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PREDGOVOR
To delo je namenjeno študentom višjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programu
Logistično inženirstvo. Vsebine so prilagojene ciljem študijskega programa in predmeta
Logistična infrastruktura ter študentom dajejo potrebna znanja s področja logistične
infrastrukture.
V logističnih procesih, ki imajo zelo vidno vlogo v družbeno gospodarskem razvoju, se
uporablja logistična infrastruktura različnih vrst in značilnosti. S to se bodo inženirji logistike
pri svojem delu neposredno srečevali oziroma jo uporabljali, načrtovali, upravljali ..., zato
morajo poznati njeno vlogo, elemente, značilnosti, naloge upravljanja, ...
Pomembno predpogoj, ki med drugim omogoča pozitiven razvoj logistične dejavnosti in
učinkovito izvajanje logističnih procesov, je ustrezno načrtovanje logistične infrastrukture. To
mora slediti sodobnim trendom, danim možnostim, razvoju in predpisom, čemur so
prilagojene vsebine tega dela. Načrtovanje v tem primeru ni mišljeno v smislu projektiranja,
saj je to izključna pristojnost projektantov oziroma projektantskih organizacij, temveč
predvsem v smislu izkazovanja potreb in priprave predlogov za določene ukrepe s tega
področja.
Vsebina predmeta logistična infrastruktura je zelo kompleksna in obsežna, saj obsega
infrastrukturo različnih prometnih podsistemov, vključno z infrastrukturo drugih logističnih
sistemov. Zaradi tega je osredotočena na bistvene segmente, ki jih bodo morali bodoči
inženirji logistike pri svojem delu poznati. Z namenom enostavnejšega, razumljivega in
preglednejšega študija je delo podprto s številnimi grafičnimi ponazoritvami, ki omogočajo
študentom tudi vizualno predstavo glede posameznih elementov logistične infrastrukture.
Ob navedenem vsem študentom priporočam, da ob osvojenih znanjih spremljajo aktualno
problematiko ter razvoj logistične infrastrukture, vključno s predpisi, saj bodo le na ta način
lahko svoje znanje in sposobnosti v največji možni meri izkoristili.

Avtor
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1 UVOD V LOGISTIČNO INFRASTRUKTURO
Zaradi hitrega razvoja proizvodnje in vedno večjega povpraševanja po kvalitetnejših, cenovno
ugodnih in hitro dostopnih izdelkih in storitvah je pomen logistike vse bolj odločilnega
pomena. Brez te dejavnosti namreč ne more obstajati sistem blagovne izmenjave (domači in
tudi mednarodni), sistem gospodarstva ter sistem družbene reprodukcije. Le s pomočjo
logističnega sistema deluje dandanašnji sistem proizvodna – potrošnja, ki je osnova vsakega
gospodarstva države.
Temeljni pogoj za učinkovito izvajanje logističnih procesov je sodobna in dobro razvita
logistična infrastruktura, v skop katere spada infrastruktura vseh prometnih podsistemov
(cestni, železniški, vodni, zračni ...). V tem in nadaljnjih poglavjih bodo vsa bistvena področja
logistične infrastrukture tudi podrobneje obravnavana.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali pojem logistične infrastrukture;
 razumeli vlogo, namen in pomen logistične infrastrukture.

1.1

POJEM LOGISTIČNE INFRASTRUKTURE

Logistična infrastruktura v skladu s sodobno teorijo in prakso predstavlja vse prostorske
objekte, po katerih se gibljejo transportna sredstva (prometne poti), vključno s
pripadajočimi napravami in opremo teh poti ter z drugimi statičnimi pripadajočimi
objekti, ki služijo potrebam logističnih procesov (npr. za trasformiranje in gibanje
transportnih enot, skladiščenje in druge logistične operacije). Med logistične infrastrukturne
objekte se torej prištevajo tudi statični objekti, ki so namenjeni izvajanju javnih prevozov
in drugih logističnih storitev (npr. potniški in tovorni terminali, avtobusne in železniške
postaje ...), in objekti, ki so namenjeni vzdrževanju logistične infrastrukture ter
izvajanju spremljajočih dejavnosti (npr. oskrba in vzdrževanje prevoznih sredstev ...).
Logistična infrastruktura je nujna za ustvarjanje logističnih procesov ter prispeva k varnosti in
reguliranju prometa, nenazadnje pa predstavlja zunanji dejavnik organizacije.
Del logistične infrastrukture je tudi prometna infrastruktura, torej infrastruktura različnih
prometnih podsistemov. Ta podpira izvajanje prometnih procesov posameznih prometnih
podsistemov.
Pri opredelitvi pojma logistična infrastruktura pa je treba poudariti, da je tega treba razumeti
širše in ne samo neposredno kot npr. stabilne objekte in naprave. K logistični infrastrukturi
namreč sodijo tudi organizacija in institucionalna pravila, saj načrtovanje, projektiranje,
gradnja, upravljanje ter sistem pravil (npr. pravila v cestnem prometu ...) pomembno
vplivajo na razvoj in uporabo logistične infrastrukture, s tem pa tudi na logistične procese.
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1.2

VLOGA IN POMEN LOGISTIČNE INFRASTRUKTURE

Dobro zgrajena logistična infrastruktura se je včasih obravnavala kot najpomembnejši
razvojni dejavnik. Sicer to deloma velja še danes, predvsem pri medregionalnem
povezovanju, v razvitejših državah zahodne Evrope in trajnostnem obravnavanju prometa
dobiva prometna stroka nov pomen. Večji pomen se daje ustreznemu načrtovanju prometne
infrastrukture ob upoštevanju trajnostnih načel (ob njenem razvojnem vplivu, ki je sicer
pozitiven, ima promet tudi negativne vplive, kot sta ob povečanih prometnih obremenitvah
predvsem prometna (ne)varnost in vplivi na okolje – npr. emisije hrupa in plinov, poraba
prostora, ki povzročajo t. i. eksterne stroške prometa (Maibach et al., 2008) – slika 1.

Slika 1: Primer odvisnosti eksternih stroškov cestnega prometa od prometne obremenitve
Vir: Lasten
V splošnem velja, da predvsem v slabo dostopnih pokrajinah vodi izgradnja prometne
infrastrukture do dokaj velikih pozitivnih učinkov, vendar pa se učinek nadaljnjega širjenja
prometne infrastrukture postopoma zmanjšuje.
Razvoj transportnih storitev gre v smeri doseganja večjih hitrosti, večje nosilnosti in večje
varnosti. Tako razvoj logističnih sredstev vpliva tudi na tehnologijo in organizacijo dela pri
uporabnikih transportnih storitev.
Logistični sistem predstavlja poglavitno vejo gospodarskega sistema države. Brez razvitega
logističnega (prometnega) sistema se ne morejo razvijati niti gospodarske niti družbene
dejavnosti. Obstaja soodvisnost med stopnjo razvoja logistične dejavnosti in ravnijo
razvitosti gospodarstva, o kateri je moč brati v številni strokovni in znanstveni literaturi. Če
torej izhajamo iz trditve, da učinkovite logistične dejavnosti ni brez sodobno razvite logistične
infrastrukture, potem je njena vloga jasno izražena.
Bistven element logističnega sistema predstavlja logistična infrastruktura (prometnice, morska
pristanišča, pristanišča notranjih plovnih poti, letališča, cevovodi …). Od trenutka
projektiranja, konstruiranja, izgradnje, eksploatacije, ter vzdrževanje logistične infrastrukture
vpliva na optimizacijo logističnega sistema, s tem da se intenziteta tega vpliva razlikuje od
vrste prometa.
Logistična infrastruktura torej služi proizvodnji logističnih storitev ter prispeva k varnosti in
reguliranju prometa in nenazadnje predstavlja zunanji dejavnik organizacije. Logistična
infrastruktura se nenehno modernizira, izpolnjuje in razvija in s tem zagotavlja uspešno
delovanje celotnega logističnega sistema.
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RAZMISLITE
Določite vsaj deset elementov logistične infrastrukture, jih medsebojno
primerjaj in ugotovi njihovo vlogo v sistemu logistične infrastrukture.

1.3

POVZETEK

Pojem logistična infrastruktura ima zelo širok pomen. Zraven prometnih poti, kot osnovnega
elementa logistične infrastrukture, namreč vključuje tudi naprave in opremo teh poti ter druge
statične objekte, ki služijo potrebam logističnih procesov (npr. objekti namenjeni opravljanju
javnega prevoza potnikov, tovorni terminali, skladišča ...). Prav tako se v sklop logistične
infrastrukture prištevajo tudi objekti, ki so namenjeni izvajanju vzdrževanja logistične
infrastrukture ter izvajanju spremljevalnih dejavnosti (med slednje sodijo na primer
počivališča, objekti za oskrbovanje transportnih sredstev različnih prometnih podsistemov ...).
V širšem pomenu pojma logistična infrastruktura vanj spadajo tudi organizacija in
institucionalna pravila, ki veljajo pri načrtovanju, projektiranju, gradnji, upravljanju in
uporabi.
Vloga in pomen logistične infrastrukture se kaže predvsem v njeni povezovalni funkciji (npr.
omogočanju nemotenega in varnega odvijanja različnih vrst prometa), prav tako pa tudi v
njeni funkciji v okviru družbene reprodukcije (povezovanje proizvodnje, potrošnje in porabe)
ter soodvisnosti med gospodarskim razvojem in razvojem logistične dejavnosti.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Kaj obsega pojem "logistična infrastruktura"?
2. Razvrstite elemente logistične infrastrukture.
3. Ovrednotite pomen logistične infrastrukture oz. njenih elementov z vidika
delovanja logističnega sistema in gospodarskega razvoja.
4. Kakšen je pomen t. i. eksternih stroškov pri načrtovanju prometne infrastrukture?
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2 INFRASTRUKTURA CESTNEGA PROMETA
Infrastrukturo cestnega prometa predstavljajo vse vrste in kategorije cest in poti, vključno s
pripadajočimi prometnimi objekti ter prometno signalizacijo in prometno opremo. Gre torej
za fiksne elemente, katerih namen je ustvarjanje pogojev za gibanje cestnih prevoznih
sredstev, reguliranje cestnega prometa ter zagotavljanje vseh potrebnih varnostnih pogojev.
Med infrastrukturne objekte se prištevajo tudi objekti, ki so namenjeni izvajanju storitev
javnega cestnega prevoza (npr. avtobusne postaje, postajališča, tovorni terminali ...),
spremljajoči objekti ob cestah (npr. počivališča, parkirišča ...), in objekti, ki so namenjeni
vzdrževanju cestne infrastrukture.
V tem poglavju obravnavamo vse bistvene elemente infrastrukture cestnega prometa, od
katerih ima vsak svojo, bolj ali manj pomembno vlogo znotraj cestnega prometnega sistema.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali elemente infrastrukture cestnega prometa in njihove značilnosti;
 razumeli vlogo in pomen posameznih elementov v sistemu cestne infrastrukture;
 znali na praktičnih primerih opredeliti infrastrukturo cestnega prometa;
 razlikovali specifike infrastrukture cestnega prometa;
 znali analizirati in načrtovati bistvena področja infrastrukture cestnega prometa.

2.1

VRSTE IN KATEGORIZACIJA CEST

Cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko
uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom (Zakon
o javnih cestah, 2006). Ceste, združene v nek sistem, ne glede na njihovo vrsto in kategorijo,
predstavljajo cestno omrežje.
Glede na lastništvo so ceste lahko:
 javne ali
 nekategorizirane ceste.
Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak
prosto uporablja, vendar le na način in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah in
varnosti cestnega prometa (Zakon o javnih cestah, 2006). Namenjene so lahko vsem
uporabnikom ali samo določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za promet motornih
vozil, ceste, rezervirane za promet kolesarjev ali za druge vrste prometa). Nekategorizirane
ceste pa niso kategorizirane kot javne ceste in z njimi upravlja lastnik oz. od lastnika
pooblaščen upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do
objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v
zasebni lasti ipd.) (Zakon o javnih cestah, 2006).
Poseben pomen z vidika uporabe, upravljanja in vzdrževanja javnih cest ima njihova
kategorizacija, ki je izvedena na podlagi pomena cest za cestni promet oz. njihove
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povezovalne funkcije. Skladno s to se javne ceste v Republiki Sloveniji delijo na državne in
občinske ceste1, njihova podrobnejša razvrstitev in označevanje pa sta razvidna s slike 2.

Slika 2: Kategorizacija in označevanje javnih cest
Vir: Lasten
V prostoru potekajo javne ceste po različnih okoljih. Glede na ta kriterij se delijo na:
 ceste v naselju2 in
 ceste zunaj naselja.

1

Več o tem na http://www.mzp.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/.

2

Meje naselja se na javnih cestah označujejo s predpisanimi prometnimi znaki »naselje« (III-14) in »konec naselja« (III-15).
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Po prometnotehnični razvrstitvi se ceste razvrščajo glede na prometno funkcijo v štiri vrste
cest, in sicer (Pravilnik o projektiranju cest, 2005):
 daljinske ceste (oznaka DC – navezujejo se na ostale daljinske ceste v državi in v
tujini ter medsebojno povezuje regionalna središča z višjim prometnim nivojem uslug,
priključevanja ali križanja z ostalimi cestami ali z železniško progo so izvennivojska);
 povezovalne ceste (oznaka PC – navezujejo se na daljinsko cesto ter medsebojno
povezujejo regionalna središča z naselji in mestnimi predeli);
 zbirne ceste (oznaka ZC – povezujejo povezovalne ceste z občinskim središči, manjša
naselja ali mestne četrti ter zagotavljajo povezave z dostopnimi cestami) in
 dostopne ceste (oznaka DP – povezujejo manjša naselja in primestna naselja z
občinskimi ali mestnim središči ter zagotavljajo povezave z zbirnimi cestami).
Upoštevajoč kategorizacijo javnih cest lahko prometno funkcijo zagotavljajo kategorije javnih
cest, ki so razvidne iz tabele 1.
Tabela 1: Prometna funkcija cest glede na kategorije
FUNKCIJA CESTE OZNAKA
VRSTA CESTE
DC
avtocesta, hitra cesta, glavna cesta
Daljinska cesta
PC
glavna cesta, regionalna cesta
Povezovalna cesta
ZC
regionalna cesta, lokalna cesta
Zbirna cesta
DP
lokalna cesta, lokalna pot
Dostopna cesta
Vir: Pravilnik o projektiranju cest, 2005

OZNAKA
AC, HC, GC
GC, RC
RC, LC
LC, LP

RAZMISLITE
Razmislite in ugotovite kakšna se vloga in pomen posameznih vrst cest
v sistemu cestnega omrežja?

2.2

ELEMENTI CEST

Ceste predstavljajo kompleksno prometno površino, ki je sestavljena iz številnih elementov,
pri čemer ima vsak izmed njih določeno funkcijo. Vsako cesto tako karakterizirajo različne
oblikovne in konstrukcijsko-tehnične značilnosti cest, pri tem pa je treba zadostiti določenim
kriterijem – mejnim vrednostim, ki so pogojene z zakonitostmi mehanike, vozne dinamike ter
značilnostmi voznikov v cestnem prometu.
Javno cesto sestavljajo (Zakon o javnih cestah, 2006):
 cestno telo (del javne ceste, ki ga sestavljata nasip in voziščna konstrukcija);
 cestni objekti (mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, predori, galerije,
podporne in oporne konstrukcije ter podhodi in nadhodi);
 naprave za odvodnjavanje ceste (naprave za zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje
površinske in talne vode – odvodni jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže, vtočni
in revizijski jaški, prepusti, kanalizacija, vodnjaki, ponikalnice in podobno);
 brežine ceste (naravno nastala ali zgrajena nagnjena površina zemljišča ob cestnem
telesu);
 cestni svet;
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prometne površine zunaj vozišča (npr. počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča
in obračališča, prostori in objekti za tehtanje in nadzor prometa);
površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
priključki na cesto v širini cestnega sveta (ti so del javne ceste, z njimi pa se javna
cesta iste ali nižje kategorije, nekategorizirana cesta ali pristop do objekta oz.
zemljišča navezuje na to cesto);
križišča;
prometna signalizacija in prometna oprema;
cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti prometa, zaščiti ceste ter
zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa na njej (npr. telekomunikacijske
in električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki so namenjene prometu, stacionarne
naprave za nadzor in urejanje prometa, naprave za nadzor nad stanjem vozišča ...);
naprave za evidentiranje prometa.

Za sestavni del javne ceste se štejejo tudi zemljišča, objekti in naprave, ki jih je investitor v
javno cesto pridobil ali zgradil za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za opravljanje
spremljajočih dejavnosti ob cesti.
Geometrijski in konstrukcijski elementi se določajo na osnovi prometne funkcije, vrste ceste,
kategorije terena in prometnih obremenitev (npr. PLDP). Pri projektiranju je treba upoštevati
tudi zahtevnost terena, strukturno urejenost prostora, geotehnične in hidrotehnične pogoje
ceste ter ostale posebne pogoje območja (veter, sneg, zaščita naravnega ali bivalnega okolja).
2.2.1

Osnovni parametri določanja elementov cest

Med osnovne tehnične parametre za določanje elementov cest se uvrščajo parametri prikazani
na sliki 3 (Pravilnik o projektiranju cest, 2005).

Slika 3: Osnovni parametri določanja elementov cest
Vir: Lasten
2.2.1.1 Projektna hitrost
Projektna hitrost je tista največja konstantna hitrost vožnje na bodoči cesti, ki še zagotavlja
varno in udobno vožnjo na določeni cesti, ob predvidevanju, da sta varnost in udobnost
vožnje odvisni le od geometrijske oblike ceste ter prečnega profila vozišča. Varna vožnja
mora biti zagotovljena na mokrem in suhem vozišču (Pravilnik o projektiranju cest, 2005).
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Vsi elementi ceste, določeni na osnovi izbrane projektne hitrosti, morajo biti takšni, da je v
popolnosti zagotovljeno:
 varnost gibanja vozila,
 udobnost voznika ter potnikov v vozilu.
Projektna hitrost mora biti izbrana tako, da določa takšne elemente ceste, ki zagotavljajo
potrebno prepustnost ceste še na koncu planske dobe (za novogradnje 20 let, za rekonstrukcije
in modernizacije obstoječih cest pa 5 do 20 let).
Ceste, ki so grajene za velike projektne hitrosti, prepuščajo velik prometni volumen, zahtevajo
pa tudi velika vlaganja finančnih sredstev. Vrednost računske hitrosti mora biti zato izbrana
tudi tako, da ostanejo gradbeni stroški v razumnih mejah.
Projektna hitrost mora biti na določenem odseku ceste konstantna.
Da se projektanti cest izognejo subjektivni presoji pri izbiri velikosti projektne hitrosti, je le-ta
predpisana v odvisnosti od oblike terena ter funkcije in vrste ceste, kot je razvidno iz
tabele 2.
Tabela 2: Predpisane vrednosti projektne hitrosti
Funkcija in vrsta ceste

Projektna hitrost Vp [km/h]
Ravninski in
Hribovit
Gorski
gričevnat teren
teren
teren

Daljinske ceste – DC
Avtocesta
Hitra cesta
Glavna cesta

130
120
100

100
100
80

80
70
60

Povezovalne ceste – PC
Glavna cesta
Regionalna cesta

90
80

70
60

60
50

Zbirne ceste – ZC
Regionalna cesta
Lokalna cesta

70
60

50
50

40
40

Dostopne ceste – DP
Lokalna cesta
50
40
Lokalna pot
40
prevoznost
Vir: Pravilnik o projektiranju cest, 2005

prevoznost
prevoznost

Dejanska (vozna) hitrost gibanja vozil na izgrajenem odseku seveda ne bo enaka projektni
hitrosti. Odvisna bo od stanja in razmer na cesti in v prometu, vremenskih razmer, od
sposobnosti in načina vožnje voznikov motornih vozil in drugih dejavnikov.
2.2.1.2 Koeficient drsnega trenja med pnevmatikami in voziščem
Tehnična varnost motornega vozila po cesti je opredeljena tudi z minimalno vrednostjo
koeficienta drsnega trenja, ki mora biti zagotovljena na stiku čistega in mokrega vozišča s
pnevmatiko.
V predpisih zajete vrednosti koeficientov drsnega trenja, ki se uporabljajo za dimenzioniranje
tehničnih elementov ceste, so empirično določene kot:
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vrednosti koeficienta drsnega trenja v tangencialni smeri in
vrednosti koeficienta drsnega trenja v radialni smeri.

2.2.1.3 Udobnost, varnost, zanesljivost
Pri izbiri projektnih elementov cest je treba upoštevati, da imajo vozniki zraven zagotovljene
"tehnične" varnosti tudi "psihološko" varnost. Zavedati se je treba, da je psihološka varnost
najtesneje povezana z voznikovimi občutji pri doživljanju vožnje, takšen občutek pa imajo
vozniki takrat, ko se med vožnjo počutijo udobno in vožnjo doživljajo tudi kot estetski užitek
(slika 4).

Slika 4: Osnovni dejavniki udobnosti vožnje
Vir: Lasten
Pri projektiranju cest se predpostavlja enakomerna hitrost vožnje na celotnem odseku ceste. S
tem se preprečijo nezaželeni sunki pri vožnji (spreminjanje hitrosti vožnje, spreminjanje
smeri).
Z varnostnega vidika, predvsem pa zaščite šibkejših udeležencev (pešcev, kolesarjev, otrok),
je pomembno, da določene ceste voznikom ne smejo dajati prevelikega in "lažnega" občutka
varnosti, saj zaradi tega vozijo hitreje, kot je sicer dovoljeno (npr. s prometno signalizacijo).

RAZMISLITE
Razmislite in pojasnite kakšen je odnos med projektno hitrostjo,
koeficientom drsnega trenja ter udobnostjo, varnostjo in zanesljivostjo
pri vožnji?
2.2.2

Elementi vzdolžnega profila cest

Višinski potek trase ceste se prikaže s pomočjo elementov vzdolžnega profila ceste. Ta profil
predstavlja presek ceste z vertikalno ravnino, ki poteka skozi os ceste. Lega posamezne točke
ceste v vzdolžnem profilu je definirana z njeno nadmorsko višino in s horizontalno
oddaljenostjo od začetne točke ceste (stacionaža točke). Presečnica ploskve vozišča s to
vertikalno ravnino pa se imenuje niveleta (slika 5).
Niveleta ceste predstavlja višinski potek osi ali robov vozišča in se oblikuje s tangentami in z
vertikalnimi zaokrožitvami (Pravilnik o projektiranju cest, 2005).
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Slika 5: Potek nivelete
Vir: Lasten
Teren, na katerem potekajo (oz. se gradijo) ceste, je le v redkih primerih popolnoma
vodoraven, pa še to zgolj v krajših razdaljah. Zaradi tega je niveleta ceste le izjemoma
horizontalna, temveč ima praviloma določen vzdolžni nagib.
Vzdolžni nagib (na sliki 5 označen s črko s) ceste se izrazi v %. Nagib (izražen v %) je tudi
100-kratna vrednost tangensa naklonskega kota v odnosu na vodoravno površino ceste.
Največji dopustni nagib nivelete je določen s predpisi.
Zagotovitev vzdolžnega nagiba je zaradi odvodnjavanja ceste še posebej pomembna na
odsekih, kjer je prečni nagib vozišča majhen (minimalni ali celo manjši prečni nagib).
2.2.3

Elementi prečnega profila cest

Prečni profil ceste predstavlja presek ceste z vertikalno ravnino, ki poteka pravokotno na os
ceste. Pri njegovem obravnavanju je treba posebno pozornost nameniti (Pravilnik o
projektiranju cest, 2005):
 prometnemu profilu ceste in
 prostemu profilu.
Prometni profil ceste zajema tri elemente. To so: prečni3 prerez merodajnega vozila, prostor,
ki je potreben za premikanje (gibanje) vozila in ter varnostna širina med vozili. Predstavlja
torej določen prostor nad površino za neovirano vožnjo vozil. Prometni profil predstavlja del
prostega profila ceste, kateri zraven prometnega profila obsega tudi varnostno višino in
varnostno širino. V prosti profil ceste ne smejo posegati stalne fizične ovire, ki se nahajajo ob
cesti (npr. drevesa, objekti ali deli objektov ...) – slika 6.

3

Dimenzije in obračalni radiji merodajnih vozil so določeni v Pravilniku o projektiranju cest.
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Slika 6: Prometni in prosti profil ceste
Vir: Lasten
Dimenzijo prometnega – prečnega profila ceste določajo:
 širina in število voznih in dodatnih pasov,
 robni in ločilni pasovi,
 višina merodajnega vozila.
Dimenzije prostega profila tvorijo dimenzije prometnega profila, povečana varnostna širina
(in višina), določena s predpisi.
Cesta lahko poteka na nasipu (slika 7) ali vkopu (slika 8). Nagib brežine nasipa ali vkopa
ceste se oblikuje na osnovi geotehničnih podatkov stabilnosti pobočja in kvalitete zemljin ali
hribin, uporabljenih za izdelavo nasipov. Nasip za cesto se lahko izvede z enotnim ali z
lomljenim nagibom brežine, kar je odvisno od več dejavnikov, in sicer:
 višine nasipa,
 kvalitete materiala za gradnjo nasipa in
 nosilnosti temeljnih tal.
Brežina vkopa se oblikuje z enotnim ali lomljenim nagibom. Brežine dolžine preko 10 m je
treba oblikovati z vmesno lovilno bermo širine 2 m.

Slika 7: Potek ceste na nasipu
Vir: Lasten
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Slika 8: Potek ceste v vkopu
Vir: Lasten
Najpomembnejši del prečnega profila ceste je cestišče, katerega v prečnem profilu sestavljajo
(Pravilnik o projektiranju cest, 2005):
 širina vozišča s koritnico in z bermo,
 enostranska ali obojestranska bankina,
 ločilni, robni in odstavni pasovi,
 površine za parkiranje ob vozišču,
 elementi za odvodnjevanje ceste (npr. mulde, koritnice),
 na vozišču označeni pas za kolesarje,
 robovi podporne ali nosilne konstrukcije cestnega objekta,
 pločnik in
 ostale ureditve ceste, ki so vključene v prosti profil ceste.
Za uporabo na posamezni vrsti ceste, v odvisnosti od projektne hitrosti, je značilen tipski
prečni profil ceste. Njegove dimenzije in nekateri elementi so razvidni iz tabele 3.
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Tabela 3: Tipski prečni profil ceste
Vrsta
ceste

Projektna
hitrost

AC

130 km/h

AC

110 km/h

HC

110 km/h

HC
GC
GC

90 km/h
100 km/h
80 km/h

GC
GC
RC
RC

90 km/h
70 km/h
80 km/h
60 km/h

RC
RC
LC
LC

70 km/h
50 km/h
60 km/h
40 km/h

LC
LC
LP
LP

60 km/h
40 km/h
50 km/h
30 km/h

MP
MP

50 km/h
30 km/h

Širina
sredinskega
pasu
Daljinske ceste
PLDP > 15000 vozil/dan
2×0,50 m
4×3,75 m
2×10,5 m
4,00 m
2×2,50 m
2×0,50 m
4×3,50 m
2×10,0 m
4,00 m
2×2,50 m
2×0,50 m
4×3,50 m
2×10,0 m
2,00 m
2×2,50 m
4×3,50 m 2×0,50 m 2×8,00 m
2,00 m
2×3,50 m 2×0,50 m 8,00 m
2×3,25 m 2×0,25 m 7,00 m
Povezovalne ceste
PLDP > 5000 vozil/dan
2×3,50 m 2×0,25 m 7,50 m
2×3,00 m 2×0,25 m 6,50 m
2×3,25 m 2×0,25 m 7,00 m
2×2,75 m 2×0,25 m 6,00 m
Zbirne ceste
PLDP > 1500 vozil/dan
2×3,00 m
6,00 m
2×2,50 m
5,00 m
2×2,75 m
5,50 m
2×2,50 m
5,00 m
Dostopne ceste
PLDP > 500 vozil/dan
2×2,75 m
5,50 m
2×2,50 m
5,00 m
2×2,50 m
5,00 m
2×2,00 m
4,00 m
Malo prometne ceste
PLDP < 500 vozil/dan
2×2,00 m
4,00 m
1×3,50 m
3,50 m
Vir: Pravilnik o projektiranju cest, 2005
Vozni
pasovi

Robni
pasovi

Širina
vozišča

Širina
bankine

Tipski
prečni
profil

2×1,00 m 27,00 m
2×1,00 m 26,00 m
2×1,00 m 24,00 m
2×1,00 m 20,00 m
2×1,50 m 11,00 m
2×1,25 m 9,50 m
2×1,50 m 10,50 m
2×1,00 m 8,50 m
2×1,25 m 9,50 m
2×1,00 m 8,00 m
2×1,00 m
2×1,00 m
2×1,00 m
2×0,75 m

8,00 m
7,00 m
7,50 m
6,50 m

2×0,75 m
2×0,75 m
2×0,75 m
2×0,75 m

7,00 m
6,50 m
6,50 m
5,50 m

2×0,75 m
2×0,75 m

5,50 m
5,00 m

2.2.3.1 Vozišče
Vozišče predstavlja voziščno konstrukcijo ceste in je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni
vozišči, sestavljeni iz enega ali več voznih pasov ter posebnih pasov, ki so lahko (Pravilnik o
projektiranju cest, 2005):
 pasovi za počasna vozila,
 pospeševalni ali zaviralni pasovi,
 posebni pasovi za vozila javnega potniškega prometa,
 pasovi za prepletanje prometnih tokov.
Predstavlja torej tisti del površine ceste, ki je namenjen gibanju vozil v skladu z določeno
prometno ureditvijo (izjemoma, ob določenih pogojih, pa ga lahko uporabljajo tudi drugi
udeleženci v cestnem prometu).
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Vozni pas je osnovni prometni pas, namenjen vožnji vozil (skladno s prometno ureditvijo).
Prav tako ga lahko uporabljajo drugi udeleženci, vendar le na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi in prometno ureditvijo. Karakterizira ga njegova širina (tabela 3).
Širina voznega pasu mora biti enaka na celotni dolžini cestnega odseka, razen v predoru in v
območju obstoječe zazidave v naselju. V nivojskem kanaliziranem križišču ali priključku je
na cesti v naselju širina pasu za levo zavijanje lahko skladno s predpisi nekoliko manjša.
Označen prometni pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo
pretočnost prometa, je prometni pas za počasna vozila. Začetek tega pasu se praviloma
določi v točki, v kateri zaradi vzpona na klancu hitrost težkega tovornega vozila v prostem
prometnem toku pade pod 60 km/h, in se zaključi v točki, kjer počasno vozilo s
pospeševanjem doseže hitrost, večjo od 60 km/h.
Pospeševalni ali zaviralni pas se izvede na rampah izvennivojskega priključka ali razcepa ter
pri kanaliziranih nivojskih križiščih in priključkih.
Posebni pas je tudi pas za vozila javnega prevoza potnikov. Izvede se po potrebi na
povezovalni ali zbirni cesti v naselju ob zunanjem robu voznih pasov.
Pas za prepletanje je pas, ki je namenjen za odcepljanje in priključevanje vozil. Njegova
minimalna dolžina se določi skladno z metodologijo HCM (Highway Capacity Manual).
Širina pasu za prepletanje je enaka širini voznega pasu priključne rampe ali voznega pasu
prednostne ceste.
2.2.3.2 Bankina
Bankina je utrjena površina ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča
in brežine. Prav tako omogoča tudi namestitev prometne signalizacije in opreme. Njena širina
je odvisna od širine voznega pasu in znaša med 0,75 in 1,5 m, določi pa se na podlagi
predpisanih vrednosti. Izvedena mora biti v 4 % prečnem nagibu proti zunanjemu robu ceste
(zaradi učinkovitejšega odvodnjavanja).
2.2.3.3 Ločilni, robni in odstavni pasovi
Med stavne dele cestišča spadajo tudi druge vrste vzdolžnih pasov, ki imajo različne funkcije
z vidika cestnega prometa (Pravilnik o projektiranju cest, 2005).
Srednji ločilni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim sta fizično ločeni smerni vozišči. Na
avtocesti mora po predpisih imeti minimalno širino 4,0 m, ločilni pas hitre ceste pa 2,0 m.
Širino se lahko spremeni le v območju razdvojitve smernih vozišč, prekine pa se lahko zaradi
možnosti občasne povezave smernih vozišč v razmaku do 2 km ter pred oz. za viaduktom ali
predorom. Na cesti v naselju je minimalna širina srednjega ločilnega pasu 4,5 m, razen v
območju pasu za levo zavijanje in pri ureditvi krožnega križišča.
Srednji ločilni pas je lahko namenjen tudi:
 izvedbi odvodnjavanja,
 postavitvi prometne signalizacije in prometne opreme in
 postavitvi drogov javne razsvetljave.
Ločilni pas je lahko tudi stranski ločilni pas, ki omogoča ločeno vodenje prometa ob vozišču
ali fizično odvojitev motornega prometa na vozišču od površin za kolesarje in pešce.
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Robni pasovi na vozišču so pasovi, ki so od vozišča razmejeni z robno črto. Omogočajo
nanos talne prometne signalizacije in povečujejo prepustnost ceste ter prometno varnost.
Širina robnega pasu se določi na osnovi širine voznega pasu. Ni ga treba izvesti na cesti z
elementi za projektno hitrost do 50 km/h in širino vozišča do 5,0 m oz. na cesti zunaj naselja
ali v naselju z elementi za projektno hitrostjo do 50 km/h, s širino voznega pasu do 2,50 m.
Odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča ločen z robno črto, na katerem ni
dovoljen promet in je namenjen ustavitvi vozil v sili (Zakon o varnosti cestnega, 2008). Širina
odstavnega pasu na avtocestah in hitrih cestah s projektno hitrostjo nad 100 km/h mora
znašati 2,50 m, če pa je predvidena projektna hitrost pod 100 km/h, pa 2,00 m.
2.2.3.4 Površine za parkiranje ob vozišču
Pas za vzdolžno parkiranje se lahko predvidi ob vozišču zbirne ali dostopne ceste v naselju.
Preko pasu za parkiranje je dopustno urediti dovoze do objekta ob cesti. Minimalna širina
pasu za parkiranje ob vozišču je za osebna vozila 2,50 m, za tovorna pa 3,0 m.
2.2.3.5 Elementi za odvodnjavanje ceste
Z vidika varnosti cestnega prometa (npr. pojava aquaplaninga, poledice ob nizkih teperaturah)
je treba skrbeti, da se površinska voda odvodnjava z vozišča. To se uredi z ustreznimi nakloni
vozišča, tako da odvodnjavanje poteka prečno preko bankine razpršeno po terenu, v cestni
jarek (slika 9), v koritnico (slika 10) ali muldo (slika 11), ki se priključujeta v jarek ali
kanalizacijo.

Slika 9: Cestni jarek
Vir: Lasten

Slika 10: Koritnica
Vir: Lasten
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Slika 11: Mulda
Vir: Lasten
Koritnica se oblikuje s poševno asfaltno, betonsko ali tlakovano površino, mulda kot asfaltna
ali betonska površina segmentne oblike, cestni jarek pa je lahko trapezne ali segmentne
oblike.
2.2.4

Horizontalni elementi osi cest

Horizontalni elementi osi ceste so prema, krožni lok in prehodnica (Pravilnik o
projektiranju cest, 2005). Slednja dva elementa (krožni lok in prehodnica) predstavljata del
cestnih krivin. Testne morajo biti oblikovane tako, da zahtevajo dinamično vožnjo ob polni
koncentraciji voznikov, seveda brez skritih nevarnosti. Te se lahko pojavijo zlasti takrat, ko
horizontalni potek trase (krivine) ni projektiran usklajeno z vertikalnim potekom trase.
Vožnja po krivinah mora biti tudi udobna in varna: velikost stranskih pritiskov, ki se pojavijo
zaradi centrifugalne sile, ne sme presegati določene vrednosti.
2.2.4.1 Prema
O poteku ceste v premi govorimo, ko na njej ni horizontalne krivine. V takšnem poteku torej
trasa ceste ni zakrivljena (prehodnica, krožni lok), temveč elemente krivin med seboj
povezuje.
Prema se lahko uporabi pri različnih topografskih pogojih, v mestih in drugih urbanih
naseljih, pri vzporednem poteku z vodotokom ali železniško progo ter zaradi posebnih
prometno-tehničnih razlogov.
Tudi v poteku trase ceste v premi je treba zaradi odvodnjavanja vode zagotavljati njen prečni
nagib, ki za asfaltirano ali cementnobetonsko vozišče znaša praviloma 2,5 % (z nekaterimi
izjemami, odvisno od projektnih hitrosti).
2.2.4.2 Krožni lok
Krožni lok je osnovni geometrijski element osi ceste, ki omogoča prilagajanje trase ceste
vozno-dinamičnim pogojem ter razgibanosti površine terena, prav tako pa različnim
ureditvam prostora ob cesti.
Minimalni polmer krožne krivine (v krožnem loku) se določa na osnovi dveh temeljnih
dejavnikov, ki sta (tabela 4):
 projektna hitrost in
 prečni nagib vozišča.
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Tabela 4: Minimalni polmer krožne krivine
Minimalni polmer krožne krivine za prečni nagib vozišča [m]
Projektna
hitrost
Prečni nagib
[km/h]
2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 5,5 % 6,0 % 6,5 %
70
60
50
45
40
35
33
30
27
30
125
110
90
80
70
65
60
50
47
40
200
175
150
127
120
110
98
90
77
50
350
280
240
210
180
165
150
140
127
60
500
420
360
320
280
250
230
210
190
70
700
580
500
420
390
350
320
290
270
80
1000
800
700
620
550
490
450
400
370
90
1250 1050
920
780
700
640
580
550
480
100
1700 1400 1200 1050
950
850
780
700
650
110
2000 1750 1500 1375 1175 1050
960
900
840
120
3000 2100 1800 1550 1400 1250 1150 1050
950
130
Vir: Pravilnik o projektiranju cest, 2005

7,0 %

25
45
75
125
175
250
350
450
600
750
900

Največji vpliv na oblikovanje krožnih krivin imajo motorna vozila, pradvsem zaradi velike
hitrosti vožnje (in delovanja centrifugalne sile), manj pa zaradi svojih drugih lastnosti
(dolžina, širina).
Prečni nagib vozišča v krožni krivini zavzema določene vrednosti in je praviloma usmerjen k
središču krivine in je enostranski. Dvostranski (strešni) nagibi se uporabljajo le izjemoma, v
posebnih primerih, njihovo uporabo pa je treba v projektu tehnično upravičiti in utemeljiti.
Vozišče lahko ima v območju horizontalne krožne krivine tudi nek vzdolžni nagib s (%). V
tem primeru tvorita prečni in vzdolžni nagib nek rezultirajoči ali diagonalni nagib vozišča
d (%).
Zaradi značilnosti gibanja motornih vozil v krivinah, je treba v določenih primerih (predvsem
pri manjših radijih krivin) vozišče v krivini razširiti. Za oblikovanje notranjega roba voznega
pasu v teh krivinah je odločilna krivulja, ki jo med vožnjo opisuje zadnje notranje kolo
motornega vozila, za določitev velikosti "pokrite" površine vozišča pa je odločilna površina,
ki jo med vožnjo opisujeta sprednje zunanje in zadnje notranje kolo vozila hkrati. Krivuljo, ki
jo med vožnjo po krivinah z minimalnimi polmeri opisuje na vozišču zadnje notranje kolo, se
imenuje "krivulja sledi" ali "traktrisa" (slika 12).

Slika 12: Krivulja sledi
Vir: Lasten
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2.2.4.3 Prehodnica in prehodna klančina
Trasni element ceste, ki zagotavlja zvezno povezovanje krožnih lokov med seboj ali
krožnega loka s premo, je prehodnica. Njen namen je tudi optično in estetsko primerna
izvedba trasiranja ceste.
Izvedba prehodnice je obvezna na vseh vrstah cest z elementi za projektno hitrost, večjo od 50
km/h. V vozno-tehničnem pogledu je najvažnejši element trase ceste v tlorisu.
Prehodne klančina je element osi ceste, na katerem se postopoma spreminja prečni nagib.
2.2.5

Preglednost

Enega pomembnejših varnostnih pogojev, ki jih nudi cesta, predstavlja preglednost. Če ima
voznik preglednost nad cesto in prometnim dogajanjem na njej oz. ob njej, lažje sprejme
pravilno odločitev o načinu vožnje ali konkretni aktivnosti, ki jo bo pri vožnji izvedel.
Glede elemente ceste na konkretni lokaciji se preglednost lahko obravnava kot (Tollazzi,
2001):
 preglednost na odprtem odseku ceste in
 preglednost v križišču.
Vzdolž ceste je treba ustrezen pregled nad potekom trase ceste v smeri vožnje, omogočati pa
mora pravočasno zaustavitev vozila pred oviro na vozišču, varno prehitevanje (na odsekih,
kjer je dovoljeno) ter varno vožnjo v območju križišč in cestno-železniških prehodov
(Pravilnik o projektiranju cest, 2005).
Določanje preglednosti temelji v krivinah na zaustavitveni razdalji (tabela 5), določeni s
predpisi. Ta predstavlja najkrajšo povprečno razdaljo za varno zaustavitev motornega vozila
na mokrem in čistem vozišču.
Tabela 5: Zaustavitvena razdalja
Nagib
nivelete
(%)
–12
–8
–4
±0
+4
+8
+12

30

40

25
23
21
20
20
19
17

37
35
32
30
29
28
27

Projektna hitrost (km/h)
70
80
90
100
Zaustavitvena razdalja
55
75
110
140
180
240
50
68
97
125
165
210
47
63
87
113
145
185
45
60
80
105
130
165
43
57
76
100
122
156
40
53
71
96
112
144
37
49
64
87
100
130
Vir: Pravilnik o projektiranju cest, 2005
50

60

110

120

130

287
257
230
205
195
180
160

345
310
280
250
235
225
215

420
390
350
315
285
260
240

V horizontalni krivini se preglednost zagotavlja na notranji strani krivine s širino pregledne
berme (slika 13) – območja, s katerega je treba odstraniti vse stalne in začasne ovire, ki
ovirajo preglednost. Določi se z linijo neoviranega pogleda od položaja oči voznika na sredini
voznega pasu, na dolžini zaustavitvene razdalje, v višini 1 m nad površino vozišča. Enačbe za
izračun so določene s predpisi o projektiranju cest (Pravilnik o projektiranju cest, 2005).
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Slika 13: Pregledna berma
Vir: Lasten
Preglednost v vertikalni krivini je določena z višino voznikovega očesa (1 m) in proste
vizure do višine ovire (10 cm) na zaustavitveni razdalji (slika 14).

Slika 14: Preglednost v vertikalni krivini
Vir: Lasten
Za prehitevalno preglednost je treba zagotoviti dovolj veliko pregledno razdaljo, na kateri je
možno varno prehitevanje počasnejšega vozila. Za različne projektne hitrosti je določena s
predpisi.
Preglednost v križiščih se zagotavlja s preglednim trikotnikom (slika 15), upoštevajoč s
predpisi določeni zaustavni razdalji A in B.

Slika 15: Pregledni trikotnik v križišču
Vir: Pravilnik o prometni signalizaciji, 2006, 129
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RAZMISLITE
Ugotovite značilnosti elementov poljubne ceste na določeni točki (npr.
širina prometnih pasov, robni pasovi, bankine, elementi za
odvodnjavanje, preglednost ...) in primerjaj njihovo skladnost s
predpisi o projektiranju cest.

2.3

KRIŽANJA CEST

Ceste, ki sestavljajo cestno omrežje, povezujejo različne točke določenega območja, zato tudi
potekajo v različnih smereh. Kot posledica tega nastanejo na cestnem omrežju določene točke
(oz. površine), na katerih dve ali več cest križajo ali združijo v širšo prometno površino (trg in
podobno). Takšna prometna površina se imenuje križišče (Tollazzi, 2001).
2.3.1

Pomen in vrste cestnih križišč

Osnovna naloga cestnih križišč je, da omogočajo varno, udobno, hitro in ekonomično
križanje, prepletanje, združevanje ali cepljenje prometnih tokov enakih ali različnih cestnih
vozil in pešcev. Oblikovana in organizirana morajo biti tako, da se čimbolj približajo
naslednjim kriterijem:
 čim manj kakršnih koli motenj (konfliktov) prometnih tokov,
 čim manjše časovne izgube (zadostna prepustna sposobnost) in
 čim manjši riziko nastanka prometnih nesreč (razumljiva prometna ureditev, ustrezna
prometna signalizacija, ustrezna tehnična urejenost).
Cestna križišča se lahko razvrščajo glede na številne kriterije, najpogostejša pa sta položaj
križišč v cestnem omrežju in vodenje prometnih tokov.
Pri razvrščanju križišč glede na položaj v cestnem omrežju se izhaja iz osnovnega principa,
po katerem se cesta določenega prometnega ranga priključuje le na cesto enakega ranga ali na
cesto, ki je v prometni hierarhiji za en prometni rang pomembnejša ali manj pomembna. Po
tem kriteriju razvrščanja obstaja sedem možnih tipov križišč, ki so razvidni iz tabele 6.
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Tabela 6: Križišča glede na položaj v cestnem omrežju
Vrsta križišča
Vrste cest
Položaj v cestnem
Križišče
omrežju

Prometna
ureditev

1

dostopne ceste –
dostopne ceste

2

dostopne ceste –
zbirne ceste

3

zbirne ceste –
zbirne ceste

4

zbirne ceste –
glavne prometne
ceste

5

glavne prometne
ceste – glavne
prometne ceste

6

glavne prometne
ceste – avtoceste
(hitre ceste)

v več nivojih

7

avtoceste (hitre
ceste) – avtoceste
(hitre ceste)

v več nivojih

desno pravilo
križišče s
prednostno
cesto (delno
kanalizirano)
križišče s
prednostno
cesto
(kanalizirano)
križišče s
prednostno c.
(kanalizirano)
ali svetl. pr.
signalizacija
popolno
kanalizirano s
svetlobno
prometno
signalizacijo ali
v več nivojih

Vir: Lasten
Po kriteriju vodenja prometnih tokov so križanja lahko izvedena v isti ravnini – nivojska
križišča (slika 16) ali v dveh oz. več ravninah – izvennivojska križišča (slika 17).

Slika 16: Nivojsko križišče
Vir: lasten
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Slika 17: Izvennivojsko križišče
Vir: Lasten
Nivojska križišča lahko imajo različno število krakov, različna pa so tudi glede načina
njihove izvedbe (slika 18). Vodenje prometnih tokov v teh križiščih je lahko prekinjeno ali
kombinirano.

Slika 18: Tipi nivojskih križišč
Vir: Lasten
Posebna vrsta cestnih križišč so krožna križišča (slika 19), ki se definirajo kot križišča z
otokom in s krožnim smernim voziščem, na katerem teče promet v nasprotni smeri urinega
kazalca (Zakon o varnosti cestnega, 2008). Praviloma se krožna križišča uporabljajo za
nivojska križanja prometnic, s pomočjo povezovalnih klančin na križajočo prometnico pa se
lahko uporabijo tudi za izvennivojska križanja. Izvedejo se lahko z različnim številom krakov
(tri, štiri ali večkraka krožna križišča).
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Slika 19: Elementi krožnega križišča
Vir: Tollazzi, 2000, 93
Tollazzi (2000, 107) za ugotavljanje primernosti izvedbe krožnega križišča navaja več
kriterijev, kot so:
 prostorski (makro in mikrolokacija),
 prometni (če je več krakov, nadomestitev klasičnih križišč, majhno število levih
zavijalcev, neupravičenost semaforizacije),
 prometno-varnostni (npr. zmanjšanje števila in vrste konfliktnih točk) in
 kapacitetni.
2.3.2

Nivojski prehodi cest čez železniško progo

Križanja cest in železnic v nivoju so križanja dveh prometnih podsistemov (nivojski prehodi
cest čez železniško progo), kjer prihaja do medsebojnih konfliktov. S predpisi so natančno
določeni pogoji za določitev kraja križanja železniške proge s kategoriziranimi ali z
nekategoriziranimi cestami, način njihovega tehničnega zavarovanja ter prostorski, gradbeni
prometni, tehnični in varnostni pogoji na nivojskih prehodih.
Osnovna značilnost prehoda ceste čez železniško progo je za razliko od križišča cest v tem, da
območje prehoda ni cesta, ampak železniška proga, na kateri ima vlak absolutno prednost
pred cestnimi vozili (slika 20).

Slika 20: Cestno-železniški nivojski prehod Pragersko
Vir: Lasten
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Po železniških predpisih so nivojski cestno-železniški prehodi zavarovani na naslednje načine
(Pravilnik o nivojskih, 2008, 27. člen):
 s signalno-varnostno napravo in zapornicami,
 s signalno-varnostno napravo in signalnimi lučmi,
 z ročnimi zapornicami (zavarovanje z zapornim brunom),
 s cestno prometno signalizacijo.
Prehodi ceste čez železniško progo so po predpisih, ki veljajo v cestnem prometu, označeni s
predpisano cestno-prometno signalizacijo, ki opozarja udeležence v cestnem prometu, da se
približujejo cestno-železniškemu prehodu. Če teh naprav na železniškem prehodu ni,
govorimo o nezavarovanem železniškem prehodu.
Drugačne pa so določbe predpisov o varnosti cestnega prometa (Zakon o varnosti cestnega,
2008), ki kot nezavarovane opredeljujejo prehode, označene samo s prometnim znakom (brez
zapornic, polzapornic ali svetlobnih prometnih znakov, ki napovedujejo prihod vlaka).
Pri gradnji in uvedbi novih nivojskih prehodov oz. rekonstrukcijah obstoječih obstajajo stroge
zahteve, ki jih je treba upoštevati (slika 21).

Slika 21: Bistveni pogoji urejanja nivojskih prehodov
Na prometnih mestih železniške proge ne sme med uvoznimi in izvoznimi kretnicami biti
nivojskih prehodov (Pravilnik o nivojskih, 2008).

RAZMISLITE
Kaj so cestna križanja, kakšen je njihov pomen ter katere dejavnike je
potrebno upoštevati pri njihovi izbiri in načrtovanju?
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2.4

CESTNI OBJEKTI

Pogoji na terenu za gradnjo ceste velikokrat niso idealni, saj na njem obstajajo številne
naravne ovire, ki jih je treba ob trasiranju ceste premagati. Premagovanju teh ovir služijo
različne tehnične rešitve, pod skupnim nazivom cestni objekti (slika 22).

Slika 22: Vrste cestnih objektov
Vir: Lasten
Kriteriji pri projektiranju cestnih objektov so zagotavljanje varnostni objekta in njegovih
uporabnikov, kvalitetna izvedba objekta, cene in nenazadnje tudi estetske lastnosti objekta.
2.4.1

Predor in pokriti vkop

Predor (slika 23) je podolgovat podzemni prometni objekt, namenjen vodenju trase ceste
skozi zemeljsko oviro (npr. hrib). Izvede se takrat, ko bi bila gradnja ceste po drugi trasi
neekonomična, neizvedljiva oz. nesprejemljiva s prometnega ali katerega drugega vidika (npr.
bistveno daljši čas potovanja). Njegove prednosti se lahko na primer kažejo kot:
 krajšanje prometnice,
 izogibanje oviram,
 zaščita prometa ter varovanje okolja,
Izveden je lahko v različnih oblikah (npr. obokan, pravokoten), površina njegovega prečnega
prereza pa znaša praviloma nad 20 m2.
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Slika 23: Predor Trojane
Vir: http://www.technix.si/technix2/Images/TPV/IMG_1032.JPG (24.1.2009)
Na videz podobno gradbeniško strukturo predstavlja pokriti vkop, kateri pa se razlikuje
predvsem v načinu gradnje. Izvede se v globokih usekih pravokotne ali obokane oblike na
način, da se kot prvo naredi izkop useka, zatem pa objekt, ki se nato pokrije z zemljo zaradi
različnih razlogov, kot na primer:
 ohranitve zemljišč,
 zaščite pred cestnim hrupom ali
 zaradi prehoda prosto živečih živali.
2.4.2

Galerija

Galerija je gradbeniška struktura, ki se delno nahaja v masi hribine, njen namen pa je
predvsem varovanje ceste in prometa na njej pred padanjem kamenja oz. skal, pred
plazenjem, v zimskem času pa tudi pred snežnimi plazovi. Izvedene so podobno kot predori,
le da so na eni bočni strani odprte, na tej strani pa zgornja konstrukcija galerije sloni na
stebrih.
2.4.3

Most

Most je gradbeniška struktura, ki omogoča prehod reke, doline, soteske, morske ožine, in
podobno. Oblika in izvedba mostu sta odvisni od njegovega razpona, višine, vrste podlage in
obremenitve, ki jo mora prenašati.
V praksi se izvajajo različne vrste mostov, njihova izbira pa je odvisna od okoljskih vplivov,
značilnosti arhitekture (oz. odločitve arhitekta), prometno-tehničnih potreb, ekonomskega
vidika in drugih dejavnikov (http://sl.wikipedia.org/wiki/Most, 24. 1. 2009). Vrste mostov
glede na njihovo izvedbo so:
 gredni mostovi,
 konzolni,
 ločni mostovi,
 mostovi s poševnimi jeklenimi žicami,
 viseči mostovi,
 dvižni in vrtljivi mostovi,
 pontonski mostovi.
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Gredni most (slika 24) je sestavljen iz traverze, ki je na obeh straneh položena na podlago
(npr. pobočje soteske, stebre) in nanjo pritiska s svojo težo.

Slika 24: Gredni most Dobra (Hrvaška)
Vir: http://www.konstruktor-split.hr/Portals/27//PropertyAgent/7287/Images/1133.jpg
(24.1.2009)
Konzolni most (slika 25) je grajen na način, da je podprt samo na eni strani nosilne
konstrukcije, na drugi strani pa se naveže ob podlago ali na drugi, podaljšani del mostu. Na ta
način kot celota tvori čvrsto mostno konstrukcijo. Konzolni način gradnje je eden izmed
pogostejših pri gradnji mostov in viaduktov.

Slika 25: Most Kamačnik (Hrvaška) – prosta konzolna gradnja
Vir: http://www.konstruktor-split.hr/Portals/27//PropertyAgent/7287/Images/1080.jpg
(24.1.2009)
Ločni most (slika 26) je oblikovan kot obok, ki ima zaradi svoje oblike veliko nosilnost glede
na porabo materiala. Silo prenaša vzdolžno po ločni konstrukciji na pobočje soteske. Novejše
izvedbe teh mostov so armirano-betonske, starejši pa so bili grajeni iz kamna.
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Slika 26: Ločni most na Krk (Hrvaška)
Vir: http://www.konstruktor-split.hr/Portals/27//PropertyAgent/7287/Images/960.jpg
(24.1.2009)
Viseči most (slika 27) je most, na katerem konstrukcija cestišča visi na jeklenih pletenih žicah
velike nosilnosti. Med nosilnimi stebri (piloni) in sidrišči na bregovih teče pasnica (glavna
jeklena pletena žica), na katero je z verigami ali jeklenimi pletenimi žicami obešena
konstrukcija cestišča (in/ali železniške proge).

Slika 27: Viseči most Golden Gate (San Francisco)
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:GoldenGateBridge.jpg (24.1.2009)
Posebno izvedbo predstavljajo tudi mostovi s poševnimi jeklenimi žicami (slika 28), ki
potekajo od vrha nosilnega stebra do konstrukcije cestišča. Torej je naloga teh dodatnih opor,
da prenašajo obremenitve cestišča na nosilne stebre.
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Slika 28: Most s poševnimi jeklenimi žicami (Ptuj)
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Puhov_most_Ptuj_1.JPG (24.1.2009)
Nekateri mostovi so prenizki, da ne bi predstavljali ovire na plovnih poteh (predvsem za večja
plovila), če so zgrajeni nad njimi. Tako so izvedeni s premičnimi deli, ki se pri dvižnem
mostu (slika 29) dvignejo, pri vrtljivem mostu pa obrnejo pravokotno glede na svojo
običajno lego.

Slika 29: Dvižni most (London)
Vir:http://lh4.ggpht.com/_FfA6NYgLEu0/R3O4cwSN1DI/AAAAAAAAEFo/s880bh3Ifc/DSC03504.JPG (24.1.2009)
V primerih izrednih dogodkov (npr. ob naravnih nesrečah, za potrebe vojske ...) se lahko
postavijo zasilni (plavajoči) – pontonski mostovi. Te sestavljajo vrste plavajočih nosilcev,
čez katere se položijo plošče.
2.4.4

Viadukt

Viadukt (slika 30) predstavlja premostitveno konstrukcijo, ki omogoča vodenje trase ceste
preko dolin. V tehničnem smislu je enak kot most (le da slednji poteka preko tekoče ali
mirujoče vode).
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Slika 30: Viadukt Črni Kal
Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Viadukt_Crni-Kal_otvoritev.JPG
(24. 1. 2009)
2.4.5

Ekodukt

Gradnja cest pogosto seka naravne poti živali. V ta namen se lahko na območju teh živalskih
poti zgradi objekt, namenjen izvennivojskemu prehodu živali – ekodukt. Istočasno lahko po
takšnem objektu poteka gozdna cesta oz. kolovozna pot.
2.4.6

Prepust

Cestni prepust (slika 31) je objekt, ki je namenjen zagotavljanju pretoka površinske vode pod
cestiščem. Izveden je lahko v različnih oblikah, in sicer:
 v obliki cevi,
 v obliki oboka ali
 v pravokotni obliki.
Prepust se lahko zgradi iz različnih materialov. Najpogosteje je to beton (betonski elementi ali
armirano-betonski), prav tako pa se lahko uporablja tudi kamenje ali opeka.

Slika 31: Prepust
Vir: Lasten
Projektanti morajo biti posebej pazljivi, da prepust projektirajo v ustreznih dimenzijah (glede
na pričakovan tok vode pod cesto).
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2.4.7

Podvoz/nadvoz

Podvozi/nadvozi so objekti v cestnem telesu oz. pod/nad vozno površino prometnice, skozi
ali nad katero se lahko odvija promet vozil. Namenjeni so torej izven nivojskemu prehodu ene
prometnice pod ali nad drugo prometnico.
Pri podvozu se ena izmed prometnic spusti pod nivo terena in poteka pod drugo prometnico
(slika 32).

Slika 32: Podvoz v Celju
Vir: http://www.ponting.si/slike_upload/podvoz_celje10V.jpg (24.1.2009)
Pri nadvozu pa se nivo ene izmed prometnic dvigne in poteka nad drugo prometnico
(slika 33).

Slika 33: Nadvoz (Maribor)
Vir: http://www.ko-biro.si/nizke/zrko1.jpg (24.1.2009)
2.4.8

Podhod/nadhod

Podhodi in nadhodi imajo podobno funkcijo kot podvozi in nadvozi, le da so namenjeni
pešcem in praviloma tudi kolesarjem. Primer podhoda je prikazan na sliki 34.
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Slika 34: Podhod v Mariboru
Vir: http://www.ko-biro.si/nizke/pod2.jpg (24.1.2009)
2.4.9

Podporne in oporne konstrukcije

Pobočja ob cesti ali teren, na katerem poteka cesta, je lahko zaradi različnih dejavnikov (npr.
delovanja podtalnih voda) podvržen plazenju. Zaradi tega lahko pride do poškodbe ceste (npr.
posedanja vozišča) ali do oviranja in ogrožanja cestnega prometa zaradi nanosa obcestnega
materiala na vozišče. Pred takšnimi vplivi je treba cesto in promet, ki se odvija na njej,
zaščititi s podopornimi, opornimi ali obložnimi zidovi,4 katerih namen je zagotavljanje
dodatne stabilnosti terena, po katerem poteka cesta, in pobočij ob cesti.

RAZMISLITE
Razmislite kakšna je funkcija posameznih cestnih objektov in jo
pojasni na praktičnih primerih?

2.5

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA NA CESTAH

Udeleženci v cestnem prometu morajo upoštevati določena prometna pravila, da se cestni
promet čimbolj varno in nemoteno odvija. Zagotavljanju tega je namenjena prometna
signalizacija, ki predstavlja sredstva in naprave, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih
pravil in varnosti prometa. Sestavljajo jo (Zakon o javnih cestah, 2006):
 prometni znaki,
 turistična in druga obvestilna prometna signalizacija.
Zraven prometne signalizacije je zagotavljanju varnega in neoviranega prometa namenjena
tudi prometna oprema, ki predstavlja sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in za
vodenje prometa (smerniki, snežni koli, ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in
varnostne ograje in podobno).

4

Več o tem v podpoglavju Infrastruktura železniškega prometa.
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2.5.1

Vrste prometne signalizacije in prometne opreme

Kot je že bilo omenjeno, so zagotavljanju izvajanja prometnih pravil in varnosti cestnega
prometa namenjeni prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter prometna
oprema (slika 35). Vse tri kategorije se tudi nadalje razvrščajo, kot je razvidno v nadaljevanju
(Pravilnik o prometni signalizaciji, 2000).

Slika 35: Prometna signalizacija in prometna oprema
Vir: Lasten
2.5.2

Načrtovanje in postavljanje prometne signalizacije

Načrtovalci in postavljavci prometne signalizacije in opreme morajo pri svojem delu
upoštevati predpise o javnih cestah, prometni signalizaciji in prometni opremi ter varnosti
cestnega prometa.
Predvsem morajo pri odločanju o prometni signalizaciji in prometni opremi izbrati ustrezno
vrsto prometne signalizacije in prometne opreme, ki bo uporabljena. Zaradi tega morajo v
celoti poznati njen pomen, pri tem pa izbrati primerno obliko, barvo in velikost prometne
signalizacije skladno z določili predpisov.
Izbrana prometna signalizacija mora ustrezati prometni ureditvi in prometno-tehničnim ter
prometno varnostnih razmeram na cesti oz. delu ceste, upoštevati pa je treba s predpisi
določen način postavitve (slika 36).

Slika 36: Način postavitve prometnih znakov
Vir: Lasten
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Predpisi zahtevajo, da morajo biti vse javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se
uporabljajo za cestni promet, opremljene s predpisano prometno signalizacijo in opremo.
Ta mora udeležence v cestnem prometu opozarjati na nevarnosti na cesti ali delu ceste, jim
naznanjati omejitve, prepovedi in obveznosti ter jim dajati potrebna obvestila. Zraven stalnih
morajo biti s prometno signalizacijo označene tudi začasne nevarnosti (npr. ob nenadnih
okvarah vozil, onesposobitvi cest) ter začasne obveznosti, omejitve ali prepovedi. Če vzrok,
zaradi katerega je bila v tem primeru postavljena, preneha, jo je treba odstraniti ali prekriti
(Zakon o varnosti cestnega, 2008).
Specifiko od navedenega predstavljajo talne označbe, katere je potrebno izrisati na ustreznih
mestih prometnih površin.
2.6

NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

Z razvojem sodobnejših motornih vozil, ki dosegajo vse višje hitrosti, se je ravno hitrost
pojavila kot največji problem prometne varnosti. Najbolj izrazito je to v območjih, kjer so
mešani prometni tokovi motornih vozil, pešcev in kolesarjev, zato so prometni strokovnjaki
pričeli razvijati tehnične rešitve za opozarjanje in prisilitev voznikov k vožnji z zmanjšano
hitrostjo. Med te se uvrščajo naprave in ukrepi za umirjanje prometa.
Naprave za umirjanje cestnega prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s
katerimi se udeležencem cestnega prometa onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih
opozori na omejitev hitrosti na delu ceste, medtem ko ukrepe za umirjanje prometa
predstavljajo tudi tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje
prometnih površin (Zakon o varnosti cestnega, 2008).
Obstajajo različne vrste naprav in ukrepov za umirjanje prometa, ki so za ceste na območju
Slovenije določene v Tehničnih specifikacijah za javne ceste (TSC 03800:2000): Naprave in
ukrepi za umirjanje prometa. Na podlagi teh se naprave in ukrepi za umirjanje prometa
razvrščajo na (Tehnična specifikacija za javne ceste, 2000):
 sistemske ukrepe,
 regulativne ukrepe,
 opozorilne naprave,
 grbine in ploščadi (slika 37),
 zožitve vozišča in razmejitve smernih vozišč,
 zamik osi vozišča.

Slika 37: Ploščad s prehodom za pešce
Vir: lasten
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Sistemski ukrepi so:
 določanje prednostnih smeri in način vodenja prometa,
 omejitev uporabe ceste za določeno vrsto vozil,
 omejitev hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa,
 ureditev mirujočega prometa,
 določanje območij umirjenega prometa, območij za pešce in območij omejene hitrosti,
 določanje drugih obveznosti udeležencev v prometu.
Regulativni ukrepi so omejitve, določene s predpisi o varnosti cestnega prometa, ki pa
nimajo posebnega neposrednega vpliva na umirjanje prometa.
S predpisi je določeno tudi, na katerih kategorijah cest je dovoljena izvedba posameznih vrst
naprav in ukrepov za umirjanje prometa ter kakšen je njihov način izvedbe (vključno z
dimenzijami in oblikami). Pri tem je treba upoštevati tudi predpise o prometni signalizaciji
glede njihove označitve.
Postavitev naprav oz. izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi
objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v
naselju, je obvezna (Zakon o varnosti cestnega, 2008).
2.7

SPREMLJEVALNI OBJEKTI OB CESTAH

Ko govorimo o spremljevalnih objektih ob cestah, imamo v mislih predvsem objekte, ki
odločilno vplivajo na celotno funkcionalnost ceste kot prometnega in gospodarskega objekta.
V mislih imamo torej niz funkcionalnih zgradb in ureditev, ki v povezavi s cesto in z njenimi
karakteristikami omogočajo varno, predvsem pa udobno vožnjo in potovanje.
2.7.1

Vrste spremljevalnih objektov

Spremljevalni objekti (slika 38) so objekti, ki so namenjeni različnim vrstam uporabe.

Slika 38: Spremljevalni objekti
Vir: Lasten
Vsi ti objekti ob cestah vedno ne nastopajo posamično, temveč so praviloma združeni v
komplekse.
Cestninske postaje so objekti, na katerih se plačuje uporabnina ceste – cestnina (praviloma
na avtocestah, lahko pa tudi npr. za plačilo cestnine pri prehodu mostu). V splošnem je ta
objekt sestavljen iz upravne zgradbe, kabin za uslužbence ali iz avtomatskih naprav za
cestninjenje, nadstreška, razširjenega vozišča v več prometnih pasov. Del cestninskih postaj
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sestavlja tudi vsa potrebna prometna signalizacija in oprema. Njihova konkretna izvedba je
odvisna sistema cestninjenja (npr. avtomatski, odprti ali zaprti sistem, vinjete in klasično
cestninjenje tovornih vozil).
Centri za vzdrževanje cest skrbijo za stalno izvajanje potrebnih nalog vzdrževanja cest,
katerih osnovni namen je zagotavljanje varnosti in pretočnosti cestnega prometa. Vsak tak
center mora imeti določeno osebje, opremo in objekte (slika 39), da lahko opravlja vse s
predpisi določene naloge vzdrževanja.

Slika 39: Zasnova avtocestne vzdrževalne baze
Vir: Gaspari, 1997, 132
Lega vzdrževalnega centra mora biti čimbolj centralna, glede na odsek, za katerega je
zadolžen in čimbližje cesti. Prostor, potreben za tak center, meri približno 1,5 do 2 ha.
Poslopja se funkcionalno grupirajo okrog delovnega dvorišča. Komunikacije med
posameznimi objekti naj bodo čim krajše. Treba je zagotoviti možnost za razširitev obratnih
prostorov v primeru povečane mehanizacije cestne službe.
Centri za vzdrževanje avtocest opravljajo zraven vzdrževanja tudi druge naloge, kot so:
spremljanje prometa preko videonadzornih sistemov, spremljanje podatkov iz drugih
avtomatskih naprav (npr. vremenske postaje, ...) in sprejemanje klicev in telefonskih naprav
za klic v sili, zato morajo imeti tudi ustrezno opremljene centre z visoko razvito informacijsko
tehnologijo.
Servisi za vzdrževanje vozil in črpalke za gorivo (slika 40) se locirajo na primernih, čim
bolj preglednih mestih, ki omogočajo kasnejše širjenje, vzporedno s cesto. Priporočljive pa so
tudi kombinacije z moteli in gostinskimi objekti.
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Slika 40: Črpalka za gorivo
Vir: Lasten
Počivališča, razgledni in parkirni prostori so mesta, ki so namenjena krajšim postankom
voznikov in potnikov. Osnovna naloga počivališč je zagotavljanje pogojev za oddih v naravi
in sprostitvi voznikov, zato omogočajo udobnejše potovanje na daljših relacijah. Ljudje se
navadno ustavljajo tam, kjer jim je všeč, zato je treba počivališča locirati na mestih, ki
pritegnejo pozornost in privlačijo ljudi (npr. na razglednih točkah), kajti občasni počitek
voznika je zaželen že iz prometno varnostnih razlogov.
V splošnem gledano počivališča potrebujejo senco, vodo, električno energijo, razgled in
zaščito pred vetrom in snežnimi nanosi (vendar je to odvisno od konkretnega primera).
Parkirne površine morajo biti v sorazmerju z razpoložljivim prostorom. Potniki imajo različne
zahteve in želje (malica, razgibavanje, krajši sprehod ...). Zato je treba počivališče opremiti z
ustrezno opremo (klopi, mize, koši za smeti ...). Ti prostori morajo biti lahko dostopni s
parkirnega prostora.
2.7.2

Zunanja preglednost in notranja razumljivost spremljevalnih objektov

Dobra zunanja preglednost pomeni, da se lahko voznik pravočasno in nedvoumno odloči za
manever odcepljanja s ceste na željen objekt ter da ta manever izpelje varno in pravočasno.
Dobro zunanjo preglednost zagotavljata vertikalna in talna prometna signalizacija pred
spremljevalnim objektom ter zadostna preglednost. V povezavi s tem je zelo pomembna izbira
lokacije spremljevalnega objekta, kjer je treba upoštevati predvsem naslednja splošna načela:
 lokacija objekta mora vozniku omogočati vizualno zaznavo;
 uvoz do objekta mora biti na mestu z ustrezno preglednostjo in tehnično izvedbo
ceste;
 parkirana vozila in objekti v sklopu spremljevalnega objekta ne smejo zmanjševati
preglednosti na cesti;
 posebno pozornost zahtevajo avtoceste, na katerih so infrastrukturni objekti (npr.
razcepi, priključki, cestninske postaje) praviloma izključujoč element za lokacijo
spremljajočih objektov.
Notranja razumljivost pomeni, da mora biti prometna ureditev na objektu za voznika
razumljiva. Le-to potrebuje voznik že v trenutku, ko je z vozilom na koncu uvozne rampe oz.
na območju spremljevalnega objekta. Še posebej dobro notranjo orientacijo potrebujejo
vozniki tovornih vozil, ki so zaradi gabaritov omejeni pri manevriranju.
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2.8

PROMETNI OBJEKTI JAVNEGA PREVOZA POTNIKOV

V naših predpisih se v zvezi z mesti za sprejem in odpravo avtobusov ter vstopanja in
izstopanja potnikov pojavljata dva pojma: avtobusna postaja in pomembnejše avtobusno
postajališče. Kot tretji zelo pomemben objekt v javnem avtobusnem prevozu potnikov, ki je
namenjen vstopanju in izstopanju potnikov, pa je treba omeniti avtobusno postajališče.
2.8.1

Avtobusne postaje

Avtobusna postaja je prometni objekt oz. določen prostor za sprejem in odpravo avtobusov
ter opravljanje drugih storitev v zvezi s prevozi potnikov v mestnih občinah. To je torej kraj,
kjer se zbirajo potniki, da lahko zadovoljijo svoje prometne potrebe, in prevoznik, ki želi
ugoditi potrebam potnikov (Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, 2004).
Avtobusna postaja mora imeti tudi viden napis "AVTOBUSNA POSTAJA" z navedbo kraja.
Za ustrezno organiziranje in nemoteno opravljanje vseh storitev avtobusne postaje (slika 41),
mora biti le-ta opremljena z ustreznim informacijskih sistemom (npr. telekomunikacijsko
povezavo z drugimi avtobusnimi postajami, ozvočenjem, ustrezno računalniško podporo ...).

Slika 41: Storitve avtobusnih postaj
Vir: Lasten
Da bi se lahko učinkovito organizirala vsa opravila pri sprejemu in odpravi avtobusov ter
potnikov, morajo avtobusne postaje imeti:
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ustrezno število peronov,
prometni urad,
ustrezno število mest za prodajo vozovnic in dajanje informacij,
prostore za zadrževanje potnikov (čakalnice),
prostore za vozno osebje,
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mesta za shranjevanje prtljage,
objavljen vozni red in cenik,
urejene prometne površine ter
urejene sanitarne prostore.

2.8.1.1 Sprejem in odprava avtobusov
Z ustreznim organiziranjem sprejema in odprave avtobusov je treba zagotoviti potnikom
varen vstop in izstop iz vseh avtobusov, ki so predvideni v voznem redu. Potniki namreč
lahko vstopajo in izstopajo samo na za to določenih mestih – peronih.
V praksi se uporabljajo različne izvedbe peronov, ki so lahko neprehodnega (sliki 42 in 43)
ali prehodnega tipa (slike 44, 45, 46 in 47) (Pepevnik, 2003, 109).

Slika 42: Zobčasti tip perona (neprehodni)
Vir: lasten

Slika 43: Stopničasti tip perona (neprehodni)
Vir: Lasten

Slika 44: Jezičasti peron (prehodni)
Vir: Lasten
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Slika 45: Vzporedni peroni (prehodni)
Vir: Lasten

Slika 46: Peroni, pravokotni na zgradbo (prehodni)
Vir: Lasten

Slika 47: Peroni pod nepravim kotom (prehodni)
Vir: lasten
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Peroni na avtobusni postaji morajo biti v skladu s predpisi pokriti ter nuditi potnikom zaščito
pred padavinami pri vstopu in izstopu vsaj pri enih vratih avtobusa (slika 48). Označeni
morajo biti z zaporednimi številkami in relacijami vožnje.

Slika 48: Avtobusna postaja Maribor – peroni
Vir: Lasten
Voznik avtobusa mora takoj po prihodu na avtobusno postajo na sprejemnem mestu prijaviti
prihod, upravljavec avtobusne postaje pa na potnem nalogu za datumskim žigom in podpisom
potrdi čas prihoda oz. postavitve avtobusa na peron.
2.8.1.2 Vozni red
Avtobusna postaja in pomembnejše avtobusno postajališča (ki bo opisano v nadaljevanju),
morata imeti izobešen izvleček voznih redov prevoznikov (ali objavljen vozni red na
elektronskem mediju), ki mora vsebovati naslednje podatke (slika 49):
 številko perona za posamezen avtobus,
 po abecednem vrstnem redu navedena imena krajev, kjer so redni postanki avtobusov
na posameznih linijah,
 čas prihoda oz. odhoda avtobusa ter
 legendo (informacije o vrsti prevoza in ob katerih dnevih avtobusi vozijo).

Slika 49: Primer voznega reda na elektronski tabli
Vir: http://www.datadisplayuk.com/images/apps/bu_jonkoping.jpg (22. 12 .2008)
43

Logistična infrastruktura

2.8.1.3 Prodaja vozovnic
Prodaja vozovnic se lahko opravlja le na za to določenih mestih, ki morajo biti ustrezno
opremljena in označena z zaporednimi številkami. Označene morajo biti tudi relacije, za
katere se na posameznih prodajnih mestih opravlja prodaja vozovnic. V primeru povečanega
prometa se lahko prodaja vozovnic izvaja tudi na začasnih prodajnih mestih.
2.8.1.4 Ostale storitve avtobusnih postaj
Avtobusne postaje morajo imeti ustrezne prostore za izvajanje storitve shranjevanja prtljage
potnikov, pri čemer je treba skrbeti za ustrezno evidentiranje in varovanje prtljage.
Prav tako je zelo pomembna storitev dajanje informacij potnikom, kar pomeni da mora imeti
avtobusna postaja informacijsko mesto z ustrezno informacijsko podporo.
Za dvig kakovosti storitev avtobusne postaje mora ta imeti tudi druge prostore in opremo
(prostori za gostinske in trgovske storitve, naprave za ogrevanje objekta, telefonske
govorilnice ...).
2.8.2

Pomembnejše avtobusno postajališče

Naši predpisi razlikujejo tudi pomembnejše avtobusno postajališče, ki je posebej zgrajena
in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje
oz. izstopanje potnikov in je zaradi pomembnosti za potnike oz. prebivalstvo določeno kot
pomembnejše postajališče (Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, 2004).
Pomembnejša avtobusna postajališča se običajno nahajajo v občinskih središčih.
Pomembnejše avtobusno postajališče mora imeti viden napis "AVTOBUSNO
POSTAJALIŠČE – z navedbo kraja", perone, mesto za prodajo vozovnic, pokrit prostor za
zadrževanje potnikov, tablo ali elektronski medij za objavo izvlečkov voznih redov, sanitarije
in urejene prometne površine.
2.8.3

Avtobusno postajališče

Avtobusno postajališče je posebej zgrajena in označena prometna površina določena za
postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oz. izstopanje potnikov. Po načinu izvedbe
so avtobusna postajališča lahko (Pravilnik o tehničnih normativih, 2003):
 izven vozišča ceste (slika 50) ali
 na vozišču ceste.
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Slika 50: Avtobusno postajališče izven vozišča
Vir: Lasten
Avtobusna postajališča so lahko označena na vozišču ceste le, če to dopuščajo prometnovarnostni dejavniki.
Razdalja med postajališči je odvisna od vrste linijskega prometa (mestni, primestni,
medkrajevni). V mestih naj ne bi bile te razdalje iz razloga kakovosti potovanj krajše od 300
metrov. Ob določanju lokacij avtobusnih postajališč je treba upoštevati več dejavnikov.
Najbolj bistveni so (Pepevnik, 2003):
 gostota prebivalcev v določeni coni,
 vpliv razvoja mreže javnega prevoza potnikov,
 aktivnosti posameznih središč,
 prehajanje potnikov iz ene linije na drugo in
 značilnosti prometnih tokov v križiščih.
Vsa avtobusna postajališča morajo biti opremljena s predpisano prometno signalizacijo,
dimenzije in oblika pa morajo ustrezati prepisom.
Prav tako mora potnik na postajališču dobiti potrebne informacije o izbiri prometne linije
(izvleček voznega reda linije). Kakovost storitev se poveča tudi z ustrezno opremo avtobusnih
postajališč (nadstrešnice, sedeži).
2.8.4

Prometne površine za avto-taksi prevoze

Tudi za avto-taksi prevoze, kot posebno obliko javnega potniškega prometa, ki pridobiva vse
večji pomen, je treba zagotoviti ustrezne prometne (parkirne) površine. To je nujno v cilju
spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa. Običajno se te površine zagotovijo na
mestih, kjer je največje število potencialnih uporabnikov storitev (npr. mestna središča),
vključno z infrastrukturnimi objekti drugih sistemov javnega potniškega prometa (npr. ob
železniških in avtobusnih postajah, letališčih, ...).
Pri načrtovanju in označevanju površin za parkiranje avto-taksi prevozov je treba predpise o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (vertikalna prometna signalizacija,
talne označbe, prometna oprema).
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RAZMISLITE
Razmislite ter ugotovite in pojasnite razlike med avtobusnimi
postajami, pomembnejšimi avtobusnimi postajališči in avtobusnimi
postajališči?

2.9

POVZETEK

V tem poglavju smo obravnavali različne vidike infrastrukture cestnega prometa. Ceste
(prometne poti v cestnem prometu) se lahko razvrščajo glede na različne kriterije,
pomembnejši med njimi pa sta zagotovo njihova kategorizacija in prometnotehnična
razvrstitev glede na povezovalno funkcijo cest.
Ceste so sestavljene iz različnih elementov, katere smo razvrstili na elemente vzdolžnega
profila cest, elemente prečnega profila cest in horizontalne elemente osi cest. Vsi ti elementi
morajo biti načrtovani in izvedeni skladno s predpisi o projektiranju cest, da lahko učinkovito
izvajajo svojo funkcijo. Pozornost smo namenili tudi preglednosti ceste (na odprtih odsekih
cest in v križiščih), katera v povezavi s prometno ureditvijo predstavlja pomemben dejavnik
prometne varnosti.
V posebnih sklopih smo obravnavali vrste, značilnosti in namen drugih elementov cestne
infrastrukture. Pri tem posebej izpostavljamo križanja cest, cestne objekte, spremljevalne
objekte na/ob cestah in prometne objekte javnega prevoza potnikov. Slednji imajo pomembno
prometno funkcijo z vidika storitev javnega prevoza potnikov, kot je sprejem in odprava
potnikov (in tudi prevoznih sredstev javnega prevoza potnikov), pri trajnostnem obravnavanju
prometnih sistemov in vzpodbujanju javnega prevoza potnikov pa se jim daje vse večja
pozornost.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Opredelite razlike med javnimi in nekategoriziranimi cestami.
2. Določite kategorije posameznih cest, katerih oznake so naslednje:
 929,
 A5,
 437,
 218,
 3.
3. Razvrstite elemente vzdolžnega in prečnega profila cest ter jih opišite na
praktičnih primerih.
4. Ovrednotite posamezne vrste preglednosti glede na njihovo funkcijo
zagotavljanja prometne varnosti.
5. Kaj so cestni objekti in kakšna je njihova funkcija? Za posamezno vrsto objekta
pojasnite na praktičnih primerih.
6. Kaj je potrebno upoštevati pri postavljanju prometne signalizacije?
7. Določite skupne značilnosti in razlike med avtobusnimi postajami,
pomembnejšimi avtobusnimi postajališči in avtobusnimi postajališči.
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3 INFRASTRUKTURA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
Razvoj gospodarstva je v veliki meri odvisen od delovanja prometnega sistema, saj je promet
dejavnik, ki neposredno vpliva na pospeševanje ali omejevanje in zaviranje razvoja družbe
kot celote. Železniški prometni podsistem je pomemben del prometnega sistema, pogoj za
njegovo kvalitetno delovanje pa je ustrezna sodobna železniška infrastruktura. Ta predstavlja
vse fiksne objekte in naprave, ki ustvarjajo pogoje za nemoteno gibanje železniških prevoznih
sredstev ob upoštevanju vseh varnostnih pogojev. Med infrastrukturne objekte se prištevajo
tudi vsi objekti za sprejem in odpravo potnikov in tovora ter vzdrževanje železniške
infrastrukture.
Železniški promet predstavlja tudi v Sloveniji zelo pomembno in nepogrešljivo prometno
panogo, posodobitev železniške infrastrukture pa predstavlja nujen pogoj za vključevanje
Slovenije v evropsko železniško prometno mrežo in za ugodnejši pretok potnikov, blaga ter
storitev na nacionalni in mednarodni ravni.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali elemente infrastrukture železniškega prometa in njihove značilnosti;
 razumeli vlogo in pomen posameznih elementov v sistemu železniške
infrastrukture;
 znali na praktičnih primerih opredeliti infrastrukturo železniškega prometa;
 razlikovali specifike infrastrukture železniškega prometa;
 znali analizirati in načrtovati bistvena področja infrastrukture železniškega
prometa.

3.1

JAVNA ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA IN NJENI SESTAVNI DELI

Železniška infrastruktura, ki predstavlja javno dobro v lasti države, je javna železniška
infrastruktura. Obsega objekte in naprave, ki so potrebni za nemoteno odvijanje javnega
železniškega prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski rabi
(Zakon o železniškem prometu, 2007)5.
Sestavni deli javne železniške infrastrukture so (Zakon o železniškem prometu, 2007):
 zemljišča, na katerih je zgrajena javna železniška infrastruktura, in zemljišča, ki so
namenjena njeni funkcionalni rabi;
 tiri in progovno telo, zlasti nasipi, useki, drenaže, odvodni jarki in kanali, obložni
zidovi, nasadi za zaščito pobočij itd.;
 zgornji ustroj zlasti tirnice, vodilne tirnice, pragovi, vezni in pritrdilni material, greda,
vključno s tamponskim slojem, kretnice, križišča, okretnice in prenosnice (razen tistih,
ki so izključno namenjene lokomotivam);
 potniški peroni;
 tovorne klančine, dostopne poti, zidne ograje, žive meje, palisade, protipožarni pasovi,
naprave za ogrevanje kretnic, snegolovi;
 grajeni objekti (mostovi, prepusti, nadhodi, predori, ...);
 nivojski prehodi, vključno z napravami za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
5

O slovenski železniški infrastrukturi na http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/zeleznisko_omrezje/.
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dostopne poti za potnike in dovoz blaga;
signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave na odprti progi, na železniških in
ranžirnih postajah, vključno z napravami za njihovo napajanje z električno energijo in
prostori za te naprave, tirne zavore;
električna razsvetljava, namenjena varnemu železniškemu prometu;
naprave za pretvorbo in prenos električne energije kot pogonske energije za vleko
vlakov;
zgradbe in objekti za izvajanje prometne storitve vključno z objekti za vzdrževanje;
ranžirne postaje s pripadajočimi napravami.






Med javno železniško infrastrukturo se ne prištevajo popravljalni tiri (npr. tiri za popravilo
železniških vozil, tiri v lokomotivskih depojih, garažni tiri in industrijski tiri. Slednji se
uporabljajo le za potrebe lastnika tira.
3.2

VRSTE IN KATEGORIZACIJA ŽELEZNIŠKIH PROG

Omrežje železniških prog sestavljajo proge različnih vrst in kategorij, pri čemer je osnovna
razdelitev glede števila tirov, na enotirne in dvo- ali večtirne proge. Izbira, katera izmed teh
rešitev je optimalna na katerem odseku železniške proge, je odvisna od različnih dejavnikov,
predvsem pa od prometnega pomena železniške proge oz. prometnih obremenitev ter
razpoložljivih sredstev (ekonomski vidik).
Manj obremenjene železniške proge so praviloma enotirne, torej se na njih promet po enem
tiru odvija v obeh smereh. Na takih progah se gradijo izogibališča, ki so kratki odseki
dvotirne proge, zgrajeni na določenih razdaljah. Njihova dolžina mora biti takšna, da
omogoča srečanje dveh vlakov.
Na bolj obremenjenih progah pa je podana potreba po gradnji dvo- ali večtirnih prog, za
vsako smer vožnje po eden ali več tirov.
Železniški promet predstavlja Sloveniji pomembno prometno oz. transportno panogo.
Železniško omrežje predstavljajo enotirne in dvotirne železniške proge, katerih dolžina z
nekaterimi drugimi karakteristikami je prikazana na tabeli 7, na sliki 51 pa je prikazan njihov
potek.
Tabela 7: Železniško omrežje v Republiki Sloveniji
Skupna dolžina prog:
1228,1
dvotirnih
330,4
enotirnih:
897,7
Vir: http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/zeleznisko_omrezje/statisticni_podatki/
(25. 12. 2008)
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Slika 51: Enotirne in dvotirne proge v Sloveniji
Vir: http://www.mzp.gov.si/si/delovna_podrocja/zeleznice_in_zicnice/javna_zelezniska_infra
struktura/ (25. 12 .2008)
Železniške proge se lahko razvrščajo tudi glede na različne druge pomembne kriterije, kot so
na primer (Uredba o kategorizaciji prog, 2002):
 obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v
prostoru (odvisno od posamezne države),
 največja dovoljena progovna hitrost,
 dovoljena osna in dolžinska obremenitev proge.
3.2.1

Vrste prog glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo

Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa
v prostoru so železniške proge v Sloveniji (Uredba o kategorizaciji prog, 2009):
 glavne in
 regionalne proge (slika 52).
Glavne proge so proge, ki so sestavni del Evropskega sporazuma o najvažnejših
mednarodnih progah (Sporazum AGC – E-proge), proge, ki so sestavni del TER omrežja (Tproge) in proge, ki sestavljajo pan-evropsko mrežo prog (V. in X. prometni koridor).
Regionalne so proge, ki ne spadajo v kategorijo glavnih železniških prog.
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Slika 52: Glavne in regionalne proge v Sloveniji
Vir: http://www.mzp.gov.si/si/delovna_podrocja/zeleznice_in_zicnice/javna_zelezniska_infra
struktura/ (25. 12 .2008)
3.2.2

Vrste prog glede na največjo dovoljeno progovno hitrost

Glede na največjo dovoljeno progovno hitrost se proge delijo na proge za visoke hitrosti in na
konvencionalne proge. Pri tem so proge za visoke hitrosti (Uredba o kategorizaciji prog,
2009, 5. člen):
 opremljene za hitrosti 250 km/h ali več,
 opremljene za hitrosti okoli 200 km/h,
 posebej rekonstruirane proge, ki imajo zaradi topografskih, reliefnih ali mestnih
prostorsko–planerskih pogojev hitrosti določene za vsak primer posebej.
Glede na te kriterije sodijo vse proge v Republiki Sloveniji v kategorijo konvencionalnih
prog.
3.2.3

Vrste prog glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev

Glede na dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev s tovornimi vagoni se proge ali odseki
prog razvrščajo v kategorije A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, glede na dopustne
obremenitve, navedene v tabeli 8.
Tabela 8: Dopustna dolžinska in osna obremenitev prog
Dolžinska obremenitev p [t/m]
(vsota mase vozila in naklada, deljena z
dolžino vozila med odbojnikom)

Osna obremenitev P [t]
A
B
C
D
16
18
20
22,5
5,0
A
B1
6,4
B2
C2
D2
7,2
C3
D3
8,0
C4
D4
Vir: Uredba o kategorizaciji prog, 2009
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RAZMISLITE
Pojasnite kriterije razvrščanja železniških prog ter kakšen je njihov
pomen v sistemu javne železniške infrastrukture?

3.3

SESTAVNI DELI ŽELEZNIŠKE PROGE

Železniška proga predstavlja prevozno pot v železniškem prometu. Sestavljajo jo različni
elementi, katerih naloga je zagotavljanje varnega in tekočega odvijanja železniškega prometa
(Zakon o varnosti v železniškem, 2007):
 zgornji ustroj proge;
 spodnji ustroj proge;
 signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, vključno z napravami za njihovo
napajanje z električno energijo in prostori za te naprave;
 stavbe in prostori za vodenje in urejanje prometa;
 progovni del nivojskih in izvennivojskih križanj vključno z napravami za
zagotavljanje varnosti železniškega prometa;
 stabilne naprave električne vleke;
 progovni pas;
 zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 10 m (s predpisi določenimi izjemami);
 službeni tiri.
Posamezni sklopi navedenih sestavnih delov so podrobneje obravnavani v nadaljnjih
podpoglavjih.
3.4

ELEMENTI ZGORNJEGA USTROJA ŽELEZNIŠKE PROGE

Zgornji ustroj je del železniške proge, po katerem vozijo tirna vozila. Njegovi sestavni deli so
tirnice, tirni pribor, pragovi in tirne grede skupaj s tamponskim slojem. V zgornji ustroj sodijo
tudi kretnice, križišča in dilatacijske naprave, razviden pa je s slike 53 (Žerak, 2006).
Oblike, kakovost, način izdelave in mere zgornjega ustroja proge so določene s tehničnimi
predpisi, standardi, z obveznimi objavami UIC in s tehničnimi specifikacijami, odvisne pa so
predvsem od:
 vrste proge,
 osne obremenitve in
 največje progovne hitrosti.

Slika 53: Zgornji in spodnji ustroj proge v prečnem prerezu
Vir: Lasten
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Zgornji ustroj prog se mora projektirati, graditi, modernizirati in vzdrževati tako, da se
zagotovi varen in urejen železniški promet. Navedeno izhaja iz veljavnih predpisov o varnosti
v železniškem prometu, graditvi objektov, priznanih tehničnih pravil stroke in pogojev,
določenih z zakoni in z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi, katerih sopodpisnica je
Republika Slovenija, obveznih objav UIC, slovenskih nacionalnih standardov in tehnične
specifikacije ter drugih tehničnih predpisov, ki se nanašajo na zgornji ustroj železniških prog.
3.4.1

Tirnice

Tirnica predstavlja vozno površino železniških prevoznih sredstev, ki neposredno prevzema
obtežbo prevoznih sredstev in jih vodi v določeni smeri. Izdelane so iz kvalitetnega jekla in
utrjene z različnimi proizvodnimi postopki, saj morajo v svoji funkciji prenesti velike statične
in dinamične obremenitve.
Pri vgrajevanju tirnic je treba upoštevati veljavne predpise in standarde. Na odprti progi,
glavnih prevoznih tirih in glavnih postajnih tirih se praviloma vgrajujejo tirnice naslednjih
standardnih oblik UIC 60 (slika 54), UIC 54E in S 49. Oblika in mere prečnih prerezov
standardnih oblik tirnic ter dopustne tolerance so določene v standardih UIC.6

Slika 54: Tirnica UIC 60 in S 49
Vir: http://www.spur1.de/spur1-modulnormung/index.html (27. 12 .2008)
Tirnice se lahko razlikujejo po različnih kriterijih, najpomembnejši med njimi pa so:
 dimenzije in oblike prečnega prereza tirnice,
 trdnost,
 masa na dolžinsko enoto.
Zaradi boljšega prenašanja obremenitev so tirnice v tiru nagnjene proti osi tira. Nagib osi
tirnice v odnosu na navpično os tira je 20 : 1 ali 40 : 1. Nagnjenost tirnice se doseže s
podložnimi ploščami z nagnjeno naležno površino oz. pri betonskih pragih tudi z nagibom
naležne površine praga neposredno pod tirnico (Žerak, 2000).
Zelo pomembno vlogo z vidika varnega odvijanja prometa imajo tirni stiki. Zaradi večjih
obremenitev in progovnih hitrosti se tirnice praviloma varijo v neprekinjeno zavarjen tir

6

Več o standardiziranih vrstah tirnic na http://www.spur1.de/spur1-modulnormung/index.html.
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(zaradi velike dolžin dobavljenih tirnic do 360 m, je potrebnih manj varjenj), klasični tiri pa se
vgrajujejo le na stranskih postajnih in industrijskih tirih.
3.4.2

Pragi

Tirnice se z ustreznim pritrdilnim priborom pritrdijo na prage. Gre za elemente, ki so
postavljeni prečno na tirnice in prenašajo obremenitve na tirno gredo. Izdelani so lahko iz
različnih materialov, in sicer (Žerak, 2006):
 leseni impregnirani,
 armirano-betonski,
 jekleni in
 iz umetnih mas.
Vse te vrste pragov se izdelujejo v različnih oblikah (odvisno od namena uporabe – npr. na
mostovih, v predorih ...), vsaka vrsta materialov pa ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.7
V tire glavnih prog, z izjemo stranskih postajnih tirov, se vgrajujejo betonski ali impregnirani
leseni pragi (slika 55) 1. in 2. kakovostne skupine dolžine 260 cm, v tire regionalnih prog in
stranske postajne tire glavnih prog pa se lahko vgrajujejo tudi leseni pragi drugih kakovostnih
skupin ali betonski pragi dolžine 250 ali 240 cm.
V tire se smejo vgrajevati samo betonski, jekleni ali impregnirani pragi iz trdega lesa (hrast,
bukev ipd.), vgrajevanje pragov iz mehkega lesa (bor, kostanj, macesen) pa je dovoljeno le na
stranskih postajnih in industrijskih tirih.

Slika 55: Leseni pragi
Vir: Lasten
Pri gradnji proge je treba upoštevati predpisan razmik pragov, ki predstavlja razmik med osmi
dveh sosednjih pragov. Na odprti progi in glavnih postajnih tirih glavnih prog mora biti
razmik 60 cm, na regionalnih progah, stranskih postajnih tirih in na industrijskih tirih pa se
določi, odvisno od kategorije.

7

Več o prednostih in pomanjkljivostih v Žerak (2006).
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3.4.3

Tirni pribor

Vse višje hitrosti in obremenitve zgornjega ustroja železniške proge zahtevajo tudi
kvalitetnejši tirni pribor. Ta se razvršča v različne skupine, in sicer:
 vezni,
 pritrdilni in
 drugi tirni pribor.
Vezni tirni pribor so spojke (npr. za podprti stik), spojni vijaki z maticami in elastični
obročki. Uporablja se za povezavo tirnic pri klasično stikovanem tiru (2 spojki, 4 spojni vijaki
z maticami in vzmetnimi obročki).
Pritrdilni pribor je lahko tog (slika 56) ali elastičen (slika 57). K togemu pritrdilnemu
priboru sodijo podložne plošče, pritrdilne ploščice, pritrdilni vijaki z maticami, elastični
obročki, tirfoni, k elastičnemu pa elastične vzmeti (pa tudi npr. elastični vijaki, elastične
ploščice).

Slika 56: Sistem toge pritrditve
Vir: Žerak, 2006, 27

Slika 57: Sistem elastične pritrditve
Vir: Žerak, 2006, 31
K drugemu tirnemu priboru sodijo leseni, gumijasti in plastični vložki, naprave za
preprečevanje premikanja tirnic, naprave proti bočnemu pomikanju pragov, vijaki z matico in
podložko za vezanje dvojnih pragov ipd.
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Naprave za preprečevanje pomikanja tirnic so naprave, katerih namen je preprečevanje
prekomernega raztezanja tirnic. V ta namen se pred pragi na koncih neprekinjeno zavarjenega
tira vgrajujejo naprave, ki preprečujejo pomikanje tirnic.
Namen naprav za preprečevanje bočnega premika tira je povečanje bočnega upora tirov.
V ta namen se morajo v krivinah z manjšimi polmeri neprekinjeno zavarjenega tira vgrajevati
naprave (kape), ki preprečujejo bočni premik tira. Naprave se praviloma vgrajujejo na koncu
praga na notranji strani krožnega loka in prehodnice. V prehodnici se naprave nameščajo
odvisno od ukrivljenosti prehodnice.
3.4.4

Tirna greda, planum proge, tamponski sloj

Tirna greda je zgrajena iz tolčenca. Biti mora čista, obstojna na mrazu in obrus ter imeti
predpisano obliko in enakomerno višino. Imeti mora tudi značilnosti, kot so:
 dobro prepuščanje atmosferskih padavin,
 omogočanje hitrega odvodnjavanja planuma,
 prevzemanje in prenašanje prometnih obtežb,
 preprečevanje vzdolžnega in prečnega premika pragov ter
 zagotavljanje pravilne vzdolžne in prečne lege tira.
Oblika in dimenzije prečnega prereza tirne grede so odvisne od vrste proge, števila in vrste
tirov, vrste in dolžine pragov, nagiba planuma, geometrije tira (prema ali krivina), od dolžine
tirnic (neprekinjeno zavarjen tir ali klasični tir) in od načina vzdrževanja tira.
Planum proge (slika 53) je zaključena površina pod tirno gredo, s predpisanimi zahtevami
kakovosti glede višine, ravnosti, zgoščenosti, nosilnosti ter vremenske in zmrzlinske
odpornosti (Žerak, 2006). Projektanti morajo pri projektiranju za planum upoštevati naslednje
kriterije:
 potrebna nosilnost oz. dopustna deformabilnost,
 zgoščenost zemljin v planumu,
 vremenska in zmrzlinska varnost ter
 drenažne in filtrirne lastnosti.
Planum enotirnih prog ima (slika 58):
 enostranski nagib 1 : 20 s padcem na notranjo stran tira, pri tem pa mora biti zunanja
bankina nagnjena proti zunanji strani loka z nagibom 1 : 20, ali
 strešni nagib 1 : 20.
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Slika 58: Karakteristični prečni profili enotirne proge
Vir: Lasten
Planum dvotirnih prog ima strešni nagib 1 : 20 (slika 59).

Slika 59: Karakteristični prečni profili dvotirne proge
Vir: Lasten
Tamponski sloj (slika 53) je nosilna plast iz nevezanih zmesi kamnitih zrn, izvedena kot
zaključna nosilna plast pod kamnito gredo iz tolčenca in prevzema glavnino njene
obremenitve. Izpolnjevati mora naslednje projektne kriterije:
 ustrezna nosilnost,
 ustrezna togost,
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odpornost zrn proti mehanski obrabi ali drobljenju,
ustrezne drenažne karakteristike,
ustrezna vremenska obstojnost.

Posteljica je vrhnja, zaključna plast nasipa ali temeljnih tal, debela praviloma do 50 cm (po
potrebi pa več). Zgrajena je iz prodnih ali zdrobljenih kamnitih materialov, lahko pa se kot
posteljica uporablja, če je ustrezno utrjena podlaga v nasipu ali temeljnih tleh, če ima ustrezno
nosilnost ali vremensko obstojnost. Tamponski sloj skupaj s posteljico predstavlja tudi
zmrzlinsko varen sloj proge.
Poseben primer je izvedba zgornjega ustroja proge brez tirne grede – "tir na togi podlagi"
(še posebej v predorih in premostitvenih objektih). V teh primerih se namesto tirne grede
izvedejo betonski, asfaltni ali hidravlično vezani nosilni sloji.

RAZMISLITE
Razmislite in na praktičnih primerih utemeljite potrebo po posameznih
elementih zgornjega ustroja železniških prog (oz. njihovo funkcijo).

3.5

ELEMENTI SPODNJEGA USTROJA ŽELEZNIŠKE PROGE

Spodnji ustroj proge je progovno telo, ki ga sestavljajo zemeljski in umetni objekti. Nahaja se
med zgornjim ustrojem proge in raščenim terenom, njegova naloga pa je, da prenaša
obremenitev zgornjega ustroja na teren.
Spodnji ustroj sestavljajo (Žerak, 2006):
 zemeljsko telo (nasipi, useki, zaseki),
 objekti za zavarovanje in zaščito zemeljskega telesa (naravni in umetni zaščitni sloji,
naravne in umetne obloge, podporni, oporni in zaščitni zidovi),
 premostitveni objekti (mostovi, viadukti, podvozi in nadvozi, podhodi in nadhodi,
pokriti vkopi ...),
 naprave za odvodnjavanje površinske in talne vode (jarki, kanalete, drenaže, jaški ...),
 predori in galerije,
 prepusti,
 cestni nivojski prehodi.8
3.5.1

Zemeljsko telo

Železniška proga lahko poteka v nasipu, vkopu ali zaseku (Pravilnik o pogojih za
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega, 2003). Na nasipu poteka, kadar je treba
dvigniti nivo železniške proge in je to možno izvesti z nasipanjem ustreznega materiala
(slika 60).

8

Cestni nivojski prehodi so podrobneje obravnavani v okviru cestne infrastrukture.
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Slika 60: Prečni prerez proge na nasipu
Vir: Lasten
Ko je treba znižati novo železniške proge, je z izkopavanjem to možno izvesti v vkopu
(slika 61), ob robu hriba pa se lahko npr. izvede v zaseku (slika 62).

Slika 61: Prečni prerez proge v vkopu
Vir: Lasten

Slika 62: Prečni prerez proge v zaseku
Vir: Lasten
3.5.2

Objekti za zavarovanje in zaščito zemeljskega telesa

Pobočja nasipov so zaradi zunanjih vplivov izpostavljena drsenju in izpiranju materiala.
Zaradi tega je potrebna njihova zaščita, ki se lahko izvede na različne načine:
 oblaganje s kamenjem ali z betonskimi bloki, tlakovanje ...
 kjer je pa nevarnost drsenja manjša, pa je (če je to sprejemljivo) možno izpiranje
preprečevati z vegetacijo.
Večja, še posebej pa strma, pobočja ob železniški progi so podvržena plazenju, v nekaterih
primerih tudi delovanju podtalnih (in površinskih) voda. Zaradi tega obstaja nevarnost
plazenja ali porušitvene erozije, kar lahko usodno vpliva na varno in tekoče odvijanje
železniškega prometa. Zaščiti pred tem so namenjeni podporni (slika 63), oporni (slika 64)
in obložni zidovi (slika 65).

Slika 63: Podporni zid
Vir: Žerak, 2006, 19
58

Logistična infrastruktura

Slika 64: Oporni zid
Vir: Žerak, 2006, 19

Slika 65: Obložni zid
Vir: Žerak, 2006, 18
Izvedbe teh zidov so različne, kar glede na potrebe predvidi projektant.
3.5.3

Premostitveni objekti

Funkcija premostitvenih objektov je podobna kot v cestnem prometu, in sicer premagovanje
različnih konfiguracij terena. Njihova vloga v železniškem prometu je še bolj izrazita, saj so
omejitve glede vzdolžnih nagibov železniške proge in načinov križanj bolj stroge, kot velja za
potek cest. Med te objekte se prištevajo mostovi, viadukti, podvozi/nadvozi, podhodi/nadhodi,
pokriti vkopi, prepusti ...
Most je gradbeniška struktura, ki omogoča prehod reke, doline, soteske, morske ožine, ceste
ali železnice. Oblika in izvedba mostu sta odvisni od njegove razpetine, višine, vrste podlage
in obremenitve, ki jo mora prenašati.
Viadukt je premostitvena konstrukcija, ki premošča dolino. Praviloma je enak kot most,
vendar je pod mostom tekoča ali mirujoča voda, pod viaduktom pa je suha dolina.
Podvoz/nadvoz služijo za izvennivojsko križanje cest in železnic. Nadvoz je v tem pogledu
cestni objekt, kar pomeni, da cesta poteka nad železniško progo. Podvoz je železniški objekt,
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po katerem poteka železnica, pod njo pa cesta. Podvozi na postajnih območjih so običajno
kombinirani s podhodi na potniške perone. Podobno funkcijo kot podvozi/nadvozi imajo
podhodi/nadhodi, le da so namenjeni pešcem (in/ali kolesarjem).
Pokriti vkop je v bistvu predor z odprtim načinom gradnje. To pomeni, da se pred gradnjo
naredi izkop, nato se zgradi predor, ki se nato zasiplje.
3.5.4

Naprave za odvodnjavanje površinske in talne vode

Pomembnejše naprave za odvodnjavanje površinske in talne vode so jarki, kanalete in
drenaže. Njihova skupna naloga je, da preprečujejo kopičenje vode oz. omogočajo odtekanje
vode od zemeljskega telesa železniške proge.
3.5.5

Predori in galerije

Predori so podzemne zgradbe cevne oblike, skozi katere poteka železniška proga (njihova
funkcija je torej identična funkciji cestnih predorov). Galerije so gradbeniške strukture, ki se
nahajajo le delno v masi hribine (z eno odprto bočno stranjo), njihov namen pa je predvsem
varovanje železniške proge pred padanjem kamenja oz. skal, plazenjem, v zimskem času pred
snegom ... s pobočja hriba (Žerak, 2006).
Predori se gradijo na mestih, kjer se trasa proge nahaja tako globoko pod terenom, da je
gradnja vkopa neekonomična ali nedopustna iz okoljskih razlogov. Z gradnjo predorov se
lahko v težkih terenskih razmerah bistveno skrajša progo, hkrati pa se z njimi lahko izvedejo
predpisani minimalni radiji.
3.5.6

Prepusti

Prepusti so objekti, ki služijo pretoku vode (po njem se lahko npr. padavinske vode odvajajo v
zemeljski jarek), lahko pa so namenjeni tudi drugim vrstam uporabe, kot na primer: za razne
vrste napeljav, prehodu živali, za križanje manj pomembnih poljskih in gozdnih poti ali za
manjše podhode (slika 66).

Slika 66: Gradnja prepusta pod železniško progo
Vir: http://www4.slikomat.com/07/0524/3405088gfp.jpg (5. 1. 2009)
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Po obliki so sodobni prepusti:
 cevni (krožni, parabolični, eliptični, ovalni) ali
 pravokotni.
Cevni prepusti so lahko togi (npr. betonske cevi) ali fleksibilni (npr. sestavljeni iz elementov
vroče pocinkane pločevine).
3.5.7

Tirne tehtnice

Med elemente spodnjega ustroja proge bi lahko uvrstili tudi tirne tehtnice, ki so namenjene
tehtanju vagonov in s tem tehtanju blaga v vagonih (čeprav jih nismo predhodno navedli).

RAZMISLITE
Razmislite kakšna je funkcija posameznih elementov spodnjega ustroja
železniških prog in jo za vsak element pojasnite na praktičnih
primerih?

3.6

OPREMA ŽELEZNIŠKE PROGE

Temeljni element za zagotavljanje varnega in tekočega odvijanja železniškega prometa
predstavlja tudi oprema železniške proge. Med najpomembnejšo opremo proge se uvrščajo
(Zakon o varnosti v železniškem, 2007):
 signalnovarnostne naprave,
 telekomunikacijske naprave in
 naprave za napajanje z električno energijo (vozna mreža).
3.6.1

Signalnovarnostne naprave

Prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakov, njihov pomen, obliko, barvo,
najmanjšo vidno razdaljo, mesto za njihovo vgraditev oz. postavitev in način njihove uporabe
v železniškem prometu določa Signalni pravilnik.
Predpisani znaki, ki se dajejo s stalnim, prenosnim, ročnim signalom, ustno ali preko
telekomunikacijskih naprav, so signalni znaki. Ti imajo pomen odredbe ali predsignaliziranja
oz. odredbe in predsignaliziranja. Z njimi se izvršilni železniški delavci med sabo obveščajo
ter sporazumevajo o (Signalni pravilnik, 2007):
 pogojih vožnje prek določenega mesta,
 stanju proge,
 hitrosti,
 premiku,
 nevarnostih na progi.
Sredstva (naprave), s katerimi se v železniškem prometu dajejo signalni znaki, so signali
(slika 67). Slednji so glede na način njihove uporabe:
 fiksni (stalno vgrajeni ali nameščeni na določenem mestu),
 ročni (imajo jih izvršilni delavci pri opravljanju dela pri sebi),
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prenosni (po potrebi se lahko prenašajo z enega na drug kraj).

Slika 67: Vrste signalov po namenu in načinu izvedbe
Vir: Lasten
Posebna vrsta signalov so tudi signalne oznake, ki predstavljajo signalna sredstva, s katerimi
se označuje ali opozarja na posebno pomembno mesto na progi, postaji ali službenem mestu.
Prevlečene oz. prebarvane morajo biti z odsevno snovjo ali opremljene z odsevnimi stekli.
Stebri signalov morajo biti s sprednje strani označeni z barvnimi pasovi. Način označevanja je
različen, odvisno od vrste signalnih znakov, ki jih dajejo (npr. enopomenski signalni znaki,
predsignaliziranje signalnih znakov glavnih signalov ...).
Glede na način zaznavanja oz. podajanja so signalni znaki:
 Zvočni signalni znaki, ki se zaznavajo s sluhom; dajejo se na enak način podnevi in
ponoči.
 Optični (vidni) signalni znaki, ki se zaznavajo z vidom in so lahko likovni,
svetlobni in ročni, in sicer:
- likovni signalni znaki se dajejo z lego signala, barvnim likom ali z likom in
barvnimi lučmi; razsvetljujejo se lahko z lastnim virom svetlobe ali pa morajo
biti prevlečeni oz. prebarvani z odsevno snovjo oz. opremljeni z odsevnimi
stekli;
- svetlobni signalni znaki se dajejo z mirnimi in/ali utripajočimi lučmi oz. z lego
luči;
- ročni signalni znaki se dajejo s položajem telesa ter z lego in z gibanjem rok
in/ali z uporabo ročnih signalov.
3.6.2

Telekomunikacijske naprave

Železniško telekomunikacijsko omrežje predstavlja naprave in opremo, ki je namenjena
oddajanju, prenašanju in sprejemanju različnih oblik znakov, sporočil in informacij, s ciljem
zagotavljanja varnega in tekočega odvijanja železniškega prometa.
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Sestavni deli železniškega telekomunikacijskega omrežja se razvrščajo po naslednjih
kriterijih (Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega
telekomunikacijskega, 2003):
 naprave 1. kategorije so železniški telekomunikacijski sistemi in naprave s
signalnovarnostnimi funkcijami, ki s svojim delovanjem oz. funkcionalnostjo
neposredno sodelujejo pri zagotavljanju varnosti in urejenosti železniškega prometa;
 naprave 2. kategorije so železniški telekomunikacijski sistemi in naprave brez
signalnovarnostne funkcije, ki imajo varnostno relevantne lastnosti za varno in
nemoteno odvijanje železniškega prometa ali zagotavljajo večjo varnost;
 naprave 3. kategorije so železniški telekomunikacijski sistemi in naprave, ki nimajo
signalnovarnostnih in varnostno relevantnih funkcij.
3.6.3

Stabilne naprave električne vleke

V železniškem prometu se v velikem deležu uporabljajo elektrovlečna vozila. To so vozila, ki
za vleko uporabljajo elektromotorni pogon in nimajo svojega lastnega vira energije, ampak se
napajajo z električno iz voznega omrežja s pomočjo svojih odjemnikov toka. V svetu se
uporabljajo sistemi z različnimi enosmernimi ali izmeničnimi napetostmi, medtem ko se v
Sloveniji elektrovlečna vozila napajajo z enosmerno napetostjo 3 kV.
Stabilne naprave električne vleke so (Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju
stabilnih, 2003):
 železniški napajalni daljnovodi,
 elektronapajalne postaje,
 vozno omrežje,
 naprave za daljinsko vodenje stabilnih naprav električne vleke.
Železniški napajalni daljnovodi so namenjeni prenosu električne energije visoke napetosti.
Funkcija elektronapajalnih postaj je, da izmenično napetost iz elektrogospodarskega omrežja
transformirajo na nižjo napetost in usmerijo v enosmerno napetost (3kV), nato pa jo preko
stikal dovajajo na vozno omrežje (slika 68).

Slika 68: Vozno omrežje
Vir: Lasten
Višine kontaktnega vodnika, merjene od gornjega roba tirnice, v točki obešanja tega so
(Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih, 2003):
 normalna 5350 mm (minimalna za območje cestnih nivojskih prehodov),
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minimalna 4.950 mm,
maksimalna 6.200 mm.

Posebne tehnične zahteve glede voznega omrežja je treba upoštevati na posebnih objektih, kot
so nadvozi, predori in kretniške zveze.

RAZMISLITE
Opredelite funkcije posameznih vrst opreme železniške proge, ob tem
pa na praktičnih primerih pojasnite predvsem, kakšen je njihov pomen
z vidika nemotenega in varnega odvijanja železniškega prometa?

3.7

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO VODENJE TRASE ŽELEZNIŠKE
PROGE

Potek trase železniške proge se spreminja v horizontalni in vertikalni smeri. Pri vodenju trase
je treba upoštevati elemente in njihove značilnosti v obeh smereh ter pri tem spoštovati
omejitve, določene s predpisi o projektiranju cest (Pravilnik o pogojih za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje zgornjega, 2003).
3.7.1

Elementi horizontalnega vodenja trase

Horizontalni potek tras se lahko opiše z naslednjimi bistvenimi elementi: prema, krožni lok in
druge vrste krivin, prehodnica in prehodna klančina. Z njim so prav tako v tesni zvezi nekateri
elementi železniške proge, med katerimi so bistveni: kretnica, tirno križišče in tirna širina.
3.7.1.1 Prema
Poenostavljeno povedano poteka železniška proga v premi, ko na njej ni horizontalne krivine.
Torej je teoretično gledano polmer horizonatalne krivine neskončen (ni horizontalne
ukrivljenosti).
V nasprotju s cestnim prometom, pri katerem je zaželena občasna zakrivljenost
horizontalnega poteka trase, je v železniškem prometu zaželenih čim več, čim daljših prem
(Žerak, 2006).
3.7.1.2 Krožni lok in druge vrste krivin
Krožni lok je najenostavnejši geometrijski element, ki omogoča spremembo smeri pri
trasiranju železniških tirov in prog. Temeljni element, ki ga določa, je njegov polmer, ki je
omejen z minimalnim polmerom krožnega loka.
Minimalni polmer krožnega loka na odprti progi je 300 m, na glavnih prevoznih tirih postaj
pa 500 m. Minimalni polmer na glavnih postajnih tirih (z izjemo glavnih prevoznih tirov) je
180 m, na stranskih postajnih in industrijskih tirih, kjer ne vozijo vlakovne lokomotive, pa
150 m. Ob določenih pogojih veljajo tudi nekatere izjeme, ki jih lahko dovoli gradbena služba
pooblaščenega upravljavca.
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3.7.1.3 Prehodnica in prehodna klančina
Prehod iz preme v krožni lok, prehod med dvema istosmernima krožnima lokoma različnih
polmerov ali med dvema nasprotno usmerjenima krožnima lokoma se, podobno kot pri
cestah, izvede s prehodnico (prehodno krivuljo). Ta predstavlja dodatni horizontalni trasni
element železniške proge, katerega namen je ublažitev sunka, saj se bočno pospešek v tem
primeru spreminja zvezno in ne sunkovito. S tem se poveča udobnost vožnje in prepreči
nastajanje smernih deformacij v tiru.
S ciljem zmanjšanja učinka bočnega pospeška (na železniška vozila, tovor in potnike) se v
horizontalnih krivinah izvede nadvišanje. To je razlika med višinskima legama obeh tirnic.
Prehod iz nenadvišanega dela tira na nadvišani oz. prehod med dvema deloma tira z
različnima nadvišanjema se izvede postopoma, na določeni razdalji tira – prehodni klančini.
3.7.1.4 Kretnica
Kretnice so naprave, ki omogočajo neprekinjeni prevoz vlakov ali posameznih železniških
vozil z enega na drugi tir. Kretnica sestoji iz različnih elementov, prikazanih na sliki 69.

Slika 69: Sestavni deli kretnice
Vir: Lasten
Začetek kretnice je stik pred vrhom ostric. Sredina kretnice je točka, v kateri se sekata
tangenti na os glavne in odklonske smeri na koncu kretnice. Konec kretnice je prvi stik za
srcem kretnice. Kot kretnice je kot, ki ga oklepata os glavnega tira z osjo odklonskega tira na
koncu kretnice. Polmer kretnice je polmer krožnega loka odklonskega tira kretnice.
3.7.1.5 Tirno križišče
Tirna križišča so naprave, ki omogočajo križanje dveh tirov v istem nivoju. Omogočajo
neovirano vožnjo vozil po vsakem tiru preko mesta križanja, ne pa tudi odklonske vožnje z
enega na drugi tir (kar je sicer funkcija tirnic).
3.7.1.6 Tirna širina
Tirna širina je najmanjša razdalja med notranjima robovoma tirničnih glav v območju med 0
in 14 mm pod ravnino zgornjih robov tirnic. Normalna tirna širina v premi in v krožnih
krivinah s polmerom R ≥175 m je 1.435 mm (slika 70). V krožnih krivinah s polmerom
R<175 m tirna širina ne sme biti manjša, kot je navedeno v tabeli 9 (Pravilnik o pogojih za
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega, 2003).
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Slika 70: Tirna širina
Vir: Lasten
Tabela 9: Tirna širina v odvisnosti od polmera krivine
Polmer krivine
Najmanjša tirna
[m]
širina [mm]
175 > R ≥ 150
1.435
150 > R ≥ 125
1.440
125 > R ≥ 100
1.445
Tirna širina v kretnicah je določena s projektom za posamezno kretnico.
Pri krožnih lokih s prehodnico se razširjenje izvede na celotni dolžini prehodnice v stopnjah
po 2 mm tako, da so odseki posameznih stopenj enako dolgi. Pri krožnih lokih brez
prehodnice se razširjenje izvede v stopnjah po 2 mm po posameznem pragu. Potrebno
razširjenje mora biti zagotovljeno na začetku krožnega loka.
V košarastih krivinah (krivine iz dveh ali več istosmernih krivin, z različnimi radiji) se
razširjenje izvede tako, da se razlika v širini tira izravna v prehodnici med obema krožnima
lokoma, če ni prehodnice, pa v krožnem loku z večjim polmerom.
V S-krivinah se razširjenje izvede tako, da se razlika v širini tira izravna s pomikom obeh
tirnih trakov po celotni dolžini vmesne preme, če te ni, pa kot je prikazano na sliki 71.

Slika 71: Razširjenje tira v S-krivinah z enakima krožnima lokoma
Vir: Lasten
3.7.2

Elementi vertikalnega vodenja trase

Osnovni element vertikalnega vodenja trase je niveleta, ki ima različne nagibe (slika 72). Ta
predstavlja višinski potek osi železniške proge in se oblikuje s tangentami ter z vertikalnimi
zaokrožitvami (Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega, 2003).
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Slika 72: Nagib nivelete železniške proge
Vir: Lasten
Lom nivelete se mora vertikalno zaokrožiti, kadar je razlika med dvema sosednjima
nagiboma. Zaokrožitev se izvede z vertikalnim krožnim lokom, določenim na podlagi
predpisov o projektiranju železniških prog.

RAZMISLITE
Razmislite kakšne so podobnosti in kakšne so razlike med vodenjem
trase železniške proge in trase ceste? Pojasnite s praktičnimi primeri.

3.8

PROMETNA MESTA IN OSTALI PROMETNI OBJEKTI

Prometna mesta so tehnično opremljena mesta na železniški progi, ki razmejujejo odjavne ali
medpostajne prostorske odseke (Žerak, 2006).
3.8.1

Železniške postaje

Železniška postaja je prometno mesto z najmanj eno kretnico, s katerega se vodi železniški
promet nasprotnih ali zaporednih vlakov, kjer vstopajo in izstopajo potniki in se naklada in
razklada blago.
Na železniških postajah se opravljata dve glavni skupini dejavnosti, in sicer: prometne naloge
in komercialne naloge (slika 73). Na postajah se odvija ustavljanje, prehitevanje in križanje
oz. samo prehitevanje vlakov, promet potnikov in blaga z vsemi potrebnimi komercialnimi
dejavnostmi (Žerak, 2006).
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Slika 73: Prometne in transportno-komercialne naloge postaj
Vir: Lasten
Železniške postaje z drugimi objekti in postajna poslopja javne železniške infrastrukture se po
kriterijih razvrščajo v več kategorij (Pravilnik o opremljenosti železniških, 2002) – (slika 74).

Slika 74: Kategorije železniških postaj
Vir: Lasten
Železniške postaje I. reda so glavne postaje ali evropostaje, na katerih se voznoredno
ustavljajo mednarodni vlaki in na katerih je povprečni letni dnevni promet večji od 2000
odpravljenih potnikov.
Železniške postaje II. reda so postaje, na katerih se voznoredno ustavljajo mednarodni vlaki
in na katerih je povprečen letni dnevni promet manjši od 2000 odpravljenih potnikov. V to
skupino spadajo tudi regijsko pomembne in prestopne postaje.
Železniške postaje III. reda so postaje lokalnega značaja, na katerih je povprečni letni
dnevni promet manjši od 500 odpravljenih potnikov.
Kategorizacijo železniških postaj opravi upravljavec javne železniške infrastrukture v
sodelovanju z lastnikom na podlagi naslednjih kriterijev:
 splošni pomen postaje v prometnem in prostorskem smislu,
 število dnevnih postankov vlakov (v mednarodnem in notranjem prometu),
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število vlakovnih povezav in s tem povezana frekvenca prestopanja potnikov,
letni pretok potnikov,
lega postaje glede na gravitacijski okoliš.

Železniške postaje se lahko razvrščajo tudi po drugih kriterijih. Prvi izmed njih je delo, ki se
izvaja na postajah (slika 75).

Slika 75: Potniške, tovorne in mešane postaje
Vir: Lasten
Glede na tirno tlorisno zasnovo so železniške postaje (Žerak, 2006):
 čelne postaje,
 prehodne postaje in
 kombinacija čelnih in prehodnih postaj.
Na čelnih postajah (slika 76) so tiri med seboj povezani samo na eni strani, na drugi strani pa
se tiri zaključujejo. Za razliko od njih imajo prehodne postaje (slika 77) tire med seboj
povezane na obeh straneh, postajna zgradba pa se nahaja ob strani ali nad tiri. Kombinacijo
čelnih in prehodnih postaj, pri katerih je ena skupina tirov povezana na obeh straneh, druga
skupina pa je na eni strani zaključena, predstavljajo kombinirane postaje (slika 78).

Slika 76: Čelne postaje
Vir: Lasten

Slika 77: Prehodne postaje
Vir: Lasten
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Slika 78: Kombinacija čelne in prehodne postaje
Vir: Lasten
Pomembnejši element prometnega mesta (železniške postaje), ki je namenjen lažjemu
vstopanju in izstopanju potnikov ter odpravi prtljage in pošiljk na vlak, je peron. Le-ta mora
biti tako širok, da omogoča potnikom, zlasti tistim z omejenim gibanjem, da se lahko po njem
neovirano gibajo in da se lahko ob prevozu vlakov z večjo hitrostjo od njegovega skrajnega
roba dovolj odmaknejo na njegov varni del.
Peroni se glede na njihovo izvedbo razvrščajo na:
 perone pri prehodnih železniških postajah (glavni, sredinski in zunanji – slika 79) in
 perone pri čelnih železniških postajah (čelni in polotočni – slika 80).

Slika 79: Peroni pri prehodnih železniških postajah
Vir: Lasten

Slika 80: Peroni pri čelnih železniških postajah
Vir: Lasten
Tovorne železniške postaje morajo biti opremljene tudi z elementi, ki omogočajo opravljanje
vseh operacij, povezanih s prevozom tovora v železniškem prometu (slika 81). Pomembnejše
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med njimi so tovorna skladišča, tovorne rampe (klančine) in tovorni (natovorni) profil, ki
predstavlja ustrezno varovane meje natovarjanja železniških vagonov.

Slika 81: Elementi tovorne železniške postaje
Lasten
3.8.2

Ranžirne postaje

Za razliko od razporednih postaj so ranžirne postaje namenjene izključno tovornemu prometu.
Njihova temeljna prometna funkcija je torej razstavljanje in sestavljanje vlakov v skladu z
načrtom delitve formiranja vlakov na določenem železniškem omrežju.
Na ranžirnih postajah se najprej razformirajo prispeli tovorni vlaki, nato pa se ranžirajo po
novih smereh in postajah ter formirajo novi tovorni vlaki.
Glede na obliko ranžiranja so ranžirne postaje gravitacijske in negravitacijske (Žerak,
2006). Značilnost gravitacijskih ranžirnih postaj je poseben greben (drča), ki omogoča
ranžiranje vagonov s pomočjo gravitacije. Negravitacijske postaje drče nimajo, zato se pri
njih razstavljanje vlakov izvaja z odbijanjem vagonov s pomočjo premikalnih lokomotiv.
Po številu in medsebojnem položaju tirnih skupin se ranžirne postaje delijo še na enostranske
in dvostranske, odvisno od tega, ali so tirne skupine zgrajene za ranžiranje z obeh smeri ali
pa ločeno za vsako smer posebej.
Ranžirna postaja je načeloma sestavljena iz treh tirnih skupin (slika 82), in sicer (Žerak,
2006):
 uvozne,
 smerne in
 izvozne skupine.

Slika 82: Enostranska ranžirna postaja
Vir: Lasten
V uvozni skupini, kamor pripeljejo vlaki iz različnih prog, se le-ti pripravijo na razstavitev,
izvede se tehnični in komercialni pregled vagonov in natovor, preveri se sestava vlaka ter
pripravi program ranžiranja.
Naloga smerne (ranžirne) skupine je zbiranje vagonov za posamezne smeri oz. namembne
postaje.
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Izvozna skupina je namenjena formiranju vlakov, kjer se k vlakom priklopijo lokomotive,
pripravijo se tovorni listi, dokumenti o sestavi in zaviranju vlaka in opravijo vse druge
operacije, potrebne pred odhodom vlaka.
Drča predstavlja greben, ki je na strani uvozne skupine v vzponu, na strani smerne skupine pa
v padcu. Premikalna lokomotiva potiska vagone po drči navzgor, dokler se že odklopljeni
vagoni na drugi strani drče ne začnejo gibati samo zaradi gravitacijske sile (Žerak, 2006).
3.8.3

Prometna mesta odprte proge – blokovna mesta

Blokovna mesta (slika 83) so prometna mesta, ki razmejujejo prostorske odseke železniške
proge in so namenjena varovanju voženj zaporednih vlakov (Žerak, 2006).

Slika 83: Blokovna mesta
Vir: Lasten
Izogibališče (slika 84) je prometno mesto na enotirni progi, ki je namenjeno prehitevanju in
križanju vlakov.

Slika 84: Izogibališče
Vir: Lasten
Prehitevališče (slika 85) je prometno mesto na dvotirni progi, ki je namenjeno prehitevanju
vlakov. Glavnim prevoznim tirom je dodan še vsaj en, praviloma pa dva tira.

Slika 85: Prehitevališče
Vir: Lasten
Cepišče (slika 86) je prometno mesto, na katerem se na odprti progi odcepi druga proga ali
industrijski tir. V teh primerih se železniški promet nasprotnih ali zaporednih vlakov vodi s
posredovanjem sosednjih postaj.
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Slika 86: Cepišče
Vir: Lasten
Odjavnica (slika 87) je prometno mesto odprte proge brez kretnic, s katerega se ureja promet
zaporednih vlakov. Lahko je zasedena z osebjem ali pa vključena v daljinsko vodenje
prometa.

Slika 87: Odjavnica
Vir: Lasten
Križišče prog (slika 88) je prometno mesto odprte proge, na katerem se križata dve progi v
nivoju. Lahko je zasedeno z osebjem ali pa vključeno v daljinsko vodenje prometa.

Slika 88: Križišče prog
Vir: Lasten
Postajališče (slika 89) je mesto brez kretnic na odprti progi (enotirni ali dvotirni), kjer vlaki
po voznem redu ustavljajo ter potniki vstopajo in izstopajo. Locira se na mestih, kjer obstaja
zaledje potencialnih potnikov, upoštevajo pa se tudi možnosti povezav z drugimi prometnimi
podsistemi.
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Slika 89: Postajališče
Vir: Lasten
Nakladališče (slika 90) je prometno mesto na odprti progi, na katerem se nakladajo
(natovarjajo) in razkladajo (raztovarjajo) vagonske pošiljke. Običajno ima vsaj eno kretnico,
od katere se cepi natovorno/raztovorni tir, promet zaporednih in nasproti vozečih vlakov ter
ranžirne vožnje pa se urejajo s sosednjih postaj.

Slika 90: Nakladališče
Vir: Lasten

RAZMISLITE
Ugotovite in pojasnite kakšne so razlike med železniškimi postajami in
prometnimi mesti odprte proge z vidika njihovega pomena v sistemu
infrastrukture železniškega prometa.

3.8.4

Objekti za popravilo, vzdrževanje in oskrbo železniških prevoznih sredstev

Tudi železniška infrastruktura mora obsegati mesta, ki so namenjena aktivnostim v zvezi
popravili, vzdrževanjem in oskrbo železniških prevoznih sredstev.
Za popravila in vzdrževanje so namenjene servisne delavnice, ki morajo biti opremljene z
ustreznim številom tirov, s potrebnimi objekti (npr. za vzdrževanje, popravila, skladiščenje
rezervnih delov in drugega materiala) ter vso potrebno opremo in napravami, namenjenimi
izvajanju teh aktivnosti. Med to opremo in naprave spadajo predvsem servisni kanali, dvigala,
prenosnice (za prenos vagonov ali lokomotiv iz enega na drugi tir), okretnice (za obračanje
vagonov ali lokomotiv), vlečna železniška sredstva, namenjena dejavnosti delavnic in drugo.
Mesta za oskrbo železniških prevoznih sredstev (slika 91) so mesta, v katerih se lahko
prevozna sredstva v železniškem prometu oskrbijo z gorivom, mazivom, vodo, s peskom in z
drugimi potrebnimi materiali.
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Slika 91: Manjši objekt za oskrbovanje železniških prevoznih sredstev – Pragersko
Vir: Lasten
3.9

POVZETEK

Infrastruktura železniškega prometa ima ob ostalih prometnih in logističnih podsistemih še
največ skupnih značilnosti s cestno infrastrukturo. Železniške proge se razvrščajo glede na
različne kriterije, osnovni delitvi pa sta razvrščanje glede na število tirov (enotirne in dvo- ali
večtirne proge) in glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo
železniškega prometa v prostoru (glavne in regionalne proge).
Železniške proge so sestavljene iz različnih elementov, ki smo jih obravnavali v okviru dveh
temeljnih sklopov, in sicer: elementi zgornjega ustroja železniške proge in elementi spodnjega
ustroja železniške proge. Vsi ti elementi morajo biti načrtovani in izvedeni skladno s predpisi
o projektiranju železniških prog, da lahko učinkovito in varno izvajajo svojo funkcijo.
Pomemben del železniških prog, predvsem z vidika racionalizacije, vodenja in upravljanja
železniškega prometa ter prometne varnosti, je oprema železniške proge. Med to se uvrščajo
signalnovarnostne naprave, telekomunikacijske naprave in stabilne naprave električne vleke.
Podobno kot pri cestah, je tudi pri horizontalnem in vertikalnem vodenju trase železniške
proge, potrebno skrbeti za izpolnjevanje določenih kriterijev. Le-to je, predvsem z
varnostnega vidika, zaradi značilnosti gibanja prevoznih sredstev in drugih specifik
železniškega prometa, bolj zahtevnejše in zahteva večjo stopnjo natančnosti.
V posebnem sklopu smo obravnavali tudi prometna mesta in druge prometne objekte (npr.
železniške postaje, ranžirne postaje, prometna mesta odprte proge). Ti železniški objekti
imajo različne karakteristike in različno funkcijo v sistemu infrastrukture železniškega
prometa.
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Kaj je javna železniška infrastruktura in kateri so njeni elementi?
2. Ovrednotite pomen razvrščanja železniških prog glede na različne kriterije.
3. Na praktičnih primerih opišite funkcije posameznih elementov zgornjega in
spodnjega ustroja železniške proge.
4. Določite razlike med sistemom toge in sistemom elastične pritrditve tirnic.
5. Katere so vrste signalnovarnostnih naprav, ki se uporabljajo v železniškem
prometu?
6. Kaj je kretnica in kateri so njeni sestavni deli?
7. Izmed spodaj navedenih določite, katere so prometne in katere transportnokomercialne naloge železniških postaj?
 menjava vlečnih sredstev in osebja,
 sprejem in odprava tovora,
 sprejem in odprava potnikov,
 vodenje prometa vlakov.
8. Opredelite razlike med prometnimi mesti odprte proge.
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4 INFRASTRUKTURA ZRAČNEGA PROMETA
Zračni promet se po kriterijih hitrosti, premagovanja velikih razdalj in neomejenosti
"transportne poti« uvršča pred vse druge prometne podsisteme. Izvaja se namreč lahko
neodvisno od tega, ali je pod transportno potjo zračnega prometa kopno ali voda.
Kljub navedenemu se sodobni letalski promet, predvsem na daljših razdaljah, ne more izvajati
nekontrolirano. Tako po predpisih zračna pot predstavlja kontroliran zračni prostor ali
njegov del v obliki tridimenzionalnega koridorja, opremljen z radionavigacijskimi napravami
(Zakon o letalstvu, 2006).
Infrastrukturo zračnega prometa predstavljajo vsi nepremični objekti in naprave, ki
omogočajo odvijanje zračnega prometa ob ustreznem nivoju varnosti. V smislu izvajanja
storitvene dejavnosti gre za vse objekte in naprave, ki so namenjeni proizvodnji prometnih
storitev v zračnem prometu.
Varnost je osnovni cilj vsake organizacije, ki se ukvarja z zračnimi prevozi. Zaradi varnosti so
sprejeti različni varnostni ukrepi (tudi na področju infrastrukture), ki so pogojeni s strani
matičnih držav in mednarodnih organizacij za zračni promet. V mednarodnem merilu skrbita
za pravila o varnosti v letalskem prometu instituciji IATA (International Air Transport
Association) in ICAO (International Civil Aviation Organization).

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali elemente infrastrukture zračnega prometa in njihove značilnosti;
 razumeli vlogo in pomen posameznih elementov infrastrukture zračnega prometa;
 znali na praktičnih primerih opredeliti infrastrukturo zračnega prometa;
 razlikovali specifike infrastrukture zračnega prometa;
 znali analizirati in načrtovati bistvena področja infrastrukture zračnega prometa.

4.1

VRSTE IN KATEGORIZACIJA LETALIŠČ

Letališče (aerodrom) je določena kopenska ali vodna površina (vključno z objekti,
napravami in opremo), ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje
zrakoplovov. Širše gledano spadajo med letališča tudi temu namenjene površine na snegu ali
ledu.
4.1.1

Splošno razvrščanje letališč

Letališča, odvisno od njihovega namena, nudijo vse storitve za zadovoljevanje potreb, ki
nastanejo zaradi izvajanja njihove temeljne funkcije. Osnovna in s predpisi določena
razvrstitev letališč je razvrstitev na (Zakon o letalstvu, 2006):
 civilno,
 vojaško (je letališče namenjeno in odprto le za vojaški zračni promet) in
 mešano letališče (je vojaško letališče, na katerem je dovoljen tudi civilni zračni
promet).
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Nadalje se lahko civilna letališča razvrščajo na javna letališča in letališča za lastne potrebe.
Javna so tista letališča, ki so namenjena in odprta za zračni promet in javni zračni prevoz,
letališča za lastne potrebe in pa letališča, ki se uporabljajo izključno za zračni prevoz za lastne
potrebe v okviru lastne dejavnosti, ki ni dejavnost javnega zračnega prevoza ali usposabljanja
v letalstvu.
Po mednarodni praksi se letališča lahko razvrščajo na:
 letališča za javni zračni promet,
 letališča za šolanje pilotov,
 letališča za šport in rekreacijo,
 letališča za lastne potrebe,
 vzletišča (kopenska ali vodna površina, ki je v celoti ali deloma namenjena za
pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov samo določenih vrst in kategorij).
Glede na karakteristike prometa so letališča:
 tranzitno – transferna,
 začetno – namembna.
Po vrsti prometa se letališča razvrščajo na:
 domača (domači zračni promet je promet, pri katerem sta odletno in namembno
letališče oz. vzletišče na ozemlju ene države);
 mednarodna (namenjena mednarodnemu zračnemu prometu)9.
Eden izmed pomembnejših kriterijev razvrščanja letališč je tudi vrsta zrakoplovov, ki lahko
na njih vzletajo in pristajajo (oz. način njihovega vzletanja in pristajanja). Po tem kriteriju se
letališča razvrščajo na (Prometna zona, 2008):
 CTOL (Conventional Take off and Landing – konvencionalno vzletanje in
pristajanje); razdalja vzletanja in pristajanja je večja od 1.370 m;
 RTOL (Reduced Take off and Landing – omejeno vzletanje in pristajanje); razdalja
vzletanja in pristajanja je med 760 in 1.370 m;
 STOL (Short Take off and Landing – kratko vzletanje in pristajanje); vzletnopristajalna steza je med 50 in 760 m;
 VTOL (Vertical Take off and Landing – vertikalno vzletanje in pristajanje); premer je
cca 50 m.
Posebne vrste letališč so letališča, namenjena za helikopterje (helidromi), in letališča za
hidrozrakoplove (hidrodromi).
Letališča se razvrščajo tudi glede na referenčno kodo ICAO, ki pomeni oznako letališča,
določeno v odvisnosti od dolžine vzletno-pristajalne steze in od razpona kril zrakoplova ter od
razdalje med kolesi podvozja zrakoplova (npr. C2). Kriteriji za razvrščanje po referenčni kodi
so razvidni iz tabele 10.

9

Primer mednarodnega letališča Frankfurt na http://www.airportcity-frankfurt.de/cms/default/rubrik/9/9347.htm.
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Tabela 10: Razvrščanje letališč po referenčni kodi
Kodni element 1
Kodna
št.

Referenčna dolžina steze
za zrakoplov d (m)

Kodni element 2
Kodna
črka

Razpon kril
zrakoplova r (m)

Zunanji razmik glavnega
podvozja p (m)

r < 15
p < 4,5
A
15 ≤ r < 24
4,5 ≤ p < 6
B
24 ≤ r < 36
6≤p<9
C
36 ≤ r < 52
9 ≤ p < 14
D
52 ≤ r < 65
9 ≤ p < 14
E
65 ≤ r <80
14 ≤ p < 16
F
Vir: http://www.civil.iitb.ac.in/~kvkrao/Home%20Page_files/CE415GS.htm (15. 1. 2009)
1
2
3
4

d < 800
800 ≤ d < 1.200
1.200 ≤ d < 1.800
d ≥ 1.800

Vojaška letališča so lahko namenjena za:
 transportne zrakoplove,
 lovske zrakoplove,
 pomožna letališča,
 lažna letališča,
 letalonosilke.
Letališča in vzletišča morajo izpolnjevati vse predpisane varnostne in druge pogoje glede na
določeno referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračnega prometa,
predpisane službe in druge pogoje, določene v obratovalnem dovoljenju.

RAZMISLITE
Razmislite in na praktičnih primerih pojasnite vrste letališč z vidika
namembnosti uporabe za določeno vrsto zrakoplovov.

4.1.2

Letališča v Sloveniji

V Sloveniji sistem javnih letališč opredeli Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva,
ki je pristojno za promet. Gre torej za letališča, ki so namenjena za javni zračni promet ob
zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja in povezavi z drugimi prometnimi sistemi.
Slovensko splošno letalstvo je gospodarsko zanimiva in perspektivna panoga. Slovenija ima
tri mednarodna potniško-tovorna letališča, in sicer:
Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana (http://www.lju-airport.si/),
Letališče Edvarda Rusjana – Maribor (http://www.maribor-airport.si/) in
Letališče Portorož.
Prav tako je v Sloveniji tudi več drugih (manjših) letališč in vzletišč, ki so pomembna
predvsem z vidika športno-rekreacijskega namena.
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4.1.3

Helidromi

Helidrom (sliki 92 in 93) je posebno oblikovana ploščad, namenjena pristajanju/vzletanju in
zadrževanju (parkiranju) helikopterjev ter njihovi oskrbi. Velikokrat so le-ti locirani v bližini
letališč ali pa tudi na strehi večjih zgradb (bolnišnic, večjih zasebnih zgradb, zasebnih
posestev ...). Sestavljeni so iz ene ali več ploščadi in so lahko opremljeni z objekti za gorivo, z
razsvetljavo, napravami za določanje smeri vetra ali celo s hangarji.

Slika 92: Primer helidroma na strehi zgradbe
Vir: http://www.aviation-support.nl/inspections/heliports.htm (9.1.2009)

Slika 93: Primer klasičnega helidroma
Vir: http://www.aviation-support.nl/inspections/heliports.htm (9. 1. 2009)
4.1.4

Hidrodromi

Hidrodromi so mesta na vodi kjer pristajajo hidrozrakoplovi. Ta mesta morajo biti prav tako
ustrezno označena in zavarovana, tako da je omogočeno varno vzletanje, pristajanje in gibanje
te vrste zrakoplovov. Poleg tega mora biti zagotovljena tudi druga potrebna infrastruktura
(opremljena obala ...).
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4.2

ELEMENTI LETALIŠČ

Infrastrukturni objekti, naprave in sredstva na letališčih se na splošno razvrščajo v dve
osnovni
skupini,
in
sicer
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De,
15. 1. 2009):
 zračni del in
 zemeljski del.
Letališka infrastruktura so tudi vsa zemljišča, ki funkcionalno služijo namenski rabi objektov,
naprav in sredstev letališča ter zagotavljajo varen zračni promet in varno obratovanje letališča.
Podrobnejša delitev in razporeditev elementov zračnega in zemeljskega dela letališča je
razvidna na sliki 94.

Slika 94: Elementi letališča
Vir: Lasten
4.2.1

Vzletno-pristajalne steze

Najpomembnejši element zračnega dela letališča, predvsem s tehnološkega in z varnostnega
vidika, je zagotovo vzletno-pristajalna steza. Na njej lahko zrakoplovi pristajajo ali vzletajo
(slika 95).
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Slika 95: Primer vzletno-pristajalne steze na otoku (Maldivi)
Vir: http://www.bonvoyage-maldives.com/male_airport.jpg (9. 1. 2009)
Vzletno-pristajalna steza je z vidika tehnične ureditve lahko (slika 96):
urejena površina (betonska ali asfalt betonska) ali
neurejena (travnata, makadamska ...).

Slika 96: Pomembnejše karakteristike vzletno-pristajalnih stez
Vir: Lasten
Mala in manj razvita letališča imajo običajno samo eno vzletno-pristajalno stezo, krajšo od 1
km. Večja, mednarodna letališča, imajo asfalt betonske ali betonske steze daljše od 2 km, saj
je to potrebno zaradi značilnosti letal, ki na njih vzletajo in pristajajo.
Na dolžino vplivajo številni dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati, in sicer:
 referenčna dolžina vzletanja/pristajanja (je dolžina, ki je potrebna, da letalo pristane ali
vzleti pri standardnih pogojih, kot so: nadmorska višina znaša 0 m, vzdolžni naklon
0 %, pri temperaturi 15° C ...);
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referenčna temperatura letališča (je povprečna maksimalna dnevna temperatura na
letališču v najtoplejšem mesecu);
višina letališča (je nadmorska višina kraja, na katerem se nahaja letališče);
naklon letališča (je naklon, ki jo ima VPS; ta naklon je odvisen od terena, vendar ga je
možno tudi delno popraviti; optimalen naklon je 2,5 %).

Širino vzletno-pristajalne steze določijo mednarodne letalske organizacije in je odvisna od
referenčne kode letališča. Priporočena je, toda ni nujna. Vzletno-pristajalna steza mora biti
široka najmanj 15 metrov, sicer pa se najpogosteje giblje med 18 in 60 m.
Smer vzletno-pristajalne steze je pomembna predvsem z vidika varnosti vzletanja in
pristajanja, zato se projektira v smeri najpogostejšega vetra, saj je na tak način vpliv vetra na
stabilnost letala ob vzletanju in pristajanju najugodnejši. V primerih, da se na lokaciji pojavlja
več pogostejših vetrov, se lahko vzletno-pristajalna steza gradi v različnih smereh
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De, 15. 1. 2009). Tako so osnovne oblike
vzletno-pristajalnih stez:
 enojna – ena steza v smeri najpogostejšega vetra (ponavadi za manjša letališča);
 paralelna – dve vzporedni stezi za letališča z velikim številom vzletov/pristankov in z
enim najpogostejšim vetrom;
 križana – dve križani stezi pri letališčih z večjim številom najpogostejših vetrov;
 odprta – križane podaljšane osi vzletno-pristajalne steze.
V določenih pogojih, če dolžina vzletno-pristajalne steze za pospeševanje in zaustavljanje ni
dovolj dolga, se izgradi zaustavna steza. Ta se nadaljuje konec vzletno-pristajalne steze,
njena širina pa mora biti enaka širini vzletno-pristajalne steze (slika 97).
Prav tako se v določenih primerih na koncu vzletno-pristajalne steze uredi čistina, ki je
potrebna le v primerih določenih karakteristik zrakoplova in v primeru krajše vzletnopristajalne steze. Širina čistine znaša cca 150 m (slika 97).

Slika 97: Primer vzletno-pristajalne steze
Vir: Lasten
Vzletno-pristajalno stezo obkroža tako imenovana osnovna steza, ki mora glede širine
izpolnjevati pogoje iz tabele 11.

83

Logistična infrastruktura

Tabela 11: Širina osnovne steze VPS in čistine
Kodna
številka

Širina osnovne steze
VPS

Oddaljenost od roba
osn. st. VPS do VPS (a)

Širina
IFR10
VFR11
IFR
VFR
čistine
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
d < 800
150
60
60
30
150
1
800
≤
d
<
1.200
150
80
60
60
150
2
1.200 ≤ d < 1.800
300
150
60
60
150
3
d ≥ 1.800
300
150
60
60
150
4
Vir: http://www.civil.iitb.ac.in/~kvkrao/Home%20Page_files/CE415GS.htm (15. 1. 2009)
Dolžina VPS (m)

Vzletno-pristajalna steza se označuje z različno prometno signalizacijo (v nočnem času in
pogojih slabe vidljivosti je označena z lučmi). Primer označevanja je prikazan na sliki 98.

Slika 98: Primer označevanja vzletno-pristajalne steze
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Runway#Runway_lighting (15.1.2009)

RAZMISLITE
Ugotovite v katerih značilnostih se razlikujejo vzletno-pristajalne steze
ter kašen pomen imajo te značilnosti na letalski promet letališč.

4.2.2

Ploščadi in vozne steze letališč

Ploščad je ravna površina za sprejem in odpremo zrakoplov. Na ploščadi zrakoplovi parkirajo
z različnimi nameni, in sicer:
 vkrcanje in izkrcanje potnikov,
 natovarjanje in raztovarjanje tovora,
 vzdrževalna dela na zrakoplovih,
 popravilo zrakoplova.
Sestavljajo jo (slika 99):
 pozicije (prostor namenjen parkiranju zrakoplovov),
 vozne steze,
 varnostni razmiki,
 servisne ceste (za gibanje tehničnih sredstev in opreme),
 parkirišča za opremo in transportna sredstva.

10
11

Instrumentalno letenje.
Vizualno letenje.
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Slika 99: Ploščad in terminal mednarodnega letališča Frankfurt
Vir: http://www.travelplaces.co.uk/images/renault_pages/germany-frankfurt-airport.jpg
(10. 1. 2009)
Vozne steze morajo omogočati varno in hitro gibanje zrakoplovov na letališču. Služijo
predvsem
za
povezovanje
med
ploščadjo
in
vzletno-pristajalno
stezo
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De, 15. 1. 2009). Širina voznih stez se
giblje med 7,5 in 25 m in je odvisna od kategorije letališča (slika 100).

Slika 100: Širina vozne steze
Vir: Lasten
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Glede na namen in potek se vozne steze razvrščajo na:
 vhodne: samo za vhod na vzletno-pristajalne steze;
 izhodne: samo za izhod iz vzletno-pristajalnih stez;
 vhodne - izhodne: služijo za vhod oz. izhod;
 paralelne: vzporedne z vzletno-pristajalnimi stezami;
 hitre izhodne: hitre izhodne iz vzletno-pristajalnih stez.
4.2.3

Potniški in tovorni terminali letališč

Potniški terminal je zgradba, opremljena z vso potrebno opremo, ki je namenjena sprejemu
in odpravi potnikov in prtljage. Oprema, ki jo ima letališče, je odvisna predvsem od obsega
potniškega prometa, torej od števila in vrste potnikov (npr. turistični ...), ki jih sprejme oz.
odpravi terminal.
Zgradba potniškega terminala se loči na tri osnovne dele. To so:
 glavni prostor,
 varnostna kontrola vkrcanja in
 kontrolna točka.
Prvi prostor, v katerem se nahajajo potniki po vhodu na letališče oz. v večji meri služi za
potrebe odhajajočih potnikov ter njihove prtljage, je glavni prostor terminala (slika 101). V
tem prostoru potniki opravljajo prijave (check in) in oddajo prtljago, ter se informirajo o letih
(slika 102). Poleg ustrezno opremljenih mest za prijave in raznih tekočih trakov za
premeščanje prtljage je prostor opremljen tudi z raznimi drugimi storitvenimi prostori, ki
povečajo kvaliteto potniških storitev terminala (npr. trgovine, restavracije, bari, toalete,
banke, trafike ...).

Slika 101: Glavni prostor potniškega terminala – Letališče Arlanda
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Airport_Arlanda_Sweden.jpg (9. 1. 2009)
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Slika 102: Informacijske table – Frankfurt
Vir: http://www.dzine.be/_gfx/airportFrankfurt2.jpg (9. 1. 2009)
Varnostna kontrola vkrcanja je prostor, na katerega prihajajo potniki iz glavnega prostora
(odhajajoči potniki) ali iz drugih delov vkrcališča (tranzitni potniki). V tem prostoru se
nahajajo vrata (angl. "gate"), preko katerih potniki dostopajo do transportnega sredstva (slika
103). Prav tako kot glavni del je ta opremljen z raznimi lokali, ki služijo za olajšanje bivanja
potnikov na letališču.

Slika 103: Varnostna kontrola vkrcanja
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Flughafenkontrolle.jpg (9. 1. 2009)
Kontrolna točka je meja med glavnim delom terminala in vkrcališčem. Na tej točki
odhajajoči potniki opravljajo razne kontrole, kot so: kontrola potnega lista in carina (v
mednarodnem prometu), kontrola ročne prtljage in varnostna kontrola ter kontrola vozovnice.
Prihajajoči potniki po prevzemu prtljage opravljajo še carinsko kontrolo in kontrolo potnega
lista (mednarodni prevozi, pri katerih se še izvaja) ter preverjanje lastništva prtljage.
Potniški terminali (http://sl.wikipedia.org/wiki/Letali%C5%A1%C4%8De, 15. 1. 2009) se
načrtujejo glede na potrebe in velikosti letališč. So v različnih oblikah, ki so prikazane na
slikah 104−108.
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Enostavna oblika je primerna predvsem za mala ali manj razvita letališča. Sestavljena je iz
samo ene stavbe, ki zadostuje za potrebe odhajajočih in prihajajočih potnikov. Načeloma ni
opremljena s posebno opremo za vkrcanje ali izkrcanje potnikov (aeromosti). Potniki
izstopajo ali vstopajo do zrakoplova, ki se nahaja na ploščadi, s pomočijo raznih sredstev
(letališki avtobusi, letališke stopnice ...).

Slika 104: Enostavna oblika terminalov
Vir: Lasten
Ostale oblike potniških terminalov so uporabljene na večjih terminalih, odvisne pa so od
potreb letališča ter možnosti in odločitev projektantov.

Slika 105: Linearna oblika terminalov
Vir: Lasten

Slika 106: Satelitska oblika terminalov
Vir: Lasten
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Slika 107: Fingerska oblika terminalov
Vir: Lasten

Slika 108: Hibridna oblika terminalov
Vir: Lasten
Potniški terminali se med seboj razlikujejo tudi po številu etaž – torej glede na vertikalno
konfiguracijo. Po tem kriteriju se razvrščajo na (slika 109):
 enonivojske,
 enoinpolnivojske in
 dvonivojske potniške terminale.

Slika 109: Vertikalna konfiguracija potniških terminalov
Vir: Lasten
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RAZMISLITE
Ugotovite in pojasnite posebnosti, prednosti in pomanjkljivosti
različnih vrst potniških terminalov letališč.

Tovorni terminali so namenjeni sprejemu in odpravi tovora in pošte. Glede na značilnosti
predmeta prevoza morajo biti ti terminali opremljeni z ustreznimi pripomočki in s pretovorno
mehanizacijo (slika 110), ki omogoča izvajanje pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane
in avtomatizirane manipulacije).

Slika 110: Pripomočki za pretovorne manipulacije
Vir: http://www.lju-airport.si/prikaziSliko.asp?slika=images/clanki/img1020.jpg&id=58
(9. 1. 2009)
Tokovi tovora in pošte so lahko:
 lokalni ali terminalni tovor (domači, mednarodni, prihod/uvoz, odhod/izvoz);
 tranzitni (blago ali pošta ostane v zrakoplovu);
 transferni (raztovarja se iz zrakoplova in natovarja na druga transportna sredstva).
Sestavni del tovornih terminalov letališč so lahko tudi razna skladišča za različne vrste tovora.
4.2.4

Svetlobni navigacijski objekti in naprave na letališčih

Letališče, ki je predvideno za vzletanje in pristajanje letal tudi (ali pa samo) ponoči, mora biti
zaznamovano z označbami za nočno letenje. Označbe za nočno letenje se uporabljajo tudi za
letenje ob zmanjšani meteorološki vidljivosti.
Značilnosti svetlobnih označb morajo biti takšne, da se zagotovi njihov največji učinek ob
nočni uporabi in ob pogojih zmanjšane meteorološke vidljivosti.
S svetlobnimi označbami za nočno letenje morajo biti zaznamovane površine za premikanje
letal in naprave. Označbe za nočno letenje se zaznamujejo s posamičnimi lučmi, skupino luči,
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svetlobnimi črtami in z drugimi svetlobnimi označbami (več o tem v Pravilniku o
zaznamovanju stez za vzletanje in pristajanje in drugih stez ter letališke ploščadi na letališču).
4.2.5

Objekti in naprave kontrole zračnega prometa

Službe kontrole zračnega prometa (slika 111) skrbijo za varen in nemoten potek zračnega
prometa v zračnem prostoru ob vzletanju in pristajanju zrakoplovov ter na letališčih
(http://www.sloveniacontrol.si/sektor-zracnega-prometa, 11. 1. 2009).

Slika 111: Službe kontrole zračnega prometa
Vir: Lasten
Območna, priletna ter letališka kontrola zračnega prometa vodijo letala v kontroliranem
zračnem prostoru. To je zračni prostor določenih dimenzij, v katerem je zagotovljeno vodenje
zračnega prometa v skladu s klasifikacijo zračnega prostora.
Z namenom učinkovitega izvajanja vseh navedenih vrst kontrole zračnega prometa morajo
biti službe kontrole letenja opremljene predvsem z ustreznimi radarskimi in
telekomunikacijskimi sistemi, informacijsko podporo ter sistemi za spremljanje
meteoroloških razmer (slika 112).

Slika 112: Kontrola letenja
Vir: http://www.sloveniacontrol.si/sektor-zracnega-prometa# (11.1.2009)
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Z varnostnega vidika je zelo pomembno, da ima kontrola letenja na letališčih natančen
pregled na nad dogajanjem na zračnem delu, kar jim zraven naprav in opreme omogočajo tudi
značilnosti kontrolnega stolpa (slika 113).

Slika 113: Kontrolni stolp – Sydney
Vir: http://www.bellmont.net/images/sydney_airport_tower2.jpg (9.1.2009)
Služba zračnega prometa je tudi služba informacij o letu (Flight Information Service - FIS),
ki posreduje letalom vse pomembne informacije o letalih za varen in učinkovit potek poleta,
tako
za
letala
v
kontroliranem
kot
nekontroliranem
zračnem
prostoru
(http://www.sloveniacontrol.si/sektor-zracnega-prometa, 11. 1. 2009)
4.2.6

Objekti in naprave za oskrbo letal

Ena izmed nujnih storitev letališč je tudi oskrba letal oz. drugih vrst zrakoplovov. Med te
aktivnosti spadajo različne vrste oskrbe zrakoplovov, najznačilnejša in najpogostejša pa je
oskrba letal z gorivom (slika 114).

Slika 114: Oskrba letala z gorivom
Vir: http://www.energy-visions.com/images/ALuft-BP%20refuelCROP.jpg (9.1.2009)
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Manjša letališča ponavadi na letališču nimajo zaloge goriva (oz. rezervoarjev), temveč jim
le-to sproti dovažajo ponudniki. V nasprotju z njimi imajo večja letališča zaradi velikega
povpraševanja poleg lastnih vozil za dovoz goriva do letala tudi lastna skladišča goriv.
4.2.7

Objekti in naprave za zagotavljanje varnosti

Varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitih (oz. celo nevarnih) ravnanj predstavlja
kombinacijo ukrepov, osebja in materialnih virov za varovanje civilnega zračnega prometa
pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Njihova osnovna cilja sta:
 zagotavljanje varnosti na letališču in
 zagotavljanje varnosti v zraku.
Na mednarodnih letališčih morajo biti zagotovljene ustrezne površine, prostori in oprema za
varnostne preglede zrakoplovov, potnikov in stvari, ter morajo biti določena nadzorovana in
varnostno čista območja.
Potniki, prtljaga, letalski tovor in stvari, ki so namenjene za vkrcanje v zrakoplov ter
zrakoplovi, druge osebe in stvari, ki vstopajo na varnostno čista območja mednarodnega
letališča, morajo biti varnostno pregledani.
Upravljavec javnega letališča mora tako zagotoviti zlasti naslednje tehnično-tehnološke
pogoje varovanja na letališču:
 varovanje prostorov in opreme, potrebne za osnovne varnostne preglede potnikov;
prtljage, letalskega tovora in drugih oseb in stvari, ki vstopajo na varnostno čista
območja;
 osnovne varnostne preglede potnikov in stvari ter drugih oseb, ki vstopajo na
varnostno čista območja;
 varovanje prostorov in opreme za nastanitev in oskrbo oseb, kot so na primer:
osumljenci, zaporniki, izgnanci, nezaželene osebe in podobno;
 varovanje nadzorovanih in varnostno čistih območij, razen uradnih prostorov policije
in carine;
 prostorske in druge pogoje za izvajanje stalnega nadzora nad izvajanjem varnostnih
pregledov in varovanja.
Ti pogoji se zagotovijo z ustreznimi prostorskimi rešitvami ter tehničnimi sredstvi in
napravami.
4.2.8

Ostali pomožni objekti in dejavnosti letališč

Poleg omenjenih površin in objektov za sprejem in odpravo potnikov, sprejem in odpravo
pošiljk ter tovora in zrakoplovov se na letališču nahajajo objekti, površine, naprave, sredstva,
sistemi, oprema in službe:
 aerodromsko podjetje v funkciji sprejema in odpreme (npr. sprejem in odprema
pošte ter tovora, vzdrževanje objektov, površin, naprav…) ;
 navigacijska služba zračnega prometa (navigacijske naprave in sistemi za precizni
prilet in pristajanje – sistem za instrumentalno pristajanje ILS (ang. Instrument
Landing System),12 telekomunikacijski, radarski, meteorološki objekti, naprave in
sistemi …);

12

ILS pilotu omogoči pristanek tudi ob slabši vidljivosti, tako da mu pomaga poravnati letalo s pristajalno stezo.
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zračni prevoznik s hangarji in ploščadmi za vzdrževanje zrakoplovov, operativni
centri …;
državne službe v funkciji zračnega prometa – npr. policija (varnost in kontrola potnih
listov), carina, inšpekcijski organi (veterinarska, fitopatološka, zdravstvena) …;
špediterji, taksi, rent-a-car, koncesionarji, banke …




RAZMISLITE
Na praktičnih primerih ovrednotite naloge in pomembnost posameznih
objektov letališča glede na njihov pomen za nemoteno odvijanje
letalskega prometa.

4.2.9

Kopenske prometne povezave letališč

Dostop do letališč je bistvenega pomena za uspešno poslovanje le tega. Zaradi tega je nujno
potrebno letališče načrtovati tam (ali naknadno izgraditi primerno infrastrukturo), kjer bo
dostop do njega omogočen z drugimi kopenskimi prometni podsistemi.
Tako prihajajočim kot odhajajočim potnikom je potrebno ponuditi čim več možnosti, da hitro
in varno prispejo na letališče, kar vključuje tudi dobre povezave do bližnjih mest s sredstvi
javnega prevoza.
Cestni promet je najbolj razširjena oblika kopenskega prometa in zadostuje za dostopnost do
manjših letališč. Za večja letališča pa je priporočljiva tudi bližina železniškega omrežja in
seveda tudi pomorskih pristanišč.
Posebnega pomena so tudi razpoložljiva parkirna mesta za potnike – zlasti je treba posvetiti
pozornost njihovi urejenosti in razpoložljivosti (npr. možnosti počitniškega ali abonentskega
parkiranja, brezplačni parkirni prostori za invalide ...).
4.3

VARNOSTNI UKREPI NA ZRAČNIH POTEH

Posebno nevarnost za zračni promet lahko predstavljajo izpostavljeni objekti, ki se nahajajo v
bližini vzletno – pristajalnih stez, ali pa so nevarni zaradi svoje višine (npr. visoke
zgradbe, stolpi, dimniki ... – slika 115) oz. zaradi omejene vidljivosti (npr. oddajniki,
električni daljnovodi ...).
Zgoraj navedeni objekti se označujejo z rdeče-belimi oznakami, v nočnem času pa so
osvetljeni z rdečimi lučmi.
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Slika 115: Primer označitve visokega objekta – Maribor
Vir: Lasten
4.4

POVZETEK

Temeljni element infrastrukture zračnega prometa so letališča. Ta predstavljajo določeno
kopensko ali prometno površino, ki je deloma ali v celoti namenjena pristajanju, vzletanju ali
gibanju zrakoplovov, njihove naloge pa so tudi sprejem in odprava potnikov in prtljage, blaga,
pošte, oskrbovanje zrakoplovov in posadke ter drugih aktivnosti, povezanih z zračnim
transportom.
Letališča se razvrščajo glede na različne kriterije (npr. namen uporabe, mednarodno prakso,
karakteristike prometa, vrsto prometa, vrsto zrakoplovov, ki lahko na njih vzletajo in
pristajajo, referenčno kodo ...).
V poglavju smo obravnavali različne elemente letališč, največja pozornost pa je bila
namenjena njihovemu najbolj značilnemu elementu, to je vzletno-pristajalna steza. Vzletnopristajalne steze se razlikujejo po njihovi dolžini, širini, smeri, obliki, opremljenosti in drugih
kriterijih. Vsi ti elementi morajo biti prilagojeni nacionalnim in mednarodnim predpisom, ki
urejajo področje zračnega prometa. Od vzletno-pristajalnih stez je tudi v največji meri
odvisno, kakšne vrste letal bodo lahko letališča sprejemala in odpravljala.
Zraven vzletno-pristajalnih stez so s prometnega in varnostnega vidika pomembne tudi
karakteristike drugih elementov letališč, kot so: ploščadi in vozne steze, potniški in tovorni
terminali, navigacijski objekti in naprave, oskrba letal in zagotavljanje varnosti, pomožni
objekti in dejavnosti letališč ter dostopnost letališč s prevoznimi sredstvi ostalih prometnih
podsistemov.
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Razvrstite letališča glede na vrsto zrakoplovov, ki lahko na njih vzletajo in
pristajajo?
2. Določite kriterije glede dolžine vzletno-pristajalne steze, razpona kril zrakoplova
in zunanjega razmika glavnega podvozja, da lahko ima letališče referenčno kodo
D3.
3. Kateri so elementi letališč in kakšna je njihova funkcija?
4. Ovrednotite pomen smeri vzletno pristajalne steze z vidika varnosti vzletanja in
pristajanja?
5. Določite in opišite posebnosti glede opremljenosti potniških terminalov letališč v
odnosu na potniške terminale ostalih prometnih podsistemov.
6. Navedite vrste oblik potniških terminalov letališč ter ovrednotite njihove
prednosti in pomanjkljivosti.
7. Ovrednotite pomen označevanja posameznih objektov z vidika varnosti zračnega
prometa.
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5 INFRASTRUKTURA VODNEGA PROMETA
Vodni promet predstavlja v današnjem času nepogrešljivo prometno panogo, ki omogoča
stroškovno ugoden transport velikih količin raznovrstnega tovora na daljše razdalje. Prav tako
so vse bolj popularna in cenovno ugodna tudi turistična potniška potovanja (križarjenja).
Na splošno se vodni promet razvršča na pomorski promet, ki poteka po morjih in oceanih, ter
promet na notranjih plovnih poteh, ki se najpogosteje izvaja na rekah in jezerih, prav tako pa
tudi na umetno ustvarjenih plovnih kanalih.
Infrastrukturo vodnega prometa predstavljajo vsi fiksni objekti in naprave, ki so namenjeni
sprejemu, odpravi in zadrževanju različnih vrst plovil, sprejemu in odpravi potnikov ter
različnim vrstam aktivnosti v zvezi s tovorom, ki se prevaža v vodnem prometu (npr.
pretovorne manipulacije, skladiščenje ...). Prav tako se med infrastrukturo vodnega prometa
uvrščajo vsi fiksni objekti in naprave, ki so namenjeni vzdrževanju plovnih poti, naprave, ki
omogočajo neovirano in varno vožnjo na plovnih poteh, ter objekti signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih sistemov.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali elemente infrastrukture vodnega prometa in njihove značilnosti;
 razumeli vlogo in pomen posameznih elementov infrastrukture vodnega
prometa;
 razlikovali specifike infrastrukture na notranjih plovnih vodah v odnosu na
infrastrukturo pomorskega prometa;
 znali na praktičnih primerih opredeliti infrastrukturo vodnega prometa;
 znali analizirati in načrtovati bistvena področja infrastrukture vodnega prometa.

5.1

VRSTE INFRASTRUKTURE VODNEGA PROMETA

Glede na zgoraj omenjeno razvrščanje vodnega prometa predstavljata infrastrukturo vodnega
prometa dve podskupini, in sicer:
 infrastruktura pomorskega prometa ter
 infrastruktura notranjih plovnih poti.
Kljub temu da predstavljata ločeni področji, imata veliko skupnih značilnosti, zato ju v
nadaljevanju obravnavamo eno ob drugi, kasneje pa omenjamo še nekatere dodatne specifike
infrastrukture na notranjih plovnih poteh.
5.1.1

Elementi infrastrukture pomorskega prometa

Infrastrukturo pomorskega prometa predstavljajo vsi fiksni objekti in naprave, ki so
namenjeni sprejemu, odpravi in zadrževanju različnih vrst plovil, sprejemu in odpravi
potnikov ter različnim vrstam aktivnosti v zvezi s tovorom, ki se prevaža v pomorskem
prometu. Prav tako se med infrastrukturo vodnega prometa uvrščajo vsi fiksni objekti in
naprave, ki so namenjeni vzdrževanju plovnih poti, naprave, ki omogočajo neovirano in varno
vožnjo na plovnih poteh, ter objekti signalnovarnostnih in telekomunikacijskih sistemov.
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V infrastrukturo pomorskega prometa spadajo še objekti (stavbe) podjetij, ki skrbijo za
delovanje celotnega sistema pomorskega prometa, objekti in naprave pomorsko-inšpekcijskih
institucij na morju (luška kapitanija, pomorska policija in carina).
Poglavitni del infrastrukture vodnega prometa so pristanišča. Pristanišče je vodni in priobalni
prostor, ki obsega sidrišče, grajene ali negrajene dele obale, valolome, naprave in objekte, ki
so namenjeni za privezovanje, za zasidranje in varstvo ladij, za izgradnjo in vzdrževanje
plovil, vkrcavanje in izkrcavanje oseb in tovora. Poleg navedenih osnovnih elementov lahko
obsegajo tudi naprave in objekte za skladiščenje in druga opravila s tovorom, proizvodnjo,
oplemenitenje, kontrolo in dodelavo blaga in za druge gospodarske aktivnosti, ki so s temi
dejavnostmi v medsebojni gospodarski, prometni ali tehnološki zvezi. Grajeni deli obale,
namenjeni za privezovanje ladij, vkrcavanje in izkrcavanje oseb in tovora, so operativne
obale.
Grajene obale, akvatorij, valolomi, pristopi na pomole, naprave za privezovanje, vhodi,
ograje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, elektroinštalacije, razsvetljava, drugi objekti, ki
po namenu služijo varnosti plovbe, varnemu privezu in nemotenemu izvajanju pristaniških
dejavnosti ter drugih aktivnosti, vključno s telekomunikacijskimi instalacijami, predstavljajo
pristaniško infrastrukturo.
V sklop pristaniške infrastrukture spadajo tudi posamezni elementi infrastrukture cestnega,
železniškega, rečnega, cevovodnega, poštnega in telekomunikacijskega prometa, ki so fiksno
locirani na pristaniškem teritoriju.
5.1.2

Elementi infrastrukture prometa notranjih plovnih poti

Elemente infrastrukture prometa na notranjih plovnih poteh predstavljajo vsi fiksni objekti in
naprave, ki so namenjeni sprejemu, odpravi in zadrževanju različnih vrst plovil, sprejemu in
odpravi potnikov ter različnim vrstam aktivnosti v zvezi s tovorom, ki se prevaža v prometu
po rekah, jezerih in kanalih. Prav tako se med infrastrukturo vodnega prometa uvrščajo vsi
fiksni objekti in naprave, ki so namenjeni vzdrževanju plovnih poti, naprave, ki omogočajo
neovirano in varno vožnjo na plovnih poteh, ter objekti za varnost plovbe in
telekomunikacijske sisteme.
Objekti za varnost plovbe so: signalne postaje, plovni signali, plovna znamenja, optične in
zvočne, električne, elektronske in druge naprave za varnost plovbe, prezimovališča na plovni
poti in hidrotehnični objekti, s katerimi je v okviru doseženih gabaritov zagotovljena varna
plovba. Nekateri izmed navedenih elementov torej predstavljajo specifiko v odnosu na
pomorski promet, zato bodo v nadaljevanju tudi posebej predstavljeni.
Med infrastrukturne objekte se lahko uvrščajo tudi objekti, ki so namenjeni delovanju rečnih,
kanalskih in jezerskih institucij (kapitanija, policija, carina).
Med infrastrukturo spadajo tudi vsi objekti, stavbe in naprave pristanišč ob plovnih rekah,
kanalih in jezerih (vhodno-izhodni kanali, operativne obale, lukobrani, valolomi, energetsko,
vodovodno in kanalizacijsko omrežje). Pravzaprav lahko rečemo, da je pristaniška
infrastruktura ob plovnih rekah, kanalih in jezerih identična pomorski pristaniški
infrastrukturi (zato ta z izjemo posebnosti v nadaljevanju ni obravnavana ločeno). Deli
pristaniške infrastrukture so tudi posamezni elementi infrastrukture cestnega, železniškega,
rečnega, cevovodnega, poštnega in telekomunikacijskega prometa, ki so fiksno locirani na
pristaniškem teritoriju, lociranem ob notranji plovni poti.
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RAZMISLITE
Določite splošne podobnosti in razlike med elementi infrastrukture
pomorskega prometa in infrastrukture prometa na notranjih plovnih
vodah?

5.2

PRISTANIŠČA IN NJIHOVO RAZVRŠČANJE

Osnovni element infrastrukture vodnega prometa je vsekakor pristanišče. Po splošnem
pojmovanju predstavlja pristanišče naravno ali umetno zaščiten morski, rečni, jezerski ali
kanalski bazen, ki zagotavlja plovilom zavetje pred klimatskimi vplivi, oskrbo plovil,
vzdrževanje in popravilo plovil ter nudi možnost raztovarjanja, natovarjanja ali pretovarjanja
tovora oz. vkrcanja/izkrcanja potnikov (več o pristaniščih tudi na spletni strani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pristani%C5%A1%C4%8De).
Pristanišče (luka), kot prometno vozlišče, je z vodo neposredno povezan kopenski prostor z
zgrajenimi ali nezgrajenimi obalami, lukobrani, valolomi in vsemi objekti, ki omogočajo
varno priplutje, sidranje, izplutje in zaščito plovil ter varno vkrcanje (natovarjanje), izstopanje
(izkrcanje) in prestopanje (pretovarjanje) potnikov (in blaga) ter omogočajo delovanje vseh
spremljajočih gospodarskih panog (slika 116).

Slika 116: Luka Koper
Vir: http://www.luka-kp.si/slo/fotogalerija-popup/102?tip=1 (15. 1. 2009)
Izhajajoč iz navedenih definicij so osnovne naloge pristanišč (Pepevnik in Pepevnik, 2004):
 zagotavljanje zaščite plovil pred vremenskimi vplivi (valovi, veter, led …),
 izvajanje manipulacij s tovorom (natovarjanje, raztovarjanje, pretovarjanje),
 izvajanje prometnih storitev s potniki,
 izvajanje vzdrževanja in popravil plovil,
 možnost oskrbovanja plovil z živili (hrano, vodo …) in gorivom,
 izvajanje špedicijskih, agencijskih, carinskih in drugih dejavnosti, povezanih z
logističnimi procesi.
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Vsako pristanišče ima svoje specifike. Njihova struktura je odvisna od številnih dejavnikov,
med katerimi pa imajo najbolj vidno vlogo aktivnosti, ki se v njem izvajajo, ter vrsta in obseg
prometa. Najpomembnejši elementi pristanišča so:
 površina kopenskega dela pristanišča (teritorij) in površina vodnega dela pristanišča
(akvatorij),
 obale in pomoli,
 odprti in zaprti skladiščni prostori,
 mehanizacija pristanišča,
 zgradbe za potrebe različnih dejavnosti,
 prometnice (ceste, železnice),
 specialni elementi pristanišč (karantena, ladjedelnica, servisi, deratizacija, oskrba z
živili, gorivom, …),
 elementi varnosti plovbe in
 telekomunikacijske naprave in objekti.
5.2.1

Lokacijski pogoji pristanišč

Posebno pozornost je treba nameniti izbiri lokacije pristanišč. Pri tem je potrebno upoštevati
naravne pogoje razpoložljivih lokacij ter izbrati najprimernejšo z vidika značilnosti,
opredeljenih na sliki 117.

Slika 117: Pogoji za izbiro lokacije pristanišč
Vir: Lasten
Naravne značilnosti izbrane lokacije bodo vplivale tudi na načrtovanje elementov in
arhitekturne značilnosti pristanišča.
5.2.2

Vrste pristanišč

V logistični stroki obstajajo številna razvrščanja pristanišč (luk) po različnih kriterijih (slika
118).

Slika 118: Pomembnejši kriteriji razvrščanja pristanišč
Vir: Lasten
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Pristanišča so locirana na različnih geografskih območjih, ki imajo svoje specifike. Zaradi
tega se pogosto razvrščajo glede na geografski položaj, in sicer na:
 pomorsko pristanišče (leži ob morju),
 rečno pristanišče (leži ob reki),
 celinsko pristanišče (leži ob reki oz. jezeru, ki ima dostop do morja),
 kanalsko pristanišče (leži ob kanalu),
 lagunsko pristanišče (leži ob lagunah),
 otočno pristanišče (leži na otokih),
 jezersko pristanišče (leži ob jezerih).
Glede na način gradnje so pristanišča lahko:
 naravna pristanišča (slika 119),
 umetna pristanišča.

Slika 119: Oblike naravnih pristanišč
Vir: Lasten
Pristanišča se lahko uporabljajo za različne namene, zato se po tem kriteriju zelo pogosto
razvrščajo, in sicer na (http://sl.wikipedia.org/wiki/Pristani%C5%A1%C4%8De, 15. 1. 2009):
 pristanišča, namenjena za javni promet (pristanišče, namenjeno za javni promet, je
tisto, v katerem se izvajajo javni prevoz potnikov in tovora v pomorskem prometu in s
tem povezane pristaniške dejavnosti);
 pristanišča za posebne namene (npr. športna pristanišča, turistična pristanišča –
marine, krajevna pristanišča);
 trgovska pristanišča;
 industrijska pristanišča;
 ribiška pristanišča (posebno pristanišče, primarno namenjeno za dejavnost ribištva);
 vojaška pristanišča.
Običajno so pristanišča namenjena različnim vrstam tovora in potniškemu prometu, toda z
ločenimi terminali. Kljub temu se lahko pristanišča razvrščajo glede na predmet prevoza na:
 pristanišča za generalni tovor,
 pristanišča za razsuti tovor,
 pristanišča za tekoče in plinaste tovore,
 pristanišča za žive živali,
 pristanišča za specialne tovore,
 pristanišča za druge vrste tovora,
 potniška pristanišča.
Glede na dejavnosti, ki se v pristaniščih izvajajo, se ta delijo na:
 prometna (za pretovorno ali trgovsko dejavnost),
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prometno-industrijska (za obdelavo, dodelavo, predelavo),
industrijska pristanišča (predelava rudnin, surovin …).

Glede na vrsto blagovnih tokov so pristanišča:
 izvozna,
 uvozna,
 izvozno-uvozna pristanišča.
S prometnega vidika lahko imajo pristanišča različen pomen. Po tem kriteriju so pristanišča:
 svetovna;
 mednarodna;
 nacionalna;
 regionalna;
 lokalna pristanišča.
V praksi se uporabljajo tudi drugi kriteriji razvrščanja pristanišč, ki pa jih podrobneje ne
bomo obravnavali (npr. velikost, obseg prometa ...).

RAZMISLITE
Razmislite kakšna je funkcija pristanišč v sklopu infrastrukture
vodnega prometa?

5.3

AKVATORIJ PRISTANIŠČA

Enega izmed osnovnih, že omenjenih elementov pristanišča, predstavlja njegova vodna
površina – akvatorij. Ta ima lahko različne oblike, kot so prikazane na sliki 120.

Slika 120: Vrste pristanišč glede na obliko akvatorija
Vir: Lasten
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5.3.1

Plovna pot (in vhod) v pristanišče

Plovna pot, ki vodi v pristanišče (vključno z vhodom), je komunikacija, ki povezuje morsko
plovno pot (oz. plovno pot notranjih voda) z akvatorijem pristanišča. Ima določene gabarite
(širina in globina plovne poti) ter smer plutja na tej poti. Ti določajo tipe (dimenzije, gaz)
plovil, ki lahko v pristanišče priplujejo, ter način vožnje.
Izvedba vhodov je glede na položaj v akvatoriju različna (slika 121), kot npr. enostranski ali
dvostranski bočni vhod, nezaščiteni ali zaščiteni čelni vhod (Pršić, 2008).

Slika 121: Tipi vhodov v akvatorij pristanišča
Vir: Lasten
5.3.2

Sidrišče

Sidrišče je del vodnega prostora pristanišča, v katerem se zadržujejo zasidrane ladje, ki čakajo
na prost pristan ali kakšno drugo storitev (oz. so zasidrane iz katerega drugega razloga).
Praviloma so sidrišča varovana pred vplivi valov. Naravna sidrišča so varovana z naravnimi
elementi (z otoki, polotoki …), umetna pa z za to namenjenimi objekti (ki so plod človeškega
posega).
Pri izbiri in urejanju sidrišč je treba nameniti ustrezno pozornost področju varnosti. Pri tem se
upoštevajo predvsem štirje osnovni varnostni pogoji, razvidni s slike 122.

Slika 122: Osnovni varnostni pogoji na sidrišču
Vir: Lasten
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Prav tako je pomembna lega sidrišča glede na pristanišče, saj zasidrana plovila ne smejo
ovirati vplutja in izplutja plovil v pristanišče in iz njega.
5.3.3

Pristan

Je vodni prostor ob robu operativne obale, v katerem je lahko ladja varno privezana (ob
obalo). Ko je ladja v pristanu varno privezana, se lahko opravljajo potrebne pretovorne
manipulacije s tovorom oz. vkrcanje in/ali izkrcanje potnikov.
5.3.4

Pristaniški bazen

Je del luškega akvatorija, ki ga obdajajo operativne obale in lukobrani. To je odprt del
vodnega prostora, ki je izpostavljen vplivu morskih tokov in plimovanja.
Glede na značilnosti in namen uporabe so pristaniški bazeni lahko:
 odprti bazeni (direktno povezani s plovno potjo v pristanišče);
 zaprti bazeni (gradijo se v pristaniščih, ki so pod velikim vplivom plimovanja, saj ta
oblika bazenov omogoča ohranjevanje stalnega nivoja vode – dok);
 bazeni za manevriranje ladij (služijo za pravilno namestitev ladje pri vplutju ali
izplutju v operativni bazen);
 operativni bazeni (v njih se izvajajo pretovorne manipulacije s tovorom oz.
vstop/izstop potnikov).
Posebej specifično vrsto pristaniškega bazena predstavlja dok, ki je opremljen z napravami za
zapiranje in odpiranje bazena z namenom vzdrževanja istega nivoja vode v bazenu. S tem je
omogočeno nemoteno manipuliranje s tovorom ali nemoten vstop/izstop potnikov.
5.3.5

Varovalni objekti in naprave pristanišč

Omenili smo, da so pristanišča (luke) lahko izpostavljena negativnim vplivom, kot so valovi,
vodni tokovi, nanosi, veter … Zaradi tega morajo biti predvsem z varnostnega vidika
zaščitena, kar se izvede z lukobrani.
Lukobran je gradbena konstrukcija, ki varuje pristanišče (luko) pred negativnimi vplivi valov.
Je temeljni element zaščite luškega akvatorija. Prav tako ščitijo tudi pred ostalimi vplivi, kot
so vodni tokovi in nanosi. Predvsem pri izvedbah na rekah je potrebno paziti, da ne sega v
plovni profil reke (Prčić, 2008).
Širšo funkcijo ima lahko operativni lukobran, ki je sestavljen iz obrambne krone na zunanji
strani, na notranji (luški) strani pa je oblikovan (in opremljen) tako, da se lahko opravi privez
vozil in po potrebi postavi pretovorna mehanizacija.
Če zgoraj opisani objekti služijo zaščiti drugih pomorskih objektov pred valovi, gre za
valobrane. Gre torej za isto konstrukcijo z drugim namenom uporabe (Prčić, 2008).
Prav tako se lahko razlikuje tudi način izvedbe lukobranov in sicer (slika 123):
 nasuti (večje kamenje, ki je nasuto v nasip);
 vertikalni zidovi (primerni do globine 15 m in so cenejši kot nasuti) in
 kombinirani lukobrani (zgrajeni na predhodnem kamnitem nasipu, na katerega se
izgradi še vertikalen zid – za globine nad 15 m).
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Slika 123: Vrste lukobranov glede na izvedbo
Vir: Lasten
5.4

TERITORIJ (KOPENSKO OBMOČJE) PRISTANIŠČA

Pristanišče (luko) predstavljajo začetno-končne točke v vodnem prometu, zato je poleg
njihovega vodnega dela prav tako pomemben element kopenski del pristanišča – teritorij.
Pristaniške površine na kopnem na splošno zajemajo (Pepevnik in Pepevnik, 2004):
 operativne obale in pomole,
 upravne in potniške zgradbe,
 površine, kjer se nahajajo zaprta in/ali odprta skladišča,
 objekti uprave pristanišča, kapitanije, policije, carine, inšpekcijskih organov …,
 objekti špedicijskih služb,
 servisne delavnice,
 prometne poti drugih prometnih podsistemov (ceste, železnice).
5.4.1

Operativna obala

Operativna obala je objekt pristaniške infrastrukture, ki je v osnovi namenjen varnemu
pristajanju plovil, izvajanju pretovornih manipulacij ter vkrcanju in izkrcanju potnikov.
Izhajajoč iz namena je višina operativne obale prilagojena velikosti plovil, katerim je
namenjena, ter gladini vode (ob upoštevanju predvidenih nihanj gladine) – slika 124.
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Slika 124: Operativna obala Luke Koper
Vir: http://www.luka-kp.si/slo/fotogalerija-popup/71?tip=1 (15.1.2009)
Operativna obala mora biti opremljena s potrebno pretovorno mehanizacijo (če je namenjena
tovornemu prometu) in/ali opremo, namenjeno vkrcanju in izkrcanju potnikov (če je
namenjena potniškemu prometu).
Glede na vrsto tovora je lahko operativna obala namenjena za izvajanje pretovornih
manipulacij več vrst tovora (npr. generalni tovor, razsuti tovor, kontenerji, ...), lahko pa je
specializirana za določeno vrsto tovora. Namenu uporabe operativne obale mora biti
prilagojena pretovorna mehanizacija. 13
Poleg potrebne pretovorne mehanizacije in že omenjene opreme mora operativna obala
vsebovati tudi vso ostalo opremo in naprave za nemoteno in varno izvajanje tehnoloških
procesov. Primeri teh so razvidni s slike 125.

Slika 125: Ostala oprema operativne obale
Vir: Lasten
13

Več o terminalih oz. dejavnosti Luke Koper na http://www.luka-kp.si/slo/terminali-in-tovor.
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Operativne obale morajo biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti osvetljene zaradi
omogočanja varnega pristajanja ladij in delovanja celotnega pristaniškega sistema.
5.4.2

Upravne in potniške zgradbe

Upravna zgradba je namenjena osebju pristanišča (luke), v kateri ti opravljajo različna dela
v okviru dejavnosti pristanišča, kot na primer urejanje prevozne dokumentacije, odpravo in
sprejem pošiljk, upravljanje skladiščenja, urejanje prevozne dokumentacije in druge aktivnosti
pristanišča oz. njegovega upravljanja.
Potniška pristanišča imajo tudi potniško zgradbo, ki je namenjena za sprejem in odpravo
potnikov. Imeti mora prodajna mesta za vozovnice, čakalnico, sanitarije, garderobo, prtljažni
oddelek, trgovske in gostinske prostore, prostore za organe nadzora meje (policija, carina),
prostore osebja potniške zgradbe, lahko pa tudi banko, pošto in druge prostore (Pepevnik,
2004).
5.4.3

Pomoli ter privezovalna in zaščitna oprema

Pomol je del operativne obale, zgrajen pravokotno ali pod kotom glede na obalo. Za boljšo
izkoriščenost obalne črte se izvede sistem pomolov, odvisno od potreb in možnosti
(slika 126).

Slika 126: Sistem pomolov
Vir: Lasten
Obstajajo tudi plavajoči (pontonski) pomoli, ki se lahko prav tako uporabljajo za pretovorne
manipulacije določenih vrst tovora ali vkrcanje oz. izkrcanje potnikov (slika 127).

Slika 127: Plavajoči pomol
Vir: Lasten
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Operativne obale (oz. pomoli) morajo zagotavljati zanesljivo in varno privezovanje plovil.
Temu so namenjeni različni elementi, kot so:
 prstani (praviloma se uporabljajo za privez manjših plovil),
 bitve,
 kavlji/kljuke.
Ko plovilo pristaja in se privezuje k obali (oz. pomolu) mora biti zavarovano, tako da se ob
trku vanjo ne poškoduje, prav tako pa da tudi plovilo ne poškoduje obale (oz. pomola).
Tovrstni zaščiti so namenjeni obalni amortizerji (odbojniki, bokobrani), ki so nameščeni
vzdolž pristana.
Odbojniki blažijo silo udara plovila ob obalo ter v času priveza plovila ob pomol skrbijo za
konstantno oddaljenost plovila od pomola. Starejši tipi odbojnikov so iz lesa ali starih gum,
novejši pa so cilindrični odbojniki (slika 128).

Slika 128: Obalni amortizerji
Vir: Lasten
5.4.4

Pristaniška skladišča

Mesta, namenjena začasnemu odlaganju in shranjevanju tovora v pristaniščih, so pristaniška
skladišča. Gre torej za mesta v okviru pristaniške infrastrukture, kjer tovor premaguje časovne
razlike in se po določenem času vključi v nadaljnji transportni proces. 14

RAZMISLITE
Razmislite in na praktičnih primerih navedite ter ovrednotite funkcije
in pomen posameznih elementov pristanišč.

5.5

SPECIFIČNOST INFRASTRUKTURE NA NOTRANJIH PLOVNIH VODAH

Omenili smo že, da so zgoraj opisani elementi v osnovi skupni pomorskemu prometu in
prometu po notranjih plovnih vodah. V tem poglavju pa obravnavamo nekatere bistvene
izjeme oz. posebnosti, ki so značilne za infrastrukturo na notranjih plovnih vodah.

14

Skladišča so podrobneje obravnavana v poglavju Infrastruktura notranjega transporta.
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5.5.1

Temeljni elementi poti na notranjih plovnih vodah

Plovne poti notranjih voda so reka, prekop ali jezero, na katerih so zagotovljeni pogoji za
varno plovbo (oz. je plovba po njih dovoljena). Vse oblike plovnih poti sestavljajo mrežo
notranjih plovnih poti, ki je ponavadi povezana tudi s pomorskimi potmi in tako skupaj
zagotavljajo kontinuiteto prevoza blaga po vodni poti, s čimer se lahko dosega večja
ekonomičnost in konkurenčnost v primerjavi z ostalimi prometnimi panogami.
Plovne poti na notranjih vodah se razvrščajo v dve pomembnejši skupini, in sicer:
 naravne (reke, jezera) in
 umetne plovne poti (prekopi, kanali in tudi umetna jezera).
Reke in jezera so naravne plovne poti, ki morajo za varno in nemoteno plutje po njih
izpolnjevati številne pogoje (gabariti plovne poti, vzdolžni in prečni profil plovnega kanala).
Pri ustvarjanju umetnih plovnih poti je potrebno tem pogojem zadostiti s posameznimi
projektnimi elementi (nekatere plovne poti so opisane na http://www.prometnazona.com/vodni-infrastruktura.html).
5.5.1.1 Gabariti plovne poti
Pojem gabariti plovne poti predstavlja razpoložljiv profil, v sklopu katerega lahko plovila
nemotene in varno plujejo. Sestavlja ga več elementov, izmed katerih so pomembnejši
razvidni s slike 129.

Slika 129: Pomembnejši elementi gabaritov plovne poti
Vir: Lasten
Tem elementom mora biti prilagojena prometna ureditev na določeni plovni poti (npr.
omejene dimenzije plovil).
5.5.1.2 Vzdolžni profil plovnega kanala
Plovnost plovnega kanala v obliki naklona kanala, potrebne prevodnice idr., podaja njegov
vzdolžni profil, ki je tako eden od pomembnejših karakterističnih elementov plovnih kanalov.
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5.5.1.3 Prečni profil plovnega kanala
Prečni profil je odvisen od predvidene kategorije plovil (merodajnega plovila). Dimenzije
merodajnega plovila predstavljajo največjo možno dolžino, širino ter največji možni ugrez
plovila (slika 130). To pomeni, da je merodajno plovilo spremenljivka, ki se spreminja od
kanala do kanala v odvisnosti od pričakovanih plovil, ki bodo plula po določenem kanalu.

Slika 130: Primer prečnega profila plovnega kanala (za dvosmerno in enosmerno plovbo)
Vir: Lasten
5.5.2

Specifični objekti na notranjih plovnih poteh

Plovne poti na notranjih vodah imajo glede na svoje posebnosti več specifičnih objektov, ki
so namenjeni varnemu in nemotenemu odvijanju prometa. Gre za hidrotehnične (objekte za
premagovanje denivelacije, plovne predore, akvadukte) in druge objekte (npr. prezimovališča,
pristanišča).
5.5.2.1 Objekti za premagovanje denivelacije
V primeru, da se na plovnem kanalu pojavljajo ne-kontinuitete (na določenih mestih ni
kontinuiranega padca gladine vode – nekontinuitete plovne poti), se morajo predvideti objekti,
navedeni na sliki 131, ki bodo plovilom omogočali prehod na naslednji nivo.

Slika 131: Objekti za premagovanje denivelacije
Vir: Lasten
Ladijska prevodnica je objekt oz. naprava, ki je namenjena dviganju in spuščanju plovil na
višino plovne stopnice (slika 132). To naredi s pomočjo polnjenja ali praznjenja komore, ki je
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na vsakem koncu zaprta z vrati, nameščenimi v gornji ali spodnji glavi. Pred glavami se
nahajajo predluke ali predvhodi, ki so pravzaprav usmeritveni bazeni preko katerih se usmeri
plovilo v komoro.
Uporabljajo se različni tipi prevodnic, odvisno od obsega prometa in drugih dejavnikov (npr.
enostavne prevodnice, dvostopenjske komore, stopničaste komore ...).

Slika 132: Prehod plovila skozi prevodnico
Vir: Lasten
Dvigala za plovila imajo nalogo, da pri veliki višini stopnice (če prehod ni mogoč s
prevodnico) dvigajo in spuščajo plovila. Predstavljajo torej objekte oz. naprave, s pomočjo
katerih se plovilo dvigne iz nižjega na višji nivo plovne poti oz. se spušča iz višjega na nižji
nivo. Dvigala so izvedena kot:
poševna dvigala in
vertikalna dvigala.
Poševna dvigala plovilo transportirajo vzdolžno v smeri dviganja v koritu ali s pomočjo
vodnega klina. Pri prvi izvedbi korito z vodo in s plovilom leži na kolesih, ki se s pomočjo
protiuteži vozijo po poševnih tračnicah (slika 133). Pri izvedbi z vodnim klinom se le-ta
premika s pomočjo ščita vodni klin (slika 134). V klinu pluje plovilo, ki na zgornji strani
skozi vrata zapluje na plovno pot.
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Slika 133: Princip delovanja poševnega dvigala s koritom
Vir: Lasten

Slika 134: Princip delovanja poševnega dvigala z vodnim klinom
Vir: Lasten
Vertikalna dvigala transportirajo plovilo na dva načina:
 »suho« dvigalo dviga plovilo iz ene vode in jo mehansko prenese v vodo druge plovne
poti;
 »mokro« dvigalo prenaša plovilo s pomočjo protiuteži, v koritu polnem vode.
Naslednji objekti oz. naprave prav tako služijo za premagovanje denivelacije klančine in
delujejo po podobnem principu kot poševna dvigala, razlika pa je v tem, da se višina
premaguje na daljši horizontalni razdalji. Uporabljajo se mehanske klančine (s koritom) in
hidravlične klančine (s pomočjo vodnega klina).
5.5.2.2 Plovni predori
Podobno kot v primeru kopenskih prometnih poti (ceste, železnice), se lahko tudi na plovnih
kanalih za premagovanje hribovitih terenov izvedejo predori – t. i. plovni predori. Te vrste
predorov, katerih namen je razviden s slike 135, z ekonomskega vidika niso najbolj
sprejemljive, saj zahtevajo velike dimenzije (namesto njih se pogosteje izvedejo useki).
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Slika 135: Namen plovnih predorov
Vir: Lasten
Do sedaj izgrajene plovne tunele (predvsem v Franciji) karakterizira mali prečni presek, ki
omejuje prepustno sposobnost celotne plovne poti.
5.5.2.3

Akvadukti

Akvadukt lahko poimenujemo tudi "most za plovbo" (slika 136), saj se gradijo na mestih
najkrajše povezave med dvema naravnima ovirama (namen je namreč podoben cestnim in
železniškim mostovom). Uporablja se na umetnih plovnih poteh. Osnovni elementi akvadukta
so:
 korito (v katerem se nahaja voda, v kateri plujejo plovila) in
 nosilna konstrukcija, na kateri je korito.

Slika 136: Akvadukt
Vir:http://www.wrexham.gov.uk/english/leisure_tourism/Wrexham_Tour/Content/images/via
duct_still_sml.jpg (15. 2. 2009)
5.5.2.4 Prezimovališče
Prezimovališče je naravni ali zgrajeni vodni prostor na plovni poti, opremljen za varovanje in
namestitev plovil v času neugodnih vremenskih razmer in ledu. Pojem varnega
prezimovališča se uporablja za prezimovališča, ki v hidrotehničnem in meteorološkem smislu
dajejo popolno zaščito in varnost plovilom.
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Glede na namen so prezimovališča:
 javna in
 prezimovališča za lastne potrebe.
Javna prezimovališča lahko uporabljajo vsi lastniki plovil (ladij, čolnov, vlačilcev) pod
enakimi pogoji, prezimovališča za lastne potrebe pa so namenjena plovilom lastnika
prezimovališča (ali npr. najemnika, ki ga uporablja za lastne potrebe).
5.5.3

Posebnosti rečnih pristanišč in pristanišč ob kanalih

Pristanišča smo že obravnavali v predhodnem podpoglavju. V osnovi so pristanišča na
notranjih plovnih poteh podobna pomorskim pristaniščem, kljub temu pa v nadaljevanju
izpostavljamo nekatere posebnosti. Ob tem je potrebno omeniti, da so pristanišča na jezerih
bolj podobna pomorskim pristaniščem kot pristaniščem ob plovnih rekah in kanalih.15
Pristanišča na notranjih plovnih poteh se razvrščajo glede na različne kriterije, pomembnejši
pa so vrsta plovne poti in namen (slika 137) ter pozicija na plovni poti.

Slika 137: Pristanišča glede na vrsto plovne poti in namen
Vir: Lasten
Po kriteriju pozicije na plovni poti so pristanišča:
 na odprti obali (gradijo se na rečnih tokovih zadostne širine, tako da lahko plovila
nemoteno plujejo mimo privezanih plovil) – slika 138;
 bazenska pristanišča (pristanišče je grajeno v bazenu izven plovne poti, s katero je
povezano) – slika 139 in
 kombinirana pristanišča (imajo značilnosti pristanišč na odprti obali in bazenskih
pristanišč).

15

Primer pristanišča Constantza na Donavi na http://www.portofconstantza.com/apmc/.
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Slika 138: Shematski prikaz pristanišča na odprti obali
Vir: Lasten

Slika 139: Shematski prikaz bazenskega pristanišča
Vir: Lasten

RAZMISLITE
Razmislite in na praktičnih primerih pojasnite specifičnosti
infrastrukture na notranjih plovnih vodah v odnosu na infrastrukturo
pomorskega prometa.

5.6
5.6.1

OZNAČEVANJE PLOVNIH POTI
Označevanje plovnih poti ob obalnem morju

Na obalnem morju se plovne poti označujejo po kombiniranem lateralnem (bočnem) in
kardinalnem (osnovnem) sistemu označb. Za označevanje se uporabljajo označbe in luči,
označujejo pa se (Pravilniku o označbah na plovnih poteh, 1981):
 bočne meje plovnih poti,
 naravne navigacijske nevarnosti in druge ovire za plovbo (razbitine ipd.),
 območja in objekti, ki so pomembni za plovbo,
 nove nevarnosti za plovbo in
 prepovedana sidrišča.
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Na podlagi zgoraj navedenih elementov označevanja je sistem označevanja sestavljen iz šestih
vrst oznak, razvidnih s slike 140. Le-te je mogoče uporabljati v kombinaciji.

Slika 140: Vrste oznak ob obalnem morju
Vir: Lasten
Oznake so lahko plavajoče in fiksne (zidane, na drogovih). Njihov pomen je odvisen od ene
ali več značilnosti, in sicer:
 podnevi - od oblike, znaka na vrhu in barve,
 ponoči - od barve in ritma luči.
Z oznako lateralnega (bočnega) sistema se na plovnem koridorju oz. prehodu označita leva ali
desna stran, ali pa obe strani koridorja oz. prehoda, kjer mora pluti ladja.
Z oznako kardinalnega (osnovnega) sistema se označuje:
 kje je voda najgloblja (na strani, ki je označena z oznako),
 kje so varne strani, po katerih je treba obiti nevarnost.
Oznaka kardinalnega (osnovnega) sistema opozarja tudi na kakšno pomembno mesto v kanalu
(ovinek, združitev, odcep ali konec kake plitvine).
5.6.2

Označevanje plovnih poti na notranjih plovnih vodah

Na plovni poti se plovba ureja z znamenji za prepoved, obveznost, omejitve, priporočila in
napotitve ter tudi s pomožnimi znamenji (Pravilnik o notranjih plovnih poteh, 1981).
Plovna pot (položaj in robovi) je na vsem plovnem toku zaznamovana z lateralnim sistemom,
ki označuje položaj njenih robov nasproti smeri, v kateri se premika ladja na plovni poti.
"Desna" in "leva" stran plovne poti ter "desni" in "levi" breg se določijo glede na ladjo, ki
plove po vodi navzdol.

116

Logistična infrastruktura

5.7

POVZETEK

Ob upoštevanju značilnosti in potek prometnih poti se elementi infrastrukture vodnega
prometa razvrščajo v dva temeljna sklopa, ki sta: elementi infrastrukture pomorskega prometa
in elementi infrastrukture na notranjih plovnih vodah. Obe kategoriji imata določene skupne
značilnosti, kar smo upoštevali pri obravnavanju tematike.
Osnovni element infrastrukture vodnega prometa je pristanišče. Ta predstavlja naravno ali
umetno zaščiten morski, rečni, jezerski ali kanalski bazen, ki zagotavlja plovilom zavetje pred
klimatskimi vplivi, oskrbo plovil, vzdrževanje in popravilo plovil ter nudi možnost izvajanja
pretovornih manipulacij s tovorom oz. vkrcanja/izkrcanja potnikov. Pristanišča se lahko
razvrščajo glede na različne kriterije (npr. geografski položaj, namen uporabe, način gradnje
...), ki smo jih v tem poglavju tudi obravnavali.
Osnovni skupini elementov pristanišča sta akvatorij (vodni del) pristanišča in teritorij
(kopenski del) pristanišča. Elementi teh dveh skupin omogočajo izvajanje različnih nalog
pristanišča (npr. sidranje, manevriranje, privezovanje, izvajanje različnih logističnih
dejavnosti na kopenskem delu pristanišča ...), zato morajo biti ustrezno grajeni in vzdrževani.
Na notranjih plovni poteh veljajo določene posebnosti, pri čemer zaradi omejenih gabaritov in
ovir izstopajo predvsem reke in plovni kanali. Na teh prometnih poteh se srečujemo tudi s
specifičnimi objekti, ki so namenjeni npr. premagovanju denivelacije (prevodnice, dvigala),
premagovanju naravnih ali umetnih ovir (plovni predori, akvadukti) in varovanju plovil v
času neugodnih vremenskih razmer.
Z vidika varnosti morajo biti plovne poti ustrezno označene, da omogočajo varno plovbo
vsem plovilom, ki jih uporabljajo.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Navedite in pojasnite razlike med elementi infrastrukture pomorskega prometa in
infrastrukture prometa notranjih plovnih poti?
2. Ovrednotite pomen lokacijskih pogojev za izbiro lokacije pristanišč.
3. Razvrstite spodaj navedene elemente v skupino elementov akvatorija oz. skupino
elementov teritorija pristanišča:
 upravne in potniške zgradbe,
 privezovalna oprema,
 vhod v pristanišče,
 lukobran.
4. Določite naloge posamezni elementov pristanišč.
5. Katere so specifičnosti notranjih plovnih poti? Pojasni na praktičnih primerih.
6. Kateri so elementi za premagovanje spremembe nivoja vodne gladine na notranji
plovni poti? V čem se razlikujejo?
7. Ovrednotite posebnosti rečnih pristanišč in pristanišč ob kanalih.
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6 INFRASTRUKTURA NOTRANJEGA TRANSPORTA
Notranji transport zajema transportne aktivnosti blaga, surovin, polizdelkov, gotovih izdelkov
(nepakiranih ali pakiranih) v omejenem območju podjetja, bodisi da gre za proizvodno ali
storitveno dejavnost podjetja. Praviloma je notranji transport vključen v vse faze proizvodnje,
in sicer v proizvodnji, predelavi, skladiščenju med predelavo in skladiščenjem, transport med
proizvodno-predelovalnimi obrati in transport med skladišči znotraj območja podjetja.
Da se lahko zgoraj opisane logistične aktivnosti v podjetjih kvalitetno in učinkovito izvajajo,
mora biti v njih zagotovljena ustrezna infrastruktura, ki je obravnavana v sklopu tega
poglavja. Z namenom celovitejše obravnave pa poglavje zajema tudi infrastrukturne elemente
podjetij, ki se navezujejo na zunanje prometne podsisteme.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali infrastrukturo notranjega prometa in njene elemente;
 razumeli vlogo in pomen posameznih elementov infrastrukture notranjega
prometa;
 znali pripraviti osnutek načrta in predloge ureditve infrastrukture notranjega
prometa.

6.1

OSNOVNI POJMI IN POSEBNOSTI NOTRANJEGA TRANSPORTA

Omenili smo že, da se bomo v tem poglavju osredotočili na tiste infrastrukturne elemente, ki
omogočajo izvajanje transportnih logističnih procesov v podjetjih. V vsakem podjetju, ki v
okviru svoje dejavnosti proizvaja, predeluje, uporablja, prodaja/kupuje, skladišči materialne
dobrine oz. z njimi opravlja druge vrste storitev, je potrebno izvajati transport teh dobrin med
posameznimi točkami podjetja.
Poleg tega je treba upoštevati tesno povezanost notranjega in zunanjega transporta, saj je
delovanje sistema podjetja odvisno od dostave in distribucije materialnih dobrin. To pomeni,
da morajo biti zagotovljene ustrezne povezave z ostalimi prometnimi podsistemi (predvsem
sta to cestni in železniški prometni podsistem).
V ta namen morajo biti v podjetju izpolnjeni infrastrukturni pogoji (ki so odvisni od potreb
konkretnega podjetja), bistveni pa so (slika 141):
 prometne poti (prometnice), ki omogočajo gibanje prevoznih sredstev in sredstev
manipulacije;
 fiksne transportne naprave v podjetju, ki so namenjene transportiranju raznih vrst
materialov;
 prometne površine za natovarjanje/raztovarjanje, ki praviloma pomenijo tudi stično
točko z zunanjim prometom (najpogosteje za cestna prevozna sredstva) – vhodne
(raztovorne) in izhodne (natovorne) klančine;
 prometne površine za manevriranje in parkiranje ter
 prostori in mesta za skladiščenje.
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Slika 141: Notranji transport in skladiščenje
Vir: Bode in Preus, 2004, 77
6.2

PROMETNE POTI V NOTRANJEM TRANSPORTU

Prometnice oz. prometne poti na območju podjetja se lahko nahajajo v objektih (zgradbah)
podjetja ali pa na ostalih površinah omejenega območja podjetja. Glede na ta vidik se torej
razvrščajo v dve skupini, in sicer:
 notranje prometnice podjetja in
 zunanje prometnice podjetja.
Prve (notranje) so namenjene transportu znotraj proizvodnje oz. znotraj ene zgradbe (hale);
ko blago zapusti zgradbo in se transportira npr. iz ene zgradbe v drugo oz. iz proizvodne
zgradbe v skladišče (na območju podjetja), pa se to izvaja na zunanjih prometnicah
podjetja.
Glede na vrsto materiala, iz katerega so izdelane, so te površine praviloma asfaltirane ali
betonske.
Posebno pozornost je pri načrtovanju teh prometnih (transportnih) površin potrebno nameniti
dimenzioniranju in obliki. Za notranji transport je značilno, da so površine razpoložljivega
prostora bistveno bolj omejene, kot je to npr. pri ostalih prometnih podsistemih. Kljub temu
pa je potrebno zadostiti nekaterim minimalnim kriterijem, ki so pomembni tako z vidika
uporabnosti teh prometnic kakor tudi varnostnega vidika.
Najprej je potrebno ob upoštevanju namena uporabe in varnostnega segmenta zagotoviti
zadostno širino teh prometnic. S praktičnega vidika to pomeni, da mora biti ta takšna, da bo
omogočala varno in nemoteno gibanje sredstev (transportnih sredstev, sredstev manipulacije),
katerim je namenjena, z upoštevanjem primerne varnostne širine (slika 142). Pri vodenju
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prometnic v krivinah je potrebno paziti, da bodo zagotovljeni dovolj veliki zavijalni radiji,
ki so odvisni predvsem od dolžine in manevrskih sposobnosti sredstev, ki jih uporabljajo
(Bode in Preus, 2004).

Slika 142: Širina prometnih poti notranjega transporta
Vir: Bode in Preus, 2004, 260
Kot izhaja iz gornje slike, je celotna širina notranje prometnice odvisna od enojne (v primeru
enosmernega prometa) ali dvojne (v primeru dvosmernega prometa) širine sredstev, ki jo
uporabljajo (npr. viličarjev), stranskih varnostnih širin in vmesne varnostne širine (v primeru
dvosmernega prometa). Pri tem se priporoča, da se pri določanju dimenzij upoštevajo kriteriji,
kot izhaja iz tabele 12.
Tabela 12: Karakteristične dimenzije notranjih prometnic
AL (širina transportnih
sredstev oz. sredstev
manipulacije)

AL2 = 0 (za enosmerni transport)
AL1 = AL2 (za dvosmerni transport)

Z1 (stranska varnostna
širina)

Z1 = 0,5 m (če je namenjeno samo
tovornemu transportu)
Z1 = 0,75 (če je namenjeno za osebje in
tovorni transport)

Z2 (vmesna varnostna
širina)

Z2 = 0 (za enosmerni transport)
Z2 = 0,4 (za dvosmerni transport)

H (višina prehoda)

H = hmax + 0,2 m
hmax – maksimalna višina transportnega
(manipulacijskega) sredstva vključno s
tovorom

Vir: Bode in Preus, 2004, 261
Širine AL morajo biti prilagojene transportnim (manipulacijskim) sredstvom in standardni
širini palet (npr. 0,8–1,3 m za ročne viličarje, pa tudi do 2 m za motorne viličarje večjih
nosilnosti).
Pri označevanju potrebnega prostora (širine) za delo sredstev manipulacije je treba upoštevati
tudi njihove tehnične in tehnološko-eksploatacijske značilnosti. Poleg dimenzij torej tudi, ali
gre za ročno upravljanje, ali omogočajo možnost bočnega ali čelnega natovarjanja in drugo.
Tako z varnostnega kakor tudi funkcionalnega vidika je potrebno prometne površine označiti
s prometno signalizacijo, tako da je prometna ureditev znotraj podjetja razumljiva in skladna
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z varnostnim načrtom (na primer označitev s talnimi označbami, kot izhaja s slike 143).
Uporabi se prometna signalizacija, ki se uporablja v cestnem prometu (npr. prometni znaki za
omejitev hitrosti, talne označbe ...). Hitrost vožnje se omeji na 5 km/h, kar predstavlja hitrost,
prilagojeno hoji pešcev.

Slika 143: Primer označitve prometne poti v proizvodno skladiščni zgradbi
Vir: Lasten
Tudi pri zunanjih prometnicah (ki praviloma predstavljajo stično točke notranjega in
zunanjega transporta) je potrebno zagotoviti ustrezne dimenzije, zavijalne radije in označitev
s prometno signalizacijo, vendar bodo zaradi značilnosti sredstev, ki jih uporabljajo (npr.
večja tovorna vozila cestnega prometa, sredstva manipulacije večjih nosilnosti ...) navedeni
elementi temu ustrezno prilagojeni (slika 144).

Slika 144: Primer označene prometne poti – Perutnina Ptuj
Vir: Lasten
Med prometne poti notranjega transporta spadajo tudi industrijski tiri (podsistem
železniškega prometa). Glede teh veljajo stroge varnostne zahteve, še posebej če se križajo z
drugimi prometnimi potmi (npr. nivojsko križanje). V takšnem primeru jih je treba skladno s
predpisi označiti, način njihovega upravljanja pa opredeliti v poslovnem redu.
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RAZMISLITE
Kakšna je vloga prometnih poti v sklopu notranjega transporta in
katere dejavnike je potrebno upoštevati pri njihovem načrtovanju?

6.3

MANIPULACIJSKA SREDSTVA V NOTRANJEM TRANSPORTU

Učinkovitih logističnih procesov si ni moč zamisliti v nobenem proizvodnem ali storitvenem
podjetju, ki v sklopu svoje infrastrukture nima potrebnih sredstev oz. naprav za izvajanje
notranjega transporta. Obstajajo namreč številne možnosti fiksno vgrajenih sredstev, ki so
namenjena premeščanju raznovrstnega blaga (materialnih dobrin) na različnih razdaljah.
Ta sredstva predstavljajo sredstva manipulacije, ki so lahko stalno delujoča (sredstva z
neprekinjenim oz. kontinuiranim delovanjem) ali sredstva, ki delujejo s prekinitvami
(sredstva s prekinjenim oz. periodičnim delovanjem).
Na sliki 145 je prikazana splošna delitev sredstev manipulacije. Skladno z definicijo pojma
logistična infrastruktura se lahko kot infrastrukturna oprema notranjega transporta
obravnavajo le tista sredstva manipulacije, ki se fiksno vgradijo in se uporabljajo na
določenem omejenem območju.

Slika 145: Sredstva manipulacije
Vir: Povzeto po Godnič, 2001, 129
Izbira sredstev manipulacije je odvisna od konkretnih potreb posameznega podjetja. Odvisna
je torej od vrste tovora oz. tovornih enot, značilnosti proizvodnega procesa, procesa dela v
skladiščih in drugih dejavnikov.
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Podrobneje tega področja ne obravnavamo, saj tematika presega cilje predmeta Logistična
infrastruktura.
6.4

POVRŠINE ZA NATOVARJANJE/RAZTOVARJANJE

Za zagotavljanje učinkovitih in hitrih pretovornih manipulacij morajo imeti podjetja ustrezno
grajena in opremljena mesta. V večini primerov podjetij so to natovorno/raztovorne rampe,
namenjene natovarjanju oz. raztovarjanju cestnih prevoznih sredstev. To so torej mesta, ki so
po tehnični izvedbi prilagojena karakteristikam transportnih sredstev (npr. dimenzije, višina
poda), tako da so časovne izgube pri natovarjanju in raztovarjanju minimalne, istočasno pa je
zagotovljena optimalna varnost.
Po načinu izvedbe (oz. glede na obliko) obstaja več vrst ramp (slika 146).

Slika 146: Natovorne/raztovorne rampe glede na postavitev vozil
Vir: Lasten
Veliko podjetij že uporablja sodobnejše sisteme – rampe zaprtega tipa, ki se najpogosteje
izvedejo kot čelne rampe (slika 147).

Slika 147: Rampe za natovarjanje/raztovarjanje v Perutnini Ptuj
Vir: Lasten
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Te rampe imajo nameščena posebna vrata (ang. ISO gate), ki po dimenzijah ustrezajo
standardiziranim dimenzijam tovornih vozil, s čimer se ob izvajanju pretovornih manipulacij
lahko (če je uporabljen ustrezen sistem) zagotovi:
 zaščita blaga pred vremenskimi vplivi,
 zaščita pred temperaturnimi razlikami in
 varovanje pred morebitnimi odtujitvami blaga.
Rampe za natovarjanje/raztovarjanje (zaprtega in odprtega tipa) so lahko opremljene tudi z
napravami, ki omogočajo nastavitev višine rampe, kar omogoča prilagajanje višinam
tovornega prostora vozil (slika 148).

Slika 148: Natovarjanje na natovorni rampi
Vir: Bode in Preus, 2004, 266

RAZMISLITE
Razmislite na podlagi kakšnih kriterijev bi se odločali za vrsto in
značilnosti površin za natovarjanje/raztovarjanje?

6.5

PROMETNE POVRŠINE ZA MANEVRIRANJE IN PARKIRANJE

Pri načrtovanju infrastrukture notranjega transporta je potrebno predvideti tudi ustrezne
(dovolj velike) prometne površine, ki jih tovorna vozila in/ali sredstva manipulacije
potrebujejo za manevriranje. Potrebno se je zavedati, da gre predvsem pri večjih tovornih
vozilih za vozila z omejenimi manevrskimi sposobnostmi, ki potrebujejo bistveno več
prostora.
Te površine je možno tudi zmanjšati z izbiro ustrezne prometne ureditve, kot na primer z
izvedbo parkiranja oz. natovorno/raztovornih ramp pod kotom, vzpostavitvijo enosmernega
prometa in drugimi ukrepi.
Zraven tega je treba načrtovati primerno število in dimenzije parkirnih mest (npr. za osebne
avtomobile strank in osebja, za tovorna vozila). Tudi pri izvedbi teh mest obstajajo različne
možnosti, kot so parkiranje pod pravim kotom, vzdolžno (bočno) parkiranje oz. parkiranje
pod nepravim kotom.
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6.6

SKLADIŠČA

Skladišče je na splošno prostor ali površina, namenjena varnemu odlaganju in shranjevanju ter
sprejemanju in oddajanju blaga, lahko pa vključuje tudi nekatere druge funkcije (npr.
komisioniranje). Čeprav predstavlja skladiščenje prekinitev toka blaga, je tudi koristno, če ne
že kar nujno, saj omogoča in zagotavlja prostorsko in časovno premeščanje potreb po blagu
oz. premeščanje neenakomernosti v kraju in času potrošnje zlasti tam, kjer je proizvodnja bolj
kot ne stalna.
Poglavitni nalogi skladiščenja sta varno shranjevanje zalog blaga in optimalna izvedba
različnih manipulacij z blagom oz. zalogami, kot so:
 natovarjanje,
 raztovarjanje,
 pretovarjanje,
 pakiranje,
 zbiranje,
 komisioniranje,
 transportiranje.
Skladišče mora biti projektirano tako, da je ravnanje z blagom čim bolj enostavno in
ekonomično. Zelo pomembno je, da je povezanost proizvodnje in skladiščenja izvedena tako,
da se pot blaga minimizira. Zato mora biti infrastrukturna opremljenost skladišča odvisna od
same proizvodnje in nalog skladišča.
6.6.1

Vrste skladišč

V glavnem je izbira vrste skladišča odvisna od potreb po skladiščenju, saj mora skladišče
zadostiti predvsem osnovnim kriterijem, ki so razvidni s slike 149.

Slika 149: Osnovni kriteriji izbire vrste skladišča
Vir: Lasten
Področje skladiščenja predstavlja zelo kompleksno in široko področje, zato se v tem delu
osredotočamo samo na nekatere najpomembnejše segmente. Iz tega izhajamo tudi pri
razvrščanju skladišč, zato v nadaljevanju navajamo zgolj razvrščanje po kriterijih, ki so
pomembnejši v sklopu obravnavanja področja logistične infrastrukture (slika 150).
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Slika 150: Vrste skladišč16
Vir: Lasten
Specializirana skladišča so namenjena skladiščenju točno določene vrste blaga. Pogoj za
skladiščenje je ustrezna oprema, ki je prilagojena značilnostim skladiščenega blaga. Med
takšna skladišča se uvrščajo npr. hladilnice, skladišča za shranjevanje nevarnih snovi,
skladišča za shranjevanje določene vrste tekočin, silosi za določeno vrsto materiala, vinske
kleti ipd.
Nespecializirana skladišča so skladišča, v katerih se skladiščijo različne, pretežno manj
občutljive vrste blaga, ki ne zahtevajo posebnega načina shranjevanja.
Skladišča za lastne potrebe so tista, ki jih ima v lasti (oz. jih upravlja v najetih prostorih)
pravna ali fizična oseba (npr. skladišča na lokaciji proizvodnega obrata).
Javna skladišča (najemna skladišča) so namenjena vsem uporabnikom storitev pod enakimi
pogoji in so pomemben element v logističnih procesih mnogih podjetij. Podjetja lahko namreč
najamejo prostor v javnih skladiščih za določeno obdobje. Paleta storitev, ki jih ponujajo
takšna skladišča, se med skladišči lahko razlikuje, obsega pa lahko od nalog skladiščenja in
manipuliranja z blagom, do naloge sprejemanja in procesiranja naročil, embaliranja izdelkov
ter organiziranja lokalnega transporta. Moderna javna skladišča ponujajo poleg skladiščnega
prostora celo vrsto storitev, vezanih na objekte, opremo, osebje, elektronske povezave ipd.
Zaprta skladišča so skladišča, ki so pokrita s streho in imajo zaprte tudi vse bočne stene.
Grajena so lahko iz različnih materialov (npr. zidana, kovinska ...), namenjena pa so lahko
shranjevanju raznovrstnega blaga. Posebej primerna so za skladiščenje:
 blaga večjih vrednosti in
 občutljivega blaga (npr. na vremenske razmere, vlago, temperaturo ...).

16

Obstajajo tudi nekateri drugi kriteriji razvrščanja skladišč, ki pa jih v tem delu posebej ne obravnavamo.
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Odprta skladišča so lahko izvedena kot pokrita (s streho) ali nepokrita skladišča.
Uporabljajo se predvsem za skladiščenje težkega blaga, velikih volumnov (npr. gradbeni
material). Blago, ki se skladišči v odprtih pokritih skladiščih, ne sme biti občutljivo na
temperaturne razlike, vlago, veter ipd., blago v nepokritih skladiščih pa poleg navedenega tudi
na padavine in vodo.
Silosi, hladilnice, vinska skladišča (kleti) so specialne vrste skladišč, ki so grajena na
poseben način ali s posebnimi napravami ter skladno s pogoji, ki jih zahtevajo značilnosti
skladiščenih vrst blaga.
Visokoregalna skladišča zagotavljajo učinkovit sistem skladiščenja, za katerega je značilna
zelo velika izkoriščenost prostora (visoki regali) ter nadzor in upravljanje skladišča z enega
mesta. Skladiščijo se paletizirane transportne enote, s katerimi se manipulira v vertikalni in
horizontalni smeri (avtomatska ali polavtomatska manipulacija).
Pretočna skladišča so prav tako regalna skladišča. Pri teh skladiščih se regali polnijo na eni,
praznijo pa na drugi strani regala, pri čemer je lahko vlaganje in odvzem avtomatiziran ali
ročen. Uporabljajo se za skladiščenje embaliranega ali neembaliranega blaga.
6.6.2

Sodobni sistemi skladiščenja

Zahteve modernega skladišča narekujejo visoko stopnjo mehanizacije in avtomatizacije.
Uporaba računalnikov je nuja in mnoga (sodobna) skladišča imajo, podobno kot proizvodni
obrati, računalniško krmiljene procese. Seveda je še vedno potrebno uporabljati klasično
opremo, kot so npr. police, regali, transporterji in delovna sila (vendar se od uporabljene
tehnologije razlikuje vrsta dela oz. potreba po njihovi udeležbi).
Sodobni sistemi za upravljanje skladiščenja omogočajo neprekinjeno sledenje blaga od
njegovega vhoda v skladišče do izhoda, lahko so pa povezani tudi z drugimi sistemi, tako da
je sledenje omogočeno na širši ali celotni preskrbovalni verigi (slika 151). V svetu obstajajo
sistemi ki temeljijo na različnih tehnologijah identifikacije blaga (oz. tovornih enot), najbolj
poznana pa sta (Koler, 2004):
 črtna koda (nalepke s črtno kodo in z optičnimi čitalci) in
 RFID (Radio Frequency IDentification – identifikacija s pomočjo radijskih valov, ki
jih oddaja elektronsko vezje).

Slika 151: Uporaba črtne kode v sistemu skladiščenja
Vir: Bode in Preus, 2004, 178
127

Logistična infrastruktura

Prednosti sodobnih identifikacijskih sistemov se kažejo tako z vidika pošiljatelja kakor tudi z
vidika prejemnika, prav tako pa pri opravljanju transportnih storitev. Bistvene prednosti
prikazuje slika 152.

Slika 152: Prednosti sodobnih identifikacijskih sistemov v skladiščenju in transportu
Vir: Lasten

RAZMISLITE
Razmislite in na praktičnih primerih pojasnite, na kašne načine je
možno doseči večjo učinkovitost skladiščenja, kot pomembnega
segmenta notranjega transporta?

6.7

POVZETEK

Za izvajanje učinkovitega in kvalitetnega notranjega transporta morajo biti podjetja
(storitvena ali proizvodna) opremljena z ustreznimi infrastrukturnimi elementi. Med te se
uvrščajo predvsem prometne poti notranjega transporta, fiksne transportne naprave v podjetju,
površine za izvajanje pretovornih manipulacij, prometne površine za manevriranje in
parkiranje ter prostori in mesta za skladiščenje blaga.
V tem poglavju smo zajeli bistvene značilnosti in dejavnike zgoraj navedenih elementov, ki
jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju infrastrukture notranjega transporta. Pri tem smo se
osredotočili na nekatere tuje prakse in izkušnje, pri tem pa upoštevali različne tehnološke
možnosti s poudarkom na nekaterih sodobnih sistemih (npr. sodobnejši tipi
natovorno/raztovornih ramp).
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V posebnem sklopu smo se lotili tudi obravnave skladišč. V teh se, razen samega
skladiščenja, lahko opravljajo tudi druge aktivnosti (npr. pakiranje, zbiranje, komisioniranje
...). Skladišča se razvrščajo glede na različne kriterije. Obstaja torej široka paleta možnosti za
izbiro načina skladiščenja, najpomembnejši kriteriji izbire pa so predvsem razpoložljive
možnosti, vrsta skladiščenega blaga in cenovno ugodno skladiščenje. Zraven navedenega smo
omenili tudi sodobne sisteme skladiščenja, podprte s sistemom črtne kode in RFID sistemom.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Kateri so bistveni infrastrukturni pogoji notranjega transporta?
2. Razvrstite in pojasnite dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju
poti notranjega transporta.
3. Skicirajte posamezne tipe ramp za natovarjanje/raztovarjanje.
4. Razvrstite skladišča glede na različne kriterije ter opišite njihove posebnosti.
5. Ovrednotite pomen sodobnih sistemov za upravljanje skladišč.
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7 INFRASTRUKTURA TOVORNIH TERMINALOV
Na logističnih terminalih, namenjenih izvajanju logističnih procesov s tovorom, se izvajajo
različna opravila z različnimi vrstami tovora. Le-ta je lahko pakiran v različne vrste in oblike
embalaže (tudi npr. kontejner, paleta …). Vse te razlike zahtevajo različne naprave in opremo
terminalov, ki je ponavadi prilagojena določenim skupinam tovora (ki imajo skupne
značilnosti glede potreb po napravah in opremi, tehnologiji dela pri pretovornih
manipulacijah, načinu skladiščenja ...).
Terminali za tovorni promet so zaradi zgoraj opisane različnosti vsekakor bolj kompleksni kot
potniški terminali. Zaradi tega jim namenjamo posebno poglavje, v katerem so obravnavane
pogostejše vrste terminalov (terminali za generalni tovor, kontejnerski terminali, terminali za
razsute tovore, terminali za nafto in naftne derivate in terminali les surovine).17 Ostalih vrst
terminalov posebej ne obravnavamo, saj bi podrobnejša obravnava presegala cilje predmeta.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali infrastrukturo tovornih terminalov;
 razlikovali elemente različnih vrst tovornih terminalov;
 znali na praktičnih primerih pojasniti pomen in opremljenost posameznih vrst
tovornih terminalov;
 znali določiti elemente tovornih terminalov.

7.1

TERMINALI ZA GENERALNI TOVOR

Generalni tovor je lahko klasični ali ostali kosovni generalni tovor. Klasični generalni tovor je
pakiran v posebne enote, katerih masa ne presega 500 kg in prostornina ne 2 m3. Kosovni
generalni tovor pa je tovor, oblikovan v enoto, ki ima maso večjo od 500 kg in prostornino
več kot 2 m3 (Godnič, 2001).
Pakiran je lahko v različno embalažo, npr. v obliki škatel, vreč, sodov, bal, obojev, palet …
Med skupino generalnih tovorov se uvršča tudi »kompakten« tovor, kot so vozila, koluti
pločevine, cevi, stroji …
Izhajajoč iz dejstva, da se lahko oblika (in s tem tudi možnost izvajanja pretovornih
manipulacij) zelo razlikuje, lahko sklepamo, da je tudi infrastruktura terminalov zelo
kompleksna.
Običajno so najbolj dodelani terminali v pristaniščih, zato v nadaljevanju navajamo tri
osnovne infrastrukturne elemente pristaniškega terminala za generalni tovor, in sicer
(Pepevnik in Pepevnik, 2004):
 pretovorna mehanizacija – npr. žerjavi (ki lahko zajamejo različne delovne površine in
omogočajo direkten pretovor iz ladje na cestno transportno sredstvo ali vagone kot
tudi raztovor blaga iz ladje na odlagalno površino, od koder se tovor transportira v
skladišča), ostala pretovorna mehanizacija;
17

Primer razporeditve tovornih terminalov v Luki Koper najdete na naslednji povezavi: http://www.lukakp.si/slo/pristaniski-prirocnik.
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cestna infrastruktura;
železniški tiri;
skladišča.

Za skladiščenje generalnega tovora se lahko uporabljajo različne vrste skladišč, odvisno od
konkretne vrste tovora oz. dejavnikov, ki vplivajo na njegovo kvaliteto.18
Terminali kopenskih prometnih podsistemov za generalni tovor (celinski terminali) niso tako
obsežni in se najpogosteje pojavljajo v obliki logistično-distribucijskih centrov, ki so
praviloma opremljeni s premičnimi manipulacijskimi napravami (viličarji, transporterji …).
Zaradi tega je infrastruktura kontinentalnih terminalov za generalni tovor sestavljena
predvsem iz ustreznih skladišč in natovorno-raztovornih mest.
7.2

KONTEJNERSKI TERMINALI

Kontejnerski terminali so terminali, ki so opremljeni za izvajanje pretovornih manipulacij in
drugih logističnih opravil s tovorom v kontejnerjih. Gre za mesta, kjer se srečuje več
prometnih podsistemov. Najbolj značilni so kontejnerski terminali v pristaniščih.
Sodobno opremljeni kontejnerski terminali omogočajo hitre, zanesljive in ekonomične
manipulacije s tovorom, ki so lahko deloma ali v celoti avtomatizirane (http://www.lukakp.si/slo/terminali-in-tovor, 15. 1. 2009).
Po tehnično-tehnoloških značilnostih in geoprometnem položaju se kontejnerski terminali
delijo na:
 pristaniške,
 kontinentalne (celinske) terminale.
Pristaniški terminali praviloma sodijo v skupino velikih terminalov, v katere se uvrščajo
tudi RO-RO terminali, v njih pa se srečujejo pomorski, cestni in železniški promet.
Celinski terminali so locirani v pomembnih prometnih vozliščih. Najbolj ugodna mesta za
izgradnjo celinskih kontejnerskih terminalov so železniška postajališča, ki ležijo na stičišču
cestnega in železniškega glavnega omrežja ter letališča.
Veliki pristaniški kontejnerski terminali imajo naslednje osnovne infrastrukturne elemente:
 žerjave (slika 153),
 pretovorne mostove za pretovor kontejnerjev,
 ostala sredstva za premeščanje kontejnerjev (slika 154),
 pomole in priveze za privez kontejnerskih in RO-RO ladij,
 parkirišča,
 skladišča (odprta, zaprta),
 odlagališča kontejnerjev,
 cestne povezave in železniške tire,
 servisne objekte,
 carinsko cono,
 upravne zgradbe in druge objekte, potrebne za izvajanje celovitih storitev.

18

Podrobneje smo skladišča obravnavali v poglavju Infrastruktura notranjega transporta.
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Slika 153: Super Post Panemax kontejnerski žerjav
Vir:http://www.konecranes.com/paivitys/postitusjarjestelma/liitetiedostot/SuperPostPanamax
_STS_Savannah.jpg (15. 2. 2009)

Slika 154: Avtomatska manipulacija s kontejnerji v kontejnerskem terminalu Rotterdam19
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam (15. 2. 2009)
Skladiščenje kontejnerjev se lahko izvaja na odprtih prostorih ali v zaprtih skladiščih.
Pogostejša so odprta skladišča, saj kontejnerji kot transportne priprave že sami nudijo
ustrezno zaščito tovoru. Taka skladišča so praviloma izvedena kot velike površine, namenjene
odlaganju kontejnerjev.
Zaprta skladišča se uporabljajo v primeru, da določen terminal deluje po sistemu »od
pristanišča do pristanišča«. Ta sistem zahteva polnjenje kontejnerjev v pristanišču, če
kontejner zapušča pristanišče, oz. praznjenje kontejnerjev v pristanišču v primeru, če
kontejner prispe v pristanišče s plovilom.
Infrastruktura celinskih terminalov se le delno razlikuje od infrastrukture kontejnerskih
terminalov v pristaniščih (slika 155). Pravzaprav je poglavitna razlika le v tem, da
infrastruktura pristaniških kontejnerskih terminalov zajema tudi infrastrukturne elemente
operativne obale.
19

Največje evropsko pristanišče Rotterdam na http://www.portofrotterdam.com/en/home/.
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Slika 155: Skladišče kontejnerjev ob železniški progi
Vir: http://www.advancedwarehouses.com/facilities.htm (15. 2. 2009)

7.3

RO-RO TERMINALI

RO-RO (Roll on – Roll off) je specifična oblika transporta, za katero je značilen horizontalen
natovor in raztovor na ladjo že naloženih (ali praznih) kopenskih prevoznih sredstev (tovorna
vozila, železniška transportna sredstva), s pomočjo lastnega pogona (slika 156). Predstavlja
sodoben način integralnega transporta blaga v vodnem prometu, ki zahteva posebne vrste
plovil (RO-RO ladje).

Slika 156: RO-RO tehnologija transporta
Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Ramp_of_a_RoRo_ship.JPG
(15. 2. 2009)
Terminal za RO-RO tehnologijo transporta je praviloma namenjen le skladiščenju kopenskih
vozil in urejanju administracijskih dejavnosti, tovor pa pri pretovornih manipulacijah ne
zapusti vozila. Pri tem se torej ne uporablja posebna pretovorna mehanizacija.
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Infrastruktura RO-RO terminalov glede na njihove posebnosti ni posebej zahtevna, kljub temu
pa je treba izpolniti določene osnovne pogoje za izvedbo tehnologije (slika 156), kot so:
 zadostna dolžina pomola ali zagotovljen poseben del operativne obale,
 rampa,
 cestno in železniško omrežje,
 parkirišča ter
 bližina kontejnerskega terminala.
7.4

TERMINALI ZA RAZSUTE TOVORE

Razsuti tovori (npr. žita, ruda, fosfati …) večinoma v pristanišče prispejo na posebnih ladjah,
od koder se nato s pomočjo prilagojene mehanizacije pretovorijo na kopno.
Infrastruktura teh terminalov je v pristaniščih med drugim odvisna od velikosti pristanišča.
Manjša pristanišča imajo za manipuliranje s temi vrstami tovora praviloma opremljeno le
eno operativno obalo, in to z vrtljivimi žerjavi z grabilom za razsuti tovor (slika 157). Srednje
velika pristanišča imajo za to namenjenih več operativnih obal, ki so opremljene s
pretovornimi mostovi in žerjavi.

Slika 157: Vrtljivi žerjav na rečnem pristanišču v Luisiani
Vir:http://www.gottwald.com/gottwald/export/gottwaldsite/de/news/gallery/jpg/HPK330EG_
South-Louisiana.jpg (15. 2. 2009)
Večja pristanišča, kot so Rotterdam, Hamburg ipd., imajo posebno grajene operativne
bazene za razsute tovore, kjer s posebnimi pretovornimi mostovi večjih zmogljivosti
opravljajo pretovorne manipulacije.
Praviloma se pod temi žerjavi in mostovi nahajajo tudi železniški tiri, namenjeni direktnemu
pretovoru tovora iz plovila na železniška transportna sredstva.
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Na velikih terminalih za razsute tovore se za natovor blaga uporabljajo tako imenovani
ladijski vkrcevalci (slika 158). Tovor se pripelje iz skladišč ali iz vagonov s pomočjo
transporterja do mostu na obali. Na glavnem mestu ladijskega vkrcevalca se nahaja
transporter, na njegovem koncu pa teleskopska cev, s pomočjo katere se tovor usmerja v
ladijsko skladišče.

Slika 158: Natovor razsutega tovora s t. i. vkrcevalcem
Vir: http://www.neuero.com/images/Foto/Gesamtanlage_von_links_2.jpg (15. 2. 2009)
Na terminalih za razsute tovore redno srečujemo sisteme za kontinuiran transport. Uporabljajo
se tam, kjer je potrebno prenesti velike količine sipkega materiala z enega mesta na drugo.
Lahko se uporabljajo samo za dolžino nekaj metrov ali več kilometrov.
Nekateri terminali imajo odprta skladišča (za tovor, ki je odporen na zunanje vplive), ki so
locirana neposredno ob obali, ponekod pa se tovor s pomočjo posebnih transporterjev prepelje
v skladišča, ki so namenjena za daljše skladiščenje.
Posebne zahteve imajo terminali za žita, saj le-ta predstavljajo glavni prehrambeni artikel in
je potrebno zelo pazljivo ravnanje z njim (pri transportnem postopku in skladiščenju – npr.
možnost vlage v žitu).
Na terminalih (najpogosteje pristaniščih) se nahaja posebna mehanizacija za izvajanje
pretovornih manipulacij z žitom in posebno oblikovani silosi, v katerih se žito skladišči in po
potrebi tudi suši (slika 159).
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Slika 159: Silosi za skladiščenje razsutih tovorov
Vir: http://www.kemblaport.com.au/system/files/f1/o34/feature/grain%20terminal.jpg
(15. 2. 2009)
7.5

TERMINALI ZA NAFTO IN NAFTNE DERIVATE

Terminali za nafto in naftne derivate so značilni za večino pristanišč, na celinskih območjih
pa se pojavljajo predvsem kot oblika skladišča v rafinerijah, povezanih s cevovodi.
Terminali za nafto in naftne derivate so praviloma ločeni od ostale pristaniške infrastrukture
(po možnosti čim bolj oddaljeni od urbanih naselij) z namenom, da se zagotovi čim večja
varnost pri izvajanju pretovornih manipulacij in drugih logističnih dejavnosti. Na teh
terminalih so zgrajeni posebni bazeni, ki so opremljeni in izvedeni tako, da v čim večji možni
meri onemogočajo nastanek ekoloških nesreč, požarov ter eksplozij.
Pomembnejši infrastrukturni elementi te vrste terminalov so:
 obalni cevovod,
 železniški tiri,
 cestne povezave,
 zaščitni zidovi,
 rezervoarji (za skladiščenje) in
 črpalne postaje (slika 160).

Slika 160: Sistem za raztovarjanje nafte
Vir: http://www.ndl.ns.ca/photos/Pic%20Staita%20terminal%20loading%20arm.jpg
(15. 2. 2009)
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7.6

TERMINALI ZA LES

Les se uvršča med masovne tovore, njegov pretovor pa se v pristaniščih izvaja na različne
načine oz. z različnimi sredstvi manipulacije, odvisno od oblike (npr. hlodovina, žagan les,
lesni polizdelki) oz. oblikovanih tovornih enot. Velikokrat se namreč les že pri proizvajalcu
pakira v večje tovorne enote, kar bistveno poenostavi pretovorne manipulacije.
V pristanišču, ki se ukvarja s pretovorom lesa in lesnih izdelkov, se običajno nahaja poseben
terminal za les, ki je opremljen s potrebno opremo – sredstvi manipulacije in z dovolj velikimi
skladiščnimi površinami (odprte ali zaprte).
Pretovor lesa se v teh večjih pristaniščih in specializiranih terminalih izvaja z mehanizacijo
velike kapacitete, pa naj bo ta locirana na sami ladji ali na operativni obali.

RAZMISLITE
Ob dejstvu, da poglavje zajema zgolj nekatere vrste tovornih
terminalov, razmislite in ugotovite, katere so tudi druge
(neobravnavane) vrste terminalov in njihove specifike.

7.7

POVZETEK

V tem poglavju smo obravnavali infrastrukturo nekaterih vrst tovornih terminalov. V praksi
so vrste in opremljenost le-teh zelo različne in prilagojene vrstam tovora in obsegu prometa.
Praviloma so veliki terminali opremljeni s sodobnejšo infrastrukturo in mehanizacijo, kar
izhaja predvsem iz potrebe po doseganju večjih pretovornih kapacitet.
Glede na široko paleto tovorov in uporabljenih tehnologij, katerim se prilagajajo tudi
značilnosti tovornih terminalov, vseh podrobnosti v sklopu tega poglavja ni bilo možno
obravnavati. Zaradi tega smo se osredotočili na nekatere pogostejše vrste terminalov, kot so:
terminali za generalni tovor, kontejnerski terminali, RO-RO terminali, terminali za razsute
tovore, terminali za nafto in naftne derivate in terminali za les. pri obravnavi smo se
osredotočili na specifike, ki se kažejo predvsem v uporabljeni različni pretovorni mehanizaciji
in sistemih ter različnih sistemih skladiščenja.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Kateri so bistveni elementi infrastrukture tovornih terminalov?
2. Razvrstite tovorne terminale glede na skupine tovora, katerim so namenjeni, ter
opišite njihove značilnosti.
3. Pojasnite posebnosti RO-RO terminalov v odnosu na ostale vrste tovornih
terminalov.
4. Ovrednotite pomen ustrezne infrastrukturne opremljenosti terminalov z vidika
učinkovitosti opravljanja logističnih procesov.
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8 UPRAVLJANJE Z LOGISTČNO INFRASTRUKTURO
Logistična infrastruktura je zelo širok pojem, kar je bilo ugotovljeno že v predhodnih
poglavjih. Zajema namreč različne prometne (oz. logistične) podsisteme, ki imajo svoje
posebnosti. Te posebnosti se kažejo tudi z vidika upravljanja logistične infrastrukture, zato jih
v nadaljevanju obravnavamo ločeno po podsistemih, glede na pomen pa se osredotočamo na
infrastrukturo cestnega, železniškega, zračnega in pomorskega transporta.
Obravnava poglavja je omejena na območje Republike Slovenije. V splošnem gledano je
namreč treba pri obravnavanju pristojnosti in nalog upravljanja logistične infrastrukture
izhajati iz njenega lastništva in različnih pravnih razmerij z osebami javnega in zasebnega
prava. To posebej, za vsak prometni podsistem določa pravna ureditev, ki pa se lahko od
države do države razlikuje.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 poznali naloge upravljanja logistične infrastrukture;
 razlikovali specifike upravljanja posameznih vrst logistične infrastrukture;
 znali pripraviti postopek upravljanja logistične infrastrukture.

8.1

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE CESTNEGA PROMETA

Za upravljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja državnih cest najvišje kategorije (avtocest in
nekaterih hitrih cest) je pristojna Družba za avtoceste Republike Slovenije – DARS d.d., ki je
torej delniška družba, v večinski lasti Republike Slovenije. Poleg tega DARS d.d. upravlja in
vzdržuje tudi priključke na te ceste (Zakon o javnih cestah, 2006).
Upravljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja ostalih državnih cest pa je v pristojnosti Direkcije
Republike Slovenije za ceste – DRSC, ki je bila ustanovljena s sprejetjem Zakona o javnih
cestah. DRSC je organ v sestavi Ministrstva za promet, pod njeno pristojnost pa spadajo:
 nekatere hitre ceste,
 glavne ceste in
 regionalne ceste.
Med pomembnejše zakonsko določene naloge20 Družbe za avtoceste Republike Slovenije
in Direkcije Republike Slovenije za ceste spadajo (Zakon o javnih cestah, 2006):
 izdelava strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja državnih cest ter izdelava
osnutkov teh planov;
 naloge rednega vzdrževanja državnih cest oz. izvajanje postopkov za podeljevanje
koncesij za redno vzdrževanje državnih cest;
 izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na državnih cestah, za katere je
predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa (razna obnovitvena dela);
 naloge nadzora nad stanjem državnih cest;
 naloge nadzora nad prometno ureditvijo na državnih cestah;
 naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
20

Podrobneje o pristojnostih Direkcije RS za ceste in DARS na http://www.dc.gov.si, http://www.dars.si in
http://www.mzp.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/.
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izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo državnih cest in za
zavarovanje prometa na njih (dovoljenja za delno ali popolno zaporo državnih cest,
soglasja za posege v varovalni pas ob državni cesti, nalogi za postavitev prometne
signalizacije, soglasja za izvedbo prireditev na cestah, ...);
vodenje evidenc o državnih cestah;
štetje prometa na državnih cestah ter
naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju državnih cest in prometa na
njih.

Za upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) so
zadolžene posamezne občine, ki so morale na podlagi Zakona o javnih cestah urediti izvajanje
teh nalog s sprejetjem odloka o občinskih cestah. V tej zvezi imajo organizirano posebno
občinsko strokovno (komunalno) službo,21 ki skrbi za izvajanje navedenih nalog na občinskih
cestah.
Zakonodaja pa občinam dodatno predpisuje financiranje gradnje posameznih prometnih
površin, objektov in naprav na državnih cestah, ki so namenjene urejanju prometne ureditve
oz. varnemu odvijanju prometa skozi naselja (npr. odstavni pasovi, parkirišča in podobne
prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju, ...). Če so navedeni objekti nujni
zaradi povečanja pretočnosti in varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, potem
izgradnjo teh objektov financira Republika Slovenija.
Vzdrževanje javnih cest vodi in organizira za to pristojna strokovna služba – slika 161 (Zakon
o javnih cestah, 2006).

Slika 161: Pristojnosti za vzdrževanje javnih cest
Vir: Lasten
DARS d. d. ima za vzdrževanje avtocest in hitrih cest (ki so v njeni pristojnosti) organizirane
avtocestne baze, ki vzdržujejo določene odseke avtocest in hitrih cest.
Direkcija Republike Slovenije za ceste in občinske strokovne službe vodijo postopke za
dodelitev koncesij oz. sklepanje pogodb za vzdrževanje ostalih državnih (nekatere hitre ceste
ter glavne in regionalne ceste) oz. občinskih cest z najugodnejšimi ponudniki storitev
vzdrževanja. Kot izvajalci vzdrževanja državnih cest se tako pojavljajo cestna podjetja, kot so
npr. CPM, Cestno podjetje Ptuj idr., kot izvajalci vzdrževanja občinskih cest pa se zraven
"cestnih podjetij" pojavljajo tudi druga komunalna podjetja, in sicer Nigrad JKP, Komunalno
podjetje Ptuj …

21

Npr.: na območju Mestne občine Maribor opravlja naloge gradnje, upravljanja, vzdrževanja in varstva
občinskih cest posebna služba (urad), ki deluje v okviru MO Maribor.
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8.2

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

V poglavju o železniški infrastrukturi je že omenjeno, da javna železniška infrastruktura
predstavlja javno dobro v lasti države (Republike Slovenije) in se uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi. Iz tega izhaja, da je za upravljanje javne železniške
infrastrukture v splošnem pristojna država (Vlada Republike Slovenije), ki sklene pogodbo z
upravljavcem (Zakon o železniškem prometu, 2007).
Upravljavec javne železniške infrastrukture mora pridobiti tudi varnostno pooblastilo, ki
potrjuje, da:
 izvaja sistem varnega upravljanja javne železniške infrastrukture skladno z zakonom,
ki ureja varnost železniškega prometa in
 izpolnjuje posebne zahteve za varno načrtovanje, vzdrževanje in delovanje železniške
infrastrukture, vključno z vzdrževanjem signalnovarnostnih naprav in vodenjem
prometa.
V splošnem se lahko naloge izbranega upravljavca razvrstijo v tri temeljne skupine, ki so
razvidne s slike 162.

Slika 162: Temeljne naloge upravljavca javne železniške infrastrukture
Vir: Lasten
Vzdrževanje javne železniške infrastrukture je po predpisih naloga upravljavca, ki se izvaja
kot obvezna gospodarska javna služba na podlagi pogodbe. Obsega predvsem organiziranje in
izvajanje (Zakon o železniškem prometu, 2007):
 rednih vzdrževalnih del (ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti in
zagotavljanje prometne varnosti),
 vzdrževalnih del v javno korist (izboljšanje prometnotehničnih in varnostnih lastnosti
javne železniške infrastrukture) in
 investicijskih vzdrževalnih del (popravila ali večja obnovitvena dela, ki se izvajajo za
daljše časovno obdobje).
Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo je naslednja naloga upravljavca, ki se izvaja
na podlagi pogodbe z Vlado Republike Slovenije, obsega pa aktivnosti, ki so razvidne s
slike 163.

Slika 163: Aktivnosti gospodarjenja z javno železniško infrastrukturo
Vir: Lasten
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Upravljavec javne železniške infrastrukture zraven navedenih opravlja tudi druge naloge, ki
so (Zakon o železniškem prometu, 2007):
 nadzor nad investicijskimi deli zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa,
 izdaja soglasij za posege v progovni in varovalni progovni pas,
 izdelava in objava programa omrežja,
 pobiranje uporabnine in
 upravljanje z železniškimi postajnimi poslopji.

RAZMISLITE
Razmislite in na praktičnih primerih pojasnite podobnosti in razlike na
področju upravljanja javne cestne in javne železniške infrastrukture?

8.3

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZRAČNEGA PROMETA

Upravljanje in vodenje javnega letališča po predpisih o letalstvu spada zraven vzdrževanja,
razvoja, posodabljanja in graditve letališke infrastrukture med funkcije obratovanja javnega
letališča (Zakon o letalstvu, 2006). Obratovanje izvaja pravna oseba (obratovalec), ki je
registrirana za to dejavnost in je pridobila obratovalno dovoljenje, pri tem pa mora spoštovati
načela, razvidna s slike 164.

Slika 164: Načela dejavnosti obratovalca javnega letališča
Vir: Lasten
Upravljavec javnega letališča je torej obratovalec javnega letališča. Ta samostojno ali ob
izvajanju drugih dejavnosti oz. nalog upravlja in vodi letališke infrastrukture, ki so namenjene
za javni zračni promet. Prav tako vodi s tem povezane postopke in nadzira izvajalce različnih
storitev, ki so prisotni na posameznem letališču (Zakon o letalstvu, 2006).
Pod pogoji, določenimi s predpisi, imajo možnost izvajanja zemeljske oskrbe na letališčih
(npr. sprejem in odprava potnikov, prtljage, tovora, pošte, zemeljski prevoz, oskrba potnikov s
hrano in pijačo, oskrba z gorivi in mazivi, ...) obratovalec letališča ali drug registrirani
izvajalec zemeljske oskrbe. V obliki samooskrbe jo lahko izvaja tudi uporabnik letališča.
Izvajalcem zemeljske oskrbe in uporabnikom javnih letališč, ki so se odločili za samooskrbo,
mora biti zagotovljen dostop do letaliških objektov in naprav v obsegu, ki je potreben za
opravljanje njihove dejavnosti.
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Upravljavec javnega letališča določi obratovalni čas letališča, ki ga predhodno uskladi z
odborom uporabnikov letališča (odbor, ki zastopa interese uporabnikov), z ministrstvom,
pristojnim za promet, in izvajalci nekaterih služb na letališčih (navigacijske službe zračnega
prometa, policija, carinska služba in inšpekcijske službe). Če ni soglasja, določi obratovalni
čas ministrstvo, pristojno za promet.
8.4

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE POMORSKEGA PROMETA

Prvo področje, ki se nanaša na upravljanje infrastrukture pomorskega prometa, je vzdrževanje
in zaznamovanje plovne poti. Za to skrbi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, ki ji
morajo lastniki oz. uporabniki plovil plačevati pristojbino za uporabo objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh (prihodek proračuna Republike Slovenije).
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo skrbi, da investitorji, lastniki ali uporabniki
objektov ali sredstev, ki pomenijo stalne ali začasne ovire na plovni poti (npr. mostovi, kabli,
potopljeni objekti ...), le-te označijo z znamenji za zaznamovanje teh ovir, ki jih morajo tudi
vzdrževati.
Drugo osnovno področje upravljanja je pristaniška infrastruktura. Le-ta (brez akvatorija) je
last Republike Slovenije oz. lokalne skupnosti ali oseb zasebnega prava (Pomorski zakonik,
2006). Republika Slovenija ali lokalna skupnost lahko prepustita upravljanje, vodenje ali
razvoj pristaniške infrastrukture upravljavcu pristanišča s podelitvijo koncesije.
S pridobljeno koncesijo ima upravljavec pristaniške infrastrukture določene obveznosti glede
organiziranja delovanja pristanišča, pri tem pa mora skrbeti za področja, razvidna s slike 165.
Upravljavec pristanišča, ki je odprto za javni promet, mora omogočiti uporabo operativnih
obal, valolomov (oz. lukobranov) in drugih objektov v pristanišču vsaki osebi pod enakimi
pogoji (Pomorski zakonik, 2006). Pri tem je seveda mišljena uporaba objektov glede na
njihov namen in v mejah njihovih zmogljivosti. V primeru elementarnih nesreč in
upoštevanju navedenih pogojev mora uporabo objektov omogočiti tudi upravljavec
pristanišča, ki ni namenjeno javnemu prometu.

Slika 165: Osnovne obveznosti upravljavca pristanišča
Vir: Lasten
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8.5

POVZETEK

Pri obravnavanju področja upravljanja logistične infrastrukture smo se omejili na upravljanje
infrastrukture štirih prometnih podsistemov, in sicer: cestnega, železniškega, zračnega in
pomorskega.
Upravljanje logistične infrastrukture v Republiki Sloveniji temelji na nekaterih temeljnih
predpisih posameznih prometnih podsistemov. Ti določajo pristojnosti upravljanja in
konkretne naloge, ki jih imajo posamezni upravljavci. Za upravljanje javne infrastrukture
cestnega prometa je značilno, da so v predpisih pristojnosti razdeljene med Družbo za
avtoceste Republike Slovenije, Direkcijo Republike Slovenije za ceste in posamezne lokalne
skupnosti. Za upravljanje javne železniške infrastrukture Vlada Republike Slovenije sklene
pogodbo z upravljavcem, letališča upravljajo pravne osebe (po predpisih "obratovalec"), ki so
registrirane za to dejavnost in so pridobile obratovalno dovoljenje, upravljanje pristanišč pa se
vrši na podlagi koncesije.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Določite razlike upravljanja infrastrukture posameznih prometnih podsistemov.
2. Določite pristojnosti za posamezne izmed spodaj navedenih kategorij cest:
 javna pot,
 regionalna cesta III. reda – turistična cesta,
 avtocesta,
 glavna cesta.
3. Določite razlike med posameznimi vrstami vzdrževalnih del na javni železniški
infrastrukturi.
4. Opredelite in na praktičnih primerih pojasnite temeljne dolžnosti obratovalca
letališča.
5. Katere so obveznosti upravljavca pristanišča?
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9 INFORMACIJSKA PODPORA PRI UPRAVLJANJU LOGISTIČNE
INFRASTRUKTURE
Sodobnega in dobro razvitega logističnega sistema si na tej stopnji razvoja ni moč zamisliti
brez učinkovite in sodobne informacijske podpore. To velja tudi za področje načrtovanja in
upravljanja logistične infrastrukture, ki je z razvojem tehnike in tehnologije postalo vse bolj
zahtevno. Vloga informacijske podpore na tem področju se kaže v različnih segmentih,
pomembnejši med njimi pa so zagotovo načrtovanje infrastrukture (ob upoštevanju vidika
racionalnosti) ter spremljanje in vodenje prometnih tokov (kjer je ključno pozornost treba
nameniti pretočnosti in varnosti prometa).
Danes se v svetu uporabljajo številni informacijski sistemi, ki so povezani s področjem
logistične infrastrukture. Zaradi tega se v nadaljevanju osredotočamo zgolj na nekatere
sisteme, ki so ključni za načrtovanje in upravljanje logistične infrastrukture v Sloveniji.

OB ZAKLJUČKU TEGA POGLAVJA BOSTE:
 pridobili znanja za informacijsko podporo k upravljanju logistične infrastrukture;
 razumeli pomen informacijske podpore pri upravljanju logistične infrastrukture;
 poznali značilnosti nekaterih sistemov za upravljanje določenih vrst logistične
infrastrukture.

9.1

CESTNOPROMETNI INFORMACIJSKI SISTEM – CEPIS

CEPIS (CEstno Prometni Informacijski Sistem) je integralni informacijski sistem za potrebe
spremljanja, nadzorovanja ter ukrepanja v prometu in na prometnih objektih.
Sistem omogoča izvajanje različnih nalog na področju infrastrukture cestnega prometa ter v
zvezi s tem zajema tri osnovne skupine procesov, ki so razvidni s slike 166.

Slika 166: Osnovne skupine procesov CEPIS
Vir: Lasten
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CEPIS vključuje naslednje sisteme (http://users.volja.net/damijanz/gis.htm, 1. 2. 2009):
 sisteme za spremljanje stanja vozišč,
 sisteme za spremljanje prometa in njegovo vodenje,
 sisteme za projektiranje prometnih objektov.
9.1.1

Geografski informacijski sistem GIS

CEPIS je informacijski sistem, ki je navezan na splošni geografski informacijski sistem (GIS),
ki predstavlja osnovno bazo tako prostorskih kot tudi atributivnih podatkov, potrebnih za
učinkovito delovanje sistema (Lep, 1995). Omogoča prikazovanje podatkov v obliki
tematskih plasti (slika 167).

Slika 167: Tematske plasti
Vir: Kavnik, 2008, 9
GIS je torej orodje za upravljanje s prostorskimi podatki ter izvajanje prostorskih analiz, s
pomočjo katerega se lahko izvaja različne naloge, povezane s prometnimi sistemi, kot so:
 urejanje cestnih površin,
 upravljanje transportnih sistemov,
 planiranje in urejanje prostora,
 upravljanje komunalnih dejavnosti ipd.
Vzpostavitev GIS-a omogoča programsko orodje ARC/INFO (ki je eno izmed mnogih takšnih
orodij). Vsebuje funkcije, ki se lahko direktno uporabijo pri izdelavi nekaterih prometnih
analiz, kot npr. (Lep, 1995):
 določevanje optimalnih poti,
 določevanje alokacije objektov javnih služb (gasilci, policijske postaje, reševalne
službe ...),
 določevanje vplivnih področij in
 druge možnosti, ki omogočajo ažurno, skoraj hipno, posredovanje na spremembe v
cestnem omrežju.
9.1.2

Podpora obdelavi prometnih objektov

CEPIS s svojimi možnostmi nudenja podatkov (npr. o prometnih obremenitvah, prometnih
objektih, prometni varnosti ...) predstavlja učinkovit pripomoček za planiranje bodočega
prometnega sistema ter projektiranje novogradenj ali rekonstrukcij prometnih objektov (npr.
ceste in drugi objekti).
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Prav tako je vloga CEPIS-a zelo pomembna tudi v funkciji spremljanja in vzdrževanja
prometnih objektov, kar lahko omogoča opazovanje in merjenje kvalitete cest in drugih
prometnih objektov ter planiranje vzdrževanja na osnovi ekspertnih sistemov.
9.1.3

Spremljanje in vodenje prometa

Temeljna funkcija upravljavcev cestne infrastrukture je vsekakor proces spremljanja prometa.
Omenjeni proces vsebuje splošne procese o spremljanju prometa v celotnem prometnem
sistemu, katerega del je tudi promet v mestih, ki ga je treba obdelati zaradi njegovih
specifičnosti ločeno. Glavni podprocesi v procesu spremljanja prometa so
(http://users.volja.net/damijanz/gis.htm, 1. 2. 2009):
 avtomatsko registriranje prometa in prometnih vplivov (zbiranje podatkov o prometu,
o njegovem vplivu na okolje – npr. hrup, onesnaževanje, ... ter postopki upravljanja s
sistemi opazovalnih in merilnih postaj),
 vodenje prometa in
 napovedovanje prometa ter prometnih vplivov.
Kvalitetne in strokovno utemeljene odločitve v prometu temeljijo na množici podatkov o
prostoru in o dogajanju v njem. Za kvalitetno odločanje ni dovolj samo kompleksen podatek
(vsebina je razvidna s slike 168), ampak tudi natančnost in pravočasnost tega podatka. Zato
mora biti zbiranje ustreznih prometnih podatkov stalen proces, ki ga je treba čimbolj
avtomatizirati.

Slika 168: Vrste podatkov za prometno odločanje
Vir: Lasten
9.1.4

Inteligentni prometni sistemi

Sodobnejši sistem za nadzor in vodenje prometa je t.i. inteligentni prometni sistem
(Inteligent Road System). Ta sistem je sestavljen iz video nadzora in video detekcijskega
nadzornega sistema, ki skupaj s tipali, nameščenimi ob in v vozišču (na primer cestno
vremenske postaje, kamere ...), zagotavljajo nadzornemu centru vse podatke o prometnih,
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vremenskih in varnostnih razmerah na avtocesti. Z vidika učinkovitosti je cilj vzpostaviti
enovit sistem nadzora in vodenja prometa (slika 169).

Slika 169: Enovit nadzor in vodenje prometa
Vir: Zorin, 2006, 8
Podatki se torej zbirajo v nadzornem centru, ki s pomočjo tega sistema nadzira in vodi promet
na cesti s pomočjo elektronskih informacijskih portalov (slika 170), postavljenih nad
voziščem, spremenljive prometne signalizacije ali pa preko medijev in spleta (npr.
http://www.promet.si). Ti voznike obveščajo o vseh pomembnih dogodkih in nevarnostih na
avtocesti, prav tako pa tudi o vseh omejitvah in prepovedih v prometu.

Slika 170: Informacijski portal na avtocesti
Vir: Zorin, 2006, 5
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Takšni sistemi imajo torej pomembno vlogo z vidika upravljanja in vzdrževanja cest, saj
upravljavcem in vzdrževalcem dajejo koristne podatke o stanju na cestah (npr. temperature,
hitrost vetra, prometni tokovi ...).

RAZMISLITE
Kaj pomeni avtomatsko zbiranje informacij o stanju prometa in
razmerah na cesti z vidika funkcije upravljanja in vzdrževanja ceste?

9.2

INFORMACIJSKI SISTEM ŽELEZNIC – RAGIS

RAGIS (RAilroad Geographic Information System) je geografski informacijski sistem
železnic, ki se uporablja in razvija za upravljanje železniške infrastrukture v Sloveniji.
Njegova uporabnost zajema področje načrtovanja in upravljanja železniške infrastrukture ter
potreb v zvezi s tem.
Sistem nudi hkrati podporo sprejemanju optimalnih odločitev vodstvenega kadra glede
vzdrževanja kot tudi iskanju primernih strateških odločitev ter analizo njihovih posledic.
Zasnovan naj bi bil tako, da se prilagaja potrebam tistih, ki sprejemajo odločitve, kot tudi
novim dognanjem na področju železniške infrastrukture.
Tudi ta sistem torej temelji na GIS (grafičnem delu podatkovne baze) v povezavi z
atributivnim (podatkovnim) delom (slika 171).

Slika 171: Shema zasnove informacijskega sistema za železniško infrastrukturo
Vir: Kastelic et al., 1997, 12
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9.2.1

Spremljanje prometa

Tako kot za upravljavce cest je tudi za upravljavce železniške infrastrukture pomemben
podatek o prometnih obremenitvah, ki predstavlja enega izmed ključnih podatkov pri
sprejemanju odločitev v zvezi z ukrepi na infrastrukturi. Baze sistema RAGIS omogočajo:
 grafični prikaz zmogljivosti posameznih odsekov prog,
 pomoč pri izdelavi voznih redov,
 možnost napovedovanja obremenitev posameznih prog in
 spremljanje prometa na železniški mreži prog.
Za vsako progo se lahko s takšnim informacijskim sistemom grafično prikaže obremenitev
njenih posameznih odsekov. Te obremenitve se seveda časovno spreminjajo in so od proge
do proge različne, informacije o obremenitvah prog pa so ključnega pomena pri pripravi
voznih redov.
Z uporabo statističnih metod in razpoložljivih podatkov v bazi se lahko določijo tudi
predvidene obremenitve posameznih železniških prog v prihodnosti.
9.2.2

Osnova za modeliranje in razvoj ekspertnih sistemov

Sistematično zbiranje in spremljanje ter zbiranje podatkov o železniški infrastrukturi
predstavlja osnovo za izdelavo modelov, ki se lahko uporabijo za planiranje in sprejemanje
ustreznih odločitev v zvezi z železniško infrastrukturo.

RAZMISLITE
Razmislite in
informacijskega
infrastrukture?

9.3

ovrednotite kakšen je pomen geografskega
sistema pri upravljanju javne železniške

SISTEM NADZORA IN VODENJA ZRAČNEGA PROMETA

V poglavju Infrastruktura zračnega prometa smo opredelili splošno organiziranost in naloge
služb za kontrolo zračnega prometa. Z vidika informacijske podpore v zračnem prometu je
ravno sistem kontrole zračnega prometa najpomembnejši, saj opravlja naloge spremljanja in
vodenja prometa na zračnih poteh (koridorjih) in letališčih, ki so osnovni infrastrukturni
objekti zračnega prometa.
Večina komponent sistema za nadzor in vodenje zračnega prometa v Sloveniji se nahaja v
Območnem centru kontrole zračnega prometa v Ljubljani.
Za Slovenijo velja, da je informacijski sistem za nadzor in vodenje zračnega prometa povezan
z območnimi centri kontrole zračnega prometa sosednjih držav, s Centrom za upravljanje
pretoka letalskega prometa Bruselj (CFMU – Central Flow Management Unit) in vozlišči
omrežja aeronavtičnih informacij Rim in Dunaj (AFTN – Aeronautical Fixed
Telecomunication Network) – slika 172.
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Slika 172: Tok podatkov med enotami sistema za vodenje in nadzor zračnega prometa
Vir: Felicijan, 2006, 15
Preko sosednjih območnih centrov kontrole zračnega prometa je sistem povezan tudi z vsemi
priletnimi in letališkimi kontrolami zračnega prometa sosednjih držav ter tujimi radarji, ki v
slovenski sistem pošiljajo radarske podatke.

RAZMISLITE
Razmislite kakšen je pomen mednarodne integracije informacijskega
sistema pri vodenju in nadzoru zračnega prometa?

9.4

POVZETEK

Danes v svetu obstajajo številne vrste informacijske tehnologije, ki omogoča podporo
upravljanju logistične infrastrukture. Praktično nemogoče je to področje celovito obravnavati
v sklopu enega poglavja, zato smo se odločili zgolj za splošno obravnavanje nekaterih
sistemov, ki so lahko kvaliteten pripomoček pri načrtovanju logistične infrastrukture ter
spremljanju in vodenju prometnih tokov.
Za cestni in železniški prometni podsistem smo obravnavali sistema, ki temeljita na
geografskih informacijskih sistemih (CEPIS, RAGIS). Ti sistemi v splošnem omogočajo
spremljanje stanja cestne in železniške infrastrukture, spremljanje prometa in njegovo
vodenje, načrtovanje infrastrukture, napovedovanje prometa ... S tega vidika lahko torej
služijo kot dober pripomoček za sprejemanje in utemeljevanje odločitev, ki jih mora v zvezi
infrastrukture sprejeti njen upravljavec.
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Zraven navedenega smo omenili tudi delovanje sistema nadzora in vodenja zračnega prometa
v Sloveniji, ki je posebnega pomena z vidika upravljanja letališč, vodenja letalskega prometa
po zračnih koridorjih in s tem zagotavljanja varnosti v zračnem prometu.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE:
1. Ovrednotite prednosti, ki jih upravljavcem nudi uporaba geografskih
informacijskih sistemov.
2. Razvrstite in pojasnite možnosti, ki jih nudi CEPIS v funkciji spremljanja in
vodenja prometa.
3. Kaj so in kakšne so naloge t. i. "inteligentnega prometnega sistema" v cestnem
prometu?
4. Kaj je RAGIS in kaj na splošno omogoča?
5. Določite pomen sistema nadzora in vodenja zračnega prometa.
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja
v obdobju 2008–11
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
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