
Priloga 1 

  
Roki v postopku dodeljevanja vlakovnih poti 

 
Upravljavec in prosilci morajo v postopku dodeljevanja vlakovnih poti upoštevati naslednje: 

Zap. 
št. 

Rok (do) Aktivnost 

1. X – 12 
Določitev tehničnih elementov javne železniške infrastrukture, ki so potrebni za 
izdelavo vlakovnih poti. 

2. X – 12 Objava programa omrežja Republike Slovenije za novo voznoredno obdobje. 

3. X – 11 Vzpostavitev začasnih mednarodnih vlakovnih poti. 

4. X – 11 Izdelava in objava kataloga vlakovnih poti. 

5. X – 8 

Naročilo vlakovnih poti v rednem postopku. 

Vloge za dodelitev oziroma naročila vlakovnih poti v rednem postopku, ki naj bi 
bile vključene v novi vozni red omrežja, morajo prosilci predložiti upravljavcu 
najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega leta. 

6. X – 4 

Priprava in izdaja osnutka novega voznega reda omrežja. 

Osnutek, ločen po prosilcih, upravljavec posreduje vsem, ki so vložili vloge za 
dodelitev vlakovnih poti, ter jim naloži, da mu v roku enega meseca sporočijo 
morebitne pripombe. Hkrati prevozniki izdelajo osnutke svojih voznih redov in jih 
po potrebi posredujejo drugim zainteresiranim strankam. 

7. X – 3 Pripombe prosilcev na osnutek voznega reda omrežja. 

8. X – 3 
Glede na prejete pripombe upravljavec v primeru nasprotij med zahtevami 
prosilcev organizira usklajevalni postopek in sprejme ustrezne ukrepe. 

9. X – 2 

Naknadno naročilo vlakovnih poti v zapoznelem postopku. 

Vloge za dodelitev oziroma naročila vlakovnih poti v zapoznelem postopku, ki naj 
bi bile vključene v novi vozni red omrežja, morajo prosilci predložiti upravljavcu 
najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu oktobru tekočega leta. Te vloge se 
sprejemajo po preteku roka za naročila vlakovnih poti v rednem postopku. 

10. X – 2 

Naročila informativnih vlakovnih poti. 

Vloge za izdelavo informativnih vlakovnih poti prosilec predloži upravljavcu v 
zapoznelem postopku najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu oktobru 
tekočega leta. Informativne vlakovne poti prosilci lahko naročajo šele po izdaji 
osnutka novega voznega reda omrežja. 

11. X – 2 Posvetovalni postopek z usklajevanjem vlakovnih poti. 

12. X – 2 Dodelitev vlakovnih poti. 

13. X – 2 Dostava novega voznega reda ločeno posameznim prosilcem. 

14. X – 2 Sprejem in objava novega voznega reda omrežja. 

15. X – 15 dni 

Javna objava voznega reda potniških vlakov za izvajanje obvezne gospodarske 
javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem 
prometu. 

16. X – 15 dni Objava dokumentov operativnega voznega reda upravljavca in prevoznikov. 

17. X Uveljavitev novega voznega reda omrežja. 

18. X + 12 Izdelava ter objava sprememb, odpovedi in storniranj vlakovnih poti. 

 


