
Priloga 8: Merila usklajenosti s predpisi, standardi in pravili stroke v javno železniško infrastrukturo 
 

  
PREDPISI, ZAKONI, 
UREDBE 

Kategorija Kriterij Št. točk 

D1 

posebnosti ukrepa* 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ALI po zakonu 
ALI povečanje 

ALI sinergija izvedbe, 
max. št. točk posamezne 

kategorije = 15 

izvedba ukrepa je 
predpisana po zakonu, 
pravilniku ali drugem 
podzakonskem aktu ali na 
podlagi odločb upravnih 
organov 

odprava neskladnosti na objektih in napravah 

15 
nivojsko križanje 

izvennivojsko križanje 

protihrupni ukrepi 

drugo 

omogoča tehnično 
poenotenost in izboljšanje 
tehničnih parametrov proge 
ali tehnologije vodenja 
prometa. 
- 1 do  2 kriterija  10 tč. 
- 3 do  5 kriterijev  13 tč. 
- 6 do  8 kriterijev  15 tč. 

dvig osne obremenitve  

10 - 15 

povečanje svetlega profila  

povečanje dolžine tirov na 750 m  

povečanje hitrosti  

SV naprave 

TK naprave 

VM vozna mreža  

EE naprave 

sinergijski učinek izvedbe 
ukrepa in izboljšanje okolja 

vključuje izgradnjo postaje/postajališča s 
spremljajočimi objekti 

5 

vključuje izgradnjo izvennivojskega prehoda na 
odprti progi ali postaji/postajališču 

5 

vključuje izgradnjo nivojskega prehoda na odprti 
progi ali postaji/postajališču 

5 

vključuje pasivno in aktivno zaščito pred hrupom 

vključuje elemente za zmanjšanje hrupa na 
izvoru 

vključuje elemente za zmanjšanje emisij 
škodljivih snovi 

vključuje ureditev vodotoka, komunalnih vodov 
in drugo 

      Skupaj D1 max 15 

          

D2 prometne razmere 

prometne obremenitve 
(PLDP potniških vlakov) 

do 10 1 

od 11 do 30 2 

od 31 do 60 3 

nad 60 5 

prometne obremenitve 
(PLDP tovornih vlakov) 

do 5 1 

od 6 do 25 2 

od 26 do 50 3 

nad 50 5 

prepustna zmogljivost 
izkoriščena v (%) 

nad 80% ali v primeru novogradnje 5 

od 60% do 80% 3 

pod 60% 1 

rast prometa 

nična oziroma blaga rast 0 

zmerna 1 

izrazita 2 

      Skupaj D2 max 15 

          

          

D3 

ohranjanje obstoječega 
stanja objekta ter odprava 
posledic naravnih nesreč in 
izrednih dogodkov 

nujnost izvedbe ukrepa 

potreben 10 

zelo potreben 12 

nujen 15 

      Skupaj D3 max 15 



          

D4 prometna varnost 

prometne nesreče 
(zagotavljanje varnosti) 

s smrtnim izidom 5 

s hudimi in lahkimi telesnimi poškodbami 4 

z materialno škodo 3 

zagotavlja osnovni nivo varnosti 3 

preusmeritev tovora ali 
potnikov s cest na železnico 

izrazito povečanje 5 

zmerno povečanje 4 

blago povečanje 2 

prehodi preko železniških 
tirov 

nezavarovan prehod 

5 

razdalja med dvema nivojskima prehodoma ali 
nivojskim in izvennivojskim prehodom manjša 
od predpisane 

nivojski prehod na postaji 

neustrezen prehod 

      Skupaj D4 max 15 

 


