
 

Priloga 7 
 

IZPISEK 
IZ OPERATIVNIH VOZNIH REDOV ZA POSTAJNO OSEBJE                        P-8 

VELJA OD ………. DO ……… 
 
        Postaja: ……………..                                                             Službeno mesto: …………………… 
 

Številka vlaka 
Dnevi vožnje 

Odhod s 
sosednje 
postaje 

Prihod Odhod Tir Opombe smer 
1 

smer 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        

 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca in posameznih stolpcev 
 
(1) V glavi obrazca se vpiše datum začetka in konca voznoredne dobe, za katero izpisek 
velja, ime postaje in delovnega mesta, za katerega je izpisek izdelan. 
(2) V Obrazec P-8 je treba vpisati podatke iz operativnega voznega reda za vsak vlak v 
časovnem zaporedju. 
(3) V posamezni stolpec se vpisujejo naslednja vsebina in  podatki: 
 

Št. 
stolpca Vsebina in podatki, ki se vpišejo  v stolpec 

1 številka vlaka za smer vožnje vlaka od začetka proti koncu proge. Pri posebnih 
vlakih je treba pred številko vlaka vpisati veliko črko »P«; 

2 številka vlaka za smer vožnje vlaka od konca proti začetku proge. Pri posebnih 
vlakih je treba pred številko vlaka vpisati veliko črko »P«; 

3 koledar vožnje vlaka s simboli, ki se uporabljajo v voznem redu posameznega 
vlaka; 

4 čas odhoda oziroma prevoza vlaka s sosednje postaje; 
5 čas prihoda vlaka v primeru, če ima vlak postanek; 

6 čas odhoda vlaka oziroma čas prevoza vlaka, če ima vlak prevoz, ostane stolpec 5 
prazen; 

7 
številka uvoznega ali izvoznega tira; v primeru, da uvozni in izvozni tir nista ista, se 
tira vpišeta v obliki ulomka, in sicer številka uvoznega tira v števcu in številka 
izvoznega tira v imenovalcu; 

8 

opombe; pod opombe se vpisuje s kraticami zasedba vlaka (»VV - vlak spremlja 
samo vlakovodja ali vodja vlaka, »sprev« - vlak spremlja samo sprevodnik, »sklp« - 
vlak spremlja samo sklepnik, »brez« - vlak brez vlakospremnega osebja, »EZ« - 
enojna zasedba - vlečno vozilo zasedeno samo s strojevodjem, »EZ-brez« - vlak z 
enojno zasedbo vlečnega vozila in brez vlakospremnega osebja) in druge opombe, 
vezane na vozni red posameznega vlaka. 

 
(4) Pod vpisanimi podatki za vlake je treba opisati pomen posameznih simbolov, 
uporabljenih v stolpcu 3. 
(5) Izpisek iz voznih redov za postajno osebje se lahko izdela tudi računalniško, po vsebini 
in obliki pa mora biti enak. 




