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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. 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”  

In se uvede 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,  
- 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.  



3 

 

– '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. 
 

3. 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. 
 

4. 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.  
 

5. 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,  
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- ročni signalni znaki se dajejo s položajem telesa ter s položajem in z gibanjem rok in/ali z uporabo 
ročnih signalov.  
 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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.  

 

11. 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. 

 

12. Kdaj se razsvetljujejo likovni signali? 
Likovni signali se razsvetljujejo v času, ki je določen v Koledarju razsvetljevanja ki je kot priloga 2 sestavni 
del signalnega pravilnika, ter podnevi, kadar se signalni znaki zaradi megle, snežnega meteža ali drugega 
vzroka ne morejo videti s predpisane razdalje.  

 

13. Katero moč razsvetljave se uporablja ponoči, ob neugodnih vremenskih razmerah pri 
svetlobnih signalih, katerih svetlobni viri se uravnavajo za dnevno in nočno razsvetljavo? 

Pri svetlobnih signalih, katerih svetlobni viri se uravnavajo za dnevno in nočno razsvetljavo, se ob 
neugodnih vremenskih razmerah tudi ponoči uporablja moč razsvetljave, ki je določena za dnevno 
razsvetljavo. 

 

14. Kdaj morajo biti svetlobni signali razsvetljeni in za katere signale to določilo ne velja? 
Svetlobni signali morajo biti v času prometa vlakov podnevi in ponoči razsvetljeni. Likovni signali, ki se 
razsvetljujejo, morajo biti razsvetljeni, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, če v času 
razsvetljevanja likovnih signalov vlaki vozijo. To določilo ne velja: 
a) za prostorne signale na enotirnih progah in na dvotirnih progah z obojestranskim prometom z 

avtomatskim progovnim blokom (APB) v nasprotni smeri privolitve, kjer je obstoječa tehnična izvedba 
taka, da so prostorni signali nerazsvetljeni, in 

b) za signale na postajah in službenih mestih v času prekinjene prometne službe, če postaje in službena 
mesta niso opremljena z napravami za avtomatski prevozni režim (APR). 
 

15. 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. 
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16. Kako označujemo stebre signalov? 
Stebri signalov morajo biti s sprednje strani označeni z barvnimi pasovi, ostali deli pa sivo. Beli pasovi 
morajo odsevati svetlobo. Če se stebri signalov, razen stebrov kontrolnih signalov, označijo z odsevnimi 
ploščami, je treba plošče označiti z enim barvnim pasom in dvema belima pasovoma, ki sta lahko za 
polovico krajša od barvnega pasu. Steber kontrolnega signala, ki se označi z odsevnimi ploščami, mora 
imeti najmanj tri bele pasove. 

1. Stebre glavnih signalov se označi z belimi in rdečimi pasovi. 
2. Stebre glavnih signalov, ki se ne smejo več vgrajevati, stebre predsignalov, stebre ponavljalnikov 
predsignaliziranja in stebre mejnih tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi. 
3. Če so signali vgrajeni na mostni oz. polmostni konstrukciji, delov za obešanje in pritrditev plošč 
(konzol, ročic) ni treba označevati. V tem primeru se poleg signalne plošče namestijo odsevne plošče 
ustrezne barve. 

Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi pasovi. 
Steber pomožnega kontrolnega signala je enak kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da mora 
imeti pod signalno ploščo na stebru še belo odsevno steklo v črnem okvirju. 
Stebri prenosnih signalov progovnega osebja so pobarvani sivo, če za posamezni signal ni predpisano 
drugače. 

 

17. Kako se praviloma vgrajujejo stalni in prenosni signali ter signalne oznake in katere so izjeme? 
Stalni in prenosni signali ter signalne oznake se praviloma vgrajujejo oz. postavljajo na desni strani od osi 
tira. Izjeme so:  

- pri levostranskem prometu, kjer se signali na odprti progi in uvozni signal postavljajo na levi strani od 
osi tira;  
- na dvotirni progi, kjer je postaja opremljena tudi z uvoznim signalom in predsignalom za vožnjo z 
nepravega tira, se uvozna signala in predsignala postavljata na zunanji strani obeh tirov;  
- pri obojestranskem prometu, kjer se signali na odprti progi in uvozni signali postavljajo na zunanji 
strani obeh tirov;  
- pri kretničnih signalih in signalih na raztirnikih, kjer se signali lahko postavljajo na eni ali drugi strani 
tira.  

Stalni signali in signalne oznake se lahko vgrajujejo tudi nad tirom.  
 

18. Mesto za vgraditev predsignala? 
Predsignali se postavijo na zavorno razdaljo pred glavnim signalom. Glede na krajevne razmere se lahko 
postavijo največ na razdalji, ki je za 50 % povečana oz. zmanjšana največ za 5 % od zavorne razdalje, ki 
velja na tisti progi. 

 

19. Mesto za vgraditev uvoznih in progovnih kritnih signalov? 
Uvozni in progovni kritni signal se vgradi 100 do 500 m pred uvozno kretnico oz. mestom, ki ga krije. Pri 
obnovah ali nadgradnjah, kadar je zaradi neugodnih krajevnih razmer treba uvozni ali kritni signal vgraditi 
na razdalji večji kot 500 m pred prvo uvozno kretnico ali mestom, ki ga krije, je uvozni ali kritni signal 
dovoljeno vgraditi na razdalji, ki je do 30 % daljša od 500 m. 

20. Kakšne izvozne signale poznamo in kam se vgrajujejo? 
Tirni izvozni signal in postajni kritni signal se vgradi pred kretnico, ki jo krije.  
Skupinski izvozni signal se vgradi ob desni strani osi tira, po katerem bo vlak vozil mimo skupinskega 
izvoznega signala:  

- za zadnjo izvozno kretnico na postaji, če velja za vse glavne tire na postaji,  
- za zadnjo kretnico skupine glavnih tirov, za katero velja.  

Skupinski izvozni signali se na postajah glavnih prog, kjer je zaradi tirne situacije možno vgraditi tirne 
izvozne signale, ne smejo več vgrajevati.  

 

21. Mesto za vgraditev postornih signalov? 
Prostorni signali se vgrajujejo na mejah blokovnih ali odjavnih odsekov. 
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22. 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;  
- 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.  
 

23. 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. 
 

24. 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.  
 

25. 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”.  
 

26. 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 1: ”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. 
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27. 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”.  

 

28. 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”.  

  

29. Kaj pomeni Signalni znak ”Previdna vožnja” na uvoznem signalu ali postajnem kritnem 
signalu? 

Signalni znak ”Previdna vožnja” na uvoznem signalu ali postajnem kritnem signalu pomeni, da mora 
strojevodja uravnavati hitrost tako, da se lahko pred vsako oviro pravočasno ustavi, ne sme pa preseči 
hitrosti 20 km/h.  

 

30. Kaj pomeni Signalni znak ”Previdna vožnja” na izvoznem ali progovnem kritnem signalu? 
Signalni znak ”Previdna vožnja” na izvoznem ali progovnem kritnem signalu pomeni, da je vožnja 
dovoljena preko kretničnega območja s hitrostjo največ 20 km/h, nato pa tako, da se lahko vlak ustavi 
pred prihodnjim glavnim signalom, če ta kaže signalni znak ”Stoj”, vendar največ s hitrostjo 100/h.  

 

31. Kaj pomeni Signalni znak ”Previdna vožnja” na prostornem signalu? 
Signalni znak ”Previdna vožnja” na prostornem signalu pomeni, da je vožnja mimo signala dovoljena tako, 
da se lahko vlak ustavi pred prihodnjim glavnim signalom, če ta kaže signalni znak ”Stoj”, vendar največ s 
hitrostjo 100/h.  

 

32. Kako ravnamo ob okvari glavnega signala? 
Strojevodja mora vlak ustaviti tudi pred:  
– glavnim signalom, ki kaže nerazločne signalne znake in  
– pred nerazsvetljenim glavnim signalom, razen na postajah in službenih mestih v času prekinjene 

prometne službe, če postaje in službena mesta niso opremljena z napravami za avtomatski prevozni 
režim (APR).  

Strojevodja lahko vožnjo nadaljuje šele, ko glavni signal pokaže signalni znak za dovoljeno vožnjo ali ko 
dobi dovoljenje.  

 

33. Za kaj se uporabljajo predsignali? 
Predsignali predsignalizirajo signalne znake glavnih signalov.  

 

34. Kakšen signalni znak nam kaže ena rumena mirna luč na predsignalu in kaj pomeni? 
Signalni znak “Pričakuj Stoj” - Ena rumena mirna luč. 
Signalni znak ”Pričakuj Stoj” pomeni, da je treba vožnjo do glavnega signala uravnavati tako, da se bo 
vlak ustavil pred glavnim signalom, ki kaže signalni znak ”Stoj”.  

 

35. Kakšen signalni znak nam kaže ena zelena mirna luč na predsignalu in kaj pomeni? 
Signalni znak “Pričakuj Prosto” - Ena zelena mirna luč. 
Signalni znak ”Pričakuj Prosto” pomeni, da vlaku do glavnega signala ni treba zmanjšati hitrosti.  

 

36. Kakšen signalni znak nam kaže ena zelena utripajoča luč na predsignalu in kaj pomeni? 
Signalni znak “Pričakuj Omejeno hitrost” - Ena zelena utripajoča luč. 
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Signalni znak ”Pričakuj Omejeno hitrost” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnati tako, da bo preko 
kretničnega območja, ki ga krije glavni signal, lahko vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom 
posameznega vlaka, ali signalizirano s hitrostnim predkazalom. 

 

37. Kako ravnamo ob okvari predsignala? 
Če se predsignal pokvari, mora kazati signalni znak ”Pričakuj Stoj” ali pa predsignal ni razsvetljen.  
Če predsignal ni razsvetljen, je treba ravnati tako, kot da bi predsignal kazal signalni znak "Pričakuj Stoj", 
razen na postajah in službenih mestih v času prekinjene prometne službe, če postaje in službena mesta 
niso opremljena z napravami za avtomatski prevozni režim (APR). 

 

38. 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.  
 

39. 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. 

 

40. 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”.  

 

41. 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”.  
 

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

43. 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. 

Signalni znak ”Premik prepovedan”  Ena rdeča mirna luč. 

Signalni znak ”Premik dovoljen”  Ena bela mirna luč. 
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44. 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. 
 

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

46. 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. 
 

47. 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. 

48. Naštejte signalne znake za električno vleko! 
Signali za električno vleko so: 

    - signali za ravnanje z odjemniki toka, 
    - signali za ravnanje z glavnimi stikali, 
    - signali za prepoved vožnje vozil z dvignjenim odjemnikom toka, 
    - signal za vključeno električno napetost in 
    - signali za obvestila. 
 

49. Opišite in pojasnite pomen signalnega znaka »Pripravi se za spustitev odjemnika toka«! 
Signalni znak ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka” 
Dva vodoravna bela pasova, zgornji na desni, spodnji na levi polovici plošče, postavljene na vogal.  
Signal, ki kaže signalni znak ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, opozarja strojevodjo, da se 
približuje signalu, ki kaže signalni znak ”Spusti odjemnik toka”, in da se mora pripraviti za spustitev 
odjemnika toka.  

 

50. Opišite in pojasnite pomen signalnega znaka »Spusti odjemnik toka«! 
Signal, ki kaže signalni znak ”Spusti odjemnik toka”, zaznamuje začetek voznega voda, ki ga mora 
električno vlečno vozilo prevoziti samo s spuščenim odjemnikom toka. 
Če sta signala, ki kažeta signalna znaka ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka” in ”Spusti odjemnik 
toka”, postavljena na skupnem odseku proge pred cepiščem ali na postaji ali službenem mestu, ki veljata 
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za določeno progo, tir ali tirne skupine, mora biti na teh signalih pritrjena še bela puščica na modri 
podlagi, obrnjena v smer, za katero signali za ravnanje z odjemnikom toka veljajo. 

 

51. Opišite in pojasnite pomen signalnega znaka »Dvigni odjemnika toka«! 
Signalni znak ”Dvigni odjemnik toka”- Navpičen bel pas po sredini plošče, postavljene na vogal. 
Signal, ki kaže signalni znak ”Dvigni odjemnik toka”, zaznamuje konec voznega voda, ki ga mora 
električno vlečno vozilo prevoziti samo s spuščenim odjemnikom toka. 
Vsa mesta na voznem omrežju, razen v ločišču, kjer je prepovedan prevoz vozil z dvignjenim 
odjemnikom toka, je treba označiti s signali za ravnanje z odjemniki toka. Na tirih, kjer se stikata dva 
sistema električne vleke, in v delavnicah morajo biti vgrajeni stalni signali za ravnanje z odjemniki toka. 

 

52. Opišite in pojasnite pomen signalnega znaka »Pripravi se za izklopitev glavnega stikala«! 
Signalni znak ”Pripravi se za izklopitev glavnega stikala. Dva navpična bela pasova po sredi plošče, 
postavljene na vogal. 
Signal, ki kaže signalni znak ”Pripravi se za izklopitev glavnega stikala”, opozarja strojevodjo, da se 
približuje signalu, ki kaže signalni znak ”Izklopi glavno stikalo”, in da se mora pripraviti za izklopitev 
glavnega stikala.  

 

53. Opišite in pojasnite pomen signalnega znaka »Izklopi glavno stikalo«! 
Signalni znak ”Izklopi glavno stikalo” 
Bel vodoraven pas in nad njim dva navpična bela pasova (pretrgana črka ”U”) na plošči, postavljeni na 
vogal. 
Signal, ki kaže signalni znak ”Izklopi glavno stikalo”, zaznamuje začetek nevtralnega voznega voda, pod 
katerim mora električno vlečno vozilo peljati z izklopljenim glavnim stikalom 

 

54. Opišite in pojasnite pomen signalnega znaka »Vklopi glavno stikalo«! 
Bel vodoraven pas in na njem dva navpična bela pasova (črka ”U”) na plošči, postavljeni na vogal. Signal, 
ki kaže signalni znak ”Vklopi glavno stikalo”, označuje konec nevtralnega voznega voda, pod katerim 
mora električno vozilo peljati z izklopljenim glavnim stikalom. 
S signali za ravnanje z glavnim stikalom je treba označiti mesta na progi oz. tiru, preko katerih smejo 
voziti vozila z dvignjenim odjemnikom toka, vendar z izklopljenim glavnim stikalom. Signali za ravnanje z 
glavnim stikalom so vedno stalni signali. 

 

55. Opišite in pojasnite pomen signalov za prepoved vozil z dvignjenim odjemnikom toka! 
Signalni znak ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka” 
Kvadrat z modrimi in belimi okvirji na plošči, postavljeni na vogal. Signal, ki kaže signalni znak ”Stoj za 
vozila z dvignjenim odjemnikom toka”, zaznamuje mesto na tiru, od katerega naprej je tir brez voznega 
voda oz., kjer je napetost v prihodnjem odseku voznega voda izklopljena ali je prihodnji odsek voznega 
voda poškodovan in je nadaljnja vožnja za vozila z dvignjenim odjemnikom toka prepovedana. 

 

56. Opišite in pojasnite pomen signala za vključeno električno napetost! 
Signalni znak ”Električna napetost vključena”-  Bela vodoravna lomljena puščica na modri plošči, 
postavljeni na vogal. 
Signal, ki kaže signalni znak ”Električna napetost vključena”, opozarja, da so   električni kabli za 
ogrevanje ali hlajenje potniških vagonov pod napetostjo in da je ravnanje s   kabelskimi vtiči smrtno 
nevarno. 
Ko so garniture potniških vagonov priključene na stabilne naprave za električno ogrevanje ali hlajenje, 
morajo biti na obeh koncih označene s signali za vključeno električno napetost. 
Signal, ki kaže signalni znak ”Električna napetost vključena”, je treba namestiti ob strani obeh končnih 
vozil garniture v višini odbojnika. 

 

57. Opišite in pojasnite pomen signalov za obvestila! 
Signalni znak ”Enosmerni sistem 3 kV” 

1.  Bela številka 3 na modri plošči, postavljeni na osnovnico. 
Signalni znak ”Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz” 

2. Bela številka 15 na modri plošči, postavljeni na osnovnico  
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Signalni znak ”Enofazni sistem 25 kV, 50 Hz” 
3. Bela številka 25 na modri plošči, postavljeni na osnovnico  

Signali za obvestila se vgrajujejo oz. nameščajo na postajah, na katerih se stikata dva različna električna 
sistema, na katerih je: 
    - del voznega voda priključen stalno na en sistem, del pa stalno na drug sistem, 
    - mogoče vozni vod vzdolž celega tira priključiti na en ali drug sistem. 
Na nameščenem signalu za obvestila mora biti prikazana tista vrsta napetosti, na katero je vozni vod tira 
priključen.  

 

58. Kakšno je označevanje s signali za obvestila, na postajah z različnima sistemoma napetosti? 
Na postajah, na katerih je del voznega voda priključen na en sistem, del voznega voda pa na drug sistem, 
je treba vgraditi signale za ravnanje z odjemniki toka. Signal, ki kaže signalni znak ”Dvigni odjemnik toka”, 
je treba dopolniti s signalom za obvestila, ki kaže tisti sistem, na katerega je vozni vod tira priključen. 
Na postajah, na katerih je mogoče vozni vod izmenoma priključiti na en ali drug sistem, morajo biti signali 
za obvestila prirejeni za notranjo razsvetljavo tako, da sveti tisti signalni znak, ki ustreza vrsti vklopljene 
napetosti v voznem vodu. 

 

59. 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” 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. 
 

60. 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. 
 

61. 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. 

  

62. 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; 

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

preglednosti proge. 
 

63. 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 
 

64. 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. 
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65. 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. 

 

66. 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. 
 

67. 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. 
  

68. 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 
 

69. 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; 

 potem, ko se vlak ustavi pred likovnimi uvoznimi signali ali svetlobnimi uvoznimi signali, ki nimajo 

vgrajene uvozne izolirke, v primerih, ko kažejo signalni znak 1: ”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. 
 

70. 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. 
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 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 81: ”Stoj” ali 82b: ”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.   

71. 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: (●●●●●) 

 

72. 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: 
o zaustavni signal, 
o signali za počasno vožnjo in 
o preklicni signal; 
o signalne svetilke z rumeno ali rdečo lučjo. 

 Ročni signali so signalna zastavica in signalna svetilka. 
 

73. 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. 
 

74. 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; 

 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. 

 

75. 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. 
  

76. 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. 
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 Vozila na tiru, ki se jih ne sme premakniti, se zavarujejo s postavitvijo zaustavnega loparja na razdalji 
20 m z obeh strani vozil. 
 

77. 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 ”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. 
 

78. 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.  

  

79. 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.  

 

80. 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. 

 

81. 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. 

 

82. 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) 

 

83. 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. 

 

84. Kaj pomeni rdeče-belo pobarvan stebrič ob tiru? 
To je progovni opozorilnik, signalna oznaka ”Pazi, nivojski prehod”. Vgrajuje se na razdalji 500 m pred 
nivojskimi prehodi, ki so brez zapornic, polzapornic ali svetlobnih prometnih znakov,  ki napovedujejo 
prihod vlaka. 

 

85. Kaj označuje bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru z rdeče-belimi pasovi? 
Signalna oznaka ”Mesto dela na progi” opozarja strojevodjo, da mora pri tej oznaki dati signalni znak 
”Pazi”, s katerim opozori delavce na progi, da se morajo umakniti s proge. Signalni znak ”Pazi” mora 
večkrat ponoviti, vse do prispetja na mesto dela na progi. 
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86. Kako se označijo objekti, ki segajo v normalni svetli profil? 
Bel pokončen pas z rdečo cikcakasto črto in črno pobarvanim vrhom, lahko je posebna tabla ali je oznaka 
narisana na sam objekt. 

 

87. 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. 

 

88. Opišite signalno oznako »Mesto ustavitve« in kje se postavlja? 
Signalna oznaka 'Mesto ustavitve' je črna pokončna pravokotna plošča z belo črko 'S.  
Je stalna in se na postajah in na enotirni progi postavi najkasneje na koncu perona na desni strani tira, za 
katerega velja, na dvotirnih progah pa na zunanji strani obeh tirov za obe smeri vožnje, najkasneje na 
koncu perona. 

 

89. Opišite signalno oznako »Mesto avtostop naprave« in kaj se z njo označuje? 
Signalna oznaka ”Mesto avtostop naprave” je črna pravokotna plošča z belimi črkami ”ASN”, 
S signalno oznako je treba označiti mesto, kjer je vgrajen 1000 Hz ali 2000 Hz progovni del avtostop 
naprave, če ta ni vgrajen ob glavnem signalu ali predsignalu. 

 

90. Opišite pomen, obliko in rabo signalne oznake »Začetek ločišča«! 
S signalno oznako meja ločišča se označijo mesta, kjer se začne in kjer se konča ločišče, da bi 
strojevodja in delavci pri vzdrževanju naprav voznega omrežja bili obveščeni, do kod sega vozno omrežje 
odprte proge oz. postaje. 

Signalna oznaka ”Začetek ločišča” 
Bela kvadratna plošča z rdečim likom, pri katerem je ena stran vzporedna s spodnjim vodoravnim robom 
plošče, druga stran pa z levim navpičnim robom plošče - velika črka |_ 

 

91. Opišite signalno oznako »Konec ločišča«! 
Signalna oznaka ”Konec ločišča” 
Črna kvadratna plošča z belim likom, pri katerem je ena stran vzporedna z zgornjim vodoravnim robom 
plošče, druga stran pa z desnim navpičnim robom plošče - obrnjena velika črka ¯| 

  

92. Opišite in pojasnite pomen signalne oznake »Mesto dela na progi«! 
Signalna oznaka ”Mesto dela na progi” 
Bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru so rdeče-beli pasovi 
Signalna oznaka ”Mesto dela na progi” opozarja strojevodjo, da mora pri tej oznaki dati signalni znak 
”Pazi”, s katerim opozori delavce na progi, da se morajo umakniti s proge. Signalni znak ”Pazi” mora 
večkrat ponoviti, vse do prispetja na mesto dela na progi.  

 

93. Opišite in pojasnite pomen signalne oznake »Meja kontroliranega odseka«! 
Signalna oznaka ”Meja odseka”Okrogli ali kvadratni stebrič oz. pokrov priključne omarice izoliranega 
odseka pobarvan rumeno-rdeče, oz. pokrov priključne omarice števca osi pobarvan rumeno.  
Deli oznak, ki so pobarvani rdeče, označujejo izolirano tirnico (tirnice), deli, ki so pobarvani rumeno, 
označujejo neizolirano tirnico (tirnice). 
Kvadratni stebriči oz. pokrovi tirnih priključnih omaric izoliranih odsekov so razdeljeni na dva oz. štiri dele. 
Vsak del ustreza izoliranemu oz. neizoliranemu odseku tirnic, ki se na tem mestu končuje ali začenja. 

 

94. Katere signalne znake kažejo likovni glavni signali? 
Signalni znak »Stoj« 
Dnevni znak: Ena vodoravna signalna ročica desno v smeri vožnje 
Nočni znak: Ena rdeča mirna luč poleg dnevnega znaka 
Signalni znak »Prosto« 
Dnevni znak: Ena signalna ročica, vzdignjena poševno navzgor desno v smeri vožnje 
Nočni znak: Ena zelena mirna luč poleg dnevnega znaka 
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Signalni znak »Omejena hitrost« 
Dnevni znak: Dve signalni ročici, vzdignjeni poševno navzgor v desno v smeri vožnje 
Nočni znak: Ena zelena mirna luč in pod njo ena rumena mirna luč poleg  dnevnega znaka 
 

95. Katere signalne znake kažejo likovni predsignali? 
Signalni znak »Pričakuj Stoj« 
Dnevni znak: Signalna plošča v navpični legi 
Nočni znak: Ena rumena mirna luč poleg dnevnega znaka 
Signalni znak »Pričakuj Prosto« 
Dnevni znak: Signalna plošča v vodoravni legi 
Nočni znak: Ena zelena mirna luč poleg dnevnega znaka 
 

PROMETNI PRAVILNIK 
1. 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; 

2. 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; 

 

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

 

4. Kaj so dvopotna vozila? 
»dvopotna vozila« so motorna vozila za posebne namene, ki so prirejena za vožnjo po cesti in po tirih;  

 

5. 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;  

 

6. 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;  

 

7. 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; 

8. 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;  

 

9. 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;  

 

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

11. Katere zavorne razdalje poznamo? 
Osnovna zavorna razdalja na železniških progah v Republiki Sloveniji je 1000 m. 
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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. 

 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 

15. 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,  

 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.  
 

16.  Kaj je vlak oz. 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. 
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17. 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. 
 

18. Kaj so signalnovarnostne naprave APB? 
Signalnovarnostne naprave avtomatskega progovnega bloka (APB) so naprave za zavarovanje in 
uravnavanje voženj več zaporednih vlakov od izvoznega signala ene do uvoznega signala druge 
postaje. 
Odprta proga je razdeljena na dva ali več blokovnih odsekov. Blokovne odseke dolžine 950 do 3000 m 
krijejo prostorni signali, katerih signalni znaki se predsignalizirajo s signalnimi znaki prejšnjega glavnega 
signala. Prostorni signal pred uvoznim signalom (preduvozni signal) hkrati predsignalizira signalne znake 
uvoznega signala. Blokovne odseke, daljše od 3000 m, krijejo prostorni signali, katerih signalni znaki se 
predsignalizirajo s signalnimi znaki predsignala. Prvi blokovni odsek s postaje krijejo izvozni signali.  

 

19.   Kaj so signalnovarnostne naprave MO? 
Signalnovarnostne naprave medpostajne odvisnosti (MO) so naprave za avtomatsko zavarovanje in 
uravnavanje vožnje enega vlaka med izvoznim signalom ene in uvoznim signalom druge postaje.  
Vožnjo v odsek medpostajne odvisnosti dovoljuje ali prepoveduje izvozni signal.  
Signalne znake uvoznih signalov predsignalizirajo predsignali ali prejšnji glavni signali.  
Signalni znak »Stoj« na izvoznem signalu postaje na progi z MO je mogoče spremeniti v signalni znak 
za dovoljeno vožnjo, ko je:  

1. prost odsek medpostajne odvisnosti;  
2. dana privolitev z naslednje postaje za smer vožnje vlaka na enotirnih progah in progah, 

opremljenih za obojestranski promet, in  
3. zavarovana izvozna vozna pot vlaka. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 
 

22. 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 na 
postaji; 

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

 drugi glavni tiri. 
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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. 

 

23. 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. 
 

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

 

25. 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. 

26. 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.  

 

27. 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. 
 

28. 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.  

 

29. 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.  
 

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

31.  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. 
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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. 
 

32. 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 

 

33. 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. 

 

34. 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. 

35. 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. 

 

36.  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.  
 

36. 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 
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osnovnega vlaka je določen fond številk. Označevanje deljenih tovornih in službenih vlakov je treba 
opraviti tako, da se številki osnovnega vlaka prišteje številka 500.  

 

37. Kaj mora imeti progovno osebje na delovnem mestu za potrebe VR in kaj vsebuje? 
Progovni čuvaj morajo imeti na delovnem mestu izpisek iz operativnih voznih redov vlakov vseh 
prevoznikov in upravljavca, ki mora vsebovati: 

a) številke vlakov vseh prevoznikov po časovnem zaporedju in po smereh vožnje;  
b) koledar voženj vlakov;  
c) odhod s sosednje postaje in prevoz službenega mesta po smereh in  
d) opombe.  

 

38. Kdo pripravi obvestilo o spremembah v vlakovnem prometu in kdaj se daje? 
Prometna operativa na podlagi obvestil prevoznikov in upravljavca pripravi plan predvidenih voženj 
vlakov. Obvestilo o spremembah v vlakovnem prometu odda prometna operativa. Upravljavec v 
poslovniku prometne operative predpiše način in osebje, ki obvestilo oddaja. Redno obvestilo o 
spremembah v vlakovnem prometu se odda:  

 na glavnih progah štirikrat na dan: ob 00., 06., 12. in 18. uri;  

 na regionalnih progah število oddajanj in čas oddajanja določi upravljavec.  
 

39. Kako se obvešča osebje na postaji, in osebje službenih mest o spremembah v vlakovnem 
prometu? 
O spremembah v vlakovnem prometu mora prometnik obvestiti:  

 kretnika ter  

 osebje službenih mest na medpostajnem odseku.  
Progovni prometnik obvešča o spremembah v vlakovnem prometu prometnike postaj in osebje službenih 
mest na progi, kjer daljinsko vodi promet.  
O spremembah, ki vplivajo na urejenost in varnost v prometu (o zamudah, o predčasnih vožnjah vlakov, 
o vožnji vlaka z izredno pošiljko, ki presega nakladalni profil v širino idr.), morajo prometniki obvestiti 
postajno osebje in osebje službenih mest na medpostajnem odseku, v smeri vožnje vlaka, na katerega 
se spremembe nanašajo oz. mora progovni prometnik obvestiti osebje postaj in službenih mest na 
progi, kjer daljinsko vodi promet.  

 

40. Kaj je aviza in kako se daje? 
Aviza je sporočilo osebju naslednje zasedene postaje in službenih mest o odhodu oz. prevozu vlaka.  
Aviziranje vlakov ali progovnih vozil (sporočilo o odhodu vlaka, progovnega vozila) je obvezno tudi, 
kadar vlaki prehajajo iz daljinsko vodenih postaj, kjer promet daljinsko vodi progovni prometnik, na 
postaje, kjer promet daljinsko ali krajevno vodi prometnik in obratno.  

Besedilo avize se glasi:  
'Vlak št. ..... odpeljal (prevozil) redno.', ali  
'Vlak št. ..... odpeljal (prevozil) ob (ura in minuta).', ali  
'Progovno vozilo ..... odpeljalo ob (ura in minuta).', ali  
'Vlak št. ..... odpeljal (prevozil) predčasno ob (ura in minuta).'  

 

41. Kaj je predaviza in kako se daje? 
Predaviza je sporočilo osebju naslednje zasedene postaje in službenim mestom o predvidenem odhodu 
oz. prevozu vlaka ali progovnega vozila. Predavizo je treba oddati najmanj 5 minut pred predvidenim 
odhodom oz. prevozom.  

 Besedilo predavize se glasi:  
1. za vlake s hitrostmi nad 120 km/h:  
'Vlak št. ..... s hitrostjo nad 120 km/h bo predvidoma odpeljal s postaje (ime postaje) ob (ura in 

minuta).' (Priimek progovnega prometnika ali prometnika.)  
2. za vlake s hitrostmi do 120 km/h in progovna vozila:  
'Vlak št. ..... (progovno vozilo) bo predvidoma odpeljal s postaje (ime postaje) ob (ura in minuta).' 

(Priimek progovnega prometnika ali prometnika.)  
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42. Kdaj je treba oddati predavizo? 
Predavizo je treba oddati:  

 sosednji postaji, če je hitrost vlaka vsaj na enem delu proge med tema postajama večja kot 120 km/h, 
ali ne glede na hitrost, če je vozni čas vlaka od postaje do naslednje postaje krajši od 5 minut;  

 vsem službenim mestom lastne postaje in službenim mestom do naslednje postaje, ne glede na 
vozni čas vlaka in hitrost.  
 

43. Kako se evidentira potrdilo prejema predavize?  
Potrdilo prejema predavize mora vsebovati številko, ime nivojskega prehoda ali kilometrsko mesto, 
položaj progovne delovne skupine in priimek delavca; to potrdilo je treba evidentirati, če se pogovori ne 
registrirajo.  

 

44. Kako ravna progovni prometnik ali prometnik v primeru ko ni mogel predavizirati službenim 
mestom o predvideni vožnji vlaka? 
Kadar progovni prometnik ali prometnik iz kakršnega koli razloga službenih mest ni mogel predavizirati 

o predvideni vožnji vlaka (progovnega vozila), mora o tem obvestiti strojevodjo. Progovni prometnik ali 

prometnik, ki daljinsko vodi promet, mora strojevodjo obvestiti s fonogramom, prometnik, ki krajevno 

vodi promet, pa s Splošnim nalogom. Strojevodja mora v tem primeru hitrost pred službenimi mesti 

uravnavati po preglednosti proge tako, da vlak (progovno vozilo) lahko pred njimi pravočasno ustavi. 
 

45. Kako ravna prometnik oz. prometnik če ugotovi, da vlak (progovno vozilo) 5 minut ali več po 
predvidenem odhodu ne bo odpeljal? 
Če progovni prometnik oz. prometnik ugotovi, da vlak (progovno vozilo) 5 minut ali več po predvidenem 
odhodu ne bo odpeljal, mora dano predavizo za vlak preklicati. Ko mu je čas odhoda vlaka znan, mora 
predavizo za vlak ponovno oddati. Fonogram preklica predavize se glasi:  

'Vlak št. ..... (progovno vozilo) ne bo odpeljal s postaje (ime postaje) ob (ura in minuta).' (Priimek 
progovnega prometnika ali prometnika.)  

46. 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; 
 

47. 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. 

 

48. 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. 
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49. 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.  
 

50. 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.«; 
 

51. 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. 

 

52. Kako čuvaj nivojskega prehoda fizično zavaruje promet na nivojskem prehodu? 
Čuvaj nivojskega prehoda fizično varuje promet na njem na naslednji način:  

1. podnevi z vzdignjeno in iztegnjeno roko, z dlanjo, usmerjeno proti prihajajočemu cestnemu 
vozilu;  

2. ponoči z mahanjem z ročno signalno svetilko z rdečo lučjo vodoravno proti prihajajočemu 
cestnemu vozilu 
 

53. 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. 

 

54. 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. 

 

55. 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. 

 

56. Kako je z glavnimi signali za vlake, ki vozijo po nepravem tiru? 
Za vlak, ki vozi po nepravem tiru, so uvozni in kritni signali ob pravem tiru ter izvozni signali, ki niso 
prirejeni za vožnjo po nepravem tiru, neuporabni. 
Dovoljenje za vožnjo mimo njih se da: 

    1. z dajanjem ročnega signalnega znaka 'Naprej' pri teh signalih, ali 
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    2. s Splošnim nalogom ali fonogramom na postaji, kjer vlak prehaja na nepravi tir, ki se glasi: 
    'Izvozni (postajni kritni) signal/i postaje (ime postaje) neuporaben/bni. Izvoz prost, ročni signalni 
znaki se ne dajejo.' (Priimek prometnika ali progovnega prometnika.) 
 

57. Kdaj mora biti delovna skupina varovana s čuvajem? 
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.  

 

58. Kakšen je postopek varovanja delovnih skupin? 
Če čuvaj zaradi terenskih razmer ali slabih vidnostnih pogojev (ostri loki, predori, mostovi, useki, nasipi. 
megla ipd.) ne more tako pravočasno opozoriti delovne skupine, da prihaja vlak oz., da čas od opozorila 
čuvaja, da prihaja vlak, ne zadostuje, da bi se delavci in njihovo orodje do prihoda vlaka varno umaknili, 
mora čuvaj pred začetkom del obvestiti progovnega prometnika oz. prometnika o delu delovne skupine 
ter zahtevati obveščanje o vožnji vlakov in progovnih vozil. V zahtevi mora navesti mesto in čas začetka 
ter konca predvidenega dela delovne skupine. V tem primeru je mesto dela službeno mesto.  

 

59. Koliko delovnih skupin lahko opravlja delo na določeni progi-zahteva po obveščanju? 
Največje število delovnih skupin, za katere se zahteva obveščanje o vožnjah vlakov in progovnih vozil, za 
posamezno delovno mesto prometnika in/ali progovnega prometnika, določi upravljavec v postajnem 
poslovnem redu ali operativnem predpisu. Določeno je, da na glavnih progah največ dve, na regionalnih 
progah pa največ tri delovne skupine. 

 

60. Pogoji za nakladanje ali razkladanje vagonov na elektrificiranih tirih! 
Za premik, nakladanje in razkladanje vagonov na elektrificiranih progah veljajo poleg določb pravilnika, 
ki predpisuje varnostne ukrepe pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah, tudi 
naslednje določbe:  

1. na stranskih tirih, namenjenih nakladanju in razkladanju vagonov, kjer je vozni vod, sme biti 
napetost v voznem vodu vključena samo med premikom z elektrovlečnim vozilom;  

2. vozni vod sme vklopiti oz. izklopiti le za to določen in pooblaščen delavec; pred vklopom se mora 
prepričati, ali je premikalno osebje o tem obveščeno in ali so se delavci, ki nakladajo oz. razkladajo 
vagone, umaknili.  

Če se mora nakladati ali razkladati na tiru, kjer ni mogoče izklopiti napetosti v voznem vodu, se 
izjemoma lahko naklada ali razklada le v zaprtih vagonih, mesto nakladanja ali razkladanja pa mora 
varovati pooblaščen delavec prevoznika.  
Pri razkladanju in nakladanju je prepovedano postavljanje dolgih predmetov pokonci in vzpenjanje 
delavcev na streho vagona. Pod voznim vodom, ki je pod napetostjo, je dovoljeno gravitacijsko 
razkladanje vagonov pod pogojem, da se noben del vagona ne približa kontaktnemu vodniku ali 
drugemu vodniku pod napetostjo bliže, kot je to dovoljeno. Nakladanje in razkladanje odprtih vagonov 
pod voznim vodom je dovoljeno le, če je napetost v voznih vodih v tem času izklopljena in so vozni vodi 
ozemljeni.  

 

61. Kako in o čem se obvesti strojevodjo za vožnjo vlaka pod voznim omrežjem , ki je na nekem 
mestu mehansko poškodovano?  
Če je vozno omrežje na nekem mestu mehansko poškodovano, vendar sposobno za električno vleko, je 
treba strojevodje vlakov z električnimi vlečnimi vozili o tem obveščati s Splošnim nalogom, Nalogom za 
vožnjo ali fonogramom. V Splošnem nalogu, Nalogu za vožnjo ali fonogramu je treba navesti 
kilometrsko mesto okvare, dovoljeno hitrost, morebitno potrebo po spustitvi odjemnika toka in navesti, ali 
je mesto označeno s signali za ravnanje z odjemnikom toka. 

 

62. Kako poteka uvoz vlaka na postajo katerega strojevodja je obveščen da je vozni vod brez 
napetosti?  
Kadar je treba sprejeti vlak z električnim vlečnim vozilom na postajo, katere vozni vod je brez napetosti, 
je treba strojevodjo o tem obvestiti s Splošnim nalogom, Nalogom za vožnjo ali fonogramom.  
V Splošnem nalogu, Nalogu za vožnjo ali fonogramu je treba navesti mesto, od katerega je vozni vod 
brez napetosti, in kako naj vlak uvozi na postajo. 
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Progovni prometnik oz. prometnik da dovoljenje za vožnjo tako, da vlaku ni treba zmanjšati hitrosti ali se 
ustaviti pri uvoznem signalu in da lahko s kinetično energijo uvozi na postajo. 

 

63. Ravnanje dispečerja SNEV v primeru okvar v elektronapajalni postaji! 
Če nastanejo v elektronapajalni postaji take okvare, da voznih vodov ni mogoče zadovoljivo napajati in je 
zato promet nemogoč ali otežen, mora dispečer stabilnih naprav elektrovleke to sporočiti prometni 
operativi s fonogramom, ki mora vsebovati podatke:  

1. medpostajni odsek;  
2. predviden čas začetka in trajanja motnje;  
3. poimenovanje tira na dvotirnih progah;  
4. omejitev števila vlakov;  
5. največjo dovoljeno hitrost vlakov;  
6. morebitni izklop napetosti na drugem odseku. 
 

64. Ravnanje na elektrificirani progi v primeru ogroženosti ljudi, vlakov ali naprav! 
Kadar je na elektrificirani progi ogrožena varnost ljudi, prometa vlakov ali naprav, mora oseba, ki to 
opazi, zahtevati od progovnega prometnika, dispečerja stabilnih naprav elektrovleke ali prometnika, da 
se izklopi napetost v voznem vodu tega odseka proge. V zahtevi je treba povedati, zakaj se zahteva 
izklop in kdo ga zahteva.  
Izklop napetosti je treba s fonogramom potrditi tistemu, ki ga je zahteval.  
Ponovni vklop napetosti zahteva:  

1. prometnik, ki je zahteval izklop napetosti zaradi preprečitve nevarnosti, ko mine vzrok;  
2. vzdrževalec v vseh primerih okvare na voznem omrežju, po odpravi okvare. 

 

65. 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.  
 

66. Kako so vodene postaje med katerimi je tir zaprt in se vršijo vožnje delovnih vlakov? 
Vožnje delovnih vlakov na zaprtem tiru se lahko opravljajo samo, kadar sta/so postaji/e, med katerima/i 
je tir zaprt, krajevno vodeni/e s prometniki.  

 

67. Katere določbe se uporabljajo za vožnjo delovnega vlaka in kaj je potrebno določiti vsakemu 
delovnemu vlaku? 
Za vožnjo delovnega vlaka po zaprtem tiru se uporabljajo določbe, ki veljajo za vožnjo vlaka do 
določenega mesta na odprti progi, ki se nanašajo na dajanje dovoljenja za vožnjo. 
Vsakemu delovnemu vlaku je potrebno določiti največjo hitrost, ki ne sme biti večja kot 30 km/h, ter 
mesto, do katerega lahko vozi, upoštevajoč varnostno razdaljo med posameznim vlakom, ki lahko znaša 
najmanj 1000 m. 

 

68. Kdaj lahko odpelje na zaprto progo naslednji delovni vlak? 
V primeru, da se na zaprti progi ali tiru že nahaja delovni vlak, lahko za njim na isto progo ali tir odpelje 
naslednji delovni vlak šele, ko je prometnik prejel obvestilo strojevodje, da je predhodni delovni vlak 
prispel na mesto, določeno z Nalogom za vožnjo ali Splošnim nalogom. 

 

69. Kdo in kako se zagotovi strojevodji umik delovnega vlaka iz zaprte proge ali tira? 
Preden delovni vlak v povratku odpelje, mora strojevodja dobiti dovoljenje za vožnjo s fonogramom od 
prometnika krajevno vodene postaje, proti kateri se bo umikal. 
Prometnik krajevno vodene postaje lahko strojevodji delovnega vlaka, ki se umika iz zaprte proge ali tira 
da dovoljenje za vožnjo šele, ko se je zanesljivo prepričal, da pred delovnim vlakom, ki se umika, ni na 
progi drugega vlaka ali vozil. 
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70. Kateri vlak je intervencijski vlak? 
Intervencijski vlak je vlak, ki se vpelje zaradi dajanja pomoči, odstranitve ovir ali snega na progi. 

 

71. Kdo sme upravljati vozilo za posebne namene? 
Motorno vozilo za posebne namene sme upravljati voznik motornega vozila za posebne namene sam, 
če je vozilo opremljeno z AS napravami. Če AS naprave nima ali ta ne deluje, mora biti motorno vozilo 
za posebne namene zasedeno še z dodatnim delavcem. 

72. Kdaj motorna vozila za posebne namene vozijo kot progovna vozila?  
Kot progovna vozila vozijo motorna vozila za posebne namene v primerih, kadar se zaradi del dalj časa 
zadržujejo med dvema postajama in praviloma vozijo v razmiku medpostajnega odseka. 

 

73. Kako se odpravijo motorna vozila, ki vozijo kot progovno vozilo, kadar se zaradi del dalj časa 
zadržujejo med dvema postajama? 
Kot progovna vozila vozijo motorna vozila za posebne namene v primerih, kadar se zaradi del dalj časa 
zadržujejo med dvema postajama in praviloma vozijo v razmiku medpostajnega odseka 

 

74. Ali se za vožnjo progovnih vozil glavni signali postavljajo? 
Za vožnjo progovnih vozil se glavni signali postavljajo. 

 

75. Kako se vrši vožnja progovnih vozil preko nivojskega prehoda, ki izpolnjujejo pogoje v 
razmiku blokovnega odseka in vozijo drug za drugim v razdalji 400 metrov? 
Kadar morajo progovna vozila, ki izpolnjujejo pogoje za vožnjo v razmiku blokovnega odseka, voziti eno 
za drugim na razdalji 400 metrov, sme samo prvo vozilo brez zaustavljanja voziti prek nivojskega 
prehoda, na katerem je promet zavarovan z avtomatskimi napravami. Naslednja progovna vozila in 
progovna vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev za vožnjo v razmiku blokovnega odsek, se morajo ustaviti 
pred nivojskim prehodom in smejo vožnjo nadaljevati ko je promet na nivojskem prehodu zavarovan. 
Voznika progovnega vozila je treba za vsak nivojski prehod posebej s Splošnim nalogom obvestiti o 
načinu zavarovanja prometa na nivojskem prehodu. 

 

76. Pod katerimi pogoji je dovoljena sočasna vožnja več ločenih progovnih vozil med dvema 
postajama? 
Sočasna vožnja več ločenih progovnih vozil med dvema postajama je dovoljena le: 

 če se progovnim vozilom predpiše hitrost vožnje največ 30 km/h, če razdalja med posameznimi vozili 
ni manjša kot 400 metrov, kar ne velja za progovna vozila, ki vozijo na zaprti tir oz. vozijo na območju 
enega delovišča; 

 če ima več progovnih vozil, ki vozijo na zaprti tir, eno skupno prepustnico oz. 

 več progovnih vozil, ki so last različnih vzdrževalcev, za vsakega vzdrževalca svojo prepustnico. 
 

77. Kaj se izda za vožnjo progovnega vozila in do kod velja? 
Za vožnjo progovnega vozila se izda prepustnica. Prepustnica lahko velja za vožnje prek več 
medpostajnih odsekov največ pa do prve krajevno vodene postaje. Za vsako vožnjo v naslednji 
medpostajni odsek je treba dobiti dovoljenje progovnega prometnika oz. prometnika. 

 

78. Kakšno je ravnanje, če vozila utečejo iz postaje ali z odprte proge? 
Če vozila s postaje ali z odprte proge utečejo, je treba o tem obvestiti progovnega prometnika oz. 
prometnika in osebje službenih mest. Progovni prometnik oz. prometniki, ki so obveščeni o uteklih 
vozilih, morajo na ogroženih delih proge ustaviti vse vlake, ki vozijo proti uteklim vozilom, in strojevodjem 
vlakov, ki so se ustavili na odprti progi, odrediti umik na predhodno postajo ter utekla vozila usmeriti na 
tir, na katerem bi se lahko zaustavila oz. bi povzročila najmanj škode. Osebje službenih mest mora 
zavarovati promet na nivojskih prehodih in nato uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za zaustavitev uteklih 
vozil 

 

79. Kakšno beležnico vodi vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke in čemu je namenjena? 
Vzdrževalec vodi Beležnico obvestil in fonogramov (P-12), ki  je namenjen vsem izvršilnim železniškim 
delavcem za vpisovanje fonogramov, s katerimi so sprejeti nalogi oz. sprejeta oddana obvestila, 
pomembna za varnost in urejenost železniškega prometa. Beležnica obvestil in fonogramov se mora 



27 

 

voditi na vseh službenih mestih zato so z njo opremljena vsa službena mesta in komunikacijska mesta 
na progi. 

 

PRAVILNIK O RESNIH NESREČAH, NESREČAH IN 
INCIDENTIH 

1. Kaj vsebuje Pravilnik o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih? 
Ta pravilnik vsebuje določbe o načinu obveščanja, ugotavljanju vzrokov in preiskavi resnih nesreč, 
nesreč in incidentov, ki jih opravita upravljavec in  prevoznik, ter zahteve za evidentiranje, statistično 
spremljanje in objavljanje podatkov o resnih nesrečah, nesrečah in incidentih. 

2. Kaj je to izredni dogodek? 
Izredni dogodek je skupen izraz za resno nesrečo, nesrečo in incident pri katerem je prišlo do ogrožanja 
varnosti ali oviranja v železniškem prometu. 

3. Kaj pomenijo posamezni izrazi oz. kaj je? 

 »iztirjenje vlaka« pomeni, če se iztiri eno ali več železniških vozil v vlaku; 
o »motnje« so dogodki ali vrsta dogodkov v železniškem prometu, ki ne dosežejo nobenega 

merila za resno nesrečo, nesrečo ali incident; 

 »nalet vlaka« pomeni: 
o nalet na premikalni sestav, posamična tirna vozila, ali  
o cestna vozila na progi ali tiru, ne glede na to, ali se premikajo ali mirujejo; 
o nalet na tirni zaključek ali drugo oviro na progi; 

 »operativni predpis« pomeni priročnik, navodilo, odredbo, obvestilo, brzojavko in fonogram, 
katere izda upravljavec in/ali prevoznik; 

 »oplaženje vlaka« je, če karkoli z boka oplazi vlak; 

 »resno poškodovana oseba« pomeni vsako poškodovano osebo, ki je zaradi posledic resne 
nesreče ali nesreče hospitalizirana za več kot 24 ur; 

 »samomor« pomeni dejanje osebe, ki si prostovoljno  

 povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt; 

 »samopoškodba« pomeni dejanje osebe, ki si sama povzroči telesne poškodbe, katerih 
posledica so resne poškodbe, ne pa smrt; 

 »smrtno ponesrečena oseba« pomeni vsako osebo, ki izgubi življenje takoj, ali za posledicami 
resne nesreče ali nesreče umre v 30 dneh po njej; 

 »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. 
 

4. Kaj je to resna nesreča? 
Resna nesreča pomeni katerekoli trčenje ali iztirjenje vlakov, ki ima eno izmed naslednjih posledic: 

 smrt ene ali več oseb; 

 resne (težje) poškodbe  petih ali več oseb; 

 velika škoda na voznih sredstvih, infrastrukturi ali okolju v vrednosti nad 2.000.000,00 EUR: 

 vsaka druga nesreča, ki ima očitni vpliv na ureditev varnosti na železnici ali na upravljanje 
varnosti. 
 

5. Kaj ne spada v kategorijo resnih nesreč? 
V kategorijo resnih nesreč ne spadajo: 

 samomor,  

 smrt ali poškodba oseb, ki je posledica naravnih vzrokov,  

 nahajanja potnikov, nepooblaščenih ali tretjih oseb zunaj območij, ki so namenjena potnikom,  

 delovanju tretje osebe  

 ali če so poškodbe posledica samopoškodbe. 
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6. Kaj je to nesreča? 
Nesreča pomeni nehoteni ali nenamerni nepričakovani dogodek ali posebni niz 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. 
 

7. Kdaj je to resna nesreča oz. kakšne so njene posledice? 
Pri redni nesreči lahko nastane ena od posledic kot so: 

 Resna ( težja) poškodba ene do 4 oseb; 

 Materialna škoda od 5.000 do 2.000.000,00 EUR; 

 Prekinitev železniškega prometa za več kot 2 uri. 
 

8. 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 motnja ponovi petkrat na isti napravi v 30 dneh. V takih primerih mora 
upravljavec in prevoznik opraviti izredni tehnični pregled naprave. 

9. Naštej nekaj primerov incidentov? 
Prevoz vlaka skozi postajo-postajališče, kjer ima po voznem redu ali po nalogu postanek; 

 Prevoz vlaka ali progovnega vozila mimo signala, ki prepoveduje vožnjo, razen ko je bilo to 
dovoljeno; 

 Iztirjenje pri premiku; 

 Nalet ali oplaženje pri premiku; 

 Strganje vlaka. 
 

10. Naštej še več primerov incidentov? 

 Okvara zračne zavore pri vlaku med vožnjo; 

 Prekoračitev predpisane hitrosti; 

 Prevoz nezavarovanih nivojskih prehodov, ko so le ti zavarovani z napravami za zavarovanje 
prometa ali fizično; 

 Samomor in poskus samomora; 

 Pok tirnice. 
11. Kaj so motnje in kateri dogodki spadajo med motnje? 
Motnje so dogodki ali vrsta dogodkov v železniškem prometu, ki ne dosežejo nobenega od meril za 
resno nesrečo, nesrečo ali incident. Med motnje štejemo:                                                               

 nenamerne poškodbe SV, TK in EE naprav, vozil ali vitalnih delov vozil, ki so jih   povzročile tretje 
osebe; 

 okvare EE in drugih naprav ter vozil; 

 pretrganje vozne mreže; 

 povoženje divjih ali domačih živali. 
 

12. Kaj so drugi dogodki in kako se obravnavajo? 
Drugi dogodki so dogodki, ki so izključeni iz resnih nesreč in nesreč in jih, glede na posledice, ni mogoče 
obravnavati kot incident.  

Družba obravnava kot druge dogodke: 

 najdena trupla; 

 poškodbe nepooblaščenih in tretjih oseb; 

 povoženje domačih ali divjih živali; 

 ostale dogodke, ki ne sodijo med resne nesreče, nesreče in incidente. 



29 

 

Drugi dogodki se ne obravnavajo kot izredni dogodki. Evidentirajo se na obrazcu P-7 »Poročilo o 
izrednosti« in se o njih vodi zbirna evidenca. Pisna prijava in preiskava teh dogodkov se ne opravlja.  

13. Koga je potrebno najprej obvestiti o nastalem izrednem dogodku? 
O nastanku izrednega dogodka, 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 ReCO.  
Če ni možnosti neposrednega klica na ReCO, se o tem posebej opozori progovnega prometnika ali 
prometnika. 

14. Kaj mora vsebovati sporočilo o izrednem dogodku? 
Sporočilo o izrednem dogodku (telefonsko ali ustno) mora vsebovati                                             

 najnujnejše podatke o kraju in vrsti izrednega dogodka,                                                                               

  podatke o človeških žrtvah, ranjenih osebah, 

 poškodbi ali nevoznosti tira, proge, vzporedne proge oz. drugega tira dvotirne proge,                                           

 podatke o stanju stabilnih naprav voznega omrežja,                                                                   

 podatke o voznih in drugih sredstvih,                                       

 podatke o sprejetih ukrepih,                                            

 potreba po pomoč javnih reševalnih služb, itd. 
 

15. Kakšni morajo biti podatki o nastalem izrednem dogodku? 
Podatki o izrednem dogodku morajo biti čim bolj točni. V primeru morebitnih spremenjenih dejstev in 
okoliščin je potrebno ponoviti obveščanje o izrednem dogodku z navedbo novih dejstev in okoliščin. 

16. Kaj mora storiti delavec po oddanem obvestilu o izrednem dogodku? 
Po oddanem obvestilu o izrednem dogodku mora železniški delavec, ki se je znašel na kraju izrednega 
dogodka, storiti vse, kar je v njegovi moči, da se prepreči poslabšanje posledic izrednega dogodka, in da 
se takoj prične z reševanjem poškodovanih in ogroženih oseb. 

Izvršilni železniški delavci, kateri so udeleženi v izrednem dogodku so dolžni objektivno ustno obveščati 
in po izvedenih aktivnostih za zavarovanje oz. nadaljnje varno odvijanje promet. 

17. Koga mora o izrednem dogodku obvestiti prometnik ali progovni prometnik? 
Prometnik ali progovni prometnik, ki je izvedel za nastanek izrednega dogodka nemudoma obvesti: 

 pooblaščeno osebo PO (starejšega dispečerja) 

 pooblaščenega delavca lokacije vodenja prometa (strokovnega sodelavca oz. prvega 
nadrejenega), 

 policijsko postajo v primeru resne nesreče, nesreče 

 ReCO (za dogodke navedene v petem odstavku tega člena). 
 

18. V katerih primerih je potrebno obvestiti še ReCo? 
ReCO se obvešča v primeru resne nesreče, nesreče, incidentov katerih posledica so smrt, poškodba 
oseb ali požar in v primerih imenovani kot “drugi dogodki”, kot so: 

 najdena trupla; 

 poškodbe nepooblaščenih in tretjih oseb; 

 povoženje domačih ali divjih živali; 

 ostale dogodke, ki ne sodijo med resne nesreče, nesreče in incidente. 
 

19. V katerih primerih je potrebno obvestit najbližjo policijsko postajo? 
Najbližjo policijsko postajo se obvešča v primeru resne nesreče, nesreče ali incidentov kot so: 

 poškodba potnika, ki se je poškodoval na JŽI (razen na vlaku), kadar ne gre za hudo 
poškodovano osebo  

 poškodbe progovnih, SV, TK in EE naprav in motornih vozil za posebne namene kadar ne 
dosežejo meril za resne nesreče ali nesreče; 
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 nastavljanje predmetov na progo ali tir;  

 požar pri vlaku kadar ne doseže meril za resno nesrečo ali nesrečo;  

 samomor,  

 poskus samomora ali  

 povoženje nepooblaščenih in tretjih oseb. 
 

20. Koga mora o izrednem dogodku obvestiti pooblaščena oseba PO (starejši dispečer)? 
Pooblaščena oseba PO oz. starejši dispečer obvešča:   

 glavnega prometnega dispečerja (razen PO Ljubljana), 

 dežurne delavce upravljavca, katerih delavci in/ali sredstva so udeleženi v izrednem dogodku,  

 vodjo službe upravljavca, katerih delavci in/ali sredstva so udeleženi v izrednem dogodku, 

 intervencijsko skupino pomožnega vlaka (če je potrebno), 

 po potrebi ReCO (v primeru prejetih dodatnih informacij), 

 pooblaščenega delavca Notranjega nadzora SŽ 
 

21. Kdo sestavi pisno prijavo izrednega dogodka? 
Pooblaščena oseba upravljavca in prevoznika mora vsak izredni dogodek, v katerem je bilo udeleženo 
njeno osebje in/ali sredstva, sestaviti pisno prijavo izrednega dogodka – ID 1. 

 

22. Kaj mora vsebovati pisna prijava izrednega dogodka ID-1 in kdo jo sestavlja? 
Pisno prijavo ID-1 sestavi pooblaščena oseba upravljalca, katerih osebje ali sredstva so bila udeležena v 
izrednem dogodku. Vsebovati mora: 

 datum in čas nastanka;                                       

 kraj nastanka;                                                

 vrsto in številko vlaka;                                  

 podatke o prevozniku;                                        

 kdo je upravljavec na območju ID-ja                  

 opis izrednega dogodka;                              

 Podatke o vremenu;                                           

 Posledice pri ljudeh in materialnih sredstvih ( umrli, poškodovani, podatki o nevoznosti tira, 
poškodbe vozil, tovora…) 

 

23. Kdo je odgovoren za odpravo posledic izrednega dogodka? 
Za odpravo posledic izrednega dogodka organizirajo so odgovorni naslednji delavci upravljavca: 

 vodja Službe za vodenje prometa - za resne nesreče in nesreče, 

 Pooblaščeni (dežurni) delavec dejavnosti vodenja prometa - za incidente, 
Delo skupin pri odpravljanju posledic izrednega dogodka usklajuje pooblaščeni delavec dejavnosti 
vodenja prometa.  

  

24. Kdaj preiskavo izrednega dogodka opravi samo osebje upravljavca? 
Preiskavo izrednega dogodka opravlja preiskovalna komisija samo iz predstavnikov upravljavca, če je v 
izrednem dogodku udeleženo osebje in/ali sredstva samo upravljalca. 

 

25. Kdaj preiskavo izrednega dogodka opravlja upravljavec in prevoznik? 
Če je v izrednem dogodku udeleženo osebje in/ali sredstva upravljavca in prevoznika, preiskavo 
izrednega dogodka opravlja preiskovalna komisija sestavljena iz predstavnikov upravljavca in 
prevoznika. 

 

26. Kaj je namen preiskave izrednih dogodkov? 
Namen preiskave izrednih dogodkov je, da se vsak ID temeljito razišče, da se ugotovijo vzroki in 
okoliščine, v katerih se je zgodil. 

Upravljavec in prevoznik morata odpraviti vzroke, zaradi katerih je izredni dogodek nastal. 
Na osnovi preiskave se morajo sprejeti ukrepi za odpravo vzrokov nastanka izrednih dogodkov. 
Preiskavo izrednih dogodkov vedno opravlja preiskovalna komisija. 


