremembo signalnih znakov za dovoljeno vožnjo v signalni znak: ”Stoj”, se 
sme ta samodejna sprememba izvršiti šele, ko čelo vlaka prepelje glavni signal najmanj za 50 m.  
Na postajah in službenih mestih, na katerih za spremembo signalnih znakov glavnih signalov skrbi 
IŽD, mora ta postaviti glavne signale tako, da kažejo signalni znak ”Stoj”, in sicer:  

- glavni signal, ki krije kretnično območje, ko vlak prepelje preko vseh kretnic, ki so na njegovi 
vozni poti,  
- prostorni signal odjavnice takrat, ko vlak ves odpelje mimo prostornega signala. 

25. Kakšen signalni znak nam kaže ena zelena mirna luč na glavnem signalu in kaj pomeni? 
Signalni znak “Prosto” - Ena zelena mirna luč. 
Signalni znak ”Prosto” kažejo vsi glavni signali, razen tistih, za katerimi ni naslednjega glavnega 
signala, katerega signalne znake bi predsignaliziral, ali predsignala.  
Signalni znak ”Prosto” pomeni, da je vožnja mimo njega dovoljena z redno hitrostjo do naslednjega 
glavnega signala oz. do predsignala.  
Kadar glavni signal predsignalizira tudi naslednji glavni signal, mora biti med njima takšna odvisnost, 
da lahko pokaže signalni znak ”Prosto” šele, ko naslednji glavni signal že kaže signalni znak ”Prosto”, 
signalni znak ”Prosto’, pričakuj ’Omejeno hitrost” ali signalni znak ”Previdno’, pričakuj ’Stoj”.  

26. Kakšen signalni znak nam kaže ena rdeča mirna luč in pod njo ena rumena utripajoča luč na 
glavnem signalu in kaj pomeni? 

Signalni znak “Previdna vožnja” - Ena rdeča mirna luč in pod njo ena rumena utripajoča luč. 
Signalni znak ”Previdna vožnja” lahko kažejo glavni signali. Signalni znak ”Previdna vožnja” je treba 
upoštevati še, kot da prihodnji signal kaže signalni znak ”Stoj”.  

27. Zakaj se uporabljajo mejni tirni signali (MTS)? 
MTS dovoljujejo ali prepovedujejo vlakovne vožnje oz. premik.  
MTS se uporabljajo:  

 za razdelitev tira na posamezne odseke;  

 za označitev konca glavnega tira, ki nima glavnega signala;  

 za označitev konca slepega tira;  

 za označitev mest, na katerih se mora vlak ustaviti, ker drugače ni zagotovljena 
prepeljevalna pot;  

 za označitev meje med območjem enega dela postaje od drugega;  

 za označitev prehoda s stranskega na glavni tir in obratno; 

 za varovanje nivojskega prehoda na postajah in industrijskih tirih in'.  

 za varovanje kretnic ali kretničnega območja, če zaradi vidnostnih pogojev ni mogoče 
uporabiti premikalnega signala. 

28. Naštej in opiši signalne znake MTS? 
Signalni znak “Vožnja prepovedana”  
Na svetlobnih signalih: Dve vodoravno razvrščeni rdeči mirni luči. 
Na likovnih signalih: Vodoraven črn pas na belem okroglem polju s črnim robom. 
Signalni znak “Vožnja dovoljena”  
Na svetlobnih signalih: Dve beli mirni luči, razvrščeni poševno od leve proti desni navzgor.  
Likovni signali tega signalnega znaka ne kažejo. 

29. Kam vgrajujemo MTS? 
Svetlobni mejni tirni signali morajo biti vgrajeni:  

 na meji odseka deljenega tira,  

 na meji prehoda iz enega območja postaje v drugo.  
Likovni mejni tirni signali morajo biti vgrajeni pred tirnimi zaključki slepih tirov ali na njih in kažejo samo 
signalni znak: ”Vožnja prepovedana”.  

30. Pomen signalnih znakov na MTS? 
Signalni znak ”Vožnja prepovedana” na svetlobnem mejnem tirnem signalu prepoveduje vlakovno 
vožnjo ali premik mimo signala. Na likovnem signalu pa označuje, da je tam konec slepega tira.  
Signalni znak ”Vožnja dovoljena” dovoljuje strojevodji vožnjo pri premiku do:  

 vozil na tiru ali  
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 premikalnega signala ali  

 prihodnjega mejnega tirnega signala ali  

 do ločnice na tiru, če na tiru ni vozil, premikalnega signala ali mejnega tirnega signala ali  

 do signala premikalni mejnik.  

31. Kakšen signalni znak mora kazati MTS na vozni poti vlaka? 
MTS na vozni poti vlaka morajo kazati signalni znak ”Vožnja dovoljena”. Na sosednjih tirih, s katerih bi 
lahko bila ogrožena vozna pot vlaka, morajo mejni tirni signali kazati signalni znak ”Vožnja 
prepovedana”. 

32. Kaj pomeni signalni znak ”Vožnja dovoljena” pri premiku? 
Pri premiku velja signalni znak ”Vožnja dovoljena” za strojevodjo ali premikalno skupino kot dovoljenje 
za nadaljnjo vožnjo. 

33. Kakšen je postopek vožnje mimo MTS če stoji pred njim več nespetih vlečnih vozil ali več 
skupin spetih vlečnih vozil oz. več samostojnih premikalnih sestavov? 

Če stoji pred mejnim tirnim signalom več nespetih vlečnih vozil ali več skupin spetih vlečnih vozil oz. 
več samostojnih premikalnih sestavov, velja signalni znak ”Vožnja dovoljena” kot dovoljenje samo za 
vožnjo prvega vlečnega vozila ali prve skupine vlečnih vozil oz. za prvi samostojni premikalni sestav. 
Drugo vlečno vozilo, druga skupina vlečnih vozil ali drugi premikalni sestav mora počakati, da se po 
signalnem znaku: ”Vožnja prepovedana” vnovič pokaže signalni znak ”Vožnja dovoljena”. 

34. Kako ravnamo ob okvari MTS? 
Kadar je mejni tirni signal pokvarjen ali ugasnjen:  
a) je treba vlak pri signalu ustaviti, vožnja pa se sme nadaljevati, ko:  

 to dovoli prometnik oz. progovni prometnik ustno ali po telekomunikacijski zvezi;  

 železniški delavec ustno obvesti strojevodjo o okvari mejnega tirnega signala in daje ročni 
signalni znak: ”Naprej” ali  

b) vlaka pri takšnem signalu ni treba zaustaviti, če je strojevodja o pokvarjenem mejnem tirnem signalu 
obveščen in železniški delavec pri njem daje ročni signalni znak: ”Naprej”.  
Premik mimo pokvarjenega mejnega tirnega signala je dovoljen, če je premikalno osebje o 
pokvarjenem signalu dokazno obveščeno enkrat v izmeni in če vsako premikalno ali lokomotivsko 
vožnjo posebej dovoli prometnik ali progovni prometnik. Na postajah s stalnimi premikalnimi skupinami 
je treba te skupine takoj obvestiti, ko nastane napaka ali ob nastopu službe.  
Kadar je strojevodja pri premiku dokazno obveščen o pokvarjenem mejnem tirnem signalu, upošteva 
pri opravljanju premikalnih ali lokomotivskih voženj le ustrezne ročne signalne znake, glede na lego 
premikalnega vlečnega vozila, ki jih daje delavec pri tem pokvarjenem signalu. 

35. Kakšen je namen signalov za zavarovanje tirnih poti? 
Signali za zavarovanje tirnih poti so namenjeni za: 

 zavarovanje voznih poti vlaka, 

 zavarovanje premikalnih voznih poti, 

 označevanje položaja raztirnika, zapornega bruna, obračalnice in prenosnice in 

 označevanje mesta, do katerega je redno dovoljen premik. 

36. Kakšni so lahko signali za zavarovanje tirnih poti? 
Signali za zavarovanje tirnih poti so likovni ali svetlobni. 

37. Katere signale za zavarovanje tirnih poti poznate? 
Signali za zavarovanje tirne poti so: 

 premikalni signali, 

 signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in prenosnicah in 

 premikalni mejnik. 

38. Kakšno vlogo imajo premikalni signali? 
Premikalni signali prepovedujejo premik in vlakovno vožnjo ali dovoljujejo premik. 

39. Naštejte in opiši signalne znake premikalnih signalov? 
Premikalni signali prepovedujejo premik in vlakovno vožnjo ali dovoljujejo premik.  

 Vlakovno vožnjo dovoljujejo le takrat, kadar to dovoljujejo že glavni signali. 
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 Signalni znak ”Premik prepovedan”  Ena rdeča mirna luč. 

 Signalni znak ”Premik dovoljen”  Ena bela mirna luč 

40. Če imamo na premikalnem signalu signalni znak »PREMIK DOVOLJEN«, do katerega mesta 
je možno opraviti premikalno vožnjo? 

Signalni znak: ”Premik dovoljen” dovoljuje premikalnemu osebju in strojevodji pri premiku vožnjo do: 

 vozil na tiru ali 

 prihodnjega premikalnega signala ali 

 mejnega tirnega signala ali 

 območnega premikalnega signala ali 

 ločnice na tiru, kjer ni vozil, in ne premikalnega ali mejnega tirnega signala ali 

 signala premikalni mejnik. 

41. Kakšen signalni znak morajo kazati premikalni signali na sosednjem tiru, če bi prišlo do 
ogrožanja vozne poti vlaka?  

Na sosednjih tirih, s katerih bi lahko bila ogrožena vozna pot vlaka, morajo premikalni signali kazati 
signalni znak ”Premik prepovedan”. 

42. Kako je potrebno ravnati, če stoji pred premikalnim signalom več nespetih vlečnih vozil ali 
več skupin med seboj spetih vlečnih vozil oz. več premikalnih sestavov? 

Če stoji pred premikalnim signalom, ki kaže signalni znak: ”Premik prepovedan” več nespetih vlečnih 
vozil ali več skupin med seboj spetih vlečnih vozil oz. več premikalnih sestavov, velja signalni znak: 
”Premik dovoljen” kot dovoljenje samo za vožnjo prvega vlečnega vozila ali prve skupine vlečnih vozil 
oz. prvega premikalnega sestava. 

43. Kako se lahko dovoli vožnja vlaka ali premikalnega sestava mimo nerasvetljenega ali 
pokvarjenega premikalnega signala? 

Vožnjo vlaka mimo pokvarjenega ali nerazsvetljenega premikalnega signala dovoli prometnik oz. 
progovni prometnik z nalogom. 

44. Kako se lahko izvaja premik, če je premikalni signal pokvarjen? 
Premik mimo pokvarjenega premikalnega signala se dovoli, če se premikalno osebje o pokvarjenem 
premikalnem signalu dokazno obvesti enkrat v izmeni in če vsako premikalno vožnjo posebej dovoli 
prometnik. 

45. Kako mora ravnati pri premiku strojevodja, če je dokazno obveščen, da je premikalni signal 
pokvarjen? 

Kadar je strojevodja pri premiku dokazno obveščen o pokvarjenem premikalnem signalu, upošteva pri 
opravljanju premika ustrezne ročne signalne znake, ki jih daje delavec pri tem signalu, glede na lego 
premikalne lokomotive. 

46. Katera signalna znaka se uporabljata za zavarovanje na raztirnikih, zapornih brunih 
obračalnicah in prenosnicah? 

Za zavarovanje  se uporabljata : 

 Signalni znak: “Premikanje prepovedano” Četverokotna modra signalna plošča z belim 

robom,postavljena na vogal v eno ali v obe smeri vožnje. 

 Signalni znak: ”Premikanje dovoljeno” Bel pokončen pravokotnik na črni podlagi v eno ali v 

obe smeri vožnje 
 

47. Kako je potrebno postaviti signale na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in 
prenosnicah kadar so pokvarjeni? 

Kadar so signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in prenosnicah pokvarjeni, jih je treba 
postaviti tako, da kažejo signalni znak: ”Premikanje prepovedano”. 

48. Kaj označujemo s signalom »premikalni mejnik« in kako izgleda? 
Signal premikalni mejnik označuje mesto, do katerega se sme premikati. Signalni znak: “Meja 
premikalnih voženj” je steber, pobarvan menjaje z modro-belimi pasovi.  

49. Katera mesta se lahko označuje s premikalnim mejnikom? 
S signalnim znakom ”Meja premikalnih voženj” je označeno mesto, do katerega je dovoljeno premikati 
s postaje proti odprti progi ali z območja postaje proti območju vlečne enote ali obratno. 
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50. Kako se dovoli premik mimo premikalnega mejnika? 
Premik mimo  signala premikalni mejnik se dovoli z nalogom. 

51. Kje mora biti vgrajen signal premikalni mejnik? 
Signal premikalni mejnik mora biti vgrajen med prvo uvozno kretnico in uvoznim signalom na mestu, 
do koder se običajno premika, in sicer: 
na postajah: 

 na enotirnih progah najmanj 50 m pred uvoznim signalom na desni strani tira v smeri izvoza, 

 na dvotirnih progah na zunanji strani uvoznega tira najmanj 50 m pred uvoznim signalom v 

smeri izvoza, 

 na postajah na progah z obojestranskim prometom na zunanji strani obeh tirov,  

 najmanj 50 m pred uvoznim signalom v smeri izvoza. 
 

52. Na kaj pa je potrebno paziti pri vgradnji signala premikalni mejnik na elektrificirani progi? 
Na elektrificiranih progah je treba pri vgrajevanju premikalnega mejnika upoštevati razdaljo, potrebno 
za vgradnjo ločišča voznega omrežja, kar je predpisano v Pravilniku o projektiranju, gradnji in 
vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke. 

53. Naštejte in opišite kretnične signale na enojnih kretnicah! 
Signalni znak »Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici« Bel pokončen pravokotnik na črni podlagi iz 

obeh voznih smeri 

Signalni znak »Vožnja v odklon levo proti ostrici« Bela puščica na črni podlagi z vrhom, obrnjenim v 

smer odklona 

Signalni znak »Vožnja v odklon desno proti ostrici« Bela puščica na črni podlagi z vrhom, obrnjenim v 

smer odklona 

Signalni znak »Vožnja v odklon po ostrici« Bel vodoraven pravokotnik na črni podlagi. 
 

54. Naštejte in opišite kretnične signale na križiščnih kretnicah! 

Signalni znak »Vožnja v glavno premo iz obeh smeri« Bel pokončen pravokotnik na črni podlagi iz 

obeh voznih smeri 

Signalni znak »Vožnja v stransko premo iz obeh smeri« Bel poševen križ na črni podlagi iz obeh 

voznih smeri 

Signalni znak »Vožnja v odklon na desno« Bela puščica na črni podlagi z vrhom, usmerjenim na desno 

Signalni znak »Vožnja v odklon na levo« Bela puščica na črni podlagi z vrhom, usmerjenim na levo. 
 

55. Kako se označuje sklep vlaka in čelo vlaka? 
Čelo vlaka je sprednja stran prvega vozila v vlaku v smeri vožnje in se označi s prižganimi čelnimi 
lučmi. Signalni znak ”Čelo vlaka” - Tri bele luči razporejene kot oglišča enakokrakega trikotnika. 
Signalni znak ”Sklep vlaka” je zadnja stran zadnjega vozila v vlaku v smeri vožnje in se označi s: 

 sklepno signalno ploščo (likovni signal) ali 

 prižganimi vgrajenimi rdečimi lučmi. 
 

56. Kako je potrebno označiti s čelnimi in sklepnimi lučmi, če je v sestavi vlaka več spetih 

vlečnih vozil? 

Kadar vozi več med seboj spetih vlečnih vozil, motornikov ali motornih garnitur kot vlak, je treba s 
sklepnim signalom označiti zadnje vozilo v vlaku. Na vseh vmesnih vlečnih vozilih in motornih 
garniturah morajo biti rdeče luči ugasnjene. 

57. Kolikšna je hitrost vlaka, če na čelu ugasnejo vse luči? 
Če podnevi med vožnjo vlaka na čelu ugasnejo vse luči, sme vlak nadaljevati vožnjo do končne 
postaje z največ 100 km/h. 

58. Kako je potrebno ravnati, če ponoči med vožnjo na čelu ugasnejo vse luči? 
Če ponoči med vožnjo vlaka na čelu ugasnejo vse luči, je treba vlak ustaviti in: 

 prižgati vsaj eno belo luč na čelu, nato sme vlak nadaljevati vožnjo 

 do končne postaje z največ 100 km/h; 



10 
 

 če ni mogoče razsvetliti nobene od čelnih svetilk, sme vlak nadaljevati vožnjo do prve 

postaje po preglednosti proge. 
 

59. Kako mora biti označena premikalna lokomotiva na čelu in sklepu tako podnevi, kot ponoči? 
Signal, ki kaže signalni znak “Premikalna lokomotiva”, označuje, da je ta lokomotiva premikalna 
lokomotiva. 

 Signalni znak ”Premikalna lokomotiva”: 
Podnevi in ponoči:  Po ena bela luč na sprednji in zadnji strani lokomotive, ne glede na smer 
vožnje premikalne lokomotive oz. smer vožnje premikalnega sestava. 

60. Ali veljajo določbe o označevanju čela in sklepa vlaka tudi za progovna vozila? 
Določbe o označevanju čela in sklepa vlaka veljajo tudi za progovna vozila. 

61. Kako mora biti označen sklep na zadnji prikolici, če jih vleče progovno vozilo? 
Kadar vleče progovno vozilo prikolice, mora biti na sklepu zadnje pripete prikolice signal, ki kaže 
signalni znak ”Sklep vlaka”, kot je določeno za tovorne vlake. 

62. Kako pa mora biti označeno progovno vozilo ,če obratuje na zaprtem delu dvotirne proge? 
Kadar vozi progovno vozilo po zaprtem tiru dvotirne proge, mora imeti na čelu in sklepu najmanj po 
eno belo luč. 

63. Kateri so  signali  vlakovnega in postajnega osebja? 
Signali vlakovnega in postajnega osebja so:  

 signali osebja vlečnega vozila,  

 signali za odpravo vlaka,  

 signali za preskus zavor in  

 signali premikalnega osebja. 
 

64. Komu daje strojevodja signale osebja vlečnega vozila? 
S signali osebja vlečnega vozila daje strojevodja potrebne ukaze in opozorila: 

 vlakospremnemu,  

 postajnemu in  

 progovnemu osebju, v določenih primerih pa tudi drugim osebam. 
 

65. Katere signalne znake lahko odda strojevodja s piščalko vlečnega vozila? 
Signalni znaki osebja vlečnega vozila se oddajajo s piščalko oz. sireno vlečnega vozila, motornega 
vozila za posebne namene. 

 Signalni znak ”Pazi” En dolg pisk  

 Signalni znak ”Nevarnost, zavri” Najmanj pet kratkih piskov, hitro drug za drugim  

 Signalni znak ”Popusti zavore” En dolg in dva kratka piska  

 Signalni znak ”Vlak se je ustavil, ločnica prosta” Dvakrat po en dolg in en kratek pisk  

 Signalni znak ”Uvozi” Dva kratka in en dolg pisk 
 

66. V katerih primerih odda osebje vlečnega vozila signalni znak »Pazi«? 

Signalni znak ”Pazi” - En dolg pisk se odda: 

 kadar je treba opozoriti na to, da prihaja vlak ali vozilo in da se je treba umakniti s tira oz. se 

od njega odmakniti; 

 pred progovnim opozorilnikom; 

 pred prenosnim progovnim opozorilnikom; 

 pred nivojskimi prehodi, če so naprave za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu 

pokvarjene ali če se naprave za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu v času 

prekinitve prometne službe ne uporabljajo; 

 preden zapelje vlak v predor in preden pripelje iz predora; 

 pogosto, če je vidljivost zmanjšana zaradi slabega vremena; 

 pri srečanju vlakov v bližini nivojskih prehodov; 

 pred večjim usekom in pred drugimi večjimi objekti, ki ovirajo razgled; 
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 potem, ko se vlak ustavi pred likovnimi uvoznimi signali ali svetlobnimi uvoznimi signali, ki 

nimajo vgrajene uvozne izolirke, v primerih, ko kažejo signalni znak ”Stoj”; v takih primerih 

strojevodja da signalni znak ”Pazi” zaporedoma dvakrat; postaje ali službena mesta s takimi 

svetlobnimi signali je treba prikazati v posebnem pregledu v dokumentih voznega reda. 
 

67. V katerih primerih odda strojevodja signalni znak »nevarnost zavri«? 
Signalni znak ”Nevarnost, zavri” odda strojevodja: 

 kadar je treba vlak iz kakršnega koli razloga čim prej ustaviti. 

 Signalni znak mora oddati ne glede na to, ali je opazil nevarnost za lastni ali za drug vlak in tudi, 

če je bil oddan ročni signalni znak ”Stoj” strojevodji drugega vlaka, ta pa ga ni upošteval;  

 signalni znak mora oddati tudi v primeru, kadar dobi zahtevo, da ga odda. 

 na postajah, predvidenih v dokumentih operativnega voznega reda, v primeru, kadar z vlakom 

po zaustavitvi zasede ločnico na izvozni strani.   
 

68. Kako mora ravnati vlakospremno osebje, če se vlak zaustavi brez vpliva strojevodje in 
strojevodja odda signalni znak – »Popusti zavore« zaporedoma dvakrat? 

V tem primeru je prišlo do: 

 Uporabe zasilne zavore 

 Prekinitev glavnega zavornega voda in  

 Ker zavore same od sebe zavirajo in podobno – v teh primerih mora vlakospremno osebje 

pregledati zavore. 
 

69. V katerem primeru odda strojevodja signalni znak 66 »Vlak se je ustavil, ločnica prosta«? 
Ta signalni znak odda strojevodja na postajah, na katerih je to predvideno z dokumenti operativnega 
voznega reda, kadar se vlak ustavi na izvozni strani znotraj ločnic. 

70. Kako lahko vlak nadaljuje vožnjo, če se na prvi lokomotivi pokvari piščalka ali  sirena? 
Če se pokvari piščalka ali sirena na prvi lokomotivi, je treba vožnjo vlaka nadaljevati po preglednosti 
proge do prve postaje. 

71. Na kakšen način daje prometnik ali progovni prometnik dovoljenje za vožnjo? 
Dovoljenje za vožnjo daje prometnik oz. progovni prometnik na enega od naslednjih načinov: 

 s signalnim znakom, ki dovoljuje vožnjo, na glavnem signalu, razen na skupinskem 

izvoznem ali skupinskem kritnem signalu, če ta ni opremljen s tirnim kazalom, ali če tir, s 

katerega vlak izvaža ni opremljen s premikalnimi signali ali mejnimi tirnimi signali, 

 s signalnim znakom 68: “Dovoljenje za odhod”, 

 ustno (neposredno ali preko telekomunikacijskih zvez). 
 

72. Opišite signalni znak – »dovoljenje za odhod« - dnevni in nočni signalni znak? 
Signalni znak ”Dovoljenje za odhod” 

 Dnevni znak: 

Prometnik vzdigne s stegnjeno roko navpično signalni loparček, ki je s ploskvama obrnjen proti 
čelu in sklepu vlak 

 Nočni znak: 

Prometnik vzdigne signalno svetilko, obrnjeno proti čelu vlaka s tisto stranjo, ki kaže zeleno luč  

 Dnevni in nočni znak s svetlobnim signalom: Iz več zelenih luči sestavljen krog. 
 

73. Kje pa se lahko vgradi svetlobni dnevni in nočni signalni znak »dovoljenje za  odhod«? 
Svetlobni signal, (krog zelenih žarnic) ki kaže signalni znak “Dovoljenje za odhod” se lahko vgradi 
pod signalno ploščo MTS, kadar je potreba, da se vlaku, ki stoji pred MTS, da dovoljenje za odhod. 

74. Kakšna mora biti povezava med svetlobnim signalnim znakom dovoljenje za odhod in MTS? 
Povezava med svetlobnim signalnim znakom “Dovoljenje za odhod” in MTS mora biti takšna, da je 
signalni znak “Dovoljenje za odhod” možno vklopiti le, če MTS, na katerem je svetlobni signal, ki kaže 
signalni znak “Dovoljenje za odhod” vgrajen, kaže signalni znak “Vožnja dovoljena” in prvi glavni 
signal, ki je za MTS na vozni poti vlaka, kaže signalni znak, ki dovoljuje vožnjo. 
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75. Opiši signalni znak »pripravljeno za odhod« in kdo ga daje? 
Signalni znak ”Pripravljeno za odhod” 

 Dnevni znak: Vlakospremniki držijo loparček, ki je s ploskvama obrnjen proti čelu in sklepu 

vlaka, navpično navzgor 

 Nočni znak: Vlakospremniki držijo svetilko z belo lučjo obrnjen proti čelu vlaka vzdignjeno 

navzgor. 
 

76. Kdaj morajo dati vlakospremniki signalni znak »pripravljeno za odhod«? 
Signalni znak ”Pripravljeno za odhod” oddajo vlakospremniki od sklepa vlaka proti strojevodji; 

 pri potniških vlakih, ko so potniki izstopili in vstopili in so za njimi zaprta vrata, 

 pri potniških vlakih pri katerih se vrata zapirajo z osrednjega mesta, ko so potniki izstopili in 

vstopili, 

 pri tovornih vlakih, kot obvestilo, da so pri vlaku pripravljeni za odhod. 
 

77. Kdaj lahko strojevodja spelje vlak? 
Strojevodja sme speljati vlak šele, ko: 

 je dobil dovoljenje za vožnjo, 

 je dobil signalni znak “Pripravljeno za odhod” od najbližjega   vlakospremnika pri vlakih z 

vlakospremnim osebjem in ko je ta vstopil v vlak, 

 se je prepričal, da so vlakospremniki vstopili v vlak in za njimi zaprl vrata, kadar upravlja z 

vozilom, na katerem se vrata zapirajo z osrednjega mesta, in se prepričal, da so vrata 

zaprta, če imajo  napravo za kontrolo zaprtosti vrat. 
 

78. Ko strojevodja dobi dovoljenje za vožnjo vlaka – kaj mora upoštevati? 
Ko strojevodja dobi dovoljenje za vožnjo vlaka s signalnim znakom »Dovoljenje za odhod« ali ustno, 
mora voziti do naslednjega glavnega signala na tej postaji tako, da v primeru, če so na vozni poti do 
prvega glavnega signala tudi kretnice, ne prekorači omejene hitrosti, predpisane za to postajo. 

79. Opišite signalni znak »izjemen prevoz«? 
Signalni znak ”Izjemen prevoz” 

 Dnevni znak: Prometnik vzdiguje in spušča navpično v enakih presledkih signalni loparček,    

ki je obrnjen s ploskvijo proti uvozečemu vlaku 

  Nočni znak: Prometnik vzdiguje navpično in spušča v enakih presledki signalno svetilko, 

obrnjeno proti uvozečemu vlaku, s tisto stranjo, ki kaže zeleno luč. 
 

80. Kako mora prometnik pričakati vlak, ki po voznem redu prevozi postajo brez postanka? 
Vlak, ki po operativnem voznem redu prevozi postajo brez postanka, mora prometnik pričakovati 
podnevi brez signalnega loparčka, ponoči pa z ročno signalno svetilko v višini kolena, z zeleno lučjo, 
obrnjeno proti prevozečemu vlaku. 

81. Za kaj se uporabljajo signalni znaki za preizkus zavor in pojasnite signalni znak »Klic k 
preskusu zavor«? 

S signalnimi znaki za preskus zavor se med seboj sporazumeva osebje, ki opravlja preskus zavor pri 
vlakih in premikalnih sestavih, ki se zavirajo s samodejnimi zavorami.  
Signalni znak ”Klic k preskusu zavor”  
Trije kratki in en dolg pisk z ustno piščalko: (••• ▬ ).  
”Klic k preskusu zavor” pomeni, da je treba ugotoviti tesnost glavnega zavornega voda. 

82. Kako se daje signalni znak »Zavri« in kaj pomeni? 
Signalni znak ”Zavri”  

 Ročni signalni znaki:  
dnevni znak: Sklepati roki nad glavo proti vlečnemu vozilu. 
nočni znak: Signalno svetilko z belo lučjo proti vlečnemu vozilu dvigniti v loku do glave in jo navpično 
spustiti navzdol.  

 Svetlobni signalni znak: Ena bela mirna luč  
Signalni znak ”Zavri” pomeni, da je treba zavreti samodejno zračno zavoro z začetno stopnjo 
zaviranja.  
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83. Kako se daje signalni znak »Odvri« in kaj pomeni? 
Signalni znak”Odvri”  

 Ročni signalni znak:  
dnevni znak: Mahati z roko v polkrogu nad glavo . 
nočni znak: Mahati s signalno svetilko z belo lučjo v polkrogu nad glavo  

 Svetlobni signalni znak: Dve beli mirni luči druga pod drugo. 
Signalni znak: ”Odvri” pomeni, da je treba odvreti samodejno zračno zavoro.  

84. Kako se daje signalni znak »Preskus zavor končan« in kaj pomeni? 
Signalni znak: ”Preskus zavor končan ”  

 Ročni signalni znak:  
dnevni znak: Dvigniti roko navzgor. 
nočni znak: Dvigniti svetilko z belo lučjo navzgor. 

 Svetlobni signalni znak: Tri bele mirne luči druga pod drugo. 
Signalni znak: ”Preskus zavor končan” pomeni, da je pregledni delavec končal s pregledom zavor pri 
preskusu zavor.  

85. Kje se vgradijo svetlobni signali za preskus zavor? 
Svetlobni signali za preskus zavor se vgradijo glede na krajevne razmere na levi ali na desni strani tira 
na visokem stebru ali objektu.  

86. Ali se lahko dajejo signalni znaki za preskus zavor tudi ustno ali preko TK naprav in kako? 
Signalni znaki za preskus zavor se lahko dajejo tudi neposredno ustno ali preko telekomunikacijskih 
naprav z izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke. 

87. Signal premikalnega osebja »Naprej« 
Dnevni znak: Mahati z razvito signalno zastavico navpično navzgor in navzdol z daljšimi zamahi, poleg 
tega pa še en dolg pisk z ustno piščalko: (▬▬). 
Nočni znak: Mahati s signalno svetilko z belo lučjo navpično navzgor in navzdol z daljšimi zamahi, 
poleg tega pa še en dolg pisk z ustno piščalko: (▬▬) 

88. Signal premikalnega osebja »Malo naprej« 
Dnevni znak: Mahati z razvito signalno zastavico navpično navzgor in navzdol s kratkimi zamahi, poleg 
tega pa še en kratek pisk z ustno piščalko: (●). 
Nočni znak: Mahati s signalno svetilko z belo lučjo navpično navzgor in  navzdol s kratkimi zamahi, 
poleg tega pa še en kratek pisk z ustno piščalko: (●). 

89. Signal premikalnega osebja »Nazaj« 
Dnevni znak: Mahati z razvito signalno zastavico vodoravno na levo in desno z daljšimi zamahi), poleg 
tega pa še dva dolga piska z ustno piščalko: (▬▬  ▬▬).  
Nočni znak:  Mahati s signalno svetilko z belo lučjo vodoravno na levo in desno  
z daljšimi zamahi, poleg tega pa še dva dolga piska z ustno piščalko: (▬▬  ▬▬). 

90. Signal premikalnega osebja »Malo nazaj« 
Dnevni znak: Mahati z razvito signalno zastavico vodoravno na levo in desno s kratkimi zamahi, poleg 
tega pa še dva kratka piska z ustno piščalko: (●●). 
Nočni znak: Mahati s signalno svetilko z belo lučjo vodoravno na levo in desno  
s kratkimi zamahi, poleg tega pa še dva kratka piska z ustno piščalko: (●●). 

91. Signalni znak premikalnega osebja »Odbij« 
Dnevni znak: Hitro zamahniti z razvito signalno zastavico in pa s prosto roko poševno navzgor, poleg 
pa še en kratek in en dolg pisk z ustno piščalko:(● ▬▬). 
Nočni znak: Hitro zamahniti s signalno svetilko z belo lučjo poševno navzgor, poleg pa še en kratek in 
en dolg pisk z ustno piščalko: (● ▬▬). 

92. Signalni znak premikalnega osebja »Počasi« 
Dnevni znak: Držati poševno navzdol razvito signalno zastavico, poleg tega pa še en podaljšan, 
menjaje visok in nizek pisk z ustno piščalko:  
Nočni znak:  Držati signalno svetilko z belo lučjo v višini prsi, poleg tega pa še en podaljšan, menjaje 
visok in nizek pisk z ustno piščalko:.  
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93. Signalni znak premikalnega osebja »Stoj« 
Dnevni znak: Mahati v krogu z razvito signalno zastavico, poleg tega več kratkih piskov z ustno 
piščalko: (●●●●●). 
Nočni znak: Mahati v krogu s signalno svetilko s kakršno koli lučjo, poleg tega več kratkih piskov z 
ustno piščalko: (●●●●●) 

94. Kako lahko poleg s signali še daje premikalno osebje signale? 
Signalne znake premikalnega osebja lahko premikalno osebje daje tudi ustno preko radijske zveze z 
izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke. 

95. Pod kakšnimi pogoji lahko dajemo premikalne signale preko radijske zveze? 
Dajanje signalnih znakov premikalnega osebja preko radijske zveze je premikalnemu osebju dovoljeno 
pod naslednjimi pogoji: 

 radijske zveze morajo delovati brezhibno; 

 signalni znaki se sprejemajo in oddajajo le na vnaprej določenih kanalih, ki so vključeni v 
registrofon; 

 strojevodja mora pred pričetkom vožnje sprejeti signalni znak (”naprej”, ”malo naprej”, ”nazaj”, 
”malo nazaj”, ”odbij”) po radijski zvezi sliši enak signalni znak; 

 signalni znak mora premikalni delavec med premikom v krajših presledkih (3 do 5 sekund) 
ponavljati, vse dokler ni potrebe po spremembi signalnega znaka v signalni znak: »počasi« 

 oz. signalni znak: »Stoj«; 

 signalni znak lahko v eni premikalni skupini oddaja samo en premikalni delavec. Izjema je 
signalni znak: ”Stoj”; 

 med premikom, pri katerem se signalni znaki oddajajo po radijski zvezi, so vsi drugi pogovori na 
tem kanalu prepovedani; 

 po vsakem oddanem signalnem znaku mora uporabnik vzpostaviti radijsko napravo v stanje 
sprejema. 

96. Kako ukrepamo, če pride med premikom preko radijskih zvez do motenj? 
Če se med premikom ponavljanje signalnih znakov premikalnega osebja preko radijske zveze ne sliši, 
ali se zasliši še kakršnokoli drugo sprejemanje, je treba premik takoj ustaviti. Nadaljevanje premika z 
uporabo radijske zveze je dovoljeno, ko je sporazumevanje mogoče. 

97. Kakšen signalni znak je potrebno oddati vlaku, ki je bil predhodno zaustavljen s signalnim 
znakom »Stoj«? 

Če je treba signalizirati nadaljevanje vlakovne vožnje vlaku, je treba oddati signalni znak: ”Naprej”. 

98. Kakšni in kateri so signali progovnega osebja? 
Signali progovnega osebja so prenosni in ročni. 
Prenosni signali so: 

signalni loparji, ki so likovni signali, in sicer: 

 zaustavni signal, 

 signali za počasno vožnjo in 

 preklicni signal; 

 signalne svetilke z rumeno ali rdečo lučjo. 
Ročni signali so signalna zastavica in signalna svetilka. 

99. Kaj nam kaže zaustavni signal in kako se daje? 
Zaustavni signal kaže, da je na določenem mestu tir nevozen zaradi poškodbe, okvare, zaradi del na 
njem, zasedenosti z vozili ali zaradi drugih tehničnih vzrokov, in se daje z naslednjimi signalnimi znaki: 

 Rdeč signalni lopar z belim robom, obrnjen proti vlaku. 

 Podnevi s signalno zastavico, z roko ali kakršnim koli predmetom mahati v krogu, ponoči pa 
postaviti signalno svetilko z rdečo lučjo. 

100. Kaj pomeni signalni znak »Stoj« na zaustavnem signalu? 
Signalni znak 82a: ”Stoj” oz. 82b: ”Stoj” pomeni: 

 za strojevodjo, da je nadaljnja vožnja prepovedana in da je treba takoj uporabiti najhitrejši način 
zaviranja, da se vlak, premikalni sestav ali progovno vozilo čim prej ustavi; 
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 za vlakospremno osebje oz. premikalno skupino, da mora takoj, ko opazi postavljen zaustavni 
signal ali signalni znak 82b: ”Stoj”, začeti oddajati strojevodji signalni znak 81: ”Stoj” in ga 
oddajati tako dolgo, dokler se vlak oz. premikalni sestav ne ustavi. 

101. Kako se z zaustavnimi signali označi en ali več nevoznih tirov na postaji? 
Zaustavni signal se postavlja na postajah tudi za označitev enega ali več postajnih nevoznih tirov, in 
sicer: 

 kadar je samo en glavni ali stranski postajni tir nevozen, je treba postaviti zaustavni signal z 
obeh smeri v tir v višini ločnice; 

 če zaradi nevoznega mesta ni mogoča vožnja na dva ali več tirov, drugi postajni tiri pa so vozni, 
je treba vse tire, ki se nahajajo za nevoznim mestom, zavarovati na eni strani z enim 
zaustavnim signalom, postavljenim v višini ločnice prvega sosednjega voznega tira; na 
nasprotni strani nevoznega mesta je treba postaviti zaustavni signal v vsakega od teh tirov v 
višini ločnice, če ne bi bilo mogoče zavarovati nevoznih tirov tudi na tej strani samo z enim 
zaustavnim signalom. 

102. V katerih primerih se mora zaustavni signal postaviti na razdaljo najmanj 20 m? 
Zaustavni signal se postavlja na razdaljo najmanj 20 m v primeru: 

 Pri sprejemu vlaka na zasedeni tir se zaustavni signal postavi najmanj 20 m pred prvim vozilom 
na strani, kjer se sprejema vlak. 

 Če je treba preprečiti vožnjo s postaje na odprto progo, je treba zaustavni lopar postaviti tako, 
da ta ne ovira premika na postaji, najmanj 20 m od zadnje izvozne kretnice proti odprti progi. 

 Vozila na tiru, ki se jih ne sme premakniti, se zavarujejo s postavitvijo zaustavnega loparja na 
razdalji 20 m z obeh strani vozil. 

103. Kaj označujejo signali za počasno vožnjo in kakšni so? 
Signali za počasno vožnjo označujejo del proge ali tira, preko katerega je treba zaradi poškodbe, 
okvare, del na progi ali zaradi kakšnega drugega razloga voziti z zmanjšano hitrostjo. 
Signalni znak 83a: ”Počasi” 

 Rumen signalni lopar s črno-belim robom, obrnjen proti vlaku ali 

 Podnevi razvita signalna zastavica spuščena poševno navzdol ali obe roki stegnjeni poševno 
navzdol oz. ponoči ročno signalno svetilko z rumeno lučjo držati proti vlaku ali ročno signalno 
svetilko z rumeno lučjo postaviti ob tir. 

104. Opišite signalni znak: Začetek počasne vožnje in kako se lahko označi glede na vrsto 
vlaka! 

Signalni znak: ”Začetek počasne vožnje” je bela številka pobarvana ali prevlečena z odsevno snovjo 
na črni plošči.  
Upravljavec lahko s signalnim znakom ”Začetek počasne vožnje” določi za posamezno vrsto vlakov 
različno hitrost počasne vožnje kar je označeno na črni pravokotni plošči z dvema, tremi belimi 
številkami, prebarvane ali prevlečene z odsevno snovjo.  

105. Opišite pomen signalnega znaka: Začetek počasne vožnje na signalu s tremi številkami!  
Na signalu s tremi številkami velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko, hitrost, ki je na 
sredini, velja za lahke vlake, in hitrost, ki je napisana spodaj, velja za druge vlake.  

106. Opišite pomen signalnega znaka: Začetek počasne vožnje na signalu s dvema 
številkama!  

Na signalu z dvema številkama velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko in lahke vlake, 
hitrost, ki je spodaj, pa za druge vlake. 

107. Opišite preklicni signal, čemu je namenjen in kje se postavlja? 
»Preklicni signal« je zelen signalni lopar z belim robom, postavljen ob tiru in je namenjen za preklic 
signala za počasno vožnjo in zaustavnega signala na sosednjem tiru. 
Kadar je preklicni signal postavljen na koncu dela tira, na katerem je vpeljana počasna vožnja, 
zaznamuje mesto, na katerem počasna vožnja preneha. Strojevodja sme začeti pospeševati hitrost 
šele, ko zadnje vozilo prepelje mimo preklicnega signala. 
Če je na progah, ki potekajo na nekem delu vzporedno, ali dvotirnih progah oz. na postajah postavljen 
zaustavni signal samo za en tir, preklicni signal, ki je postavljen vzporedno z njim ob drugem tiru, 
pomeni, da signalni znak 82a: ”Stoj” za drugi tir oz. za drugo progo ne velja. 
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108. Kako se označi signal, ki se ne upošteva? 
Glavni signali, predsignali, ponavljalniki predsignaliziranja, mejni tirni signali, kontrolni signali in 
pomožni kontrolni signali, ki niso v uporabi, morajo biti označeni s signalno oznako ”Signal se ne 
upošteva” (Bel poševni križ s črnim robom) 

109. Kako se označi mesto ločnice na tiru, kaj označuje signalna oznaka »Ločnica«? 
Ločnica je bel vodoravno položen kvader iz različnih snovi s črno pobarvanima koncema. 
Signalna oznaka ”Ločnica” označuje mesto, do katerega smejo stati vozila na enem tiru, da ne 
ogrožajo vožnje po sosednjem tiru in tudi mejo med tiroma, ki se zbližujeta. 

110. Kako se označijo objekti, ki segajo v normalni svatli profil? 
Bel pokončen pas z rdečo cikcakasto črto in črno pobarvanim vrhom, lahko je posebna tabla ali je 
oznaka narisana na sam objekt. 

111. Opišite signalno oznako za mejo gibanja oseb na peronu in na kaj pomeni? 
Signalna oznaka: ”Meja gibanja oseb na peronu” je rumen pas na peronu po vsej dolžini ob robu, ki 
meji na tir. 
Signalna oznaka za mejo gibanja oseb na peronu opozarja osebe, ki se nahajajo na peronu, do kod se 
lahko brez nevarnosti približajo robu perona, da jih ne ogrožajo vožnje po tiru ob peronu. 

112. Kakšen je signalni znak za omejeno hitrost na svetlobnem signalu starega tipa s črno-
belim stebrom? 

Ena zelena mirna luč in pod njo ena rumena mirna luč. 

113. Opišite signalni znak »Premik prepovedan« na območnem premikalnem signalu! 
Na svetlobnem signalu: Ena modra luč  
Na likovnem signalu: 
dnevni znak: Kvadratna belo-modra signalna plošča, postavljena na vogal  
nočni znak: Ena modra mirna luč poleg dnevnega znaka. 

114. Opišite signalni znak »Premik dovoljen« na območnem premikalnem signalu! 
Na svetlobnem signalu: Ena bela luč  
Na likovnem signalu: 
dnevni znak: Kvadratna belo-modra signalna plošča, postavljena vodoravno  
nočni znak: Ena bela mirna luč poleg dnevnega znaka. 

 

PROMETNI PRAVILNIK 
1. Kaj vsebuje Prometni pravilnik? 
Prometni pravilnik vsebuje Ta pravilnik določa pogoje in način organizacije ter opravljanja varnega in 
rednega železniškega prometa za konvencionalne hitrosti do 160 km/h na območju Republike 
Slovenije, ki jih morajo upoštevati upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki, razen če za 
industrijske tire in proge drugih železnic niso predpisani drugačni pogoji za opravljanje železniškega 
prometa. 
2. Kaj je prometno mesto? 
»prometno mesto« je tehnično opremljeno mesto na progi z najmanj eno kretnico, na katerem se ureja 
železniški promet nasprotnih in zaporednih vlakov; v nadaljevanju postaja. 

3. Kaj je vozlišče? 
»vozlišče« je v pomenu uravnavanja prometa območje več železniških postaj, ki glede na potrebe 
železniškega prometa sestavljajo celoto. Območja vozlišč določi upravljavec in jih s podatki o progi 
posreduje prevozniku, da jih ta objavi v Navodilu o progi. 

4. Kaj je prepeljevalna pot in kolika je dolžina prepeljevalne poti? 
»prepeljevalna pot« je del tira za ločnico, premikalnim signalom oz. mejnim tirnim signalom oz. glavnim 
signalom, do katerega je postavljena vozna pot, ki mora biti prosta in mora znašati najmanj 50 m. 

5. Kaj je zavorna pot? 
»zavorna pot« je razdalja, ki jo prevozi vozilo oz. vlak od trenutka začetka zaviranja do njegove 
zaustavitve. Zavorna pot nekega vozila ali vlaka pri sprožitvi hitrega zaviranja ne sme prekoračiti 
zavorne razdalje. 
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6. Kdo je prometnik in progovni prometnik? 
»prometnik« je delavec upravljavca, ki neposredno vodi promet na krajevno vodeni postaji in/ali na 
največ dveh daljinsko vodenih postajah;  
»progovni prometnik« je delavec upravljavca, ki iz centra vodenja prometa neposredno vodi promet na 
progi ali odseku proge. 

7. Kaj v prometnem pravilniku razumemo pod imenom strojevodja? 
»strojevodja« je v tem pravilniku skupen naziv za strojevodjo in voznika progovnih vozil, razen kadar je 
voznik progovnega vozila posebej naveden. 

8. Kaj je predvidena relacija vlaka? 
»relacija vlaka« je pot od začetne do končne postaje vlaka. 

9. Kateri vlak je reden? 
»redni vlak« je vlak, ki ima izdelan vozni red posameznega vlaka s koledarjem vožnje in je objavljen v 
dokumentih operativnega voznega reda ali z voznoredno odredbo.  

10. Kateri vlak je izreden? 
»izredni vlak« je vlak, za katerega je izdelan vozni red posameznega vlaka, nima pa koledarja vožnje, 
ali pa vlak, ki vozi po posebej izdelanem voznem redu posameznega vlaka ali vozi po voznem redu 
osnovnega vlaka. 

11. Kateri vlak je lahek vlak? 
»lahek vlak« je vlak, ki glede na svoje tehnične karakteristike lahko vozi z večjimi hitrostmi kot drugi 
vlaki in je kot »lahek vlak« označen v dokumentih operativnega voznega reda. 

12. Kaj je vlak z nagibno tehniko? 
»vlaki z nagibno tehniko« so vlaki, ki z dodatnim aktivnim ali pasivnim nagibanjem vagonskega groda 
na notranjo stran krivine zmanjšujejo bočni pospešek, ki deluje na potnike. 

13. Kaj pomeni daljinsko vodena postaja? 
»daljinsko vodena postaja« je nezasedena postaja, na kateri je promet daljinsko voden z napravami za 
daljinsko vodenje prometa. 

14. Katero mesto je centralna postavljalnica in katero postajna postavljalnica? 
»centralna postavljalnica« je naprava, ki omogoča krmiljenje notranjih in zunanjih signalnovarnostnih 
naprav na eni postaji. 

15. Kaj je nezasedena postaja? 
»nezasedena postaja« je postaja, ki ni zasedena s prometnikom. 

16. Kaj je poslovnik? 
»poslovnik« je dokument, ki vsebuje tiste določbe postajnega poslovnega reda, ki so skupne za 
upravljavca in prevoznika, in določbe, potrebne za delo posamezne enote prevoznika ali upravljavca. 

17. Kaj je priročnik za strojevodjo? 
»priročnik za strojevodjo« je skupek pravil, postopkov in informacij, ki jih potrebuje strojevodja, da 
lahko opravlja naloge vožnje vlaka na določeni relaciji in vozilu, ki se uporablja na tej relaciji (priložena 
so mu lahko navodila, ki podrobneje definirajo posamezne postopke). 

18. Kaj je voznoredna odredba? 
»voznoredna odredba« je službeno obvestilo upravljavca v pisni obliki, ki se nanaša na napovedi in 
odpovedi vlakov v veljavnem voznem redu omrežja. 

19. Kaj je relacija vlaka in dejanska relacija vlaka? 
»relacija vlaka« je pot od začetne do končne postaje vlaka.  
»dejanska relacija vlaka« je pot, ki jo vlak dejansko prepelje od svojega začetnega do končnega 
mesta. 

20. Kaj je vlakovna pot? 
»vlakovna pot« je zmogljivost transportne infrastrukture za vožnjo vlaka med dvema krajema ob 
določenem času. 

21. Kaj so dvopotna vozila? 
»dvopotna vozila« so motorna vozila za posebne namene, ki so prirejena za vožnjo po cesti in po tirih. 
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22. Kaj je izredni prevoz? 
»izredni prevoz« je prevoz vozil, ki prazna ali naložena presegajo nakladalni profil, predpisane kode 
proge, osno ali dolžinsko obremenitev proge ali mejno nakladalno maso. 

23. Kaj je komunikacijsko mesto? 
»komunikacijsko mesto« je mesto na odprti progi ali na službenem mestu, od koder je mogoče 
vzpostaviti telekomunikacijsko zvezo vsaj s prometnikom ali progovnim prometnikom. 

24. Kaj je progovna hitrost? 
»progovna hitrost« je največja dovoljena hitrost na progi ali delih proge, odvisna od tehničnega stanja 
proge, njene opremljenosti in tehničnih značilnosti vlaka; določena je s signalnimi znaki za progovno 
hitrost. 

25. Kaj je progovno vozilo? 
»progovno vozilo« je motorno vozilo za posebne namene, kadar se dalj časa zadržuje med dvema 
postajama in za njegovo vožnjo ni mogoče uporabiti voznega reda posameznega vlaka, ali ročno 
progovno vozilo. 

26. Kaj je omejena hitrost? 
»omejena hitrost« je hitrost, ki je manjša od progovne hitrosti in je signalizirana z enim od naslednjih 
signalnih znakov, ki jih kažejo glavni signali:  

 »Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj«  

 »Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto’ ali ‘Previdno«  

 »Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost«  

 »Omejena hitrost«  
zaradi enega od naslednjih vzrokov:  

 vožnje preko ene ali več kretnic v odklon, kadar je hitrost pri vožnji preko vsaj ene kretnice v 
odklon zaradi tehničnega in konstrukcijskega stanja kretnice nižja od hitrosti pri vožnji v premo;  

 vožnje do mejnega tirnega signala;  

 vožnje v slepi tir do mejnega tirnega signala ali 

 uvoza na tir, kjer ni zagotovljena prepeljevalna pot. 

27. Kaj je operativni vozni red? 
»operativni vozni red« je vozni red, ki je sestavljen iz voznih redov posameznih vlakov za potrebe 
upravljavca po posameznih progah in voznih redov posameznih vlakov za potrebe prevoznikov na teh 
progah ter zajema tudi dokumente operativnega voznega reda. 

28. Kaj je program omrežja? 
»program omrežja« je dokument, ki vsebuje podatke o razpoložljivih zmogljivostih javne železniške 
infrastrukture. 

29. Kaj je zavorna razdalja? 
Zavorna razdalja je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne 
naprave na določeni progi ali delu proge. 

30. Katere zavorne razdalje poznamo? 
Osnovna zavorna razdalja na železniških progah v Republiki Sloveniji je 1000 m. 
Na posameznih progah, odsekih prog ali postajah, kjer niso izpolnjeni pogoji za zavorno razdaljo 1000 
m, je zavorna razdalja 700 m.  
Kadar motorna progovna vozila vozijo kot progovna vozila, se morajo zaustaviti na razdalji, ki ni daljša 
od 400 m. 
Pri premiku je zavorna razdalja 400 m. 

31. Kje so objavljene zavorne razdalje za posamezne proge? 
Pregled zavornih razdalj po progah in odstopanj od 1000 m zavorne razdalje na obstoječih progah 
upravljavec navede v registru infrastrukture. Te podatke, ki morajo biti validirani, posreduje prevozniku, 
ki jih mora objaviti v navodilu o progi. 

32. Kolika mora biti najmanjša razdalja med uvoznim, kritnim signalom in premikalnem 
mejniku? 
Najmanjša razdalja med uvoznim oz. kritnim signalom in signalom »premikalni mejnik« mora biti 
najmanj 50 m. 



19 
 

33. Kaj razumemo pod organizacijo in opravljanje železniškega prometa? 
Vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi obsega vse delo, ki je potrebno za 
organizacijo in opravljanje varnega in urejenega prometa vlakov in drugih železniških vozil, predvsem 
pa: 

 izdelavo voznega reda; 

 urejanje voženj vlakov na progi; 

 dajanje dovoljenj za vožnjo vlakov in nadzor nad njihovim prometom; 

 odpravljanje izrednosti v vlakovnem prometu. 

34. Kaj moramo še poleg določb Prometnega pravilnika upoštevati? 
Pri opravljanju železniškega prometa je treba poleg določb tega pravilnika upoštevati še postajne 
poslovne rede, poslovnike, izvlečke iz postajnih poslovnih redov ali poslovnikov, odredbe, voznoredne 
odredbe in obvestila, s katerimi se natančneje določa opravljanje železniškega prometa. 

35. Na katere načine se sporazumevamo pri urejanju železniškega prometa? 
Pri opravljanju železniškega prometa se je treba sporazumevati jasno, zanesljivo, hitro in na enoten 
način v slovenskem jeziku, in sicer ustno, pisno ali s predpisanimi signalnimi znaki.  
Ustno sporazumevanje je lahko neposredno ali z uporabo telekomunikacijskih naprav.  
Pisno sporazumevanje je lahko v obliki ročnega izpisa ali v drugi obliki (telefaks, računalnik, 
daljnopisnik). 

36. Kaj je dokazno sporazumevanje? 
Sporazumevanje je dokazno, če so oddana sporočila ohranjena tako, da je njihovo vsebino in obliko 
ter dokaz, da je prejemnik sporočilo dobil in razumel, mogoče preveriti. Sporočila se ohranjajo na 
enega od naslednjih načinov: 

 z napravami, ki omogočajo stalno in zanesljivo 

 registriranje sporočil (ustnih ali pisnih); 

 z izpisom in s potrditvijo prevzema; 

 z zapisovanjem sporočil. 

37. Kako se vpisujejo fonogrami za urejanje vožnje vlakov? 
Fonograme, ki se nanašajo na vožnjo vlaka ali progovnega vozila, je treba vpisati v obrazce z vnaprej 
pripravljenim besedilom fonogramov tudi takrat, ko naprave, ki omogočajo stalno in zanesljivo 
registriranje sporočil, delujejo. Za številke fonogramov se v tem primeru dajejo poljubne številke, za 
katere pa velja pravilo:  

 da je številka med 10 in 99;  

 da številke niso zaporedne;  

 da se ne uporabljajo stalno ali pogosto enake številke;  

 da niso enake zadnjim številkam v številki vlaka. 

38. Kako se opravlja sporazumevanje po telekomunikacijskih napravah? 
Sporazumevanje po telekomunikacijskih sredstvih se opravlja tako, da tisti, ki želi oddati sporočilo, 
pokliče tistega, ki mu je sporočilo namenjeno, nato pa: 

 se poklicani javi tako, da pove ime postaje oz. službenega mesta ali številko vlaka in svoj 
priimek; 

 tisti, ki kliče, pove ime postaje oz. službenega mesta ali številko vlaka, vsebino in številko 
fonograma, če mora biti fonogram zapisan, ter svoj priimek; 

 poklicani sprejem fonograma potrdi tako, da ponovi besedilo fonograma, doda besedo 
»razumel«, pove številko, če je moral fonogram zapisati, in svoj priimek. 

Predpisana obvestila in fonogrami se pri opravljanju železniškega prometa ne smejo krajšati in 
spreminjati. 

39. Naštej službena mesta na odprti progi! 
Službena mesta na odprti progi, na katerih stalno ali začasno opravlja delo izvršilni železniški delavec 
so:  

 odjavnice,  

 cepišča,  

 nakladališča,  

 postajališča,  
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 nivojski prehodi na katerih promet varuje čuvaj nivojskega prehoda in 

 mesto na progi, kadar železniški izvršilni delavec zahteva obveščanje o vožnji vlakov in 
progovnih vozil.  

40. Od kdaj naprej govorimo o vlaku? 
Vlak je:po predpisih sestavljena in speta skupina železniških potniških in/ali tovornih vagonov z enim 
ali več vlečnimi vozili oz. en vagon, spet z enim ali več vlečnimi vozili, ali 

 en ali več med seboj spetih motornikov ali motornih garnitur, ali 

 vlečno vozilo, ki vozi samo, ali 

 motorno vozilo za posebne namene s pripetimi vozili ali brez njih, ki vozi kot vlak, ali 

 po predpisih sestavljena skupina železniških vozil, ki čaka na vlečno vozilo ali na ranžiranje. 

41. Kako delimo vlake po namenu? 
Glede na namen so vlaki potniški, tovorni in službeni za potrebe upravljavca. 

42. Kateri so potniški vlaki? 
potniški vlaki so:  

 vlaki z nagibno tehniko, katerih tehnična izvedba zmanjšuje bočne pospeške, ki delujejo na 
potnika;  

 motorni potniški vlaki (motorniki, motorne garniture ali več med seboj spetih motornikov ali 
motornih garnitur);  

 vagonski potniški vlaki, ki so sestavljeni iz ene ali več lokomotiv in potniških vagonov; 

 lokomotivski vlaki, ki so motorniki ali motorne garniture, kadar vozijo kot prazne, ali lokomotive 
potniških vlakov.  

43. Kateri so tovorno vlaki? 
tovorni vlaki so: 

 vlaki za prevoz tovora, ki vozijo po naročilu prevoznikov;  

 poskusni vlaki in  

 lokomotivski vlaki, ki so lokomotive tovornih vlakov. 

44. Kateri so službeni vlaki za potrebe upravljavca? 
vlaki za potrebe upravljavca so: 

 motorna vozila za posebne namene, kadar vozijo kot vlak;  

 merilni vlaki;  

 poskusni vlaki;  

 delovni vlaki;  

 intervencijski vlaki. 

45. Kateri izvršilni železniški delavci pisno morajo predajati službo? 
Delovna mesta in način predaje ter sprejemanje službe upravljavec predpiše v postajnem poslovnem 
redu ali poslovniku, prevoznik pa v poslovniku.  
Pisno morajo predajati službo: 

 vlakovni dispečerji; 

 progovni prometniki; 

 prometniki; 

 odjavniki; 

 čuvaji nivojskih prehodov; 

 kretniki; 
Izvršilni železniški delavci, ki sodelujejo pri uvrščanju tirnih vozil v vlake in pregledu vlakov, in jih je 
prevoznik določil v operativnem predpisu. 

46. Kateri delavci morajo med opravljanjem službe nositi službeni znak? 
Prometnik rdečo kapo z emblemom in vodja premika stalne premikalne skupine rdeč trak na rokavu 
leve roke. 

47. Kaj mora upravljavec pripraviti za vsako postajo? 
Za vsako postajo in cepišče mora upravljavec izdelati postajni poslovni red kot dokument ali 
računalniško datoteko v katerem se predpišejo natančnejši postopki in obveznosti upravljavca in 
prevoznikov ter njihovo medsebojno sodelovanje pri opravljanju železniškega prometa. 
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48. Kdo, poleg postajnega osebja, mora biti seznanjen z določili postajnega poslovnega reda? 
Poleg postajnega osebja mora upravljavec določbe postajnih poslovnih redov, ki veljajo za izvršilne 
železniške delavce upravljavca in prevoznika, mora upravljavec posredovati prevozniku, ki jih 
prevoznik za strojevodjo navede v Priročniku za strojevodjo in/ali Navodilu o progi, za ostale izvršilne 
železniške delavce pa v poslovniku. Podatke, ki se nanašajo na vozne rede posameznih vlakov, 
morata prevoznik in upravljavec pred veljavnostjo operativnega voznega reda uskladiti. 

49. Kaj je tehnološki proces dela postaje? 
Tehnološki proces dela je dokument, s katerim se določi organizacija dela na postaji, ki jo zahteva 
izvajanje operativnega voznega reda. 

50. Kakšne označbe ob progi poznate? 
Ob progi morajo biti postavljene označbe, ki označujejo kilometrski in hektometrski položaj proge, ter 
označbe o velikosti in dolžini nagiba. 

51. Kakšne postajne naprave poznate? 
Postajne naprave so:  

 postajne signalnovarnostne naprave  

 tiri  

 kretnice  

 naprave za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih na postaji  

 postajne telekomunikacijske naprave  

 stabilne naprave električne vleke. 

52. Kaj so postajne signalnovarnostne naprave postaje? 
Postajne signalnovarnostne naprave so naprave za zavarovanje in uravnavanje železniškega prometa 
na postaji. S postajnimi signalnovarnostnimi napravami se ravna s signali, kretnicami, raztirniki in 
napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih na postaji ter ugotavlja zasedenost postajnih 
tirov, kretnic in prostornih odsekov z železniškimi vozili. 

53. Kako delimo tire na postajah? 
Tiri na postajah so glavni in stranski. 
Glavni tiri so tiri, ki so namenjeni za uvoze, izvoze ali prevoze vlakov in morajo biti vezani v 
signalnovarnostno napravo tako, da je mogoč uvoz, izvoz ali prevoz vlakov z uporabo 
signalnovarnostne naprave, in so: 

 glavni prevozni tiri, ki so podaljšek progovnega tira napostaji; 

 nepravilni glavni prevozni tiri, ki so podaljšek progovnegatira na postaji, vendar pri njih vlaki 
uvažajo v premo, izvažajo pa vodklon ali obratno, in 

 drugi glavni tiri. 
Stranski tiri so tiri, ki so namenjeni za nakladanje in razkladanje vagonov, za sestavljanje in 
razstavljanje vlakov, za postavitev vagonov v rezervi, za razkuževanje itd. 
Slepi tiri so glavni ali stranski tiri, ki so s sosednjim tirom zvezani le z ene strani. 

54. Kaj so kretnice in kakšne lege kretnic poznate? 
Kretnice so naprave, ki omogočajo prehod vozil oz. vlakov z enega tira na drugega brez zaustavitve.  
Kretnice se prestavljajo s centralnega mesta ali ročno na kraju samem.  
Kretnice so lahko v redni, pravilni in natančni legi. Kretnica je:  

 v redni legi, kadar se prek nje ne vozi ali premika; za kretnice, ki se prestavljajo ročno na kraju 
samem ali na daljavo s pomočjo žicevoda, se v postajnem poslovnem redu določi redna lega 
tako, da glede na tirno situacijo zagotavlja večjo varnost;  

  v pravilni legi, kadar je postavljena za nameravano vožnjo (v premo ali odklon);  

 v natančni legi, kadar se ostrica tesno prilega pripadajoči osnovni tirnici in je končana zadnja 
faza prestavljanja kretnice. 

55. Kako delimo kretnice glede na zavarovanje? 
Kretnice so lahko zavarovane ali nezavarovane. 

56. Katere kretnice so zavarovane? 
Zavarovane kretnice so tiste kretnice, ki imajo napravo, s katero se pritrdijo v pravilni in natančni legi in 
s katero se po pritrditvi kretnice onemogoči njeno nekontrolirano prestavljanje. Zavarovane kretnice so 
zanesljivo zavarovane ali pritrjene. 
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57. Katere kretnice so zanesljivo zavarovane? 
Zanesljivo zavarovane kretnice so kretnice z napravo, ki poleg pritrjevanja v pravilni in natančni legi ter 
onemogočanja njenega nekontroliranega prestavljanja zagotavlja še odvisnost z glavnimi signali. 
Odvisnost z glavnimi signali pomeni, da je kretnica zavarovana v pravilni in natančni legi in da se ne 
da prestaviti tako dolgo, dokler glavni signal kaže, glede na postavljeno vozno pot, ustrezen signalni 
znak za dovoljeno vožnjo oz. dokler vozna pot ni razrešena. 

58. Katere kretnice so pritrjene? 
Pritrjene kretnice so kretnice, ki nimajo kontrolnega zapaha, so pa pritrjene s postavitvijo vozne poti 
tako, da omogočajo, da glavni signal pokaže signalni znak za dovoljeno vožnjo:  

 če je pri relejni ali elektronski varnostni napravi postavljena premikalna vozna pot in premikalni 
signali kažejo signalni znak za dovoljeno vožnjo;  

  če javljalniki na postavljalni mizi kažejo, da so kretnice v pravilni in natančni legi in pritrjene, 
skupinski javljalnik napake na kretnicah pa ne javlja napake; 

 če zaklenjene kretnice niso s ključem v odvisnosti z glavnimi signali.  

59. Kolika je lahko največja hitrost preko pritrjene kretnice? 
Hitrost vožnje prek pritrjenih kretnic v premo ali v odklon je enaka omejeni hitrosti, ki jo te kretnice 
dovoljujejo glede na tehnične lastnosti in stanje kretnic za vožnjo v odklon, vendar največ 50 km/h. 

60. Katere kretnice so nezavarovane? 
Nezavarovane kretnice so:  

 kretnice, ki nimajo naprave za kontroliranje natančne lege in onemogočitev nekontroliranega 
prestavljanja, in  

 vse zavarovane kretnice, če so v okvari (prerezi kretnic, okvara kretnice na varnostni napravi, 
na napravah za zavarovanje na kretniških delih) ali izključene iz varnostne naprave in niso 
zavarovane s kretniško ključavnico. 

61. Kolika je lahko največja hitrost preko nezavarovane kretnice? 
Hitrost vožnje prek nezavarovanih kretnic v premo ali v odklon je največ 20 km/h. 

62. Kako se prometnik oz. progovni prometnik prepriča o pravilni in natančni legi kretnice na 
katero je nameščena ambulantna ključavnica? 
O pravilni in natančni legi kretnice, na katero je nameščena ambulantna ključavnica, se prometnik 
osebno prepriča po vsaki namestitvi. Progovnega prometnika oz. prometnika, ki ravna s 
signalnovarnostno napravo na daljinsko vodeni postaji, o namestitvi ambulantne ključavnice, legi 
kretnice (premo ali odklon) in natančni legi dokazno obvesti izvršilni železniški delavec, ki namesti 
ambulantno ključavnico. 

63. Na katere načine se obvešča strojevodja o hitrosti preko kretničnega območja! 
O hitrosti prek kretničnega območja se strojevodja obvešča z vpisom v voznem redu posameznega 
vlaka, s signalnim znakom hitrostnega kazala, z Nalogom za vožnjo vlaka, s Splošnim nalogom ali s 
fonogramom. 

64. Kaj je treba storiti, če se opazi napaka ali motnja na signalnovarnostni napravi ali kretnici? 
Če se na postajni ali progovni napravi opazi napaka ali motnja, je treba o tem obvestiti progovnega 
prometnika oz. prometnika, ki mora storiti vse, da se zagotovi varen promet oz. da prepove vse vožnje. 
O napaki ali motnji progovni prometnik oz. prometnik obvesti pristojne vzdrževalce. 

65. Kaj je prerez kretnice in kako je treba s prerezano kretnico ravnati? 
Prerez kretnice je nasilna prestavitev kretnice s kolesi vozil pri vožnji po ostrici, ko le-ta ni v pravilni 
legi. Če se kretnico nasilno prestavi oz. prereže, je treba: 

 vlak ali premik ustaviti; 

 prerezu kretnice obvestiti progovnega prometnika oz. prometnika; 

 kretnico pregledati in ugotoviti, ali so na njej vidne poškodbe; 

 če na prerezani kretnici ni vidnih poškodb, z vozili, ki so se ustavila na njej, nadaljevati vožnjo v 
isti smeri (po ostrici), v kateri je nastal prerez (ni dovoljeno voziti nazaj); 

 prerezano kretnico zavarovati z ambulantno ključavnico. 
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66. Kdo pregleda prerezane ali zaradi napake nezavarovane kretnice v času prekinitve dela 
prometnika in na nezasedenih postajah? 
Na postajah v času, ko prometnik prekine delo oz. na nezasedenih daljinsko vodenih postajah, 
kretnice, ki so zaradi okvare nezavarovane, strojevodja pregleda in zavaruje z ambulantno ključavnico 
po ukazu progovnega prometnika oz. prometnika sosednje zasedene postaje. 

67. Kdaj dovoli prometnik vožnjo vlaka in vožnjo pri premiku preko prerezane kretnice? 
Vožnjo vlakov in vožnjo pri premiku prek prerezane kretnice sme prometnik dovoliti le, če se je osebno 
prepričal, da na kretnici ni vidnih poškodb. V tem primeru je treba na kretnico namestiti ambulantno 
ključavnico, hitrost vožnje pa ne sme preseči 20 km/h. 

68. Kdo opravi pregled prerezane kretnice na postaji, kjer ni prometnika? 
Na nezasedeni postaji je treba o prerezu kretnice obvestiti progovnega prometnika oz. prometnika 
sosednje zasedene postaje. Na njegovo zahtevo mora kretnico pregledati strojevodja in nanjo 
namestiti ambulantno ključavnico, ki mora biti za takšne primere shranjena v posebni omarici na 
kretničnem območju. V omarici mora biti tudi navodilo za ročno prestavitev kretnice. 

69. Zakaj nam služi označevanju prog, tirov, kretnic, signalov in drugih naprav? 
Za sporazumevanje izvršilnih železniških delavcev pri vodenju prometa je treba proge, tire, kretnice, 
signale in druge naprave označiti s številko, črko ali črko in številko. Pri označevanju tirov, kretnic in 
signalov se ne smejo uporabljati črke s strešico. 

70. Kako delimo proge na območju Republike Slovenije? 
Na območju Republike Slovenije morajo biti proge razdeljene na glavne in regionalne, poimenovane in 
označene s številkami in/ali črkami in številkami.  
Za poimenovanje prog se uporablja uredba, ki ureja in določa kategorizacijo, razvrstitev in 
označevanje prog. 

71. Kako je določena stran postaje Ljubljana? 
Na postaji Ljubljana je stran »A« določena po smeri proge državna meja–Dobova–Ljubljana. 

72. Kako se označujejo tiri na postaji? 
Tiri na postajah se označijo z zaporednimi številkami od 1 do 99, in sicer tako, da dobi prvi tir pred 
postajno zgradbo številko 1, naslednji pa 2, 3 … do najbolj oddaljenega. 
Če so na postaji tudi tiri levo ali desno od postajne zgradbe ali za postajno zgradbo, se najprej po 
zaporedju označijo tiri pred postajno zgradbo, nato tiri na 'A' strani postaje, nato v nadaljevanju na 'B' 
strani postaje in nato tiri za postajno zgradbo. Tiri za postajno zgradbo se označujejo tako, da številke 
naraščajo v nasprotni smeri kot tiri pred postajno zgradbo. 

73. Kako se označujejo kretnice na postaji? 
Kretnice na postaji, službenih mestih in na odprti progi se označijo z zaporednimi številkami (1–999), in 
sicer s številko 1 za prvo kretnico v smeri od začetka proti koncu proge in nato preostale po zaporedju.  
Na večjih postajah, kjer več tirov sestavlja skupine tirov oz. industrijskih tirov, se kretnice v posamezni 
skupini označijo s trimestno številko po zaporedju tako, da je prva kretnica v prvi skupini označena s 
številko 101, prva kretnica v drugi skupini označena s številko 201 itd.  
Če se na postaji naknadno vgradi dodatna kretnica, se označi s številko najbližje kretnice in dodano 
malo črko.  
Križiščne kretnice morajo imeti poleg številke še mali črki »ab« za dvojico ostric kretnice, ki so bližje 
začetku proge, in mali črki »cd« za drugo dvojico tako, da se s črkama »ac« označi vožnja v glavno 
premo, s črkama »bd« pa vožnja v stransko premo. 

74. Na kakšen način se označujejo glavni signali? 
Glavni signali se označijo s črkami, številkami ali črkami in številkami. Glede na mesto nahajanja se 
glavni signali označujejo na naslednji način:  
Uvozni signali na »A« strani postaje se označijo s črko »A«, uvozni signali na »B« strani postaje pa s 
črko »B«, kateri se doda številka, in sicer:  

 na postaji in na cepni postaji na enotirni progi z »A1«, »A2«…, »B1«, »B2«...;  

 ob pravem tiru dvotirne proge z »A1«, »B1«;  

 ob nepravem tiru dvotirne proge z »A2«, »B2«;  

 pri obojestranskem prometu z:  
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– »A1« uvozni signali ob desnem tiru na odseku proge Dobova–Zidani Most in uvozni signali ob levem 
tiru na odseku proge Zidani Most–Ljubljana in progi Ljubljana–Sežana ter na odseku proge Zidani 
Most–Maribor;  
– »A2« uvozni signali ob levem tiru na odseku proge Dobova–Zidani Most in uvozni signali ob desnem 
tiru na odseku proge Zidani Most–Ljubljana in na progi Ljubljana–Sežana ter na odseku proge Zidani 
Most–Maribor;  
– »B1« uvozni signali ob levem tiru na odseku proge Dobova–Zidani Most in uvozni signali ob desnem 
tiru na odseku proge Zidani Most–Ljubljana in na progi Ljubljana–Sežana ter na odseku proge Zidani 
Most–Maribor;  
– »B2« uvozni signali ob desnem tiru na odseku proge Dobova–Zidani Most in uvozni signali ob levem 
tiru na odseku proge Zidani Most–Ljubljana in na progi Ljubljana–Sežana ter na odseku proge Zidani 
Most–Maribor;  

 ob priključni progi na cepni postaji z »A3«, »B3«, »A4«, »B4«. 

75. Kako se označujejo izvozni signali? 
Izvozni signali se označijo:  

 tirni izvozni signali s številko osnovnega tira in številko 2 za smer proti koncu proge in številko 1 
za smer proti začetku proge;  

 skupinski izvozni signal se označi s črko »S«, številko osnovnega tira, ob katerem je vgrajen, in 
številko 2 za smer proti koncu proge in številko 1 za smer proti začetku proge; 

 na postajah s trikotno tirno zvezo se izvozni signal s tira v trikotu na cepno progo označi s 
številko tira in številko 3 (cepna proga).  

76. Kako se označujejo kritni signali? 
Kritni signali se označijo:  

 postajni kritni signal s črko »K«, ki se ji doda številka osnovnega tira, za katerega velja, ter 
številko 2 za smer proti koncu proge oz. številko 1 za smer proti začetku proge; 

 progovni kritni signal enako kot uvozni signal, s tem da se pred označbo doda velika črka K 
(npr.: KA1, KB1 …). 

77. Kako se označijo prostorni signali? 
Prostorni signali, ki niso kritni, se označijo:  

 prostorni signali APB se označujejo z najmanj dvomestnim številom, pri katerem je enka 
številka 1 za smer proti začetku proge oz. številka 2 za smer proti koncu proge; številka pred 
enko je številka blokovnega mesta, kateremu signal pripada; prvo blokovno mesto na začetku 
proge se označi s številko 1, vsa naslednja blokovna mesta proti koncu proge pa z naslednjimi 
zaporednimi številkami;  

 prostorni signali na progah ali odsekih prog z obojestranskim prometom se za označbo dodatno 
označijo z veliko črko »D« za desni tir oz. z veliko črko »L« za levi tir; 

 prostorni signali odjavnic se označijo po sistemu označevanja uvoznih signalov, označbi pa se 
doda mala črka ''o'' (npr.: A1o, B1o …).  

78. Kako se označijo predsignali in ponavljalniki predsignalov? 
Predsignal se označi s črko »P« in oznako glavnega signala, katerega signalne znake predsignalizira 
(PA1, PA2...);  
Ponavljalnik predsignaliziranja se označi s črkama »PP« in oznako glavnega signala, za katerega 
ponavlja predsignaliziranje (PPA1, PPA2, ...). 

79. Kako se označijo mejni tirni signali? 
Mejni tirni signali se označijo z veliko črko »M«, številko osnovnega tira oz. tirnega odseka in številko 1 
za smer proti začetku proge oz. številko 2 za smer proti koncu proge. 

80. Kako se označijo premikalni signali? 
Premikalni signali se označijo:  
Premikalni signali se označijo z oznako kretnice, ki jo varujejo, in veliko črko:  
»V«, kar pomeni, da je signal pred vrhom kretnice;  
»L«, kar pomeni, da je signal ob levem kraku kretnice;  
»D«, kar pomeni, da je signal ob desnem kraku kretnice;  

 levi in desni krak enojne kretnice se določi iz smeri vrha kretnice;  
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 premikalni signali pred križiščnimi kretnicami se označijo s številko kretnice in črko 
pripadajočega dela kretnice, pred katerega se vgradi premikalni signal;  

 kolikor po navedenem sistemu premikalnega signala ni mogoče označiti (npr.: premikalni signal 
pred oz. za raztirnikom), se le-tega označi z oznako elementa, ki ga krije, in številko 1 za smer 
proti začetku proge oz. številko 2 za smer proti koncu proge. 

81. Kako se označijo nivojski prehodi? 
Nivojski prehodi se označijo s črkovno oznako ''NPr'' in kilometrsko označbo z eno decimalko, ki se 
zaokrožuje do 0,049 navzdol in od 0,050 navzgor. 

82. Kakšne pogoje morajo imeti tirna vozila za obratovanje v železniškem sistemu? 
V železniškem sistemu lahko obratujejo samo tirna vozila, ki:  

 imajo veljavno obratovalno dovoljenje;  

 imajo predpisane napise in oznake;  

 so vzdrževana v skladu s predpisi;  

 so lahko naložena, če so pravilno naložena in je tovor pravilno zavarovan. 

83. Kaj je premik? 
Premik je vsaka premaknitev vozil, ki ni vlakovna vožnja, in se opravlja z namenom, da bi se vozila 
prestavila z enega na drugo mesto na istem tiru, z enega tira na drugega in za zavarovanje premikalne 
vozne poti.  
Premik je tudi delo pri spenjanju in razpenjanju vozil, upočasnitvi in zaustavitvi voženj, zavarovanju 
vozil pred samopremaknitvijo in utekom ter dela pri vodenju in nadzorovanju premika.  
K premiku sodi tudi premaknitev vlaka za sprostitev ločnice ali premaknitev vlaka zaradi kakšnega 
drugega vzroka po njegovi zaustavitvi. 

84. Nadaljevanje vožnje vlaka ki je bil na postaji ustavljen z glavnim signalom se smatra kot! 
Se smatra kot vlakovna vožnja, če se da dovoljenje za vožnjo s signalnim znakom tega signala. 

85. Kdo dovoli premik? 
Premik dovoli prometnik ustno ali s pisnim dovoljenjem za premik, progovni prometnik oz. prometnik 
daljinsko vodene postaje pa ustno s telekomunikacijskimi napravami.  
Na postajah, kjer se premik opravlja stalno s posebno premikalno lokomotivo in stalno premikalno 
skupino na tirih, ki so namenjeni samo za premik, je lahko s poslovnim redom določeno, na katerih tirih 
in do kam se sme premikati brez dovoljenja prometnika ali progovnega prometnika. 

86. Kakšne načine premika poznate? 
Premik se opravlja:  

 s posebno premikalno lokomotivo in stalno premikalno skupino;  

 z vlakovno lokomotivo in premikalno skupino ali vlakospremnim osebjem;  

 z vlečnim vozilom;  

 na tirih z nagibom s potencialno energijo vozil;  

 s človeško silo;  

 z ročnim motornim tirničnim potiskalnikom;  

 z dvopotnim vozilom ali motornim vozilom za posebne namene;  

 s cestnim motornim vozilom;  

 s premikalno vrvjo z vitlom ali brez njega;  

 s prenosnico ali obračalnico. 

87. Kakšne vrste premika poznate? 
Premik se opravlja kot:  

 premikalna vožnja, kadar vlečno vozilo vleče, rine ali istočasno vleče in rine vozila ali vozi samo 
pod vodstvom premikalnih delavcev; 

 odbijanje, ki je pospešitev rinjenega premikalnega sestava do neke določene hitrosti, in hitra, 
toda mirna zaustavitev premikalnega sestava tako, da odpeta vozila sama stečejo do 
določenega mesta; 

 spuščanje, ki je premik, pri katerem dobijo vozila na tiru pospešek zaradi vzdolžnega nagiba tira 
in sama stečejo do določenega mesta; 

 lokomotivska vožnja; 
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 premik s premikalno vrvjo, ki je premikanje vozil s premikalno vrvjo ob strani tira s pomočjo vitla 
ali brez njega; 

 premik s človeško silo, ki je premik vozil z neposrednim človeškim potiskanjem s pomožnimi 
napravami (železni vzvod) ali brez njih; 

 premik z ročnim motornim tirničnim potiskalnikom, ki je rinjenje vozil z ročnim motornim tirničnim 
potiskalnikom, pri čemer njegovo pogonsko kolo teče po tirnici; 

 premik s cestnim motornim vozilom, ki je vlečenje vozil s cestnim motornim vozilom, ki vozi ob 
strani tira; 

 premik s prenosnico ali obračalnico, ki je premeščanje ali obračanje vozil s tema napravama; 

 premik v vlečnih enotah in delavnicah, ki zajema vse načine premika znotraj vlečnih enot in 
delavnic. 

88. Katero opremo morajo imeti premikalni delavci? 
Za opravljanje premika mora imeti vsak delavec premikalne skupine pri sebi: 

 ustno piščalko; 

 podnevi signalno zastavico, ponoči ročno svetilko z belo lučjo. 
Zaradi narave dela morajo določeni premikalni delavci imeti tudi: 

 kljuko za spajanje mehov potniških vagonov; 

 kljuko za snetje zavornih cokel s tirnice (lahko je na palici signalne zastavice); 

 ključ vtičnice za električno gretje in ključ za odpiranje potniških vagonov (štirirobni ključ); 

 drog za odpenjanje vozil.  
Delavci premikalne skupine morajo imeti med delom pri sebi tudi prenosne radijske naprave na 
postajah in službenih mestih, ki so s temi napravami opremljena. 

89. Kje pri opravljanju premika zavzamejo premikači stalna mesta? 
Pri opravljanju premika zavzamejo premikači stalna mesta, določena s poslovnikom ali pa ta delovna 
mesta določi vodja premika v vsaki izmeni enkrat za daljše časovno obdobje ali med delom za vsak 
primer posebej.  
Glede opravljanja del na določenih mestih se premikači imenujejo:  

 prvi premikač je premikač, ki je na premikalnem vlečnem vozilu ali v njegovi bližini zaradi 
pripenjanja in odpenjanja ter posredovanja (prenosa) ukazov in signalnih znakov za premik;  

 srednji premikač je premikač, ki je približno v sredini premikalnega sestava ali v bližini kraja 
pripenjanja zaradi posredovanja (prenosa) premikalnih signalnih znakov, opazovanja opravil pri 
pripenjanju ali zaviranja skupine vagonov, ki se odbijajo z ročno zavoro;  

 sklepni premikač je premikač, ki pripenja vagone v zadnjem delu premikalnega sestava, zasede 
zadnji vagon vlečenega premikalnega sestava oz. zasede čelni vagon rinjenega premikalnega 
sestava;  

 spenjalec je premikač, ki na tirih za pripravo vlakov po končanem premiku vozila spne;  

 spremljevalec vlečnih vozil je premikač, ki spremlja vlečna vozila pri premiku z enega tira na 
drugi tir;  

 lovilec je premikač, ki pri premiku zaustavlja vozila z zavornimi coklami, ali na drči, ki ima 
napravo za izbijanje cokel, z zavornimi coklami zmanjšuje hitrost spuščenih vozil.  

Pri manjših opravilih pri premiku en premikač opravlja vsa opravila, določena za premikače na stalnih 
mestih. 

90. Kdaj se sme opravljati premik? 
Premik se sme opravljati le pod neposrednim vodstvom vodje premika, vodja premika pa se mora 
ravnati po ukazih progovnega prometnika ali prometnika. Če vodja premika začasno ne more voditi 
premika, sme vodstvo prenesti na drugega strokovno usposobljenega delavca. V vsaki premikalni 
skupini je treba vnaprej določiti, kdo sme zamenjati vodjo premika. 
Na postajah s stalno premikalno skupino neposredno vodi ranžiranje vlakov vodja premika, ki je za to 
delo stalno določen. 

91. Kdo opravlja nadzor nad premikom? 
Progovni prometnik oz. prometnik opravlja med svojim delom nadzor nad premikom (dajanje ukazov, 
preverjanje izvršitev ipd.). 
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92. Kdo je vodja premika pri vlakih z vlakovodjo oz. vodjo vlaka? 
Pri vlakih z vlakovodjo je vodja premika vlakovodja, pri vlakih z vodjo vlaka je vodja premika vodja 
vlaka. 

93. Kdo je vodja premika na postajah in industrijskih tirih, kjer ni stalne premikalne skupine? 
Na postajah in industrijskih tirih, kjer ni stalne premikalne skupine, opravlja sestavo in razstavo vlaka 
vlakovno osebje. Osebje vlaka se mora pri premiku in z njim povezanih delih ravnati po ukazih vodje 
premika. 

94. Ali lahko delo opravlja samo eden izvršilni železniški delavec pri manjših premikalnih 
opravilih? 
Pri manjših premikalnih opravilih, kamor ne spada sestava, razstava ali ranžiranje vlakov in to delo 
opravlja samo eden izvršilni železniški delavec, se takšen premik lahko opravlja brez vodje premika. 

95. Katere so obveznosti vodje premika? 
Vodja premika vodi premik po določbah tega pravilnika in po določbah postajnega poslovnega reda 
in/ali poslovnika, izpolnjuje ukaze progovnega prometnika oz. prometnika ter pazi, da se ne 
poškodujejo ljudje, sredstva in blago.  
Vodja premika ima naslednje dolžnosti, da:  

 seznanja premikalno in drugo osebje, ki pride v neposreden stik s premikom, z vsako pred 
videno vožnjo pri premiku;  

 se postavi na takšen kraj, s katerega lahko opazuje premik in se sporazumeva s premikalnim 
osebjem;  

 določi vsakemu premikaču delo, če ni to že vnaprej določeno;  

 se po končanem premiku prepriča sam ali po premikačih o legi kretnic in raztirnikov, o tem, ali 
so podložene ali odstranjene zavorne cokle, ali so vozila zavarovana proti samopremaknitvi in 
ali so ločnice proste;  

 ob nastopu službe se seznani s predvidenim premikalnim delom, pregleda pisno predajo službe 
ter o tem obvesti njemu dodeljene delavce;  

 po končani službi pisno in s potrebnimi obrazložitvami preda službo tistemu, ki jo prevzema; če 
prevzemnik službe ni navzoč, službo preda z vpisom v knjigo predaje službe;  

 o vsaki izrednosti pri premiku takoj obvesti progovnega prometnika ali prometnika. 

96. Kakšen je postopek pri spremembi omejene hitrosti pri premiku? 
Pri spremembi hitrosti pri premiku čez kretnice se mora strojevodjo in vodjo premika, ki opravljata 
premik, obveščati s Splošnim nalogom, o nižjih hitrostih čez kretnice pa še 14 dni od uveljavitve 
sprememb. Postopek popravka postajnega poslovnega reda, Navodila o progi in poslovnika 
prevoznika se opravi v skladu z določbami predhodnega odstavka, ki se nanaša na objavo teh določb. 

97. S kakšno hitrostjo se opravlja premik? 
Vsako vožnjo pri premiku je treba izvajati varno, da se ne povzročijo nesreče in poškodbe vozil, 
nakladov ter naprav.  
Hitrost vožnje pri premiku se uravnava tako, da se premikalni sestav lahko zanesljivo ustavi na 
želenem mestu. Glede na predvideno hitrost in razpoložljivo zavrto maso je treba za posamezno 
prometno mesto določiti največje število osi premikalnega sestava, ki se lahko zavira z neposredno 
zavoro. Največje število osi premikalnega sestava, ki se zavira z neposredno zavoro vlečnega vozila, 
se izračuna po enačbi, predpisani v pravilniku, ki ureja zaviranje, varnostne naprave in opremo 
železniških vozil. 

98. S kakšno hitrostjo se opravlja premik čez kretnice? 
Čez kretnice se vožnje pri premiku opravljajo s hitrostjo do 35 km/h, če zaradi vrste zavarovanja in 
tehničnih lastnostih kretnic ni ta hitrosti nižja. Omejitve hitrosti morajo biti navedene v postajnem 
poslovnem redu, upravljavec pa jih mora posredovati prevozniku. Prevoznik določbe, ki se nanašajo 
na strojevodjo, objavi v Navodilu o progi, določbe, ki se nanašajo na ostalo osebje prevoznika pa v 
poslovniku. 

99. S kakšno hitrostjo se opravlja premik, kadar med vožnjo pri premiku stoji premikač na 
stopnici? 
Kadar stoji premikač med vožnjo pri premiku na stopnici vozila premikalnega sestava, hitrost ne sme 
biti višja kot 20 km/h. 
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100. Kaj je spenjanje in kaj razpenjanje vozil in kakšne naprave za spenjanje in razpenjanje 
železniških vozil poznate? 
Spenjanje so opravila pri pripenjanju železniških vozil in spajanju vseh vodov ter naprav na železniških 
vozilih. 
Razpenjanje so opravila pri odpenjanju železniških vozil in razdvajanju vseh vodov ter naprav na 
železniških vozilih. 
Naprave za pripenjanje in odpenjanje (spenjače) železniških vozil so: 

 avtomatične 

 polavtomatične 

 pomožne 

 vretenske  

 toge. 

101. Kdo opravlja spenjanje in razpenjanje vozil pri vlaku? 
Spenjanje in razpenjanje ter odpenjanje vozil opravljajo izvršilni železniški delavci, ki so za izvajanje 
teh del strokovno usposobljeni. 

102. Kako je določen premik na postajah kjer premikalne skupine premikajo na isti tir? 
Na postajah, kjer premikalne skupine premikajo na istih tirih, je treba določiti meje na tirih, do koder 
sme premikati ena premikalna skupina na eni strani in druga premikalna skupina na drugi strani tirov. 
Meje je treba zapisati v postajni poslovni red. Na tir, na katerega namerava premikalna skupina 
odbijati, mora pred odbijanjem na tir postaviti najmanj šest vagonov in jih ročno zavreti. Če na isti tir z 
nasprotne strani namerava odbijati tudi druga premikalna skupina, mora tudi ta skupine postaviti na tir 
skupino šestih vagonov. Med tema skupinama šestih vagonov mora biti zagotovljena varnostna 
razdalja najmanj 20 metrov. 

103. Kdo in katera vozila je potrebno pripenjati če le ta mirujejo? 
Delavci, ki ne premikajo redno, smejo pripenjati vozila le, če ta mirujejo. 
Potniške vagone, vlečna vozila s plugom, vozila aerodinamične oblike, vagone, katerih deli ali nakladi 
segajo prek čelnih stranic, vagone, naložene z eksplozivom, se pripenja le, kadar mirujejo. 

104. Kako se opravi pripenjanje vozil? 
Delavec, ki pripenja vozila, opravi to tako, da streme spenjače enega vozila namesti na vlečni kavelj 
sosednjega vozila. Če je na vlečnem kavlju vagona nadeto streme lastne spenjače, je treba to streme 
sneti s kavlja prej, preden se namesti streme spenjače sosednjega vozila. 

105. Kaj je premikalna vozna pot in kaj obsega? 
Premikalna vozna pot je pot, ki jo bo premikalni sestav ali posamezno vozilo predvidoma prevozil od 
premaknitve do zaustavitve. 
Premikalna vozna pot obsega en ali več tirov ali delov tirov z vsemi napravami, prek katerih poteka 
vožnja pri premiku. Obsega tudi signale, ki veljajo za posamezno vožnjo. 
Pred vsako vožnjo (premaknitvijo) vozila pri premiku je treba postaviti in preveriti pravilnost postavljene 
premikalne vozne poti. 

106. Kdo opravlja ravnanje z napravami pri premiku? 
Kretnice prestavlja izvršilni železniški delavec, ki je za ta dela strokovno usposobljen. 
Na progi, kjer se promet vodi daljinsko, ravna s kretnicami, raztirniki in napravami za zavarovanje 
prometa na nivojskih prehodih 

 progovni prometnik iz centra vodenja prometa, ali 

 prometnik,  

 ali vodja premika z lokalno postavljalnico na nezasedeni postaji, kjer je lokalna postavljalnica. 

107. Kakšen je vrstni red postavljanja kretnic pri postavljanju premikalne vozne poti? 
Če je na premikalni vozni poti več kretnic, je vrstni red prestavljanja kretnic odvisen od načina 
prestavljanja kretnic, in sicer:  

 pri kretnicah, ki se prestavljajo električno in so premikalne vozne poti zavarovane s 
premikalnimi signali, je vrstni red prestavljanja kretnic določen s signalnovarnostno napravo; 

 pri kretnicah, ki se prestavljajo električno s posamičnimi tipkami varnostne naprave, mehanično 
s centralnega mesta ali ročno na kraju samem, je treba prestavljati kretnice na premikalni vozni 
poti tako, da se najprej prestavi najbolj oddaljena in nato kretnice po zaporedju proti stoječemu 
premikalnemu sestavu ali vozilu.  
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108. Kako delavci preverjajo in opazujejo premikalne vozne poti? 
Delavci so dolžni pri premiku preverjati in opazovati postavljene premikalne vozne poti. Preverjanje in 
opazovanje premikalne vozne poti se opravi po signalnih znakih signalov za zavarovanje tirnih poti, 
mejnih tirnih signalov ali kretničnih signalov. Preverjanje postavljene premikalne vozne poti je 
obveznost delavca, ki prestavlja kretnice, in vodje premika.  
Delavec, ki postavlja premikalne vozne poti, preverja pravilnost postavljene vozne poti:  

 na monitorju ali na panoramski sliki računalniško vodenega postavljanja voznih poti 
elektrorelejne ali elektronske varnostne naprave;  

 na postavljalni mizi elektrorelejne varnostne naprave;  

 po vzvodih kretniških postavljal elektromehanične varnostne naprave, ali  

 na kraju samem po signalnih znakih kretničnih signalov. 

 109. Kako vodja premika preverja premikalno vozno pot? 
Vodja premika preverja premikalno vozno pot vse do tja, do koder lahko vidi postavljeno premikalno 
vozno pot. Pravilnost postavljene vozne poti preverja:  

 po signalnih znakih signalov za zavarovanje tirne poti in po mejnih tirnih signalih;  

 po signalnih znakih kretničnih signalov kretnic, ki se postavljajo na kraju samem ali na daljavo 
prek žicevoda, ali pa  

 mora za kretnice, ki se prestavljajo na daljavo električno in imajo kretnične signale, nimajo pa 
premikalnih signalov, dobiti dovoljenje ustno ali s signalnim znakom za vožnjo preko kretnice od 
tistega, ki kretnico prestavlja. 

110. Kdaj strojevodja preverja premikalno vozno pot? 
Strojevodja preverja in opazuje premikalno vozno pot, če je vlečno vozilo ali motorno vozilo za 
posebne namene na čelu premikalnega sestava.  
Če vlečno vozilo ali motorno vozilo za posebne namene rine vozila na tir, katerega preglednost ni 
možna zaradi krivin, profila rinjenih vozil (nakladov) itd., ali rine ob peronih, na katerih utegne priti do 
poškodb potnikov, mora na zadostni oddaljenosti pred vozili iti premikač, ki daje potrebne signalne 
znake. V tem primeru ne sme biti hitrost pri rinjenju večja od hitrosti človeške hoje (5 km/h). 

111. O čem se morajo premikači prepričati pred začetkom vožnje pri premiku? 
Pred začetkom vožnje pri premiku premikači se morajo premikači prepričati: 

 da je tir oz. del tira, na katerega je predvidena vožnja, prost;  

 da so ločnice tira, na katerega se premika, proste;  

 da stalni signali dovoljujejo vožnjo pri premiku;  

 da je promet na nivojskih prehodih zavarovan;  

 da so na nakladalnih tirih in klančinah odstranjena vsa nakladalna sredstva (deske, prehodni 
mostički itd.) ter da se nihče ne nahaja na nevarnem območju;  

 da električno ogrevanje z vlečnim vozilom ali stabilno napravo za ogrevanje potniških vagonov 
ni vključeno;  

 da je odstranjena zavorna cev, kadar se opravlja preskus zračne zavore s stabilno napravo za 
preskus zračnih zavor;  

 da so s tirov odstranjene zavorne cokle in druga sredstva za zaviranje in  

 da so stranska vrata vagonov zaprta, če pa morajo biti pred dostavo ob klančino odprta, da so v 
odprtem položaju tudi pritrjena. 

112. O čem se mora vodja premika prepričati pred začetkom vožnje pri premiku? 
Vodja premika se mora prepričati tudi:  

 da so na elektrificiranih tirih, ki niso redno pod napetostjo, odstranjene ozemljilne palice;  

 da je vklopljena napetost v voznih vodih tirov, ki niso redno pod napetostjo, če se bo premikalo 
z električnim vlečnim vozilom; 

 da so delavci, ki opravljajo dela na tiru, ob tiru ali v njegovi bližini oz. na vozilih, ki stojijo na tiru, 
na katerih se izvajajo dela, obveščeni o nameravani vožnji oz.; v primeru, da niso, jih o 
nameravani vožnji obvesti.  

113. Kako je urejeno sproščanje cestnega prometa na nivojskem prehodu? 
Na vseh nivojskih prehodih je treba pred vsako vožnjo pri premiku čeznje zavarovati promet. Na 
nivojske prehode, na katerih promet ni zavarovan z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih 
prehodih, se sme zapeljati šele, ko premikač, ki ga je poslal vodja premika, vnaprej fizično zavaruje 
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promet na nivojskem prehodu. Premikač fizično zavaruje promet na nivojskem prehodu tako, da 
zaustavi udeležence v cestnem prometu:  

 podnevi z roko, iztegnjeno proti udeležencem v cestnem prometu;  

 ponoči s signalno svetilko z rdečo lučjo, s katero maha povprek čez cesto.  
Če se premika čez nivojski prehod dalj časa, je treba za vožnje intervencijskih vozil premik takoj 
ustaviti in jim dovoliti vožnjo, za druga cestna vozila pa najmanj vsakih 10 minut. 

114. Kdo in kdaj sme zahtevati postavitev premikalne vozne poti? 
Delavec, ki vodi premik, mora za vsako vožnjo pri premiku zahtevati postavitev premikalne vozne poti. 
Prestavitev kretnic na premikalni vozni poti se zahteva šele, ko so kretnice in njihove ustrezne ločnice, 
meje odsekov in raztirniki prosti. 

115. Kako se dajejo ukazi pri premiku in kakšna je njihova veljavnost? 
Ukaze za izvajanje ali ustavitev vožnje pri premiku daje vodja premika, premikači pa jih prenašajo drug 
drugemu in strojevodji: 

 ustno: 

 z radijskimi napravami; 

 neposredno ustno; 

 s signalnimi znaki premikalnega osebja. 
Ukaz za vožnjo pri premiku (ustno, signalni znak) se daje tako dolgo, dokler delavec, ki ga daje, ne 
ugotovi, da ga je tisti, ki mu je ukaz namenjen, razumel. 
Ukaz za vožnjo pri premiku velja tako dolgo, dokler ni preklican z drugim ukazom, razen danih ukazov 
preko radijske zveze, kjer je potrebno ukaze ves čas vožnje ponavljati. 

116. Kdaj je uporaba prenosnih ali stabilnih radijskih naprav za dajanje ukazov pri premiku je 
dovoljena? 
Uporaba prenosnih ali stabilnih radijskih naprav za dajanje ukazov pri premiku je dovoljena, če:  

 so vsi delavci premikalne skupine opremljeni z radijsko napravo;  

 premikalna skupina uporablja za njo določen radijski kanal in  

 se pogovori po radijskih napravah registrirajo. 

117. Kako se pravilno dajejo signalni znaki pri premiku? 
Za dajanje ročnih signalnih znakov pri premiku se uporabljajo določbe Signalnega pravilnika. Signalna 
znaka »Počasi« in »Stoj« je treba oddati pravočasno, da ne pride do naleta. 

 Na ravnem tiru se premikači postavijo in prenašajo signalne znake na strani, na kateri 
strojevodja upravlja z vlečnim vozilom.  

 V lokih oz. krivinah je treba signalne znake dajati in prenašati na notranji strani loka.  

 Če strojevodja enojno zasedenega vlečnega vozila med premikom ne more uravnavati vožnje iz 
strani vozniške kabine, ki je na notranji strani loka, ustno dajanje ukazov za vožnjo pri premiku 
pa ni mogoče, mu vodja premika pred začetkom premika v vozniško kabino dodeli premikača, ki 
mu prenaša signalne znake. 

 Kadar se premika z dvema med seboj spetima vlečnima voziloma, vodja premika določi vlečno 
vozilo, katerega strojevodja bo uravnaval vožnjo. (6) Kadar je potrebna posebna previdnost 
(megla, slaba vidljivost, lok, daljši premikalni sestav, profil vozila ali naklada, zasedeni potniški 
vagoni ipd.), mora vodja premika ali najbližji premikač sporočiti strojevodji ustno, kolikšna je 
razdalja v metrih med premikajočimi se vagoni in stoječimi vagoni. 

118. Kaj je premikalna vožnja? 
Pri premikalni vožnji se lahko vozila vleče, rine ali istočasno vleče in rine z vlečnim vozilom ali 
motornim vozilom za posebne namene, uvrščenim med vozili. 

119. Kako se opravlja premik z dvema vlečnima voziloma? 
Kadar sta na čelu ali na sklepu vlaka dve vlečni vozili, se sme opraviti vožnja pri premiku tako, da 
opravlja vleko le eno vlečno vozilo.  
Vozila, na katera premikalni sestav navozi, je treba prej zavreti. Pri navozitvi oz. stisnjenju na vozila, ki 
stojijo, je treba paziti na to, da se stoječi vagoni ne premaknejo. Hitrost pri stiskanju vozil ne sme biti 
večja kot 5 km/h. 
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120. Kakšen je postopek kadar se premika z zasedenimi potniškimi vagoni? 
Kadar se premika z zasedenimi potniškimi vagoni, je treba na teh vagonih vsa vrata zapreti. Čelna 
vrata prvega in zadnja vrata zadnjega vagona je treba zakleniti, dvigniti prehodnice in zapreti premične 
ograje oz. pritrditi mehove. Prav tako je treba zakleniti čelna vrata prvega in zadnja vrata zadnjega 
vagona, dvigniti prehodnice in zapreti premične ograje tudi na zasedenih potniških vagonih, ki ostanejo 
na tiru. 

121. Kaj pomeni odbijanje in spuščanje vagonov? 
Odbijanje je pospešeno rinjenje odpetih vagonov, ki po zaustavitvi vlečnega vozila s pripetim delom 
premikalnega sestava stečejo sami do določenega kraja.  
Spuščanje je premik na drči, na kateri odpeti vagoni ali skupine vagonov zaradi nagiba tira sami 
stečejo do določenega mesta.  
Pred odbijanjem ali spuščanjem vagonov je treba določiti, koliko vagonov imajo skupine vagonov, 
način upočasnitve njihove vožnje in način njihove zaustavitve (potrebno število ročnih zavor ter 
zavornih cokel). Med posameznimi skupinami vagonov ali vagoni je treba odviti vretenske spenjače, 
razdvojiti vse zavorne in druge pnevmatske cevi ter jih pritrditi v njihova držala. 

122. Kdaj je potrebna posebna previdnost pri premiku? 
Posebna pozornost pri premiku je potrebna, kadar se premika z: 

 vagoni, naloženimi z nevarnimi snovmi; 

 vagoni, ki so označeni z nalepnicami za lomljive stvari; 

 vagoni, naloženimi z živimi živalmi; 

 vagoni, naloženimi s cestnimi vozili; 

 vagoni s spremljevalci; 

 vagoni, naloženimi cisternami in 

 z vagoni, ki imajo nalepnico »Previdno premikati«. 

123. Katera vozila se ne smejo odbijati in spuščati? 
Odbijati in spuščati se ne smejo naslednja vozila:  

 zasedeni potniški vagoni;  

 vagoni, naloženi z eksplozivnimi snovmi;  

 vagoni, naloženi s tirnicami ali drugimi nakladi, daljšimi kot 60 m, brez opreme za preprečitev 
premaknitve naklada;  

 vozila s skupno maso več kot 100 ton;  

 vagoni z nakladi, ki presegajo nakladalni profil;  

 vozila z napisom »Prepovedano odbijanje – spuščanje«;  

 vozila, ki so med seboj speta s togo spenjačo;  

 vlečna vozila vseh vrst, razen električnih lokomotiv, na postajah, kjer se stikata 

 dva različna sistema; upravljavec predpiše za vsako postajo posebej posebne 

 varnostne ukrepe;  

 vagoni s spremljevalci pošiljk;  

 vagoni, naloženi s konji;  

 vagoni, naloženi z vnetljivimi tekočinami in  

 delno naloženi in razloženi vagoni. 

124. Kam se ne smejo odbijati in spuščati vozila? 
Ne sme se odbijati in spuščati vozil:  

 proti progovnemu tiru;  

 prek nivojskih prehodov, na katerih promet ni zavarovan;  

 prek obračalnic ali prenosnic;  

 čez vagonsko tehtnico, kadar je vožnja prek nje prepovedana, in 

 na slepe tire brez tirnih odbijal.  

125. Kdaj lahko zaviramo vozila s pritrdilno zavoro? 
S pritrdilno zavoro se lahko zavirajo vozila neposredno pred zaustavitvijo, če:  

 je prostor poleg tira urejen;  

 je urejena pot, ki zagotavlja uporabo zavore in varnost delavcev;  

 hitrost vozil ni večja kot 5 km/h;  
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 je prostor ponoči razsvetljen in 

 so v postajnem poslovnem redu navedeni tiri, na katerih je takšna uporaba pritrdilne zavore 
dovoljena.  

126. Katere vagone zaustavljamo z dvema vzporedno položenima coklami? 
Z dvema vzporedno položenima coklama je treba zaustavljati tudi vagone ali skupine vagonov:  

 v katerih so žive živali (razen konj);  

 naložene z vozili;  

 naložene cisterne, razen cistern, naloženih z vnetljivimi snovmi;  

 potniške vagone, kadar v njih ni potnikov;  

 vagone z nalepnico »Previdno premikati« in  

 vagone, naložene s sadjem ali malimi pošiljkami.  
Kadar je treba odbite vagone ali skupine vagonov zaustavljati na tiru v loku, jih je treba zaustavljati z 
dvema vzporedno položenima zavornima coklama na obeh tirnicah. 

127. Kaj je ročni premik in kak se opravlja? 
Ročni premik je premikanje vozil s človeško silo in se izvaja s pomočjo železnega vzvoda, rinjenjem z 
rokami ali rameni.  
Pri ročnem premiku je treba uporabljati železne vzvode z dobro podporno površino in ustreznim 
prenosnim nagibom.  
Ročno se ne sme premikati:  

 z vlečenjem za plošče odbojnikov;  

 z rinjenjem na ploščah odbojnikov in  

 z vlečenjem ali rinjenjem vagonov med odbojnikoma.  
Ročni premik se sme opravljati le do ločnice na istem tiru (meja odseka) ali raztirnika s pogojem, da 
nagib tira ni večji kot 2,5 ‰. 

128. Ali lahko odbijamo ali spuščamo lokomotive? 
Vlečna vozila vseh vrst, razen električnih lokomotiv, na postajah, kjer se stikata dva različna sistema; 
upravljavec predpiše za vsako postajo posebej posebne varnostne ukrepe. 

129. Koliko osi lahko ustavljamo z zavorno coklo po zaustavitvi s tirno zavoro? 
Spuščene vagone oz. skupine vagonov, katerih hitrost se s tirno zavoro zmanjša na hitrost 5 km/h ali 
manj, se lahko zaustavlja z zavorno coklo ne glede na število osi. 

130. Kje so predpisana natančnejša določila za delo na drči? 
Glede na tehnično opremljenost in stopnjo avtomatizacije drče, število in razporeditve drugih ranžirnih 
zmogljivosti morajo biti ravnanja pri premiku na postajah, opremljenih z napravami za spuščanje 
vagonov, natančneje predpisana v posebnem navodilu za delo na drči, v katerem se lahko predpišejo 
samo ostrejši ukrepi, kot so predpisani s tem pravilnikom. 

131. Kaj je to ročni premik? 
Ročni premik je premikanje vozil s človeško silo in se izvaja s pomočjo železnega vzvoda, rinjenjem z 
rokami ali rameni. 

132. Kdo dovoli premik na glavnih tirih? 
Na glavnih tirih se sme pričeti s premikom ali na njih puščati vagone le z dovoljenjem progovnega 
prometnika ali prometnika. 

133. Na kaj mora biti progovni prometnik ali prometnik pazljiv preden da dovoljenje za premik 
mimo signala Premikalni mejnik? 
Progovni prometnik ali prometnik sme dovoliti premik mimo signala 'Premikalni mejnik' le, ko je prost 
medpostajni odsek, na katerega je treba opraviti premik. Če se na enotirni progi ali na progi z 
obojestranskim prometom premika za vlakom, se lahko začne premik takoj, ko vlak prepelje mimo 
signala 'Premikalni mejnik' in mesta, do koder je dovoljen premik oz. na progi z APB, ko zapusti prvi 
blokovni odsek.  
Pri premiku mimo signala 'Premikalni mejnik' prek nivojskih prehodov z avtomatskimi napravami za 
zavarovanje prometa je treba upoštevati določbe navodil za ravnanje z avtomatskimi napravami za 
zavarovanje prometa na nivojskih prehodih. Prometnik oz. progovni prometnik mora vodjo premika 
obvestiti o načinu zavarovanja prometa, kadar sam ne bo izvršil zavarovanja prometa na takšnem 
nivojskem prehodu. 
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134. Na katere načine da progovni prometnik ali prometnik strojevodji dovoljenje za premik 
mimo signala Premikalni mejnik? 
Dovoljenje za premik mimo signala 'Premikalni mejnik' da na daljinsko vodeni postaji vodji premika 
progovni prometnik oz. prometnik s fonogramom, na zasedenih postajah pa prometnik s fonogramom 
ali Splošnim nalogom, v katerem mora navesti, ali je premik dovoljen le do uvoznega signala ali mimo 
uvoznega signala in tudi do kod (km) in do kdaj je dovoljen premik (ura in minuta). 

135. Kdo in kako obvesti progovnega prometnika ali prometnika o končanem premiku mimo 
signala Premikalni mejnik? 
O končanem premiku mimo signala 'Premikalni mejnik' mora vodja premika na daljinsko vodeni postaji 
obvestiti progovnega prometnika oz. prometnika s fonogramom, na zasedeni postaji pa prometnika, ki 
mu je dovolil premik, tako da vrne splošni nalog, ali s fonogramom:  
'Premik mimo signala 'Premikalni mejnik' proti postaji (ime postaje) končan ob ... uri ... min' (Priimek 
vodje premika.) 

136. Kako poskrbimo za varnost delavcev, ki opravljajo določena opravila na postaji pred 
vožnjo vlaka – vozila po sosednjem tiru? 
V času premika, pregleda vozil ali vlaka, preskusu zavor ali odpravi napak na vozilih v vlaku je treba 
zagotoviti varno delovno območje delavcem pri opravljanju njihovega dela. Varno delovno območje je 
odvisno od hitrosti vlaka ali vozil, ki vozijo po sosednjem tiru v času dela in potrebne minimalne 
medtirne osne razdalje, prikazane v tabeli Prometnega pravilnika. 

137. Kako ravna delavec, ki postavlja vozne poti, da poskrbi za varnost delavcev, ki opravljajo 
določena opravila na postaji? 
Če so potrebne minimalne medtirne osne razdalje, prikazane v tabeli iz prejšnjega odstavka tega 
člena, zagotovljene, ali je med tiroma fizično onemogočen dostop v nevarno območje sosednjega tira, 
se šteje, da delavci opravljajo delo v varnem delovnem območju.  
Če potrebne minimalne medtirne osne razdalje, prikazane v tabeli iz šestega odstavka tega člena niso 
zagotovljene, mora delavec, ki bo delal v nevarnem območju, od delavca, ki postavlja vozne poti, 
zahtevati obveščanje o vožnjah po sosednjem tiru. Pred postavitvijo vozne poti po sosednjem tiru 
mora delavec, ki postavlja vozne poti, obvestiti delavca, ki je zahteval obveščanje, o nameravani vožnji 
po sosednjem tiru in dobiti potrdilo o sprejemu obvestila. Po končanem delu v nevarnem območju 
mora delavec, ki je zahteval obveščanje, obvestiti delavca, ki postavlja vozne poti, o končanju dela v 
nevarnem območju in prenehanju obveščanja. Upravljavec v postajnem poslovnem redu predpiše 
postopke in osebje, ki sodeluje pri zagotavljanju varnega dela v nevarnem območju. 

138. Kaj je potrebno poskrbeti po končanem premiku? 
Po končanem premiku je treba poskrbeti, da ustavljena vozila na tiru ne segajo z nobenim svojim 
delom ali nakladom prek ločnice oz. meje odseka v profil sosednjega tira. Če to ni mogoče, mora vodja 
premika o tem obvestiti progovnega prometnika oz. prometnika. 
Pri puščanju skupine vagonov v bližini ločnice ali nivojskega prehoda in na drugih mestih na tiru, na 
katerih jih je dovoljeno puščati, je treba upoštevati, da se zaustavljeni vagoni lahko razmaknejo zaradi 
sproščanja napetosti v vzmeteh odbojnikov. 
Če se po zaustavitvi vozil vožnja pri premiku ne nadaljuje takoj, je treba puščena vozila zavarovati 
proti samopremaknitvi. 

139. Na kaj je potrebno posvetiti posebno pozornost  na osebno varnost pri premiku? 
Za zagotovitev osebne varnosti med premikom je delavcem prepovedano:  

 zadrževati se ali hoditi v tiru ali neposredno poleg tira;  

 lesti pod vozili ali stopati med vozila v vlaku, ki je pripravljen za odhod, zaradi odprave motnje, 
če ni bilo prej opravljeno ustrezno varovanje (obvestilo, signalni znak ipd.);  

 plezati na streho vozila ali na naklad odkritega vagona, če napetost v voznem vodu ni 
izklopljena in vozni vod ni ozemljen;  

 zadrževati se med nakladalno klančino in skladiščnim (nakladalnim) tirom, na katerem se 
opravlja premik;  

 zadrževati se na stranskih (bočnih) stopnicah pri vožnji poleg klančin, objektov, ograj, stebrov 
(drogov), vhodnih vrat, pri vhodu v remize, predore, kot tudi nagibati se ven ali odpirati stranska 
(bočna) vrata vagonov;  

 zadrževati se na stranskih (bočnih) stopnicah vozila pri hitrosti, ki je večja kot 20 km/h;  



34 
 

 spajati in razdvajati glavni električni vod, če se prej ne prepriča pri strojevodju ali na stabilnih 
grelnih napravah, da je glavni električni vod izklopljen;  

 pokonci stopiti v tir med vozila, kadar se vozila premikajo in če so med seboj oddaljena manj 
kot za eno dolžino vagona (10 metrov);  

 prehajati prek tira na območju kretničnih ostric, src in križišč;  

 sedeti ali stati na odbojniku, vlečnem kavlju ali spenjači;  

 stati hkrati na stopnicah dveh vozil, ki se premikata;  

 prehajati čez tir neposredno pred premikalnimi sestavi ali vlaki, za njimi ali med njimi;  

 odpenjati vozila med premikanjem s ploščadi, če za to ni uporabljena posebna priprava;  

  skakati na vozila ali skakati z njih, kadar se le-ta hitro premikajo (več kot 5 km/h);  

 vstopati med vozila zaradi spetja, če se le-ta premikajo s hitrostjo, ki je večja kot 5 km/h;  

  odpenjati vagone med premikom s stopnic vagona;  

 vstopati med gibajoča se vozila zaradi pripenjanja vlečnih vozil s plugom, vozil z aerodinamično 
linijo, vagonov s spuščenimi prehodnicami, vagonov, katerih deli ali nakladi segajo prek čelnih 
stranic vagona, vagonov, naloženih z eksplozivom, ali kadar obstajajo druge ovire za varno 
pripenjanje vagonov;  

 vstopati med vsa vozila zaradi odpenjanja, če se premikajo;  

 oddajati signalne znake za nadaljnjo vožnjo pri premiku prej, preden pride delavec, ki spenja, s 
tira;  

  kaditi, približevati se z odkritim plamenom ter kuriti ogenj v neposredni bližini vagonov, 
naloženih z eksplozivom ali lahko vnetljivimi snovmi; 

 zavirati z ročno zavoro s ploščadi brez ograje.  

140. Kako se označujejo vlaki? 
Vsak vlak je treba označiti s številčno oznako po analitičnem sistemu označevanja. Številka, s katero 
se vlak označi, je lahko največ petmestna in sestavljena samo iz arabskih številk. Fond številk za 
označevanje vlakov v mednarodnem in notranjem prometu je od številke 0 do 99999. 

141. Kako določamo smer vožnje vlaka? 
Smer vožnje vlaka je določena s parnostjo ali neparnostjo njegove številke.  
Z neparnimi številkami se označujejo vlaki, ki vozijo z zahoda ali severa v smeri vzhoda ali juga. V 
nasprotni smeri se vlaki označujejo s parnimi številkami. Pri določitvi parnosti oz. neparnosti številke je 
treba upoštevati celo relacijo vlaka.  
Zaradi vožnje vlakov po dveh ali več progah se na določenih odsekih prog pojavijo vlaki iste smeri, ki 
imajo eni parno, drugi pa neparno številko. 

142. Kako se označujejo potniški vlaki? 
Za označevanje potniških vlakov so dodeljene številke od 0 do 39999 iz fonda številk za označevanje 
vlakov, pri čemer je treba upoštevati vrsto in pomembnost vlaka v mednarodnem oz. notranjem 
prometu. 
Označevanje osnovnih potniških vlakov v notranjem prometu se opravi z eno-, dve-, tri-, štiri- in 
petmestnimi številkami. 

143. Kako se označujejo potniški vlaki  v mednarodnem prometu? 
Potniškim vlakom v mednarodnem prometu se določijo številke za vsako voznoredno obdobje na 
evropskih voznorednih konferencah, pri čemer so upoštevane smeri voženj potniških vlakov. 

144. Kako se označujejo potniški vlaki v maloobmejnem prometu? 
V maloobmejnem prometu se lokalni vlaki označijo s številkami iz fonda za notranji promet enega ali 
drugega upravljavca po medsebojnem dogovoru. 
Glede na vrsto in pomembnost vlaka je odvisno, s koliko mestnim številom bo označen posamezni 
vlak. Na osnovi tega je fond številk, predviden za označevanje potniških vlakov, razdeljen po 
posameznih razponih. 

145. Kako se označujejo tovorni vlaki? 
Tovorni vlaki v mednarodnem in notranjem prometu se označujejo s petmestnimi številkami. Fondi 
številk so določeni posebej za označevanje tovornih vlakov v mednarodnem prometu in posebej v 
notranjem prometu. 
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146. Kako se označujejo tovorni  vlaki v mednarodnem prometu? 
Tovorni vlaki v mednarodnem prometu se označujejo s številkami od 40000 do 49999 za posamezne 
vrste vlakov na območju posameznih držav.  
Iz številk tovornih vlakov v mednarodnem prometu se mora razbrati:  

 da je mednarodni vlak;  

 smer vožnje vlaka;  

 vrsta vlaka. 

147. Kako se označujejo tovorni vlaki v notranjem prometu? 
Tovorni in službeni vlaki v notranjem prometu se označujejo s številkami od 50000 do 99999. V 
razpoložljivem fondu petmestnih števil so številke osnovnih vlakov označene z zadnjimi tremi 
številkami v razponu od 000 do 499.  
 Iz številk tovornih in službenih vlakov v notranjem prometu se mora razbrati, da je vlak v notranjem 
prometu, smer vožnje vlaka in vrsta vlaka.  
Za označevanje deljenih vlakov v notranjem prometu s številko '5' na mestu desettisočice v številki 
osnovnega vlaka je določen fond številk. Označevanje deljenih tovornih in službenih vlakov je treba 
opraviti tako, da se številki osnovnega vlaka prišteje številka 500. 

148. Kje objavi upravljavec lokomotivske vlake v vozliščih? 
Za lokomotivske vlake v vozliščih, ki niso predvideni z voznim redom omrežja, vlake začasnega 
formiranja in delovne vlake v notranjem prometu ni predvideno, da bi vozili kot deljeni vlaki. Zato jih kot 
deljene vlake ni dovoljeno vpeljati v promet.  
Podrobno označevanje tovornih in službenih vlakov objavi upravljavec v operativnem predpisu. 

149. Kaj je vozni red omrežja, kako je sestavljen in kdaj se uveljavi? 
Vozni red omrežja obsega dokumente in podatke o vseh načrtovanih vožnjah vlakov na železniškem 
omrežju Republike Slovenije ter predstavlja osnovo tehnološkega procesa izvajanja in realizacije 
prevoznih storitev po železnici. 

150. Kako je sestavljen vozni red omrežja? 
Vozni red omrežja je sestavljen iz operativnega voznega reda po posameznih progah ali odsekih prog. 
Operativni vozni red mora najmanj vsebovati vozne rede posameznih vlakov za potrebe prevoznika in 
upravljavca. 

151. Kdaj se uveljavi vozni red omrežja? 
Uveljavi se ob 00.00 uri drugo nedeljo v mesecu decembru in velja do 24.00 ure druge sobote v 
mesecu decembru naslednjega leta. 

152. Kaj mora imeti za izvajanje voznega reda strojevodja? 
Za izvajanje operativnega voznega reda mora strojevodja imeti dokumente operativnega voznega 
reda, ki so:  

 Priročnik za strojevodjo;  

 Navodilo o progi, za proge, po katerih vozi;  

 vozni red posameznega vlaka, ki ga vozi; 

 Določbe za uveljavitev operativnega voznega reda.  

153. Kaj je Navodilo o progi? 
Navodilo o progi je dokument, ki ga mora imeti strojevodja, izdela ga prevoznik na osnovi podatkov, ki 
mu jih posreduje upravljavec. 

154. Katere podatke mora vsebovati Navodilo o progi? 
Za izvajanje voznega reda mora Navodilo o progi, poleg podatkov, predpisanih v tehnični specifikaciji, 
ki ureja vodenje in upravljanje prometa, vsebovati podatke:  

 stalnega značaja in  

 podatke, ki so vezani na voznoredno dobo. 

155. Na katerih postajah se lahko prekine delo prometnika? 
Če na postaji ali službenem mestu določenega dne, obdobja ali določenega časa dneva ni potrebe za 
opravljanje dela prometnika, odjavnika ali progovnega čuvaja, se delo lahko prekine.  
Upravljavec v skladu z veljavnim operativnim voznim redom določi postaje ali službena mesta, na 
katerih prometnik, odjavnik ali progovni čuvaj prekine z delom. 
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156. Kako se obvesti strojevodjo vlaka, ki bo odpeljal na progo, kjer prekinja delo prometnik? 
1. voznim redom posameznega vlaka, z Nalogom za vožnjo vlaka ali s Splošnim nalogom o:  

 postajah in odjavnicah, kjer prometnik ali odjavnik prekinja delo;  

 glavnih signalih, ki ne veljajo;  

 tem, da je pri prevozu postaj, kjer je prometnik prekinil delo in kjer glavni signali ne veljajo, 
hitrost največ 50 km/h;  

 tem, da je pri prevozu odjavnic, na katerih so tudi kretnice, in kjer je odjavnik prekinil delo, 
glavni signali pa ne veljajo, hitrost največ 50 km/h;  

2. nalogom za vožnjo vlaka ali s Splošnim nalogom o postankih pred vsemi nivojskimi prehodi z 
napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih, razen pred tistimi, katerih naprave za 
zavarovanje prometa se kontrolirajo s kontrolnimi signali. 

157. Kako se ravna v primeru, ko strojevodjo ni možno obvestiti o izjemni ustavitvi vlaka na 
postaji? 
Če o izjemni ustavitvi na postaji, kjer signalnega znaka »Stoj« na izvoznem signalu ni možno 
predsignalizirati s signalnim znakom prejšnjega glavnega signala ali predsignala, ki je na zavorni 
razdalji oz. na postaji brez izvoznih signalov, strojevodje ni mogoče obvestiti, je treba vlak ustaviti pred 
uvoznim signalom. Ko se vlak ustavi pred uvoznim signalom, se sme dati dovoljenje za vožnjo s 
postavitvijo uvoznega signala v lego za dovoljeno vožnjo. Postanek pred uvoznim signalom postaje 
brez izvoznih signalov ali če ti niso predsignalizirani, strojevodji pomeni, da lahko pričakuje na postaji 
izjemen postanek. Na postajah brez izvoznih signalov mora kretnik na uvozni strani dajati vlaku tudi 
ročni signalni znak »Počasi«, prometnik pa ročni signalni znak »Stoj«. 

158. Kdaj je glavni signal neuporaben? 
Kadar je glavni signal v okvari, je neuporaben. Poleg tega je neuporaben tudi: 

 izvozni signal, kadar vlak izvozi na nepravi tir dvotirne proge, izvozni signal pa ni preurejen tako, 
da kaže signalne znake za dovoljeno vožnjo na nepravi tir; 

 uvozni signal ob pravem tiru, kadar vlak uvozi z nepravega tira dvotirne proge, postaja pa ni 
opremljena z uvoznim signalom ob nepravem tiru; 

 prostorni signal odjavnice ob pravem tiru, kadar vlak vozi po nepravem tiru na dvotirni progi, 
odjavnica pa ni opremljena s prostornim signalom ob nepravem tiru in 

 izvozni signal za izvoze s stranskih tirov. 

159. Kdaj glavni signal ne velja? 
Glavni signal ne velja, kadar je opremljen s signalno oznako »Signal se ne upošteva«. Poleg tega ne 

veljajo tudi: 

 prostorni signali, kadar vlaki vozijo v razmiku medpostajnega odseka na progah z APB, razen 
prostornega kritnega signala; 

 glavni signali postaj in odjavnic v času prekinitve dela prometnika ali odjavnika, 

 razen na postajah in odjavnicah, opremljenih z napravami avtomatskega prevoznega režima 
(APR); 

 prostorni signal odjavnice, če vlaki vozijo v razmiku medpostajnega odseka. 

160. Kdaj mora progovni prometnik oz. prometnik obvestiti strojevodja o izjemni zaustavitvi 
vlaka na postaji? 
Kadar je vlak izjemno zaustavljen na postaji, mora progovni prometnik oz. prometnik o vzroku 
zaustavitve obvestiti strojevodjo takoj, ko se vlak ustavi. 

161. Kdaj mora čuvaj nivojskega prehoda ali drug izvršilni železniški delavec zavarovati promet 
na nivojskem prehodu, ki se nahaja na odprti progi? 
Čuvaj nivojskega prehoda ali drug izvršilni železniški delavec zavaruje promet na nivojskem prehodu z 
zapiranjem zapornic, mehanično ali električno. Promet na nivojskem prehodu mora zavarovati: 
a) prej, ko progovni prometnik ali prometnik na postaji pred nivojskim prehodom da dovoljenje za 

vožnjo: 

 če ravna z napravo za zapiranje zapornic na daljavo, ne glede na hitrost vlakov; 

 za vlake s hitrostmi nad 100 km/h; 
b) najpozneje 3 minute pred predvidenim prevozom vlaka, če ravna z napravo za zapiranje zapornic 
na samem nivojskem prehodu za vlake s hitrostmi do 100 km/h. 
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162. Kako ravna strojevodja, ko opazi okvaro na napravi za zavarovanje prometa na nivojskem 
prehodu in o njej ni bil obveščen? 
Strojevodja mora okvaro naprav za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu, o kateri ni bil 
obveščen, javiti takoj po radijski zvezi progovnemu prometniku oz. prometniku. Če vlečno vozilo nima 
radijske zveze, mora strojevodja vlak ustaviti na prvi postaji in o okvari obvestiti prometnika. 

163. Kdaj mora strojevodja ustaviti vlak pred nivojskim prehodom brez posebne zahteve in 
kako ravna?  
Strojevodja mora vlak ustaviti pred nivojskim prehodom brez posebne zahteve: 

 če kontrolni signal kaže signalni znak »Ustavite pred nivojskim prehodom«; 

 kadar traja potovanje od vklopnega mesta do nivojskega prehoda več kot 4 minute in 

 če se ustavi med čuvajem in nivojskim prehodom, na katerem čuvaj varuje promet. 

Po ustavitvi pred nivojskim prehodom da strojevodja signalni znak »Pazi« ter, če je nivojski prehod 
prost, previdno prepelje preko nivojskega prehoda, nato pa nadaljuje z redno hitrostjo. 

164. Kako se obvešča strojevodja o okvarah naprav za zavarovanje prometa na nivojskih 
prehodih? 
O okvarah naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih se strojevodje obvešča z Nalogom za 
vožnjo vlaka, s Splošnim nalogom ali fonogramom, v čemer je treba navesti kilometrsko mesto in 
številka nivojskega prehoda z navedbo postaj, med katerima so naprave za zavarovanje prometa 
pokvarjene. 

165. Kako se obvešča strojevodja o pokvarjenih napravah za zavarovanje prometa na 
nivojskem prehodu na progi, če promet na nivojskem prehodu ni zavarovan? 
Na krajevno vodeni postaji zadnjega postanka s Splošnim nalogom oz. na izhodni postaji z Nalogom 
za vožnjo vlaka ali Splošnim nalogom, katerega besedilo se glasi: 
»Med postajama (ime postaje) in (ime postaje) v km …….. naprave za zavarovanje prometa na 
nivojskem prehodu št. ….. v okvari. Promet varuje čuvaj nivojskega prehoda. Vozite z največ 100 
km/h.«. 

166. Kako ravna strojevodja ko je obveščen, da mora vlak ustaviti pred nivojskim prehodom? 
Če je strojevodja obveščen, da mora vlak ustaviti pred nivojskim prehodom, mora po ustavitvi vlaka 
pred nivojskim prehodom oddati signalni znak »Pazi« ter, če za prevoz nivojskega prehoda ni ovir, 
previdno prepelje preko nivojskega prehoda, nato pa nadaljuje vožnjo z redno hitrostjo. 

167. Ali se strojevodja obvešča o okvarah naprav za zavarovanje prometa na nivojskih 
prehodih z daljinsko kontrolo, če z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa na 
nivojskem prehodu ravna čuvaj nivojskega prehoda na kraju samem? 
O okvarah naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih z daljinsko kontrolo strojevodij ni 
treba obveščati, če z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu ravna 
čuvaj nivojskega prehoda na kraju samem. 

168. Katere so obveznosti prevoznika preden obvesti prometnika ali progovnega prometnika, 
da je vlak pripravljen za odhod? 
Pred obvestilom prometniku ali progovnemu prometniku, da je vlak pripravljen za odhod, mora 
železniški izvršilni delavec prevoznika vlak popisati in se prepričati, da je pravilno sestavljen in 
opremljen, da masa vlaka ne presega načrtovane mase, da ni izrednosti na vagonih in nakladu in da ni 
prekoračena dolžina vlaka. Po opravljenem preskusu zavor mora preveriti, da je dejanski zavorni 
odstotek večji ali enak potrebnemu zavornemu odstotku za predvideno relacijo vlaka. 

169. Kako ravna osebje med vožnjo ki se nahaja na čelnem vozilu? 
Osebje, ki se nahaja na čelnem vozilu, mora med vožnjo paziti na signalne znake glavnih signalov ter 
signalnih znakov osebja postaj in službenih mest in ravnati v skladu s signalnimi znaki. 

170. Kdo pri vlaku daje potrebne odredbe pri morebitnem postanku na progi? 
Med morebitnim postankom na progi daje potrebne odredbe strojevodja. V tem času vlakospremno 
osebje ne sme zapuščati dodeljenih vagonov. 
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171. Kako ravna strojevodja, kadar se vlak ustavi pred glavnim signalom, ker mu to odreja 
signalni znak »Stoj«? 
Kadar se vlak ustavi pred glavnim signalom, ker mu to odreja signalni znak »Stoj«, se mora strojevodja 
najpozneje po preteku treh (3) minut pozanimati po telekomunikacijskih sredstvih o razlogih za 
ustavitev vlaka in koliko časa bo predvidoma stal pred glavnim signalom. 

172. Kako ravna strojevodja, če pri vožnji vlaka mimo glavnega signala, ki kaže signalni znak za 
dovoljeno vožnjo, avtostop naprava ustavi vlak? 
Če pri vožnji vlaka mimo glavnega signala ali mimo signalne oznake »Mesto avtostop naprave« 
avtostop naprava ustavi vlak, mora strojevodja o ustavitvi vlaka zaradi aktiviranja avtostop naprave 
obvestiti progovnega prometnika oz. prometnika krajevno vodene postaje in od njega dobiti dovoljenje 
za vožnjo s pogoji za nadaljnjo vožnjo. 

173. Katerega izvršilnega železniškega delavca mora o izrednosti med vožnjo vlaka obvestiti 
strojevodja? 
O izrednosti med vožnjo vlaka mora strojevodja obvestiti prometnika oz. progovnega prometnika in 
tudi pisno pooblaščenega delavca svoje organizacijske enote. 

174. Kdaj lahko strojevodja nadaljuje z vožnjo, po ustavitvi vlaka pred glavnim signalom? 
Po ustavitvi vlaka pred glavnim signalom sme strojevodja vožnjo nadaljevati: 

 ko s signalnim znakom glavnega signala dobi dovoljenje za vožnjo ali  

 ko ga progovni prometnik oz. prometnik obvesti o neuporabnosti signala in mu s fonogramom 
da dovoljenje za vožnjo ali 

 ko ga izvršilni železniški delavec ustno obvesti o neuporabnosti signala in mu da ročni signalni 
znak »Naprej«. 

175. Kako mora strojevodja ustaviti potniški vlak na postajališču in postaji? 
Mesta, kjer se morajo najkasneje ustaviti potniški vlaki, morajo biti na postajah in postajališčih 
označena s signalno oznako »Mesto ustavitve«. 

176. Kje na postaji strojevodja ustavi tovorni vlak? 
Tovorni vlaki se morajo glede na vrsto opremljenosti postaje s SV napravami ustaviti: 

 s čelom pred tirnim izvoznim ali kritnim signalom, 

 premikalnim signalom, 

 mejnim tirnim signalom, 

 meji izoliranega odseka oz. pri prvi ločnici na izvozni strani, 

 če pa se od tira cepi tir proti izvozni strani, pri vrhu cepne kretnice. 

177. Kje na postaji strojevodja ustavi lokomotivski vlak? 
Lokomotivski vlaki se morajo praviloma ustaviti pred prometnim uradom. 

178. Kdaj sme strojevodja premakniti potniški vlak, ki se je ustavil zaradi vstopa / izstopa 
potnikov? 
Ko se potniški vlak ustavi zaradi vstopa ali izstopa potnikov, ga strojevodja ne sme premakniti, dokler 
od vlakospremnika, ki mu je krajevno najbližje, ne dobi signalnega znaka »Pripravljeno za odhod«. 

180. Kako ravna strojevodja, ko ima vlak izjemen postanek na postaji o katerem ni obveščen ali 
ko ustavi sam? 
Kadar se vlak ustavi na postaji, na kateri po operativnem voznem redu nima postanka,se mora 
strojevodja, če o vzroku postanka ni dobil obvestila, preko telekomunikacijskih naprav takoj, sicer pa 
najpozneje po preteku 3 minut, javiti prometniku oz. progovnemu prometniku zaradi sprejema obvestil. 
Če vlak ustavi strojevodja sam, je postopek enak. 

181. Kdaj mora strojevodja takoj ustaviti vlak? 
Strojevodja mora ustaviti vlak takoj, ko na vlaku, na progi ali na voznem omrežju opazi karkoli, kar bi 
lahko ogrožalo nadaljnjo vožnjo njegovega ali drugega vlaka. 

182. Kako ravna strojevodja, če se vlak izjemoma ustavi na odprti progi? 
Vlak, ki se izjemoma ustavi na odprti progi, je treba takoj zavarovati pred samopremaknitvijo. Če se 
vlak izjemoma ustavi na odprti progi in ne more v 3 minutah nadaljevati vožnje ali če bi se na 
postajališču zadrževal več kot 3 minut po preteku zvoznim redom posameznega vlaka določenega 
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postanka, mora strojevodja o tem takoj obvestiti progovnega prometnika ali prometnika ene od 
sosednjih krajevno vodenih postaj. Pri temmora navesti tudi kilometrsko mesto nahajanja čela vlaka. 

183. Kako ravna strojevodja, če se vlak izjemoma ustavi na odprti progi in nima radijske zveze, 
progovni telefon pa je oddaljen? 
Če strojevodja oceni, da bo za odpravo napake potreboval več kot 15 minut in nima radijske zveze, 
progovni telefon pa je oddaljen več kot 200 metrov, mora oditi k progovnemu telefonu. 

184. Kako ravna strojevodja, ko ugotovi da ovire pri vlaku ne more odpraviti? 
Če ugotovi, da ovire pri vlaku ne more odpraviti, mora zahtevati pomožno lokomotivo in se nato ravnati 
po navodilih progovnega prometnika ali prometnika ene od sosednjih krajevno vodenih postaj. Vlaka ni 
dovoljeno premakniti, dokler ne prispe pomožna lokomotiva. 

185. Kako ravna strojevodja, ko opazi kakršno koli izrednost, ki ogroža vožnje vlakov? 
Če strojevodja opazi kakršno koli izrednost, ki ogroža vožnje vlakov, mora o tem takoj obvestiti 
progovnega prometnika ali prometnika sosednjih krajevno vodenih postaj. Če progovnega prometnika 
ali prometnikov ne more obvestiti, ali je prejel obvestilo, da je vlak že odpeljal po drugem tiru, mora 
opozoriti strojevodjo prihajajočega vlaka s prižiganjem in ugašanjem dolgih luči, s prižiganjem rdečih 
luči in dajanjem signalnega znaka »Nevarnost, zavri«. 

186. Ali lahko vlaki brez vlakospremnega osebja vozijo v delih, ali rinejo nazaj na postajo? 
Vlaki brez vlakospremnega osebja ne smejo voziti v delih, ali riniti nazaj na postajo, ampak mora 
strojevodja zahtevati pomožno lokomotivo. 

187. Kdaj in pod kakšnimi pogoji sme voziti vlak z odprte proge po delih? 
Če vlak nadaljuje vožnjo v delih do naslednje postaje, mora strojevodja o vožnji v delih obvestiti 
progovnega prometnika ali prometnika naslednje krajevno vodene postaje, preden nadaljuje vožnjo. 
Če strojevodja ne more obvestiti progovnega prometnika ali prometnika, mora vlak ustaviti najkasneje 
pred uvozno kretnico naslednje postaje in o stanju obvestiti prometnika, ki vodi promet na tej postaji. 
Del vlaka, ki ostane na odprti progi, mora varovati vlakospremnik. Sklepni signal vlaka, ki vozi v delih, 
mora ostati na tistem delu vlaka, ki ostane na progi. Progovni prometnik ali prometnik oz. odjavnik sme 
dati odjavo šele po prihodu zadnjega dela vlaka. 

188. Kdo varuje del vlaka ki ostane na progi? 
Del vlaka, ki ostane na odprti progi, mora varovati vlakospremnik. Če po del vlaka, ki vozi brez 
vlakospremnega osebja, prispe pomožna lokomotiva in mora vlak prepeljati v delih, mora z pomožno 
lokomotivo prispeti tudi izvršilni železniški delavec, ki bo varoval del vlaka, ki bo ostal na progi. 

189. Kdaj in pod kakšnimi pogoji sme strojevodja umakniti vlak nazaj na predhodno postajo? 
Če se strojevodja odloči, da bo vlak umaknil nazaj na predhodno postajo, mora od progovnega 
prometnika oz. prometnika predhodne krajevno vodene postaje dobiti dovoljenje za vožnjo na 
predhodno postajo. Progovni prometnik oz. prometnik predhodne krajevno vodene postaje sme dati 
dovoljenje za vožnjo na predhodno postajo šele po tem, ko je o nameravanem umiku vlaka obvestil 
osebje vseh službenih mest. Pred izdajo dovoljenja za vožnjo mora poskrbeti za zavarovanje vozne 
poti in prometa na nivojskih prehodih. V primeru, da promet na nivojskem prehodu ni zavarovan, mora 
prometnik ali progovni prometnik o tem obvestiti strojevodjo. Prvo vozilo v smeri rinjenja mora zasesti 
izvršilni železniški delavec prevoznika, ki mora biti strokovno usposobljen za premik ter pozna razmere 
na progi in ki bo oddajal ustrezne signalne znake. Prevoznik v operativnem predpisu predpiše 
postopek obveščanja delavca, ki bo zasedel prvo vozilo na čelu rinjenega vlaka s strani strojevodje. 

190. Kaj je zapora proge oz. zapora tira in katere zapore so pričakovane oz. nepričakovane? 
Izločitev proge oz. postajnega tira iz uporabe se imenuje zapora proge oz. Zapora tira. Zapora proge 
je zaprtje enotirne proge oz. obeh tirov dvotirne proge. Pričakovana zapora proge oz. tira je tedaj, 
kadar je progo ali postajni tir treba izločiti iz uporabe zaradi predvidenih del. Pričakovano zaporo 
dovoljuje prometna operativa z izdajo obvestila o zapori tira ali proge. V obvestilu natančneje  
predpiše organizacijo in pogoje izvajanja zapore proge ali tira. 
Nepričakovana zapora proge oz. tira je tedaj, kadar je proga ali postajni tir  izločen iz uporabe zato, ker 
je postal nenadoma nevozen ali se zaradi odprave motenj na progi ali postajnem tiru proga ali tir 
zapre. 
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191. Kdo dovoljuje pričakovano zaporo proge in glavnih tirov in pod kakšnimi pogoji? 
Pričakovano zaporo proge in glavnih tirov dovoljuje prometna operativa na pisno Zahtevo. Zahteva 
mora biti predložena tako pravočasno, da lahko upravljavec izdela mesečni plan zapor. Postopek 
odobritve zapor ter izdaje obvestila o zapori proge ali tira predpiše upravljavec v operativnem predpisu. 

192. Kdo in kako se organizira zavarovanje mesta dela na progi v času zapore proge? 
Pristojni vzdrževalec mora pri zapori proge organizirati zavarovanje mesta dela na odprti progi po 
določbah Signalnega pravilnika in mesto dela javiti progovnemu prometniku ali prometniku krajevno 
vodene postaje. Na enem medpostajne odseku je lahko več mest dela, ki morajo biti zavarovana po 
določbah Signalnega pravilnika vsako zase. 

193. Kdaj je vožnja po nepravem tiru pričakovana, nepričakovana in izjemna? 
Če je vožnja po nepravem tiru zaradi kakršnega koli razloga vnaprej določena, je taka vožnja 
»pričakovana vožnja po nepravem tiru«. 
Če se promet zaradi kakršnegakoli vzroka na enem tiru dvotirne proge prekine in Morajo vlaki voziti po 
nepravem tiru, je taka vožnja »nepričakovana vožnja po nepravem tiru«.Kadar vozi vlak po nepravem 
tiru dvotirne proge v času, ko sta oba tira vozna, je taka vožnja »izjemna vožnja po nepravem 
tiru«.Izjemno vožnjo po nepravem tiru dovoli vlakovni dispečer ali progovni prometnik. 

194. Kje so navedene proge, ki so usposobljene za obojestranski promet? 
V grafikonu in Navodilu o progi je treba vpisati proge ali odseke prog, ki so usposobljene za 
obojestranski promet. Pri obojestranskem prometu vozi vlak po rednem tiru tedaj, ko vozi po tiru, ki je 
za to smer določen v voznem redu posameznega vlaka. 

195. V katerem predpisu so navedena določila za predvidene zapore enega tira dvotirne proge, 
za daljše obdobje? 
V Prometnem pravilniku. 

196. Kako se varuje delovna skupina in označi mesto dela na progi? 
Delovna skupina, ki dela tako, da se delavci ali njihovo orodje stalno ali občasno nahaja v normalnem 
svetlem profilu proge, mora biti vedno varovana s čuvajem. 
V tem primeru je delovišče na progi službeno mesto. Mesto dela na progi je potrebno označiti v skladu 
s pravilnikom, ki ureja signalizacijo. 

197. Na katere vlake se nanašajo določbe za vožnjo vlaka do določenega mesta na odprti 
progi? 
Določbe za vožnjo vlaka do določenega mesta na odprti progi se nanašajo na vlake, ki vozijo do 
določenega mesta na odprti progi in se vračajo na postajo, od koder so odpeljali, in na progovna 
vozila, ki vozijo do določenega mesta na odprti progi, ne glede na to, ali so pričela vožnjo na postaji ali 
so bila utirjena na odprti progi in ne glede na to, ali se vračajo na postajo ali mesto utirjenja, ali pa se 
na mestu, do koder so vozila, umaknejo s tira. 

198. Kako se obvešča strojevodjo o organizaciji prometa in postopki za vožnjo vlakov v času 
ko se vlaki zadržujejo na določenem mestu na odprti progi? 
Vožnje vlakov ali progovnega vozila do mest na odprti progi in organizacijo prometa drugih vlakov v 
času, ko se vlaki tam zadržujejo, je treba predvideti z operativnim voznim redom in voznim redom 
posameznega vlaka, postopke pa natančno opredeliti v postajnem poslovnem redu. Postopke, ki se 
nanašajo na osebje prevoznika, se opredelijo v poslovniku, postopki za strojevodjo, ki niso opredeljeni 
v tem pravilniku, pa se opredelijo v Priročniku za strojevodjo in/ali v Navodilu o progi. 

199. Kako se obvešča strojevodjo o vožnji vlaka do določenega mesta na odprti progi? 
Strojevodjo vlaka, ki vozi do določenega mesta na odprti progi, je treba na postaji, s katere vlak pelje 
do določenega mesta na odprti progi, obvestiti o posebnostih za vožnjo pri odhodu in povratku na 
postajo.   
Na enotirni progi in po pravem tiru se dovoli vožnja vlaka do določenega mesta pod enakimi pogoji kot 
za vožnjo do naslednje postaje. 

200. Kako se dovoli vlaku vrnitev na postajo z določenega mesta enotirne proge? 
Za povratek na postajo z določenega mesta enotirne proge se strojevodjo obvesti z Nalogom za 
vožnjo vlaka, s Splošnim nalogom ali s fonogramom: 

 da so prostorni signali na progi z APB nerazsvetljeni oz. kažejo signalni znak »Stoj«, da ne 
veljajo, prostorni kritni signali pa so neuporabni; 
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 da mora upoštevati signalne znake uvoznega in preduvoznega signala oz. predsignala ter 

 ravnanjih na nivojskih prehodih z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa. 

201. Kako se dovoli vlaku vrnitev na postajo z določenega mesta po nepravem tiru? 
Za vlak, ki se vrača na postajo z določenega mesta po nepravem tiru, se strojevodja obvesti z 
Nalogom za vožnjo vlaka, s Splošnim nalogom ali fonogramom: 

 načinu uvoza na postajo (ročni signalni znaki, sporazum po telefonu ali po radijski zvezi     ali 
signalni znak uvoznega signala z nepravega tira); 

 delovanju avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih (ali je promet na 
nivojskem prehodu zavarovan ali ne). 

202. Kako se obvešča strojevodjo o vožnji vlaka po nepravem tiru do določenega mesta na 
odprti progi? 
Strojevodjo vlaka, ki bo vozil po nepravem tiru do določenega mesta na odprti progi, se Nalogom za 
vožnjo, s Splošnim nalogom ali fonogramom obvesti: 

 da je izvozni signal neuporaben; 

 delovanju avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih (ali je promet na 
nivojskem prehodu zavarovan ali ne); 

 vožnji mimo izvoznega signala, ki kaže signalni znak »Stoj«. 

203. Kako se dovoli vlaku vrnitev na postajo z določenega mesta po pravem tiru? 
Za vlak, ki se vrača na postajo z določenega mesta po pravem tiru, se strojevodjo obvesti z Nalogom 
za vožnjo, s Splošnim nalogom ali fonogramom: 

 da prostorni signali proge z APB ob pravem tiru ne veljajo; 

 da mora upoštevati preduvozni signal, kot da kaže signalni znak »Pričakuj Stoj«; 

 da se ravna po signalnih znakih uvoznega signala ter 

 o delovanju avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih (ali je promet na 
nivojskem prehodu zavarovan ali ne). 

204. Kako se obvešča strojevodja pomožne lokomotive ali intervencijskega vlaka preden 
odpelje na pomoč vlaku na enotirni progi v nasprotni smeri privolitve? 
Preden odpelje pomožna lokomotiva ali intervencijski vlak na pomoč vlaku na odprti progi, je treba 
strojevodjo pomožne lokomotive ali intervencijskega vlaka obvestiti z Nalogom za vožnjo ali s 
Splošnim nalogom, glede na to, kam odpelje: 

 kilometrski legi čela ustavljenega vlaka, ki mu je potrebna pomoč; 

 da je izvozni oz. kritni signal neuporaben; 

 da so prostorni signali na progi z APB nerazsvetljeni oz. da kažejo signalni znak »Stoj« in da za 
vlak ne veljajo; 

 ravnanju pri vožnji mimo prostornega signala odjavnice; 

 stanju avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih in ravnanju pri vožnji. 

205. Kako se obvešča strojevodja pomožne lokomotive ali intervencijskega vlaka preden 
odpelje na pomoč vlaku na enotirni progi v smeri dane privolitve ali na pravi tir dvotirne proge? 
Preden odpelje pomožna lokomotiva ali intervencijski vlak na pomoč vlaku na odprti progi, je treba 
strojevodjo pomožne lokomotive ali intervencijskega vlaka obvestiti z Nalogom za vožnjo ali s 
Splošnim nalogom, glede na to, kam odpelje: 

 o kilometrski legi sklepa ustavljenega vlaka, ki mu je potrebna pomoč; 

 da je izvozni neuporaben, razen na progi z APB če je blokovni odsek za izvoznim signalom 
prost; 

 o ravnanju pri vožnji mimo prostornega signala odjavnice; 

 o ravnanju pri vožnji mimo prostornega signala ki ga krije; 

 o stanju avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih in ravnanju pri 
vožnji. 

206. Kako se obvešča strojevodja pomožne lokomotive ali intervencijskega vlaka preden 
odpelje na pomoč vlaku na nepravi tir dvotirne proge? 
Preden odpelje pomožna lokomotiva ali intervencijski vlak na pomoč vlaku na odprti progi, je treba 
strojevodjo pomožne lokomotive ali intervencijskega vlaka obvestiti z Nalogom za vožnjo ali s 
Splošnim nalogom, glede na to, kam odpelje: 
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 o kilometrski legi čela ustavljenega vlaka, ki mu je potrebna pomoč; 

 da je izvozni signal neuporaben; 

 ravnanju pri vožnji mimo prostornega signala odjavnice; 

 stanju avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih in ravnanju pri vožnji. 
 

PRAVILNIK O ZAVORAH VARNOSTNIH NAPRAVAH 
 IN OPREMI  ŽELEZNIŠKIH VOZIL 

1. Kaj se določa z Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil? 
S tem pravilnikom se določajo glavna tehnična določila o vgradnji in uporabljanju zavornih naprav, 
varnostnih naprav in opreme na železniških vozilih s tirno širino 1435 mm, s katerimi se zagotavlja 
tehnično tehnološka enotnost vozil v notranjem in mednarodnem železniškem prometu za 
konvencionalne hitrosti do 160 km/h.  

2. Kaj se mora zagotavljati z zavornimi in varnostnimi napravami ter opremo železniških 
vozil? 

Mora  se zagotavljati:  

 uravnavanje hitrosti vožnje vlakov, premikalnih sestavov in vozil;  

 varno zaustavljanje vlakov, premikalnih sestavov in vozil;  

 zavarovanje stoječih vlakov in vozil pred samopremaknitvijo;  

 nadzor nad odzivanjem strojevodij;  

 nadzor nad vožnjo vlakov mimo določenih mest na progi;  

 udobje in varnost potnikov;  

 požarna varnost;  

 dajanje prve pomoči potnikom in železniškemu osebju. 

3. Kaj je DZO in kaj je DZM? 
DZO - dejanski zavorni odstotek je razmerje med dejansko zavorno maso vlaka in skupno maso vlaka.  
DZM – dejanska zavorna masa je vsota vseh zavornih mas v vlak uvrščenih vozil s pravilno delujočo 
zavoro.  

4. Kakšne označbe so črke G, P, H,Mg, R? 
G – tovorno;  
P – potniško;  
H – hidrodinamično; 
Mg – magnetska zavora;  
R – označba za hitro delujočo zračno zavoro z velikim zavornim učinkom; 

5. Kakšen vod je GPV – glavni pnevmatski vod? 
Glavni pnevmatski vod – je zračni vod, namenjen za oskrbo vozil vlaka s stisnjenim zrakom za 
delovanje njihovih pnevmatskih naprav.  

6. Kakšen vod je GZV? 
GZV – glavni zavorni vod je skozi ves vlak ali premikalni sestav prehoden zračni vod, namenjen za 
delovanje samodejnih zračnih zavor. 

7. Kakšna zavora je ročna zavora? 
Ročna zavora  je zavora, namenjena za zavarovanje stoječega vozila ali vlaka pred samopremaknitvijo 
ter za upočasnitev in zaustavitev vozečega vozila.  

8. Kakšna zavora je samodejna zračna zavora?  
Samodejna zračna zavora je posredna zavora na stisnjen zrak, ki deluje tudi pri prekinitvi ali odprtju 
GZV vozila ali vlaka, iz katerega koli vzroka.  

9. Kakšna zavora je neposredna zračna zavora? 
Neposredna zračna zavora je dodatna zavora, ki deluje izključno na enem vozilu in nima vpliva na 
zračne zavore drugih pripetih vozil. 

10. Kakšna je posredna zračna zavora? 
Posredna zračna zavora je samodejna zavora na stisnjen zrak s posrednim spuščanjem zraka v 
zavorne valje.  
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11. Kakšna zavora je vretenska zavora? 
Vretenska zavora je ročna in/ali pritrdilna zavora, pri kateri se z ročnim vrtenjem navojnega vretena 
deluje na zavorne vzvode vozila.  

12. Kaj je to pritrdilna zavora? 
Pritrdilna zavora je zavora, ki je namenjena za zavarovanje stoječega vozila ali vlaka, pred 
samopremaknitvijo.  

13. Kdo je pregledni delavec? 
Pregledni delavec je delavec ki je usposobljen in pooblaščen za opravljanje preskusov zavore. 

14. Kaj je delni preskusi zavor? 
Delni preizkus zavor je skrajšani preskus zavor (B, C, D), kjer se opravi preskus zavore samo na 
določenih vagonih ali vozilih.  

15. Kaj  je zaviranje v sili? 
Zaviranje v sili je ročna sprožitev hitrega zaviranja vozila oz. vlaka z zasilno zavoro, pipo za primer 
nevarnosti, ali čelno pipo.  

16. Kaj  je zaviranje v sili? 
Zaviranje v sili je ročna sprožitev hitrega zaviranja vozila oz. vlaka z zasilno zavoro, pipo za primer 
nevarnosti, ali čelno pipo.  

17. Kaj pomenijo kratice RIC, RID in RIV? 
RIC – Sporazum o izmenjavi in uporabi potniških vagonov v mednarodnem prometu;  
RID – Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;  
RIV – Pravilnik o izmenjavi in uporabi tovornih vagonov med železniškimi prometnimi podjetji. 

18. Kaj je vagonski vlak? 
Vagonski vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železniških potniških in/ali tovornih vagonov 
z enim ali več vlečnimi vozili oz. en vagon, spet z enim ali več vlečnimi vozili in po predpisih 
sestavljena skupina železniških vozil, ki čaka na vlečno vozilo ali na razstavitev. 

19. Kaj je sklepni vagon? 
Sklepni vagon je zadnji vagon z brezhibno zračno zavoro v vlaku. 

20. Kako ravna  vlakovno osebje ob okvarah zavornih in varnostnih naprav železniških vozil? 
Po ugotovljenih okvarah zavornih in varnostnih naprav na vozilih med vožnjo, mora vlakovno osebje 
skušati okvare odpraviti na načine in po možnostih, ki so odvisni od posamezne vrste in tipa 
železniških vozil, uvrščenih v vlake.  
Vlakovno osebje ne sme odpravljati okvar na tistih napravah, ki jih smejo vzdrževati in popravljati le 
posebej pooblaščeni izvajalci oz. delavnice.  

21. Katere vrste zavor se vgrajujejo železniška vozila? 
V železniška vozila se vgrajujejo:  

1. zavore na stisnjeni zrak;  
2. ročne in pritrdilne zavore;  
3. dinamične zavore;  
4. magnetske tirnične zavore. 

22.  Čemu so praviloma namenjene ročne in pritrdilne zavore? 
Ročne in pritrdilne zavore so namenjene praviloma za zavarovanje stoječih vozil pred 
samopremaknitvijo ter tudi za upočasnitev in zaustavitev vozečega vozila.  

23. Kako se delijo ročne in pritrdilne zavore? 
       1. vretenske ročne in pritrdilne zavore;  
       2. vzvodne pritrdilne zavore;  

24.  Ali je delovanje ročnih in pritrdilnih zavor odvisno od zračnih zavor? 
Delovanje ročnih in pritrdilnih zavor na vozilih mora biti neodvisno od delovanja njihovih zračnih zavor.  

25. Kaj so ročne zavore in s katerega mesta se uporabljajo? 
Ročne zavore so tiste, s katerimi se lahko ravna med vožnjo ali na stoječih vozilih s posebnih zavornih 
ploščadi, iz hodnikov in službenih prostorov vagonov ter iz vozniških kabin pogonskih vozil. 
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26. S katerega mesta se ravna z pritrdilnimi zavorami? 
Pritrdilne zavore so tiste, s katerimi se ravna s tal. 

27. V katera železniška vozila morajo biti vgrajena ročna ali pritrdilna zavora? 
V vsa železniška vozila, razen določenega števila tovornih vagonov, v skladu z določili objave UIC št. 
535-3, mora biti vgrajena ročna ali pritrdilna zavora.  

28. Katera železniška vozila morajo biti opremljena z napravami za sprožitev zaviranja v sili? 
Železniška vozila za prevoz potnikov morajo biti opremljena z napravami za sprožitev zaviranja v sili, s 
katerimi lahko potniki ali železniški delavci sprožijo zaviranje vlakov v sili, ob nevarnostih in drugih 
situacijah. Ročice za sprožitev zaviranja v sili morajo biti na vidnih in lahko dostopnih mestih.  

29. Katero drugo zavorno opremo imajo železniška vozila? 
V vsako železniško vozilo morajo biti vgrajene čelne pipe GZV, s katerimi se omogoča zapiranje in 
odpiranje prehodnosti zavornega voda. Barve čelnih pip so določene v UIC objavah (GZV – rdeča 
barva, GPV – modra ali bela barva).  

30. S čem je izvedeno spenjanje GZV med železniškimi vozili? 
Spenjanje GZV med železniškimi vozili mora biti izvedeno z gibljivimi spojnimi zavornimi cevmi s 
spojnimi glavami. 

31. Koliko zavornih cokel mora imeti lokomotiva? 
Lokomotive morajo biti opremljene s štirimi standardiziranimi zavornimi coklami modre barve, za 
polaganje na tirnice tipa UIC 60. 

32. S kakšno zavoro morajo biti opremljeni potniški vagoni? 
Potniški vagoni morajo biti opremljeni:  
1. s samodejno zračno zavoro s P zaviranjem, odobreno za mednarodni promet v skladu z objavo UIC 
št. 543;  
2. z ročno zavoro;  
3. z napravami za sprožitev zaviranja v sili. 

33. Kje so vgrajene in kako so zavarovane naprave za sprožitev zaviranja v sili? 
V notranjost potniških vagonov in službenih oddelkov prtljažnih in poštnih vagonov morajo biti vgrajeni 
lahko dosegljivi ročaji za sprožitev zaviranja v sili. Ob teh ročajih morajo biti enotni, z objavo UIC št. 
545 določeni napisi. Naprave za sprožitev zaviranja v sili morajo biti plombirane.  

34. Kakšne zavore so vgrajene v poštne, službene in prtljažne vagone? 
V poštne, službene in prtljažne vagone morajo biti vgrajene ročne zavore za uporabo v notranjosti teh 
vagonov. Uporaba ročnih zavor morajo biti dosegljiva v prostorih, ki so ločeni od službenih prostorov. 

35. Kako so označene zavore na železniških vozilih? 
Na železniških vozilih morajo biti napisane ustrezne oznake, ki služijo kot podatki o vrstah in tipih 
vgrajenih zavor ter njihovih zmogljivostih.  
Vrednosti zavornih mas ročnih ali pritrdilnih, morajo biti napisane v ustrezni obliki in na ustreznih 
mestih.  
Zavore z določenimi posebnostmi (kolutne zavore, elektropnevmatske zavore, zavore z zavornjaki iz 
kompozitnih snovi, zavore z zaviranjem v sili s preloženim delovanjem, zavore s pospešilniki ipd.) 
morajo biti označene s predpisanimi dodatnimi oznakami 

36. Katere zavore mora imeti vsaki sklepni vagon? 
Pri vsakem vlaku mora imeti sklepni vagon brezhibno delujočo samodejno zračno zavoro, potniški 
sklepni vagon pri potniških vlakih pa še brezhibno ročno zavoro in sprožilnik zaviranja v sili.  

37. Kolikšna je lahko višinska razlika med osmi nasprotnih odbojnikov? 
Pri uvrstitvi vagona v vlak sme biti¸ višinska razlika med osmi nasprotnih odbojnikov največ:  

1. do 80 mm  je pri potniških vlakih in pri vseh vlakih, ki se potiskajo ali rinejo ter pri tovornih 
vlakih, pri katerih vagoni niso uvrščeni glede na maso;  
2. do 125 mm je pri tovornih vlakih, pri katerih so uvrščeni težji vagoni pred lažjimi.  

38. Kaj je priklopnik? 
Priklopnik je vagon oz. vozilo brez delujoče zračne zavore, uvrščeno za sklepni vagon, ki ga zaradi 
tehničnih vzrokov ni mogoče uvrstiti na drugo mesto v vlaku.  
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39. Ali se priklopnik vključuje v GZV vlaka? 
Če je GZV priklopnika brezhiben, ga je treba vključiti v GZV vlaka.  

40. Kakšno zavorno opremo mora imeti vlakospremnik ki spremlja priklopnik? 
Vlakospremnik mora imeti pri sebi zavorno coklo, ki jo vzame iz vlakovne lokomotive. 

41. Ali je lahko priklopnik uvrščen v vlak, ki se potiska? 
V vlak, ki se potiska, priklopnik ne sme biti uvrščen.  

42.  S kakšnimi zavorami se morajo zavirati potniški vlaki? 
Potniški vlaki se morajo zavirati s hitro delujočimi samodejnimi zračnimi zavorami in/ali z 
elektropnevmatskimi (ep) zavorami.  

43. Od česa je odvisno največje število osi in največja dolžina vlaka? 
Največje število osi in največja dolžina (m) vagonskih vlakov sta odvisna od vrste vlakov, njihove 
največje dovoljene hitrosti in od vrste njihovega zaviranja.  

44. Kaj vse zajema preverjanje preizkusa zavor? 
Delovanje zavor, ki se preverja s preskusom zavor, zajema:  

1. pregled stanja zavornih naprav;  
2. preskus pripravljenosti zavor za delovanje (predpisan zračni tlak, tesnost zračnih sistemov ipd.);  
3. preskus zavrtja in odvrtja zavore;  
4. obveščanje in potrjevanje uspešno opravljenega preskusa zavor.  

45. Kaj je potrebno narediti, če se ugotovi nepravilnost, ki vpliva na brezhibno delovanje zavor? 
Vse pri preskusih zavor ugotovljene nepravilnosti, ki vplivajo na brezhibno delovanje zavor, je treba 
odpraviti. Če to ni mogoče in če nepravilnosti ogrožajo varnost prometa, je treba zavore izključiti ali 
vozila odstaviti.  

46. Kdo in s čem opravlja preizkus zavor? 
Preskuse zavor opravljajo pregledni delavci.  
Preskusi zavor vagonskih vlakov se lahko opravljajo z lokomotivami, motornimi vozili za posebne 
namene ali s stabilnimi kompresorskimi napravami. 

47. Kdo so pregledni delavci pri preizkusu zavor pogonskih vozil?  
Pregledni delavci pri preskusih zavor pogonskih vozil so:  

1. za lokomotive strojevodja sam;  
2. za motornike in motorne garniture, ki so opremljene z elektronsko-računalniško diagnostiko 
preskusa zavor, strojevodja sam;  
3. za motornike ali motorne garniture, ki niso opremljene z elektronsko-računalniško diagnostiko 
preskusa zavor, strojevodja sam ali strojevodja in pregledni delavec;  
4. za motorna vozila za posebne namene voznik motornega vozila za posebne namene sam. 

48. Kdo so pregledni delavci pri preizkusu zavor vagonskih vlakov?  
Pregledni delavci za popolni in posamični preskus zavor vagonskih vlakov, so delavci prevoznika, ki so 
strokovno usposobljeni za eno izmed delovnih mest:  

a) preglednika vagonov,  
b) vlakovodjo,  
c) vodjo vlaka ali  
d) strojevodjo;  

49. Ali lahko strojevodja sam opravi popolni in posamični (B) preskus zavor vagonskih vlakov? 
Popolni in posamični (B) preskus zavor vagonskih vlakov lahko opravi strojevodja tudi sam;  

50.  Kdo opravlja delni preskus (C in/ali D) zavor vagonskih vlakov poleg osebja, ki opravlja 
popolne preskuse zavor? 
Za delni preskus (C in/ali D) zavor vagonskih vlakov poleg osebja, ki opravlja popolne preskuse zavor, 
še:  

a) vodja premika;  
b) pomočnik strojevodje;  
c) sprevodnik;  
d) premikač.  
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51. Kdo lahko opravlja preizkus zavor s stabilnimi kompresorskimi napravami? 
Preskuse zavor s stabilnimi kompresorskimi napravami morajo opravljati pregledniki vagonov.  

52. Kdo pa mora vedno opravljati preizkus zavor premikalnih sestavov? 
Pregledni delavec pri preskusu zavor premikalnega sestava je delavec, ki vodi premik. 

53. Ali je potrebno pregledati stanje zavor z obeh strani, pred preskusom zavor? 
Pred preskusom zavor je treba pregledati stanje zavor z obeh strani vlaka.  

54. Kako opravimo popolni preskus zavor motornikov in motornih garnitur? 
Pri popolnem preskusu zavor motornikov ali motornih garnitur se po vključitvi enega od zaviralnikov 
samodejne zračne zavore in napolnitvi GZV z zračnim tlakom 5 barov:  

1. zavaruje motornik ali motorna garnitura pred samopremaknitvijo;  
2. pregledajo in ugotovijo:  
a) morebitne mehanske poškodbe zavornih delov in sklopov, ki bi lahko vplivale na brezhibno 

delovanje zavor;  
b) vključenost razporednikov;  
c) odprtost izločilnih pip zavornih vodov podstavnih vozičkov;  
d) lega menjala vrste zaviranja motornika ali motorne garniture;  
e) ali so odvrte zavore na vseh vozilih;  
f) netesna mesta zraka na zavornem sistemu;  
g) debelina zavornjakov;  
h) stanje in lega zavornih magnetov;  
i) lege indikatorjev kazal zavore (zavrto – odvrto);  
j) tesnost GZV, pri čemer padec zračnega tlaka ne sme biti večji od 0,5 bara v 5 minutah;  
k) da so zavore zavrle;  
l) da so zavore odvrle;  
3. ugotovi zaviranje in odviranje zavor, ob uporabi zaviralnika na drugem upravljalnem mestu, samo 

z opazovanjem manometrov GZV in zavornih valjev.  

55. Kako opravimo popolne in delne preskuse zavor motornikov in motornih garnitur, ki so 
opremljene z elektronsko-računalniško diagnostiko preskusa zavor? 
Popolne in delne preskuse zavor motornikov in motornih garnitur, ki so opremljene z elektronsko-
računalniško diagnostiko preskusa zavor, opravi strojevodja s to napravo. V kolikor z elektronsko-
računalniško diagnostiko ne preveri vseh zahtev, ki so določene v prvem odstavku tega člena, mora 
strojevodja opravila iz zahtev, ki niso zajeta z diagnostiko, opraviti osebno.  

56. Ki je določen postopek popolnega preskusa zavor motornikov in motornih garnitur, ki so 
opremljene z elektronsko-računalniško diagnostiko preskusa zavor ter pregleda na vozilu 
samem? 
Postopek popolnega preskusa ter pregleda na vozilu samem določi prevoznik v Priročniku za 
strojevodjo. 

57. Kako se delavci sporazumevajo pri preskusih zavor? 
Pri preskusih zavor se morajo delavci sporazumevati neposredno govorno in/ali s signalnimi znaki za 
opravljanje preskusov zavor, ki so predpisani v Signalnem pravilniku.  

58. Ali se lahko delavci pri preizkusih zavor sporazumevajo po radijskih zvezah? 
Da, sporazumevajo se lahko tudi po radijskih zvezah. 

59. Kdaj preskusimo delovanje ročnih in pritrdilnih zavor vlečnih vozil? 
Delovanje ročnih in pritrdilnih zavor vlečnih vozil se preskuša pri njihovem zavarovanju pred 
samopremaknitvijo. 

60. Naštej katere zavorne preizkuse poznate in kaj se pri katerem preizkuša?  
1. Popolni preskus zavor A, s katerim se preskusi delovanje samodejnih zračnih zavor in 
elektromagnetskih tirničnih zavor, vseh v vlake uvrščenih vagonov oz. vozil z vključenimi zavorami;  
2. delni preskusi zavor, ki se delijo: 

 posamični preskus zavor B, s katerim se preskusi delovanje zračnih zavor vagonov oz. vozil, ki 
se dodajo vlaku, na njih ponovno vključi zavora in na njih izzrači zavora; 

 priključni preskus zavore C, s katerim se preskusi delovanje zračne zavore prvega vozila za 
mestom prekinitve GZV v vlaku;  
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 sklepni preskus zavor D, s katerim se preskusi delovanje zračne zavore sklepnega vagona;  

 preskus prehodnosti GZV priklopnika, s katerim se preskusi prehodnost GZV priklopnika, če je 
GZV priklopnika spojen z GZV vlaka.  

61. V katerih primerih moramo opravljati C-preizkus zavor? 
1. po zamenjavi lokomotive na čelu vlaka;  
2. po dodajanju lokomotive na drugi del razdeljenega vlaka, ki nadaljuje vožnjo v isto smer;  
3. po dodajanju priprežne lokomotive;  
4. po odstavitvi priprežne lokomotive;  
5. po prekinitvi GZV iz kakršnega koli vzroka na enem mestu;  
6. pri združitvi dveh ali več motornikov oz. motornih garnitur;  
7. po zamenjavi upravljalnega mesta v vozniški kabini lokomotive na vlaku.  
8. po menjavi strojevodje, če nista pri menjavi prisotna oba strojevodja in če od opravljenega 

preizkusa A ni preteklo več kot 24 ur. 

62. V katerih primerih moramo opravljati D-preizkus zavor? 
1. po spetju vlakovne lokomotive na postaji sestave vlaka, na katerem je bil pred tem opravljen popolni 
preskus zavor (s priprežno, doprežno ali premikalno lokomotivo oz. stabilno kompresorsko napravo) v 
času, krajšem od 24 ur;  
2. po združitvi dveh vlakov, pri katerih je bil v času, kraj-šem od 24 ur, opravljen popolni preskus zavor;  
3. po razpustitvi vlaka na medpotni postaji in nadaljevanju vožnje, če od opravljenega preskusa zavor 
A ni preteklo več kot 24 ur;  
4. po delitvi vlaka in nadaljevanju vožnje prvega dela z isto lokomotivo v isto smer;  
5. po delitvi vlaka in nadaljevanju vožnje njegovega drugega dela v nasprotno smer;  
6. po spremembi smeri vožnje vlaka;  
7. po odstavitvi enega ali več vagonov na sklepu vlaka;  
8. po dodajanju ali odvzemanju doprežne lokomotive, vključene v GZV;  
9. po prekinitvi GZV (zapiranje in odpiranje čelnih pip) na dveh ali več mestih.  

63. Kako ravnamo pri delnih preskusih samodejnih zračnih zavor, glede na vagone oz. vozila?  
Pri B, C in D preskusih samodejnih zračnih zavor vagonskih vlakov je treba ravnati enako kot pri A 
preskusu teh zavor glede na vagone oz. vozila, na katerih se opravljajo ti preskusi zavor. 

64. Kdo je lahko pregledni delavec pri opravljanju delnih preskusov C in D? 
Pregledni delavec je v tem primeru lahko:  

a) preglednik vagonov,  
b) pomočnik strojevodje,  
c) vodja vlaka,  
d) sprevodnik ali  
e) strojevodja.  

65. Na kakšen način se preizkusi prehodnost GZV priklopnika? 
Prehodnost GZV se mora preskusiti na vagonu priklopniku, ki ima uporaben GZV in je le-ta vključen v 
GZV vlaka, nima pa samodejne zračne zavore ali pa je ta pokvarjena oz. izključena.  
Prehodnost GZV priklopnika se preskusi z odpiranjem njegove sklepne pipe, pri čemer se ta pusti 
odprta 10 sekund. Ustreznost prehodnosti GZV vagona priklopnika se kaže pri odprti sklepni pipi GZV, 
če izhajanje zraka skozi njo bistveno ne pojenja.  

66.  V katerem primeru preizkusimo ročne in pritrdilne zavore? 
Ročne in pritrdilne zavore je treba preskusiti pred uporabo zavor za zavarovanje vozil in vlakov pred 
samopremaknitvijo.  

67.  Kako preizkusimo delovanje ročnih in pritrdilnih zavor? 
Delovanje ročne in pritrdilne zavore se preskusi tako, da se:  

1. popolnoma zavre oz. privije;  
2. ugotovi, ali so zavrte (na kazalu ali po naleganju zavornjakov);  
3. ponovno popolnoma odvre;  
4. ugotovi, ali so odvrte.  

68. Ki je predpisan način obveščanja  o opravljenem zavornem preskusu? 
Način obveščanja se določi v poslovniku prevoznika. 
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69. Kje in kdo mora potrditi uspešno opravljen zavorni preizkus? 
Na poročilu o sestavi in zaviranju vlaka mora biti potrjen uspešno opravljen preizkus vagonskega vlaka 
z vpisom vrste preskusa, ure in minute, podpisuje ga pregledni delavec, ki je preskus opravil ALI 
delavec, ki izstavlja poročilo o sestavi in zaviranju vlaka, po dokaznem obvestilu preglednega delavca, 
ki je zavorni preskus opravil, da je zavorni preskus opravil in vsemi drugimi podatki, ki so ugotovljeni 
pri preskusu zavor. 

70. Kdo podpisuje uspešno opravljen preskus zavor vagonskega vlaka? 
Uspešno opravljen preskus zavor vagonskega vlaka podpisuje:  

1. pregledni delavec, ki je opravil zavorni preskus, ali  
2. delavec, ki izstavlja poročilo o sestavi in zaviranju vlaka, po dokaznem obvestilu 
preglednega delavca, ki je zavorni preskus opravil, da je zavorni preskus opravljen.  

71. Kako se smatra motorni vlak, če ga vleče drugi motorni vlak ali lokomotiva? 
Če se za vleko motornega vlaka uporabi drugo vlečno vozilo (lokomotiva ali motorni vlak), se tak vlak 
smatra kot vagonski potniški vlak.  

72. V katerih primeri, ni treba opravljati preskusov zavor? 
Preskusa zračnih zavor na vozilih oz. vlakih ni treba opravljati pri:  

1. menjavi upravljalne kabine ali upravljalnega mesta na lokomotivi pri premiku;  
2. menjavi strojevodij na pogonskih vozilih, če sta oba prisotna;  
3. izključitvi zavore vagona oz. vozila v vlaku;  
4. vrnitvi pnevmatskega sprožilnika zaviranja v sili v pripravljeno stanje;  
5. prestavitvi menjala vrste zaviranja, razen pri prestavitvi na R in Mg-zaviranje;  
6. prestavitvi menjala zavorne sile (Prazno – Naloženo).  

73. Kako ravnamo če so zavornjaki ali zavorni vložki tanjši od predpisane debeline? 
Če so zavornjaki ali zavorni vložki tanjši od predpisane debeline, kar se ugotavlja pri pregledu, jih je 
treba zamenjati. Če to ni mogoče, je treba zavoro izključiti.  

74. Kdo je dolžan odpraviti nepravilnosti pri zavorah, če se lahko odpravijo pri zavornem 
pregledu? 
Nepravilnosti pri zavorah, ki jih je mogoče odpraviti, odpravijo delavci prevoznika.  

75. Kaj je zavorna pot? 
Zavorna pot je razdalja, ki jo prevozi vozilo oz. vlak od trenutka začetka zaviranja do popolne 
zaustavitve. 

76. Kako zavarujemo vlak pred samopremaknitvijo, ki se je ustavil na progi ali prometnem 
mestu? 
Vlak, ki se na progi ali prometnem mestu ustavi, je treba zavarovati pred samopremaknitvijo z 
vlakovno lokomotivo, ki ga opravi strojevodja glede na padec proge, in sicer takole:  

1. na progi s padcem do 2,5 ‰ se vlak zavre s samodejnimi zračnimi zavorami z začetno stopnjo 
zaviranja;  

2. na progi s padcem nad 2,5 ‰ se vlak zavre s samodejnimi zračnimi zavorami s popolnim 
zaviranjem.  

77. Kako zavarujemo del vlaka pred samopremaknitvijo, ki je ostal na progi ali na nezasedenem 
prometnem mestu brez lokomotive in če se vlaku ne more dopolnjevati zrak v GZV? 
Del vlaka, ki je brez lokomotive ostal na odprti progi ali na nezasedenem prometnem mestu, ali se 
vlaku ne more dopolnjevati zraka v GZV je treba zavarovati pred samopremaknitvijo glede na padec 
proge in predvideni čas postanka, in sicer takole:  

1. na progi s padcem do 2,5 ‰ in s predvidenim postankom vlaka do 60 minut se vlak zavre s 
popolno izpraznitvijo GZV;  

2. na progi s padcem do 2,5 ‰ in s predvidenim postankom vlaka nad 60 minut in na progi s 
padcem nad 2,5‰ se, ne glede na predvideni čas postanka ob izpraznitvi GZV pritegne toliko 
ročnih in pritrdilnih zavor, da je zagotovljen PZO ročnih in pritrdilnih zavor za zavarovanje proti 
samopremaknitvi toliko koliko je predpisano v zadnjem stolpcu priloge 1 pravilnika. Pri tem se 
po potrebi uporabijo tudi zavorne cokle s pogonskih vozil in njihove ročne zavore. Posamezno 
coklo je potrebno podložiti pod os vagona, ki nima ročne ali pritrdilne zavore. 
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78. Kaj mora storiti vlakospremno osebje pri vožnji potniškem vlaku, če ugotovi nepravilno 
delovanje zavor? 
Mora vlakospremno osebje nadzirati tudi delovanje zavor. Če ugotovi, da je vagon zavrt z ročno 
zavoro, jo mora nemudoma popustiti. Če vagon kljub temu ostane zavrt, mora vlak zaustaviti (s 
sproženjem zaviranja v sili) in s sodelovanjem strojevodje napako odpraviti.  

79. Kaj mora storiti vlakospremno osebje, če med vožnjo zasliši signalni znak »Nevarnost 
zavri«? 
Če vlakospremno osebje med vožnjo vlaka zasliši signalni znak “Nevarnost zavri”, samodejna zračna 
zavora pa ne zavre, mora nemudoma sprožiti zaviranje v sili in pritegniti ročne zavore.  

80. Ali je vlakospremno osebje dolžno sodelovati z strojevodjem pri odpravi nepravilnosti na 
zavornem sistemu? 
Vlakospremno osebje mora na zahtevo strojevodje sodelovati pri odpravljanju nepravilnosti na 
zavornem sistemu.  

81. Kaj mora storiti vlakospremno osebje, če med vožnjo kdo od potnikov ali kdo drug sprožil 
zaviranje v sili na potniškem vlaku? 
Če je kdo od potnikov ali kdo drug sprožil zaviranje v sili na potniškem vlaku, mora vlakospremno 
osebje ugotoviti, v katerem vagonu in oddelku je bilo sproženo in:  
1. pri mehaničnem sprožilniku:  

a) zapreti čelno pipo GZV vagona pred vagonom s sproženim zaviranjem v sili;  
b) zapreti izpustno loputo zaviranja v sili na GZV;  
c) odpreti čelno pipo GZV vagona pred vagonom s sproženo zavoro v sili;  
d) opraviti zavorni preskus C;  

2. pri pnevmatičnem sprožilniku s štirirobim ključem vrniti sprožilnik v pripravljeno stanje tako, da ključ 
obrne v smeri, označeni s puščico (pri aktiviranju tega sprožilnika se lahko sliši piskanje piščalke, 
vgrajene pod okvir vagona oz. vozila motornega vlaka).  

82. Kaj mora vlakospremno osebje prvo narediti, če se vagoni med vožnjo odtrgajo od vlaka? 
Vagone, ki so se med vožnjo odtrgali od vlaka, mora vlakospremno osebje čim prej zavarovati pred 
samopremaknitvijo.  

83. Kaj mora narediti vlakospremno osebje, če se je od vlaka odtrgal priklopnik? 
Vlakospremno osebje, ki je odrejeno za spremljavo tovornega vlaka z vagonom priklopnikom, mora ob 
odpetju ali strganju priklopnika od vlaka, vlak takoj zaustaviti s sprožitvijo zaviranja v sili ter priklopnik 
zavarovati pred samopremaknitvijo.  
 

84. Kako se zavaruje vozilo če ročna, pritrdilna ali zračnovzmetna zavora ne deluje brezhibno? 
Če ročna, pritrdilna ali zračnovzmetna zavora ne deluje brezhibno, je treba zavarovati vozilo s 
podložitvijo ročne cokle v smeri padca, če pa tir ni v nagibu, pa z obeh strani. 

85. O čem, po prihodu vlaka na končno postajo morajo strojevodja in vlakospremniki obvestiti 
pooblaščenega delavca prevoznika? 
Na končno postajo morajo strojevodja in vlakospremniki obvestiti pooblaščenega delavca prevoznika o 
vseh izrednostih ki so se pojavile na vozilih.  

86. Kaj želimo doseči pri zaviranju pri premiku? 
Doseči želimo: 

1. zmanjševanje hitrosti;  
2. zaustavljanje na določenih mestih;  
3. zavarovanja pred samopremaknitvijo. 

87. Kaj vse uporabljamo za zaviranje vozil? 
Za zaviranje vozil je treba uporabljati:  
1. zavore, vgrajene v vozila;  

a) samodejne zračne zavore;  

b) direktne zračne zavore na lokomotivah; 

c)ročne zavore; 

d)pritrdilne zavore;  

2. zavore, vgrajene v tire (tirne zavore);  

3. zavorne cokle.  
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88.  Katera zavorna sredstva uporabljamo za zavarovanje pred samopremaknitvijo? 
Za zavarovanje pred samopremaknitvijo je treba uporabljati  

1. ročne zavore;  
2. pritrdilne zavore;  
3. zavorne cokle. 

89. Kako zaviramo premikalni sestav na nagibih 20 ‰  in več? 
Pri premiku na nagibih 20‰ ali več je treba premikalni sestav ne glede na število osi vedno zavirati s 
samodejnimi zračnimi zavorami, katerih menjala vrste zaviranja se prestavijo v lego za P-zaviranje 
razen pri rinjenju na vrh drče zaradi spuščanja preko drče.  

90. Kaj je potrebno opraviti pred premikom premikalnega sestava, ki se zavirajo s samodejnimi 
zračnimi zavorami? 
Je potrebno opraviti delni preskus zavor B.  

91. Kdo pri premiku opravlja zavorni preskus B? 
Delavec ki vodi premik. 

92. Koliko ročnih zavor je potrebno zasesti oz. koliko je potrebno vključiti zračnih zavor za 
preseženo število osi, ki ga lahko zavira sama premikalka na različnih nagibih od 2,5‰ do 
20‰? 
Za preseženo število osi je treba predvideti vključitev zračnih zavor ali zasesti ročne zavore po 
naslednji tabeli: 

Odločilni  
 Pri dovoljeni hitrosti 

(km/h)  
 

nagib (‰)  15  20  25  30  35  

Po ena zavora na število osi  

do 2,5  28  28  26  16  12  

3,3  28  26  20  14  12  

5  28  26  18  12  10  

6  26  22  16  12  8  

7  24  20  14  10  8  

8  22  18  14  10  8  

10  18  14  12  10  6  

12  14  12  10  8  6  

15  10  10  8  6  6  

17  10  8  8  6  4  

20  8  6  6  6  4  
 

93. Za kaj uporabljamo ročne in pritrdilne zavore? 
S pritrdilnimi zavorami ali ročnimi se zavarujejo vozila pred samopremaknitvijo na tirih, kjer so 
odstavljena, in tovorni vagoni pri nakladanju in razkladanju. 

94. Pod katerimi pogoji lahko uporabljamo pritrdilno zavoro? 
1. je prostor poleg tira urejen;  
2. je urejena pot, ki zagotavlja uporabo zavore in varnost delavcev;  
3. hitrost vozil ni večja kot 5 km/h;  
4. je prostor ponoči razsvetljen in  
5. so v postajnem poslovnem redu in navodilu ob progi navedeni tiri, na katerih je takšna uporaba 
pritrdilne zavore dovoljena.  

95. Za kakšne namene lahko uporabljamo zavorne cokle? 
Zavorne cokle se lahko uporabljajo pri premiku za:  
1. zmanjševanje hitrosti skupine ali posameznih vagonov na drčah, ki so opremljene z napravami za 
nastavljanje in izbijanje cokel;  
2. zaustavljanje skupine ali posameznih odbitih ali po drči spuščenih vozil oz. vagonov;  
3. zavarovanje vozil oz. vagonov in premikalnih sestavov  pred samopremaknitvijo. 
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96. Katere standarde je potrebno upoštevati pri izdelavi cokel? 
Cokle morajo biti izdelane po standardih, glede na tipe tirnic, na katere se lahko polagajo, in sicer:  

1. rumene cokle, za polaganje na tirnice tipa 45 in 49;  
2. modre cokle, za polaganje na tirnice tipa UIC – 60.  

97. Kako se polaga coklo na tirnico? 
Coklo je treba položiti na glavo tirnice z jezičkom, obrnjenim proti približujočemu se vagonu, in se 
pravočasno umakniti v prosti profil tira. Po zaustavitvi vagona je treba coklo odstraniti takoj, ko jo kolo 
sprosti. Če se to ne zgodi, je treba poriniti vagon nazaj, nasilno pa cokle ni dovoljeno vleči izpod 
kolesa. Cokle je treba odstranjevati s primerno kovinsko kljuko z ročajem ali s kljuko na palici signalne 
zastavice.  

98. Kaj se zgodi z kolesih ko položimo 1. coklo in kaj ko položimo vzporedno dve cokli? 
Pri polaganju samo ene cokle se mora kolo po navozu na coklo vrteti. Pri polaganju dveh cokel 
vzporedno pod obe kolesi ene osi se kolesi po navozu na cokli ne vrtita, zavorna sila pa je večja.  

99. Na kakšni razdalji je potrebno postavljati coklo glede na mesto ustavitve? 
Cokle je treba polagati pred predvidenimi mesti zaustavitve vagonov na tolikšni razdalji (zavorni poti), 
da se bodo vagoni zaustavili brez naletavanja na stoječe vagone.  

100. Kaj je potrebno upoštevati pri oceni zavorne poti cokle? 
Pri določanju zavorne poti je treba upoštevati:  

1. hitrost vagonov;  
2. maso vagonov;  
3. vremenske razmere in zunanjo temperaturo;  
4. nagibe tirov;  
5. hitrost in smer vetra;  
6. stanje tirnic (nove, stare, obrušene, jamičaste, gosti tirnični stiki ipd.); 
7. število položenih cokel (pod eno ali pod obe kolesi).  

101. Katera je najugodnejša zavorna pot cokle pri ustavljanju srednje naloženih vagonov z 
osno maso 15 ton in hitrosti 20 km/h? 
Najugodnejša zavorna pot s coklo zaustavljanih srednje naloženih vagonov, z osno maso 15 ton, 
znaša okrog 35 m pri hitrosti 20 km/h.   

102. Koliko osi lahko ustavljamo z eno coklo? 
Z eno coklo se sme ustavljati največ 12 osi odbitih ali spuščenih vagonov.  

103. Koliko osi lahko ustavljamo z zavorno coklo, če je tirna zavora zmanjšala hitrost vagonov 
na 5 km/h ali manj? 
Spuščene vagone oz. skupine vagonov, katerih hitrost se s tirno zavoro zmanjša na hitrost 5 km/h ali 
manj, se lahko zaustavlja z zavorno coklo, ne glede na število osi.  

104. V katerih primerih ustavljamo odbite vagone z dvema coklami? 
Z dvema vzporedno položenima zavornima coklama je treba ustavljati vagone, če se oceni, da je 
njihova hitrost večja od 20 km/h, in vagone, ki jih je treba posebno previdno premikati. Vagoni, ki se 
morajo posebno previdno premikati so: 

1. v katerih so žive živali (razen konj);  
2. naložene z vozili;  
3. naložene cisterne, razen cistern, naloženih z vnetljivimi snovmi; 
4. potniške vagone, kadar v njih ni potnikov;  
5. vagone z nalepnico »Previdno premikati«;  
6. vagone, naložene s sadjem ali malimi pošiljkami;  
7. na tiru v loku.  

105. Na kaj se ne smejo polagati cokle? 
Cokle se ne smejo polagati na:  

1. tirnične stike ali pred nje;  
2. kretnice ali neposredno pred nje;  
3. tirnična križišča;  
4. tehtnice s prekinjenim tirom;  
5. tir, ki je tlakovan ali asfaltiran;  
6. potni prehod ali neposredno pred njega.  
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106. Na kakšne načine lahko opravite zavarovanje vozil pred samopremaknitvijo? 
Zavarovanje vozil proti samopremaknitvi se opravi s pritegnitvijo razpoložljivih ročnih ali pritrdilnih 
zavor, s pripetjem za že zavrte vagone oz. s podložitvijo zavornih cokel.  

107. Kaj je potrebno narediti na tirih, ki so v nagibu, v smeri padca, za zavarovanje vozil pred 
samopremaknitvijo? 
Na tirih, ki so v nagibu, je treba pod prvi vagon v smeri padca podložiti zavorno coklo, če ta vagon ni 
zavrt z ročno ali pritrdilno zavoro. Vagon mora na položeno zavorno coklo navoziti.  

108. Kaj je potrebno narediti, pri položitvi cokel pod vagon, ki bo stal in kaj po odstranitvi 
cokel? 
Položitev zavornih cokel je treba na obeh straneh vagonov zaznamovati z vpadljivim napisom »cokla« 
ali z obešenjem table z napisom »cokla«. Po odstranitvi zavorne cokle je treba odstraniti tudi napise 
oz. table z vagonov. 

109. Kako se zavarujejo vagoni, če stojijo na nagibu do 2,5 ‰ in do 60 minut? 
Na tirih z nagibom do 2,5‰ in če vagoni stojijo do 60 minut, kadar je pred tem vlečno vozilo vagone 
zračno zaviralo, zadostuje, da se vagoni zavarujejo proti samopremaknitvi z zračno zavoro.  

110. Kako se zavarujejo vagoni, ki stojijo na nagibu do 2,5 ‰ in več kot 60 minut? 
Na tirih z nagibom do 2,5‰ in če vagoni stojijo več kot 60 minut, kadar je pred tem vlečno vozilo 
vagone zračno zaviralo, je treba poleg zavrtja zračnih zavor zavreti še zadnjo in prvo ročno ali 
pritrdilno zavoro v stoječi skupini vagonov.  

111. Kako se zavarujejo vagoni, ki stojijo na nagibu več kot 2,5 ‰? 
Na tirih z nagibom več kot 2,5‰, kadar je pred tem vlečno vozilo vagone zračno zaviralo, je treba 
poleg zavrtja zračnih zavor in zavrtja prve in zadnje ročne ali pritrdilne zavore zavreti še dodatne ročne 
ali pritrdilne zavore, glede na velikost nagiba tira.  

112. Koliko osi varuje ena ročna ali pritrdilna zavora proti samopremaknitvi na posameznih 
padcih od 4‰  do 25‰? 
Je razvidno iz naslednje preglednice.  

Odločilni nagib v ‰ do  
Po ena ročna 

zavora na število 
osi  

4  42  

6  28  

8  20  

10  16  

12  14  

14  12  

16  10  

20  8  

25  6  

 
113.  Kdaj in kako uporabimo zavorne cokle proti samopremaknitvi? 
Če za zavarovanje vagonov proti samopremaknitvi ni dovolj ročnih ali pritrdilnih zavor, je treba 
uporabiti zavorne cokle.  

 

PRAVILNIK O RAVNANJU OB RESNIH NESREČAH, 
NESREČAH IN INCIDENTIH 

1. Kaj vsebuje pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih? 
Pravilnik vsebuje določbe o načinu obveščanja, ugotavljanju vzrokov in preiskavi resnih nesreč, nesreč 
in incidentov, ki jo opravita upravljavec in prevoznik ter zahteve za evidentiranje, statistično 
spremljanje in objavljanje podatkov o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih.  
Določbe pravilnika veljajo za proge, za industrijske tire in proge drugih železnic na območju Republike 
Slovenije, če z drugim predpisom ni drugače določeno. 
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2. Kaj je to iztirjenje? 
»Iztirjenje vlaka« pomeni, če se iztiri eno ali več železniških vozil v vlaku. 

3. Kaj so to motnje? 
»motnje« so dogodki ali vrsta dogodkov v železniškem prometu, ki ne dosežejo nobenega merila za 
resno nesrečo, nesrečo ali incident. 

4. Kaj pomeni nalet vlaka? 
Nalet vlaka« pomeni: 

 nalet na premikalni sestav, posamična tirna vozila, ali cestna vozila na progi ali tiru, ne glede na 
to, ali se premikajo ali mirujejo;  

 nalet na tirni zaključek ali drugo oviro na progi.  

5. Kaj je to oplaženje vlaka? 
»Oplaženje vlaka« je, če karkoli z boka oplazi vlak. 

6. Kdaj je smrtno ponesrečena oseba? 
»Smrtno ponesrečena oseba« pomeni vsako osebo, ki izgubi življenje takoj, ali za posledicami resne 
nesreče ali nesreče umre v 30 dneh po njej. 

7. Kaj je trčenje vlakov? 
»Trčenje vlakov«, pomeni, kadar vlak trči v čelo, bok ali na sklep drugega vlaka, bodisi da vozita oba 
ali le eden izmed njiju, ne glede na smer vožnje. 

8. Kaj je potnik? 
»potnik« je oseba, ki ima veljavno vozovnico ali jo namerava kupiti v vlaku, od trenutka, ko se nahaja 
na železniškem področju, ki je namenjeno potnikom z namenom potovanja z vlakom, do trenutka, 
dokler po opravljenem potovanju ne zapusti železniškega področja, namenjenega potnikom. 

9. Kaj je to resna nesreča? 
Resna nesreča pomeni katerokoli trčenje ali iztirjenje vlakov, katerega posledice:  

 so smrt ene ali več oseb  

 ali resne poškodbe petih ali več oseb ali 

 velika škoda na voznih sredstvih, infrastrukturi ali v okolju, in vsaka druga podobna nesreča, ki 
ima očitni vpliv na ureditev varnosti na železnici ali na upravljanje varnosti. 

10. Kaj je to nesreča? 
Nesreča pomeni nehoteni ali nenamerni nepričakovani dogodek ali posebni niz takih dogodkov, ki 
imajo škodljive posledice. Nesreče se razvrščajo v naslednje kategorije: trčenja, iztirjenja, nesreče na 
železniških prehodih, nesreče, ki jih povzročijo tirna vozila med gibanjem in v katerih so udeležene 
osebe, požari in druge, zaradi katere nastane vsaj ena od posledic:  

 resna poškodba ene do 4 oseb;  

  materialna škoda od 5.000 do 2.0000.00 EUR;  

 prekinitev železniškega prometa več kot 2 uri. 
Nesreča je tudi vsak drugi dogodek, ki ima očiten vpliv na zagotovitev varnosti v železniškem prometu 
ali na upravljanje varnosti (npr.: trčenje vlakov, nalet, oplaženje in iztirjenje vlaka), čeprav ni nastala 
nobena od posledic. 

11. Kaj je izključeno iz resnih nesreč in nesreč? 

Če je smrt posledica naravnih vzrokov, samomora, nahajanja potnikov zunaj območij, ki so običajno 
namenjena potnikom in osebju, delovanja tretje osebe ali če so poškodbe, posledica samopoškodbe, 
se takšen dogodek, ne glede na določbe tretjega člena tega pravilnika, ne šteje za resno nesrečo. 

Če so poškodbe posledica naravnih vzrokov, samopoškodbe ali če poškodbe povzročijo tretje osebe, 
ali so poškodovani potniki, ki se nahajajo zunaj območij, ki so običajno namenjena potnikom in osebju, 
se takšen dogodek, ne glede na določbe četrtega člena tega pravilnika, ne šteje za nesrečo. 

12. Kaj je to incident? 
Incident pomeni kateri koli dogodek, razen resne nesreče ali nesreče, ki je povezan s prometom 
vlakov in ki bi lahko vplival na varnost prometa.  
Za incident se šteje tudi, če se enaka motnja ponovi petkrat na isti napravi ali delu naprave v času 30 
dni. V takih primerih mora upravljavec ali prevoznik opraviti izredni tehnični pregled, ugotoviti vzrok 
motnje in ga odpraviti. 
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13. Kaj se šteje za incident? 

 prevoz vlaka skozi postajo ali postajališče, kjer ima po voznem redu ali nalogu postanek;  

 prevoz vlaka ali progovnega vozila mimo signala, ki  prepoveduje nadaljnjo vožnjo, razen v 
primerih, ko se taka vožnja opravi po nalogu pristojne osebe, ki vodi promet;  

 iztirjenje pri premiku; 

 nalet in oplaženje pri premiku, kadar naleti ali oplazi eno ali več vozil pri   premiku, razen na vlak;  

 trčenja, oplaženja, naleti in iztirjenja progovnih vozil;  

 prevoz železniških vozil preko nivojskega prehoda, ko se promet zavaruje z napravami za 
zavarovanje prometa, če promet na nivojskem prehodu ni zavarovan s temi napravami ali fizično;  

 strganje vlaka;  

 okvara zračne zavore pri vlaku med vožnjo;  

 prekoračitev predpisane hitrosti 

14. Koga je potrebno obvestiti o izrednem dogodku? 

O resni nesreči, nesreči ali incidentu (v nadaljnjem besedilu: izredni dogodki) mora oseba, ki je 
bila v izrednem dogodku udeležena, ki ga je opazila ali je zanj izvedela neposredno po dogodku 
nemudoma in na najhitrejši način obvestiti progovnega prometnika ali prometnika. Če so v 
izrednem dogodku poškodovane tudi osebe, se mora začeti reševanje poškodovancev in takoj 
obvestiti regijski center za obveščanje. Če ni možnosti neposrednega klica na regijski center za 
obveščanje, se o tem posebej opozori progovnega prometnika ali prometnika. 

Upravljavec in prevoznik morata takoj in ob vsakem času obvestiti Prometni inšpektorat Republike 
Slovenije o nesrečah in resnih nesrečah, v katerih so bile poškodovane osebe ali je nastala velika 
škoda ter o resnih nesrečah in nesrečah iz 3. in 4. člena tega pravilnika, ki imajo znake kaznivega 
dejanja. 

Upravljavec in prevoznik morata nemudoma obvestiti preiskovalni organ o resnih nesrečah, nesrečah 
in incidentih v železniškem prometu. 

Postopek natančnejšega obveščanja vseh udeleženih v primeru izrednega dogodka predpiše 
upravljavec in prevoznik v procesu zagotavljanja sistema varnega upravljanja, glede na tehnološki 
proces dela in organiziranost prevoznika in/ali upravljavca. 

15. Kdo opravi preiskavo izrednih dogodkov? 

Poleg preiskovalnega organa mora preiskavo vseh izrednih dogodkov opraviti tudi upravljavec in/ali 
prevoznik, zaradi izboljšanja varnosti v železniškem prometu in preprečevanja izrednih dogodkov. 

Če je v izrednem dogodku, udeleženo osebje in/ali sredstva upravljavca in prevoznika, preiskavo 
izrednega dogodka opravlja preiskovalna komisija. 

Če je v izrednem dogodku udeleženo osebje in/ali sredstva samo upravljavca, preiskavo izrednega 
dogodka opravlja upravljavec sam. 

Če je v izrednem dogodku udeleženo osebje in/ali sredstva samo prevoznika, preiskavo izrednega 
dogodka opravlja prevoznik sam. 

V preiskavi izrednih dogodkov lahko sodelujejo tudi osebe, ki so neodvisne od upravljavca in 
prevoznika. 

Vsak izredni dogodek v železniškem prometu morata upravljavec in/ali prevoznik skrbno in temeljito 
raziskati, da se ugotovijo vsi vzroki in okoliščine, v katerih se je zgodil. Upravljavec in prevoznik 
morata odpraviti vzroke, zaradi katerih je izredni dogodek nastal. 

Način vodenja preiskave, ki jo mora opraviti upravljavec in/ali prevoznik, natančno predpišeta 
upravljavec in prevoznik v procesu zagotavljanja sistema varnega upravljanja, glede na tehnološki 
proces dela in organiziranost prevoznika in upravljavca. 
 


