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Prevoz izrednih pošiljk 
 
Velja od 01.01.2017 
 

 
1 Izredna pošiljka (IP) 
 
Izredne pošiljke (v nadaljevanju IP) morajo, glede na svojo posebnost, izpolnjevati poleg 
rednih pogojev, predpisanih za navadne pošiljke, tudi posebne pogoje za varen in urejen 
prevoz, ki se določijo za vsak posamezni prevoz, v smislu določb Prometnega pravilnika 
(PP) (Uradni list Republike Slovenije št. 50 od 27.06.2011) in mednarodnih predpisov UIC. 
 
Izredne pošiljke so prazni vagoni, ki jim je pretekel revizijski rok, ki nimajo oznake 
skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost RIC, RIV, TEN ali TEN GE,  
naložena železniška vozila, pri katerih tovor ali vozilo presegajo nakladalni profil, mejno 
nakladalno maso ali predpisano kodo proge ali dovoljene osne ali dolžinske obremenitve 
proge. 
 
Izredni prevoz je tudi prevoz tirnih vozil, ki se morajo zaradi tehničnega stanja prevažati 
pod posebnimi pogoji. 
 
Prevoz  izrednih pošiljk  se, glede na pogoje,  lahko opravi kot prevoz  v rednem vlaku ali  
v posebnem vlaku. 
 
 
2 Postopek naročila prevoza IP 
 

a) Stranka vloži Vlogo za izdelavo pogojev za prevoz izredne pošiljke (obrazec je v 
prilogi) pri odpravnem prevozniku s potrebnimi prilogami. 

b) SŽ-TP izbere ustrezen vagon na katerem je pošiljko možno prepeljati, razen v 
primeru, če vagon zagotovi stranka sama;  

c) SŽ-TP kot  prevoznik izdela na osnovi vloge pošiljatelja zahtevo za prevoz 
izredne pošiljke in jo pošljejo upravljavcu; 

d) Upravljavec po preučitvi možnosti o sprejetju prevoza IP, obvesti SŽ-TP o pogojih 
za prevoz IP in dodeljeno številko SŽ IP xxxx. 

e) SŽ-TP na osnovi pogojev prevoza izdela ponudbo; 
f) SŽ-TP obvestijo upravljavca, da sprejme prevozne pogoje oziroma, da odstopa od 

prevoza; 
g) Upravljavec izda dovoljenje za prevoz in izdela službeno obvestilo za prevoz 

IP. 
h) Sprememba prevozne pogodbe ali prevoz pošiljke po prevozni poti, ki v dovoljenju 

za IP ni predpisana,  ni dovoljen. 
 
Prevzem izredne pošiljke na prevoz je dovoljen samo, če je stranka sklenila s SŽ-
TP (komercialno) pogodbo in če so izpolnjeni vsi redni pogoji za sprejem pošiljke 
na prevoz in pogoji,  ki so navedeni v dovoljenju o prevozu IP. 

 
 
3 Vloga za izdelavo pogojev za prevoz izredne pošiljk 
 
3.1 Stranka pošlje izpolnjen obrazec Vloga za izdelavo pogojev za prevoz izredne 

pošiljke na SŽ-TP na Službo za prodajo, marketing in podporo prodaji.  
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3.2 Vloga za izdelavo pogojev za prevoz izredne pošiljke mora vsebovati: 
 
3.2.1 V primeru prevoza IP, ki presega nakladalni profil: 

a) naziv, naslov in sedež podjetja, ki vlaga pisno vlogo; 
b) odpravno postajo (kraj prevzema); 
c) namembno postajo (kraj izročitve); 
d) ime prevoznika, ki bo prevažal pošiljko oziroma ime prevoznikov, ki bodo 

prevažali pošiljko na prevozni poti; 
e) prejemnik; 
f) carinsko postajo, kjer bo opravljeno carinjenje; 
g) prevozno pot in namembno državo; 
h) vrsto naklada in označitev njegove horizontalne in vertikalne projekcije z vsemi 

značilnimi podatki o dolžini, širini in višini naklada; 
i) vrsto blaga (NHM), maso blaga, število in maso kosov; 
j) ležišče naklada, če le to ne bo v sredini vagona; 
k) predviden čas nakladanja; 
l) navedbo ali pošiljko spremljajo spremljevalci stranke 
m) tehnične podatke o vagonih, ki jih za nakladanje zagotovi stranka. 

Tehnični podatki o vagonu obsegajo: 
- dolžino vagona med odbojnimi ploščami, 
- razdaljo med čepi podstavnih vozičkov ali med osmi vagona, 
- razdaljo med osmi v podstavnem vozičku, 
- taro vagona, 
- podatek ali  ima vagon oznako RIV, RIC ali TEN, 
- V max s katero sme vagon potovati v praznem ali naloženem stanju, 
- vrsto zavore,  
- vrsto spenjalne naprave, 
- višino poda vagona nad gornjim robom tirnice, 
- nosilnost vagona glede na kategorijo proge. 

 
Po potrebi prevoznik zahteva še dodatne podatke v kolikor je to potrebno za izdajo 
dovoljenja in zagotavljanje varnosti prevoza pošiljke. 
 

 
 Priloge, ki jih je potrebno priložiti Vlogi za izdelavo pogojev za prevoz izredne 

pošiljke so skice z merami naklada izražene v milimetrih(mm) v prečnem in po 
potrebi vzdolžnem preseku. Priložena mora biti tudi skica naložitve pošiljke na 
izbranem vagonu. Skice morajo biti izdelane v razmerju 1:25. V skici je treba 
zaznamovati kritične točke pošiljke in označiti natančno kotiranje.  

 
 
3.2.2 V primeru prevoza tirnega vozila na lastnih kolesih kot IP, razen podatkov iz določil 
 podtočke 3.2.1 še naslednje:  
 a)  vrsto vozila (npr.: lokomotiva, tirno vozilo, kamion, traktor, tank, ....) in  
      njegovo maso; 
 b)  skupno dolžino vozila med  nestisnjenimi odbojnimi napravami; 
 c)  maso vozila na dolžinski meter; 
 d)  število osi in dovoljeno obremenitev na os; 
 e)  razmik med končnima osema oziroma čepoma podstavnih vozičkov; 
 f)  razmik med osmi v podstavnem vozičku; 
 g)  značilnosti, ki ne ustrezajo tehničnim pogojem predpisanim s strani  
      prevoznikov oziroma pogojem, predvidenimi s tehničnimi predpisi; 
 h)  največjo dovoljeno hitrost v km/h; 
 i)  skice s potrebnimi merami v prečnem in vzdolžnem preseku; 
 j)  najmanjši radij, po katerem lahko vozi vozilo. 
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3.3 Stranka, ki želi predati v prevoz IP, mora Vlogo za izdelavo pogojev za prevoz 
izredne pošiljke predložiti SŽ-TP najkasneje 20 delovnih dni pred nameravanim 
prevozom za IP, ki se prevažajo v notranjem in mednarodnem prometu. 

 Za prevoze na infrastrukturi tujih uprav,  SŽ-TP ne jamči pravočasne pridobitve 
pogojev prevoza. 

 
 
4 Obvestilo o sprejetju oziroma zavrnitvi prevoza IP 
 
4.1 Kadar upravljavec na osnovi preučitve možnosti prevoza in določenih pogojev 
 dovoli prevoz IP, mora o tem pisno obvestiti SŽ-TP, z navedbo prevoznih pogojev, 
 katere mora izpolnjevati pošiljka. 
 
4.2 Če ni mogoče prevzeti IP na prevoz, upravljavec o tem pisno obvesti SŽ-TP s 
 potrebno obrazložitvijo. SŽ-TP o tem obvesti tudi stranko.  
 
 
4.3 Nastali stroški ob izdelavi pogojev za prevoz izredne pošiljke se zaračunajo stranki 

oz. naročniku vloge. 
 
 
5 Izdaja dovoljenja in izdelava službenega obvestila za prevoz IP 
 

Upravljavec izda pisno dovoljenje za prevoz IP s pogoji prevoza in določi čas 
 veljavnosti dovoljenja.  

 
 
6 Izpolnjevanje tovornega/vagonskega lista pri prevozu IP 
 
 Pošiljatelj je odgovoren za pravilno izpolnjevanje tovornega/vagonskega  lista. 

Poleg ostalih podatkov mora vpisati še: 
 
 - v polje 7 – Izjave pošiljatelja 

   Za vsakega prevoznika, ki sodeluje pri prevozu, se posebej vpiše:  
    »11 – Izredna pošiljka …….. (številka dovoljenja upravljavca)«; 
 
 - v polje 7 – Izjave pošiljatelja 

V kolikor je pri prevozu IP potrebna spremljava s strani stranke , se vpiše 
naslednja izjava:  

    » 3 – Spremljevalci ……. (ime in priimek) od ……… do ……. v soglasju s   

             prevoznikom ……. «; 
Vsak spremljevalec mora pridobiti obrazec CIT-13 in ga imeti ves čas 
 vožnje pri sebi. 

 
 - v polje 13 – Komercialni pogoji 

  Pod šifro »4« se vpišejo določene mejne postaje  …….. (za izredne pošiljke). 
 
 - v polju 22 – Izredne pošiljke 

  Prekrižati kvadratek z »X«. 
 


