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Projekt:
NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ–JESENICE NA PROGI ŠT. 20 LJUBLJANA–
JESENICE–d.m. – ODSEK ŽIROVNICA – SLOVENSKI JAVORNIK
Elaborat:
3684/ZJ_9/5 ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU
IZVAJANJA DEL

TEHNIČNI OPIS

1

SPLOŠNA IZHODIŠČA

Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je naročila
izdelavo izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške proge Kranj-Jesenice na progi št. 20
Ljubljana-Jesenice-d.m. Ukrepe nadgradnje je treba v največji meri realizirati že v drugi
polovici leta 2020, ko bo omogočena stalna zapora proge na odseku Ljubljana–Jesenice–
d.m. zaradi stalne zapore karavanškega predora, kjer je predvidena modernizacija železniške
infrastrukture, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektroenergetskih
naprav. Zaradi kratkega obdobja do predvidene zapore, je možno izvesti le ukrepe
nadgradnje, ki se lahko izvajajo znotraj zemljišč JŽI po postopku VDJK in ki so opredeljeni v
DIIP pod varianto 2 in sicer le del aktivnosti navedenih pod varianto 2 in sicer le na odseku
proge med Kranjem (vključno z izvozno kretnico na B strani postaje) in Jesenicami (vključno
z uvozno kretnico na A strani postaje) vključno z izvedbo protihrupnih ukrepov, progovnega
kabliranja na celotnem odseku Ljubljana-Jesenice.
Predvidena so obsežnejša investicijska dela, ki bodo v okviru investicije omogočale
zagotovitev kategorije D4, doseči maksimalno možno povečanje hitrosti glede na omejen
prostor, ureditev cestno-železniških križanj, povečanje prepustne zmogljivosti proge,
skrajšanje potovalnih časov ter zagotovitev interoperabilnosti. Projekt izdelave predvideva
obnovo 5 medpostajnih odsekov in dveh postaj (Žirovnica in Slovenski Javornik), postaje
Kranj, Podnart, Lesce Bled in Jesenice pa se v sklopu tega projekta ne obnavljajo. Predmet
tega elaborate sta odsek Žirovnica – Slovenski Javornik in postaja Slovenski Javornik.
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Po projektni nalogi je na obravnavanem odseku potrebno upoštevati še naslednje zahteve:
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obnoviti v celoti tir na medpostajnem odseku, tako zgornji kot spodnji ustroj;
zgraditi novo vozno omrežje med ločiščema;
ustrezno preurediti SVTK naprave ter izdelati načrte prestavitve in ščitenja;
ustrezno sanirati vse premostitvene objekte in prepuste, ki ne dosegajo kategorije D4
oz. ne ustrezajo veljavnim predpisom;
upoštevati svetli profil GC;
izdelati rešitve protihrupnih ukrepov.
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA ODVIJANJE TEHNOLOGIJE PROMETA V ČASU
IZVAJANJA DEL NA MEDPOSTAJNEM ODSEKU ŽIROVNICA – SLOVENSKI
JAVORNIK

Obravnavana dela v okviru tega projekta se bodo izvajala v času, ko bo zaprt Karavanški
predor (6 mesecev), zato bo treba v tem času predvideti organizacijo nadomestnega prevoza
potnikov z avtobusi in organizacijo prevozna tovornih vlakov po alternativnih prevoznih poteh.
Poleg tega bodo za pripravo glavnih del v okviru nadgradnje obravnavanega odseka
potrebne 12-urne zapore odseka Kranj – Jesenice pred zaprtjem Karavanškega predora in
prav tako tudi po zaprtju le-tega. Natančni datumi in trajanja posameznih zapor so
obravnavani v točki 3 v nadaljevanju besedila tega elaborata.
Ker vrstni red izvajanja del po odsekih ni znan, prav tako pa je možno izvajanje del na več
odsekih hkrati, bo v času obnove odseka Žirovnica – Slovenski Javornik in postaje Slovenski
Javornik zaprt celoten odsek Kranj – Jesenice.

POMEMBNO OPOZORILO:
Nadgradnja odseka Kranj – Jesenice se večino časa vrši v času zaprtja proge Ljubljana –
Jesenice dm. in tako ni neposreden razlog za vse omejitve v prometu in z njimi povezane
stroške, ki bodo obravnavani v tem elaboratu. Zato je treba nekatere tehnične, tehnološke in
stroškovne postavke iz tega elaborata obravnavati v kontekstu primarnega vzroka.

3

PREGLED POTREBNIH OMEJITEV V PROMETU, KI SE PREDVIDEVAJO PO
ZAKLJUČKU OBNOVE KARAVANŠKEGA PREDORA

Glede na to, da se v okviru projekta izdeluje več elaboratov tehnologije prometa v času
izvajanja del za vse odseke in postaje na odseku Kranj – Jesenice, bodo zapore upoštevane
v vsakem od njih v sorazmernem deležu.
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Omejitve v prometu se delijo na tiste, ki bodo nastale v času zapore Karavanškega predora
in tiste, ki bodo nastale pred zaporo in po odprtju le-tega. V nadaljevanju so te omejitve
navedene za vse primere v ločenih podtočkah.
3.1
PREGLED POTREBNIH OMEJITEV V PROMETU, KI SE PREDVIDEVAJO V ČASU
PRED ZAČETKOM OBNOVE KARAVANŠKEGA PREDORA
Pred začetkom obnove karavanškega predora bodo potrebne dnevne 12-urne zapore odseka
Kranj – Jesenice v trajanju 28 dni od 7.9.2020 do 4.10.2020 v času od 7:00 do 19:00 ure. V
času, ko bo v tem obdobju proga odprta (19:00-7:00), se bo promet odvijal z dizelsko vleko.
Ker bodo 12-urne zapore trajale v najbolj aktivnem obdobju potniškega prometa, ker bodo po
zaključenih zaporah v veljavi počasne vožnje 30 km/h in ker bi bilo treba menjati vrsto vleke
oz. potniške garniture, po vsej verjetnosti v Ljubljani in na Jesenicah, je smiselno, da se tudi v
času pred zaporo Karavanškega predora v potniškem prometu organizira nadomestni prevoz
potnikov z avtobusi.
3.2

PREGLED POTREBNIH OMEJITEV V PROMETU, KI SE PREDVIDEVAJO V ČASU
OBNOVE KARAVANŠKEGA PREDORA

Karavanški predor se bo obnavljal 180 dni, in sicer od 5.10.2020 do 4.4.2021. V tem času
vlaki na odseku Kranj – Jesenice ne bodo vozili. Tako bo potreben prevoz tovora po
obvoznih poteh, v potniškem prometu pa bo potreben nadomestni prevoz potnikov z
avtobusi.
3.3

PREGLED POTREBNIH OMEJITEV V PROMETU, KI SE PREDVIDEVAJO PO
ZAKLJUČKU OBNOVE KARAVANŠKEGA PREDORA

Po zaključeni obnovi karavanškega predora bodo potrebne dnevne 12-urne zapore v trajanju
98 dni od 4.4.2021 do 10.7.2021 v času od 7:00 do 19:00 ure. V času, ko bo v tem obdobju
proga odprta (19:00-7:00), se bo promet odvijal z dizelsko vleko.
Ker bodo 12-urne zapore trajale v najbolj aktivnem obdobju potniškega prometa, ker bodo po
zaključenih zaporah v veljavi počasne vožnje 30 km/h in ker bi bilo treba menjati vrsto vleke
oz. potniške garniture, po vsej verjetnosti v Ljubljani in na Jesenicah, je smiselno, da se tudi v
času pred zaporo Karavanškega predora v potniškem prometu organizira nadomestni prevoz
potnikov z avtobusi.
4

ZMOGLJIVOST PROGE IN POSTAJ V ČASU OBRAVNAVANIH OMEJITEV V
PROMETU

Glede na navedbe iz točke 3 se ugotavlja, da bodo v določenem času pred zaprtjem
Karavanškega predora in po njem vozili le tovorni vlaki.
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Vozni čas tovornega vlaka na kritičnem odseku Kranj – Podnart bo v času počasne vožnje 30
km/h 22 minut. Prepustna moč proge bo tako 59 tovornih vlakov, pri čemer je treba
upoštevati še faktor rezerve 0.25, tako da ta znaša 48 vlakov.
Povprečno dnevno vozi na obravnavanem odseku 34 tovornih vlakov, ob delavnikih pa v
povprečju 41.
V času 12-urnih zapor bo prišlo do zadrževanja povprečno 20 tovornih vlakov. V 24 urah pred
zaporo se lahko dodatno prepelje 8 tovornih vlakov in dodatnih 8 po zapori, tako da bo treba v
povprečju 4 tovorne vlake na eno zaporo prepeljati po istih obvoznih poteh kamor bodo
preusmerjeni po zaprtju Karavanškega predora. Razlike v vrsti vleke bodo obravnavane pri
stroških v točki 8 tega elaborata.
ORGANIZACIJSKI UKREPI V ČASU TRAJANJA POSAMEZNIH OMEJITEV V
PROMETU

5

Posebna organizacija prometa na obravnavanem odseku v času zaprtja predora Karavanke
bo imela vpliv tudi na del slovenskega železniškega omrežja, kar zahteva sodelovanje vseh
operativnih služb, ki bodo v tistem času na delovnih mestih.
S pravilno določitvijo prioritetnih nalog in z doslednim upoštevanjem ranga vlakov se doseže,
da bodo ovire v prometu in z njimi povezani stroški manjši. Zato pa je treba zagotoviti, da
imajo vlaki iz te proge in za to progo pred ovirami v prometu in po njih prioriteto tudi na
ostalem železniškem omrežju v Sloveniji, če ne potekajo istočasno kje še bolj pomembna
dela, česar pa se je praviloma treba izogniti.
V času zapore Karavanškega predora in v določenem času pred njo in po njej bo potrebna
organizacija nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi, kar je obenem tudi tehnični ukrep.
Ostali organizacijski ukrepi, ki pripomorejo k optimalnem odvozu tovora pred zaporo in po njej,
so naslednji:
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Dobra organizacija sprejema in odprave vlakov vzdolž proge pred zaporo in po njej;
Optimizacija obteka vlečnih vozil in turnusa osebja;
Optimizacija izkoriščenosti vlakov, ki vozijo v času trajanja zapore;
Združevanje vlakov;
Organizirano zadrževanje vlakov na razpoložljivih postajah do konca zapore;
Uspešno in pravočasno usklajevanje s strankami in iskanje nadomestnih rešitev v
proizvodnji/prodaji;
TEHNIČNI UKREPI V ČASU TRAJANJA POSAMEZNIH OMEJITEV V PROMETU

Treba bo ustrezno označiti zapore in počasne vožnje.
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Organizirati je treba nadomestni prevoz potnikov z avtobusi (skupaj 306 dni, na tem odseku
pa 19 pred in po zapori predora in 27 med njo). Nadomestni prevoz bo potekal med
postajama Kranj in Jesenice oz. Beljak (Villach). Povprečno dnevno število potniških in
tovornih vlakov na obravnavanem odseku je podano v Tabeli 1 v nadaljevanju.
Železniški promet na progi Ljubljana – Jesenice dm. v letu 2016 (dnevne
povprečne vrednosti)

Tabela 1

Odsek

Št. potniških vlakov

Št. tovornih vlakov

SKUPAJ

40
34
12

36
34
33

76
68
45

Ljubljana – Kranj
Kranj – Jesenice
Jesenice – d.m.
Vir: Uradna statistika SŽ..

7

NAVODILA ZA IZVEDBO UKREPOV, KI DODATNO ZAGOTAVLJAJO PROMETNO
VARNOST V ČASU IZVAJANJA DEL

Odvijanje tehnološkega procesa dela in drugih delovnih nalog iz naslova prometa v času
izvajanja načrtovanih del mora potekati na podlagi veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov,
ki urejajo posamezna področja glede na razsežnosti in značilnosti ovir v prometu, ki so
predvidene v tem elaboratu.
Ostale posebnosti pri izvajanju tehnološkega procesa dela, povezane z operativnim
izvajanjem prometa vlakov in premika na določen dan, določa v tem primeru za vsak dan
posebej Prometna operativa v Ljubljani.
V času izvajanja del bodo potrebni določeni ukrepi, ki so navedeni v nadaljevanju besedila te
točke in jih mora priglasiti izvajalec del oz. njegov pooblaščenec. Za določen ukrep so opisani
postopki za njegovo izvedbo v skladu z veljavnimi predpisi na tak način, da je zagotovljena
zahtevana prometna varnost.
Postopek za zagotovitev progovnega čuvaja v času izvajanja del
Za zagotovitev progovnega čuvaja je treba poslati vlogo za dodelitev čuvaja vodji službe za
gradbeno dejavnost v Ljubljani (v vednost vodji tehnične operative) na naslednji naslov:
Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o.
Služba za gradbeno dejavnost
Pisarna Ljubljana
Masarykova 15
1000 Ljubljana
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Omenjena vloga se mora poslati najmanj mesec dni pred začetkom načrtovanih del.
Na podlagi te vloge se izda naročilnica, preko katere se urejajo razpoložljivost in stroški za
zahtevano delovno silo.
Postopek za vpeljavo počasnih voženj
O predvideni počasni vožnji odgovorni delavec pristojnega vzdrževalca infrastrukture
pravočasno, najmanj 48 ur pred uvedbo, pisno obvesti pooblaščenega delavca Prometne
operative. V obvestilu mora navesti datum in čas začetka ter končanja počasne vožnje.
Natančni postopki v zvezi z vpeljavo in implementacijo počasnih voženj so predpisani v 101.
členu Prometnega pravilnika.

Postopek za izklop signalnovarnostne naprave
Postopek za izklop signalnovarnostnih naprav ravno tako predpisuje Priročnik 002.63, izvajalec
pa je dolžan vse zahteve poslati na naslednji naslov:
SŽ – Infrastruktura d.o.o.
Služba za EE in SVTK
Pisarna SVTK Ljubljana
Trg OF 6
1000 Ljubljana
Služba za EE in SVTK v Ljubljani posreduje vlogo naprej do Službe za načrtovanje,
tehnologijo in inženiring Slovenskih železnic, ki predpiše postopke za vodenje prometa v času
izklopa signalnovarnostne naprave.

Postopek za vpeljavo potrebnih zapor
Pričakovano zaporo proge in glavnih tirov dovoljuje Prometna operativa na pisno zahtevo.
Zahteva mora biti predložena tako pravočasno, da lahko upravljavec izdela mesečni plan
zapor. Zahtevo za zaporo je treba predložiti v skladu s Priročnikom 002.62 za načrtovanje
izvajanja zapore proge ali tira in za izključitev SV in TK naprav. Natančen postopek za
vpeljavo pričakovanih in nepričakovanih zapor ureja 162. člen Prometnega pravilnika.

POMEMBNO OPOZORILO:
Ker v času izdelave tega elaborata niso znani natančni datumi izvajanja del v okviru
obravnavanih del, mora potencialne posebnosti v prometu po določitvi natančnega datuma
izvajanja del ločeno obravnavati služba Prometne operative v Ljubljani.
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Izvajalec del mora poskrbeti za obveščanje pristojnih služb o nameravanih delih, medtem ko
slednje poskrbijo za posredovanje vseh potrebnih podatkov Službi za načrtovanje, tehnologijo
in inženiring Slovenskih železnic in Prometni operativi, ki ureja in predpiše vse posebnosti in
postopke v prometu za določen dan.
V času obnove obravnavanega odseka je tako možna spremenjena tehnologija prometa
vlakov glede na operativni vozni red in posebne zahteve.

PREGLED STROŠKOV ZARADI OVIR V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL

8

Vse cene, ki so navedene za posamezne stroškovne postavke v nadaljevanju besedila te
točke elaborata, so izražene z upoštevanim davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 22 %
osnovne cene. Za vse postavke so upoštevane redne cene po ustreznih veljavnih tarifah, v
primeru kompleksnih stroškovnih postavk pa mestoma tudi pavšali.

8.1

STROŠKI 12-URNIH ZAPOR ODSEKA ŽIROVNICA – SLOVENSKI JAVORNIK
VKLJUČNO
S
POSTAJO
SLOVENSKI
JAVORNIK
PRED
ZAPORO
KARAVANŠKEGA PREDORA IN PO NJEJ

Ker gre za podoben tip omejitve v prometu pred zaporo Karavanškega predora in po njej, se
oba tipa obravnavata pod isto postavko. Povprečno pričakovano podaljšanje vožnje tovornega
vlaka je 15 minut, pod predpostavko, da se dela odvijajo naenkrat na dveh odsekih.
Potreben bo dnevni izklop daljinskega vodenja prometa in napetosti v voznem vodu na
odseku Kranj – Jesenice. Delovni stroji se vračajo na postajo Kranj ali Jesenice, tako da ne bo
potrebna dodatna zasedba postaje s prometnikom.
Potreben bo nadomestni prevoz potnikov z avtobusi za povprečno dnevno 34 potniških
vlakov.
Stroški nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi
V skladu s Programom omrežja se upošteva dnevna stroškovna postavka 11.645,00 € na
zaporo.
Stroški prevozov tovornih vlakov po obvozni prevozni poti
V povprečju bo nadomestna prevozna pot daljša za 50 km. V skladu s programom omrežja
znaša odškodnina za 4 tovorne vlake 1.930,00 € na zaporo.
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Stroški zamud tovornih vlakov
V povprečju bo nastala zamuda 15 minut na vlak. Ker znaša povprečna zamuda tovornih
vlakov 110 minut na 100 km, se ta strošek v tem primeru ne upošteva. 10 vlakov, ki bodo
čakali na postajah blizu obravnavanega odseka, se upošteva povprečna zamuda 60 minut. Za
te vlake znaša strošek zamude 725,00 €.

Stroški zamud potniških vlakov
Ker potniški vlaki ne bodo vozili, so ti stroški že zajeti v postavki nadomestnega prevoza
potnikov z avtobusi.

Stroški sprememb pogojev prevoza
Ti stroški, ki zajemajo spremembo vleke (dizel) in tehničnih parametrov vlaka so fiksni in
znašajo 120,00 € na vlak. Za skupaj 30 tovornih vlakov (štirje bodo vozili po obvozni poti)
znaša ta strošek 3.600,00 € na zaporo.

Stroški izklopa napetosti v voznem vodu
Ti stroški znašajo 150,00 € in so enkratni, ker se vozi z dizel vleko.

Stroški organizacije zapor
Ti stroški so pavšalni in znašajo 250,00 € na zaporo.

Skupni stroški v času pred zaporo Karavanškega predora in po njej
Sorazmerno se bodo dela na obravnavanem odseku pred zaprtjem Karavanškega predora in
po njem na odseku Žirovnica – Slovenski Javornik in na postaji Slovenski Javornik glede na
skupno trajanje zapor odvijala 19 dni.
Za eno zaporo znašajo ti stroški 18.150,00 €, za skupaj 19 zapor pa 344.850,00 €. Temu se
prišteje še enkratne stroške, tako da znaša skupni znesek iz tega naslova 345.000,00 €.
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8.2

STROŠKI V ČASU ZAPORE KARAVANŠKEGA PREDORA, MED KATERO SE BO
IZVAJALA NADGRADNJA ODSEKA ŽIROVNICA – SLOVENSKI JAVORNIK
VKLJUČNO S POSTAJO SLOVENSKI JAVORNIK

Delovni stroji se vračajo na postajo Kranj ali Jesenice, tako da ne bo potrebna zasedba
postaje s prometnikom.
Potreben bo nadomestni prevoz potnikov z avtobusi za povprečno dnevno 34 potniških
vlakov.

Stroški nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi
V skladu s Programom omrežja se upošteva dnevna stroškovna postavka 11.645,00 € na
dan.

Stroški prevozov tovornih vlakov po obvozni prevozni poti
V povprečju bo nadomestna prevozna pot daljša za 50 km. V skladu s programom omrežja
znaša odškodnina za 34 tovornih vlakov 16.400,00 € na zaporo.

Stroški organizacije zapor
Ti stroški so enkratni in znašajo 1.000,00 €.

Skupni stroški v času zapore Karavanškega predora
Sorazmerno se bodo dela na obravnavanem odseku med zaprtjem Karavanškega predora
glede na skupno trajanje zapor odvijala 27 dni. Skupni stroški iz tega naslova za obravnavani
odsek z upoštevanjem ustreznih enkratnih stroškov znašajo tako 758.215,00 €.

8.4

SKUPNI STROŠKI ZARADI OVIR V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL

V Tabeli 2 v nadaljevanju besedila tega elaborata je podan pregled skupnih stroškov zaradi
ovir v prometu v času izvajanja del za vse potrebne zapore in počasne vožnje.
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Pregled skupnih stroškov zaradi ovir v prometu v času izvajanja del

Tabela 2

Št.

Skupna stroškovna postavka

Stroški zaradi ovir v
prometu
[€]

1

2

Stroški 12-urnih zapor odseka Žirovnica – Slovenski
Javornik in postaje Slovenski Javornik
Stroški na odseku Žirovnica – Slovenski Javornik in
postaji Slovenski Javornik v času zaprtja
Karavanškega predora

SKUPAJ [€]

345.000,00

758.215,00
1.103.215,00

Vir: Lastni izračuni

Skupni stroški brez DDV znašajo zaokroženo 904.000,00 €.

POMEMBNO OPOZORILO:
Navedeni stroški so izključno informativnega značaja, ker si Upravljavec JŽI v skladu s
Programom omrežja pridržuje pravico, da višino priznane odškodnine prevoznikom prilagaja
glede na vpliv posameznih investicijskih projektov na izvajanje voznega reda. Končni strošek
zaradi ovir v prometu je razviden šele v Specifikaciji priznane odškodnine za obravnavana
investicijska dela na JŽI, ki upošteva tudi odškodninsko kapo.
V času obnove odseka Žirovnica – Slovenski Javornik je tako možna spremenjena tehnologija
prometa, glede na operativni vozni red in posebne zahteve.

9

PREGLED TABEL V ELABORATU S POVEZAVAMI NA IZBRANO VSEBINO

Seznam tabel v elaboratu:
Tabela 1
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB6), Ur.l. RS, št.
11/2011 - čistopis z upoštevanimi vsemi novelami od leta 2001 do 2010 (ZZelP-A do
ZZelP-H), Zakon o spremembah in dopolnitvah ZŽP, Ur.l. RS št. 84/2015;
Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP-UPB3),
Ur.l. RS, št. 56/2013, Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu,
Ur. l. RS št. 91/2013 in Ur. l. RS št. 99/2015, Zakon o spremembah Zakona o varnosti v
železniškem prometu, Ur. l. RS št. 85/2016, Zakon o spremembah Zakona o varnosti v
železniškem prometu, Ur. l. RS št. 30/2018;
Uredba o kategorizaciji prog, Ur.l. RS, št. 04/09 in 05/09, spremembe Ur.l. RS, št.
62/2011, 66/2012 in 12/2013;
Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP), Ur.l. RS, št. 61/2000;
Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture (NPRSZI), Uradni list
RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996;
Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, Ur.l. RS, št. 99/2008;
Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne
železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa, Ur.l. RS, št. 115/2007;
Signalni pravilnik, Ur.l. RS, št. 123/2007, 18/2011 (Pravilnik o določitvi prepeljevalne poti
vlaka in ureditvi določenih posebnosti signalnovarnostnih naprav na določenih
železniških progah (Ur.l. RS, št. 61/2007, veljavnost: od 11.7.2007 do 15.3.2011;
uporaba: od 11.7.2007 do 10.12.2011) se je v skladu s prehodnimi določbami Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l. RS, št. 18/2011) prenehal
uporabljati z dnem uveljavitve teh sprememb);
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in
opremi železniških vozil, Ur.l. RS, št. 30/2009 določa, da se z dnem začetka uporabe
tega pravilnika preneha uporabljati Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti
(Ur.l. RS, št. 55/02), razen členov 34, 36 in 38;
Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke
enosmernega sistema 3 kV, Ur.l. RS, št. 56/2003;
Prometni pravilnik, Ur.l. RS, št. 50/2011, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Prometnega pravilnika (Ur. l. RS 21/2014);
Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem
prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP), Uradni list RS, št.
5/2004 z dne 22. 1. 2004;
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o
mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999),
(MPSKMŽP-A), Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006;
Uredba o kombiniranem prevozu, Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001;
Pravilnik o notranjem redu na železnici, Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008;

16. Pravilnik o nivojskih prehodih, Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 8. 7. 2016;
17.
18.
19.
20.

Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, Ur.l. RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010;
Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč, Ur.l. RS, št. 72/2009 in
72/2010;
Priročnik za načrtovanje, obratovanje in izvajanje zapore proge, tira in izključitve SV in
TK naprav št. 002.62;
Postajni poslovni redi zadevnih postaj;
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Navodilo o progi št. 200.07 za voznoredno obdobje 2015/16;
Operativni vozni red 2015/16;
Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu, Ur. l. RS št. 108/2013.
Obvestilo 1.2.-84/2004 - Določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev
pri izvajanju del na progi;
UIC objava št. 450-2, 5. izdaja, junij 2009;
PRIROČNIK – 002.57 za upravljanje prometa na progi opremljeni z napravami
telekomande Ljubljana–Sežana, 2009;
Priročnik 002.63 za vodenje železniškega prometa na JŽI;
Program omrežja za leto 2018;
Uredbe komisije (EU) št. 1299/2014, 1300/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014,
1304/2014 in 1305/2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost za vse
merodajne podsisteme železniškega sistema v Evropski uniji;
Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in
investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške
infrastrukture, Uradni list RS št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006;
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