
 
 

Priročnik o zagotavljanju podatkov o vagonih za potrebe spremljanja 
preko portala e-Tovorni promet 

 
1. Namen priročnika 

 
Da bi lahko lastniki (imetniki) vagonov spremljali gibanje oziroma status vagonov, ko se le-ti 
nahajajo na območju SŽ, morajo dati na razpolago seznam vagonov in nekatere druge 
podatke, povezane s tehničnimi lastnostmi vagonov. Ta seznam služi SŽ kot osnova za 
zagotavljanje podatkov upravičencu razpolaganja s podatki o gibanju in statusu vagonov. 
Vagoni, ki se nahajajo v seznamu, niso uvrščeni v vagonski park SŽ. 
 
Priročnik opredeljuje strukturo in vsebino podatkov, vrsto možnih načinov formiranja 
seznama vagonov, način in mesto posredovanja seznama vagonov, časovni vidik 
posredovanja podatkov seznama vagonov.  
 

2. Struktura in vsebina podatkov ter poimenovanje datotek 
 
Zap Dolžina Vrsta informacije Enota  

Mere Tip Kategorija Komentar 

1 5 Lastnik vagona  n O Šifra lastnika vagona, s 
katero je registriran pri SŽ. 

2 12 Individualna številka 
vagona  n O Vključno s kontrolno 

številko 

3 5 Črkovna oznaka serije 
in pod-serije  an Z Serija izpisano z velikimi 

črkami, pod-serija z malimi

4 2 Število osi  n Z  
 

5 5 Dolžina vagona preko 
odbojnikov Cm n Z  

6 6 Lastna teža vagona Kg n Z  
 

7 3 Največja tehnična 
dovoljena hitrost km/h n Z  

8 8 Zadnja revizija YYYYMMDD date Z  
 

9 8 Naslednja revizija YYYYMMDD date Z  
 

       
Kategorija: O-Obvezno; Z-Zaželeno 
 
Ime datoteke s posredovanimi podatki je sestavljena iz naslednjih elementov: 
 

− Šifra lastnika vagona 
− Datum izvedene spremembe seznama vagonov 
− Zaporedna številka posredovane datoteke 
 
Primer: 

99999_20073112_1.txt 



 
3. Vrsta možnih načinov formiranih seznamov 

 
Seznam vagonov se lahko pripravi v tekstualni datoteki (txt) ali v preglednici (XLS). Pri obeh 
je obvezna priprava podatkov glede na opredeljeno strukturo. 
 
V primeru formiranja podatkov v besedilni datoteki je potrebno podatke ločiti z znakom | 
(ACSII 124). 
 

4. Način in mesto posredovanja seznama vagonov 
 
Seznam vagonov se posreduje na naslednji elektronski naslov: martina.hrastnik@slo-
zeleznice.si. Kopija se dostavi tudi na naslov anton.jug@slo-zeleznice.si. 
 
Prejemnik elektronskega sporočila potrdi sprejem podatkov. V odgovoru tudi potrdi stanje 
glede pravilnosti in popolnosti posredovanih podatkov. V nasprotnem zahteva dopolnitev 
podatkov. 
 
Podatki se v ISSŽ (Informacijski sistem Slovenskih železnic) implementirajo v petih delovnih 
dnevih po prejemu (dan prejema + pet dni). 
 

5. Časovni vidik posredovanja podatkov 
 
Podatke seznama vagonov mora lastnik vagonov v celoti posredovati vedno, ko pride do 
spremembe števila vagonov ali spremembe karakteristik vagonov v njegovem vagonskem 
parku. 
 
Lastnik vagonov mora spremembe posredovati v roku 2 delovnih dneh od izvedene 
spremembe. 
 

6. Pooblastila 
 
V kolikor lastnik vagonov pooblasti drugo podjetje, da zanj opravlja aktivnosti sledenja 
vagonov ali uporabo vagonov, mora posredovati pisno soglasje lastnika vagona. 
 
Da lahko lastnik vagona uporablja storitve portala e-Tovorni promet, mora biti registriran kot 
uporabnik storitev Slovenskih železnic. Prav tako pa je potrebna tudi registracija za uporabo 
portala e-Tovorni promet, v kolikor uporabnik še ni registriran.  
 
Kontaktne informacije za potrebe določil iz te točke so:  

elektronska pošta:  peter.kodre@slo-zeleznice.si ali  
telefaks:    + 386 1 29 14 838 

 
7. Varnost podatkov 

 
Uporabniku se z dnevom ugotovitve, prekine možnost dostopa do podatkov o gibanju in 
statusu vagone, če se ugotovi: 

− da uporabnik ne sporoči sprememb v opredeljenem roku; 
− da so v seznamu vagonov navedeni vagoni, njegovi. 

 

mailto:martina.hrastnik@slo-zeleznice.si
mailto:martina.hrastnik@slo-zeleznice.si
mailto:anton.jug@slo-zeleznice.si
mailto:peter.kodre@slo-zeleznice.si


Slovenske železnice ne odgovarjajo za ustrezno distribucijo podatkov, če uporabnik ne 
zagotavlja podatkov v skladu s tem Priročnikom. 
 

8. Priloge 



Priloga 1: Primer podatkov (datoteka TXT) 
 
"Lastnik vagona"|"Individualna številka vagona"|"Črkovna oznaka serije in podserije"|"Število osi"|"Dolžina vagona preko odbojnikov"|"Lastna teža vagona"|"Največja 
tehnična dovoljena hitrost"|"Zadnja revizija"|"Naslednja revizija" 
9999,00|"123456789012"|"Habb"|4,00|157,00|12560,00|100,00|20070101,00|20153112,00 
9999,00|"123456789013"|"Habbilns"|4,00|169,00|12560,00|100,00|20070101,00|20153112,00 
9999,00|"123456789014"|"Gbs"|2,00|239,00|10237,00|100,00|20070101,00|20153112,00 
 
Priloga 2: Primer podatkov (datoteka XLS) 
 

Lastnik 
vagona 

Individualna 
številka vagona 

Črkovna oznaka 
serije in 
podserije 

Število 
osi 

Dolžina vagona 
preko 
odbojnikov 

Lastna 
teža 
vagona 

Največja 
tehnična 
dovoljena hitrost

Zadnja 
revizija 

Naslednja 
revizija 

99999 123456789012 Habb 4 157 12560 100 20070101 20153112
99999 123456789013 Habbilns 4 169 12560 100 20070101 20153112
99999 123456789014 Gbs 2 239 10237 100 20070101 20153112
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