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Aleksander Resman, svetovalec ZiR 
 
 
3.10.1. Ocena o virih nevarnosti 
 
Po ocenah iz nacionalnega programa razvoja Slovenske železniške infrastrukture je 
varnost na železnici 24 krat večja, kakor v cestnem prometu. Vendar pa, ko do 
nesreče pride so posledice katastrofalne. 
 
Obstoječe železniško omrežje, kakor tudi vsa železniška infrastruktura na področju 
lokalnih skupnosti zahodnoštajerske regije s svojimi tehničnimi parametri, ter 
zmogljivostmi ne ustreza več sodobnim prevoznim potrebam, saj se zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev le počasi obnavlja.  
 
Hrbtenico slovenskega železniškega sistema predstavlja os Maribor-Koper. Glede na 
obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v 
Zahodno Štajerski proge delimo na glavne in regionalne. 
  
Glavne proge so : 
− E 67 je dvotirna proga od Zidanega Mosta (vključno) - Celje do Dolge Gore v 

dolžini 51 km. Dnevno po njej vozi približno 34 potniških vlakov v eno smer, 
skupno v obe smeri vozi dnevno (24 ur) približno 100 vlakov (podatki so iz 2003 
leta).  

− E70 je dvotirna proga od Zidanega Mosta (začetna postaja) – Dobova  (-Savski 
Marof), dolžina proge ni opredeljena. Proga je dvotirna in zagotavlja varen 
železniški promet. 

 
Regionalne proge so: 
− Celje-Velenje dolžine 38 km, po njej vozi približno 20 vlakov dnevno, večina 

potniških; 
− Grobelno-Stranje-Rogatec-državna meja je dolžine 36,77 km, po njej vozi 14 

potniških oziroma 19 vlakov skupno; 
− Stranje-Imeno-državna meja je dolga 14,66 km, po njej vozi 14 potniških vlakov 

dnevno. 
 
Vse te proge spadajo v kategorijo konvencionalnih prog pri katerih se hitrost določa 
za vsako progo posebej. Vse proge v Sloveniji dovoljujejo prevoz vozil in tovora v 
skladu z mednarodnim nakladalnim profilom, nakladalnim profilom SŽ 1 (Ur. l. RS, št. 
22/02) ter nakladalnim profilom za kombinirani transport GA, GB in GC. 
 
Vrste prog glede na število tirov: 
− enotirne proge (vlaki vozijo v obe smeri) v skupni dolžini 89,43 km, 
− dvotirne proge (vlaki vozijo v eno smer) v dolžini 51 km. 
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Skupna  dolžina prog v zahodnoštajerski regiji  je približno 140 km. Tirna širina  prog 
je 1435 mm. Glavne proge morajo biti usposobljene za osno obremenitev najmanj  
 
 
22,5 t in dolžinsko obremenitev najmanj 8 t/m, regionalne proge pa za osno 
obremenitev najmanj 20 t in dolžinsko obremenitev najmanj 6,4 t/m. 
 
3.10.1.1. Obseg železniškega prometa 
 
Hrbtenico slovenskega železniškega sistema predstavlja os Maribor-Koper. Najbolj 
obremenjen odsek slovenskega železniškega križa je odsek proge Ljubljana-Zidani 
Most, po katerem pelje dnevno tudi do 100 vlakov.   
 
Povprečno se je v letu 2003  na slovenskih železniških vozilo dnevno (24 ur) 481 
potniških in 221 tovornih vlakov. 
 
Prevoz potnikov: 
V letu 2003 je bilo po  slovenskih železnicah prepeljanih okoli 15 milijonov potnikov 
in opravljenih 777 milijonov potniških kilometrov. V notranjem prometu je bilo v 
istem letu prepeljanih okoli 14.500 milijonov potnikov in okoli 914 milijonov v 
mednarodnem prometu.  Povprečno je bilo v enem vlaku 86 potnikov, zasedenost 
sedežev pa je bila 33,5 %.  
 
Prevoz blaga: 
V letu 2003 je bilo prepeljanega okoli 17.300 milijonov ton blaga. Od tega je bilo v 
notranjem prometu prepeljanih okoli 1.700 milijonov ton blaga in mednarodnem 
prometu okoli 14.700 milijonov ton blaga.  
 
V železniškem prometu, po progah v zahodnoštajerski regiji je bilo leta 2004 
prepeljanega pod pogoji, ki jih predpisuje pravilnik o mednarodnem železniškem 
prevozu nevarnih snovi (RID), preko 2 000 000 ton nevarnih snovi. 
 

Vrsta proge Odsek proge HSŽ Pripeljano v tonah 

E 67 ZIDANI MOST – CELJE  706 663 
E 67 CELJE – GROBELNO 777 714 
 GROBELNO – POLJČANE 691 363 
 CELJE – ŠOŠTANJ 24 
 SKUPAJ  2 174 754 

 
Tabela 1: Prevoz nevarnega blaga za 2004 leto (v neto tonah) na odseku proge HSŽ  

     (vir: Holding Slovenske železnice, d.o.o.) 
 
Največji delež, 70 % prevoženih nevarnih snovi, predstavljajo naftni derivati. 
Posebno nevarnost predstavljajo naftni derivati, ki v tekočem stanju lahko ob razlitju 
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prodirajo globoko v zemljišče in tako onesnažujejo ali celo uničujejo zaloge pitne 
vode (odvisno od geološke strukture tal, njihove propustnosti, zalog podtalnice). 
 
P–16/6 Podatki o prevozu nevarnega blaga po železnici HSŽ, d.o.o. 

 
Odstotek izkoriščenosti in obremenjenosti železniških prog na področju Zahodno 
Štajerske je razviden na  Sliki 1. 
 

 
 

3.10.2. Možni vzroki železniških nesreč 
 

Možni vzroki za nastanek železniške nesreče so: 
tehnični, ki lahko nastanejo na sami prometni signalizaciji, okvara na zapornicah, 
stanje prog, kakor tudi okvare na železniških vozilih 

♦ 

♦ 

♦ 

človeški dejavnik je pogost vzrok za železniške nesreče predvsem na železniških 
postajah na premikalnih in tirnih napravah, in to na železniških postajah, ki so 
prometno bolj obremenjene. Na odprtih progah je teh nesreč manj, saj so na 
najbolj obremenjenih odsekih prog dva železniška tira, tako, da so čelni naleti 
izključeni. 
naravne in druge nesreče so lahko tudi vzrok za železniške nesreče, tu gre 
predvsem za zemeljske in snežne plazove, ki ogrožajo najbolj obremenjeno 
železniško progo Zidani most- Maribor, predvsem na odseku Zidani most-Celje, 
saj je proga na nekaterih delih obdana z strmimi pobočji, ki so v deževju 
potenciali vir za zemeljske plazove, pozimi pa tudi za snežne.  
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Poplava kot naravna nesreče je lahko vzrok za nastanek železniške nesreče predvsem 
na poplavno nevarnem odseku med Laškim in Celjem, kjer lahko pride ob visokih 
vodah do erozije - spodjedanja nosilnega nasipa proge, kar ima lahko za posledico 
posedanje proge in posledično iztirjanje vlakovnih kompozicij.  
 
Del železniškega omrežja leži na potresno ogroženem območju, kjer je po seizmološki 
karti Slovenije s 500 letno povratno periodo potresov 65% verjetnost ( po Ribariču ), 
da bo prišlo do potresa 8. stopnje po MSK lestvici. Potres lahko povzroči železniško 
nesrečo na: 
− glavni progi E 67 dvotirna proga od Celja do Dolge Gore, 
− regionalni progi Grobelno-Stranje-Rogatec  in Stranje-Imeno. 
 
Na izpostavljenih delih labilni zemeljski plazovi, v oddaljenosti 30 m od železniške 
proge, ogrožajo glavno progo E 67 (proga Zidani Most  - Celje,  občina Laško). Iz 
ocene ogroženosti HSŽ je razvidno, da ostale naravne nesreče malo ogrožajo 
železnico. Območja, kjer je železniška proga ogrožena zaradi plazov in vode je 
prikazano na  Sliki: 2. 
 
Do železniške nesreče lahko pride zaradi trčenja vlakov, naleta vlakov, iztirjenja 
vlakov, požara na vlaku ali v okolici proge, eksplozije na vlaku in poškodbe na progi 
(kamenje, plaz, poplave...). V vseh primerih lahko pride do poškodb lokomotive ter 
enega ali več vagonov in do prevrnitve posameznih voz. Število mrtvih in ranjenih je 
ob trčenju potniških oziroma potniškega in tovornega vlaka večje. Tudi posledice ob 
nesreči pri prevozu nevarnih snovi so lahko hujše, predvsem zaradi večjih količin 
prepeljanega tovora kot v cestnem prometu. Dodatne težave pri izvajanju zaščite in 
reševanja se pojavijo, ko pride do železniške nesreče na težko dostopnem terenu 
(glavna proga E 67, odsek Zidani Most - Gračnica in Zidani Most - Modrič) ali pri 
iztirjenju vlaka v vodo in je potrebno premagovati tudi orografske ovire.   
 
Območja, kjer je železniška proga ogrožena zaradi potresa prikazuje Slika: 3 
 
 
3.10.3. Verjetnosti pojavljanja železniške nesreče 
 

Največja verjetnost za pojavljanje nesreč obstajajo železniški prehodi, ker osebno, 
tovorno vozilo ali traktor zapelje na progo, tu gre predvsem na prehodih, ki niso 
varovani z zapornicami ali semaforji, vendar so ti prehodi samo še na lokalnih manj 
obremenjenih progah.  
 
Dosti velika verjetnost za nastanek nesreče je tudi na železniških postajah, tu gre 
predvsem za človeški faktor, zaradi napak, ki jih povzročijo delavci - premikači pri 
manipulaciji vlakovnih kompozicij, kar ima lahko za posledico hudo nesrečo, kjer vlak, 
ki nima postanka na določeni postaji z veliko hitrostjo naleti na vagon ali del vlakovne 
kompozicije, ki ni bila postavljena na pravilen tir. 
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♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 

Dosti manjša verjetnost za nastanek železniške nesreče predstavljajo naravne in 
druge nesreče, saj so proge na odsekih, kjer so možni plazovi in erozije progovnih 
nasipov varovani z opornimi zidovi, ravno tako so na teh odsekih pogostejše 
progovne kontrole. 
 
 
 
 
 
 
3.10.4. Ocena o vrstah in oblikah železniške nesreče ter stopnji 

ogroženosti 
 
Železniške nesreče delimo glede na  
 

 vrsto vlaka: 
nesreča potniškega vlaka 
nesreča tovornega vlaka 

 kraj nesreče: 
na težko dostopnem terenu izven naselja 
iztiritev v vodo 
na železniški postaji  

 posledice nesreče: 
žrtve 
vpliv na okolje 
druge značilnosti 

 
Ocenjujemo, da so v železniškem prometu, ki poteka na območju Zahodnoštajerske 
regije možne vse zgoraj naštete oblike in vrste železniških nesreč. Proge potekajo 
tako po težko dostopnem terenu, kot ob rekah. V železniškem prometu so navzoči 
tako potniški kot tovorni vlaki, ravno tako gre tudi za prevoze nevarnih snovi.  
 
Stopnja ogroženosti zaradi železniške nesreče v lokalnih skupnostih opredeljuje 
kazalec ogroženosti v tabeli 2.  
 

Zap.
štev. Občina Kazalec 

ogroženosti 
1.   CELJE (mestna občina) 3 
2.  LAŠKO 3 
3.  RADEČE 2 
4.  ŠTORE 2 
5.  ŠENTJUR 2 
6.  ŠMARJE PRI JELŠAH 1 
7.  ROGAŠKA SLATINA 1 
8.   PODČETRTEK 1 
9.  ŽALEC 1 
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Zap.
štev. Občina Kazalec 

ogroženosti 
10.   POLZELA 1 
11.  ŠMARTNO OB PAKI 1 
12.  ŠOŠTANJ 1 
13.  VELENJE (mestna občina) 1 
S K U P A J 2 

 
Tabela št. 2: Stopnja ogroženost v občinah zahodnoštajerske regije 

 
 
 
 
Legenda kazalca ogroženosti: 
0 - ni škode 
1 – škoda je minimalna 
2 – majhna škoda 
3 – srednje velika škoda 
4 – velika škoda 
5 – zelo velika škoda 
6 – katastrofalna škoda 
 



Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 

Ocena ogroženosti   Štab CZ Zahodnoštajerske 

Izpostava Celje 
 

   Stran 8/13 Izdelano, julij-september 2001
    Ažurirano:   17.4.2010 

 
 

3.10.5. Verjetne posledice železniške nesreče in verjetnost verižne reakcije 
 
Posledice najpogostejše železniške nesreče, ko vozilo zapelje na progo, je uničenje 
vozila in poškodba ali smrt potnikov v vozilu. Do večje materialne škode in žrtev pride 
v primeru, da vlak trči v avtobus, ki obstoji na progi. 
 
Do hudih posledic, tako materialnih kot človeških žrtev lahko pride pri naletu vlaka na 
stoječo kompozicijo na železniških postajah, kar povzroči tudi večje število ranjenih in 
mrtvih, če gre za potniški vlak. 
 
Posledice železniške nesreče so lahko katastrofalne v primeru, da pride do trčenja 
potniškega in tovornega vlaka ki prevaža nevarne snovi. Ocenjujemo, da so takšne 
nesreče možne predvsem na enotirnih odsekih, kjer so možni čelni naleti vlakovnih 
kompozicij.  
 
V primeru nesreče je zelo pomembno pravočasno obveščanje, da ne pride do 
verižnih trčenj. To je možno predvsem na lokalnih progah, ki še niso avtomatizirane. 
 
Ravno tako pa lahko trčenje vlaka, ki prevaža nevarno snov (npr. naftni derivat) 
povzroči požar večjega obsega v naravnem okolju ali poškodovanje materialnih 
dobrin in človeških žrtev, v primeru, da pride do take nesreče na postajališčih, ker se 
nahajajo potniki in železniška vozila.  
 
 
3.10.6. Ogroženost prebivalstva in premoženja 
 
Ocenjujemo, da bi do najhujših posledic prišlo v primeru trčenja potniškega vlaka z 
vlakom, ki prevaža nevarne snovi.  
 
Glede na to, da od nevarnih snovi, ki se prepeljejo po železnici, kar 70% 
predstavljajo naftni derivati, je tudi največja možnost, da pride do nesreče prav z 
vlaki, ki prevažajo te derivate.  V primeru te nesreče ocenjujemo, da bi prišlo 
verjetno do požara ravno tako pa do izliva nevarne snovi v okolje, kar bi imelo lahko 
daljnosežne posledice za okolje.  
 
V primeru, da se naftni derivat izlije v reko, na področjih kjer poteka železniška proga 
ob njej, pa bi bile posledice ša hujše saj je znano da že en liter naftnega derivata 
lahko onesnaži 1000 m3 vode, saj ustvarijo na vodni gladini tenak film, ki slabo 
prepušča kisik in onemogoča njegovo raztapljanje v vodi. S tem pa je onemogočeno 
vsakršno življenje v vodi, kakor tudi potek biološkega ciklusa. 
 
Dodatne težave bi se pojavile pri trčenju ali iztirjanju potniškega vlaka na težko 
dostopnem terenu ali pri iztirjanju vlaka v vodo. Takšna možnost se ocenjuje za 
področje med Zidanim mostom in Celjem. V tem primeru bi bilo zelo oteženo 
reševanje, saj je proga speljana v nekaterih primerih po področjih, kjer ni možen 
dostop z cestnimi vozili, tako, da bi se za reševanje koristila tirna vozila po drugem 
nepoškodovanem tiru. 
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Hujša železniška nesreča, ki bi se zgodila na železniških postajah, ki so locirane v 
urbanih naseljih(Celje, Laško, Rimske Toplice) bi lahko ogrozila, tudi potnike, ki se v 
tem trenutku nahajajo na postaji, oziroma slučajne mimoidoče, ter tudi okoliško 
prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini, saj bi zaradi posledičnih požarov in 
kontaminacij ozračja z nevarnimi snovmi lahko prišlo do zastrupljanj. 
 
Občine (Celje, Velenje, Žalec, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Polzela, Laško, Radeče, 
Štore, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec Podčetrtek), ki imajo 
železniško infrastrukturo in po kateri se odvija promet z nevarnimi blagom izdelajo 
Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči. 
V njem razčlenijo obveščanje ob železniški nesreči ter predvidijo izvajanje zaščitnih 
ukrepov za prebivalce v primeru nesreče z nevarnim blagom. Ocene možnih posledic 
železniške nesreče z nevarnim blagom, jim posreduje prevoznik.  
 
3.10.7. Predvidevanje železniške nesreče in zaključne ugotovitve 
 
Na območju Izpostave URSZR Celje (zahodnoštajerske regije) je: 
− enotirnih prog (vlaki vozijo v obe smeri) v skupni dolžini 89,43 km, 
− dvotirnih prog (vlaki vozijo v eno smer) v dolžini 51 km, ter se 
− povprečno prepelje preko 2 milijona ton nevarnih snovi. 
 
Glede na dejstvo, da je v povprečju na vsakem potniškem vlaku 84 potnikov, tovorni 
vlak v povprečju tehta 800 ton in da lahko pride do nesreče pri prevozu nevarnih 
snovi in nenadzorovanega uhajanja le-teh v okolje, lahko pričakujemo veliko število 
ranjenih in mrtvih ob železniški nesreči zlasti, če sta v nesreči udeležena potniški in 
tovorni vlak ali tovorni vlak naložen z nevarnimi snovmi. Posledice so lahko še 
posebej hude, če pride med nesrečo do eksplozije oziroma če pride na vlaku do 
eksplozije. 
 
Obstoječe železniške proge na območjih lokalnih skupnosti zahodnoštajerske regije, s 
svojimi tehničnimi parametri in zmogljivostmi ne ustrezajo sodobnim prevoznim 
potrebam. Dotrajanost, infrastrukture in gostota prometa botrujeta večji verjetnosti 
nesreče na določenih odsekih železniške mrež, kjer potekajo enotirne proge. 
 
Dolgotrajnost železniške infrastrukture in gostota prometa pogojujeta večjo 
verjetnost nastanka nesreče na določenih odsekih železniške mreže. V Zahodno 
štajerski  je nevaren odsek železniške proge Zidani most - Celje, najbolj ogrožena 
odseka na tej progi pa sta Zidani most -Gračnica v razdalji 4 km, ter Zidani most-
Modrič v razdalji 3 km. Navedeni odseki so težko dostopni, proga poteka ob reki, 
ocenjuje se da bi na teh odsekih lahko prišlo do železniške nesreče zaradi naravnih 
nesreč (plazenja, visoke vode). 
 
Poseben problem bi predstavljala nesreča potniškega vlaka z vlakom, ki prevaža 
nevarno snov, ki bi se lahko izlila v reko. Reševalne ekipe bi se z vso potrebno 
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♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

opremo težko približale mestu nesreče s cestnimi vozili, za prevoz ekip in ranjenih bi 
se morala na nekaterih mestih koristiti tirna vozila. 
 
Ob prevozu nevarne snovi je prevoznik po zakonu zadolžen, da mora zavarovati 
nevarno snov, da se ne izlije, v primeru, da pride do nesreče mora prevoznik sam 
pobrati nevarno snov in jo dati v zato primeren prostor. Če prevoznik tega ne more 
izvesti mora poklicati organizacijo, ki je pooblaščena za reševanje nesreč z nevarnimi 
snovmi, da to stori na njegove stroške. 
 
Za preprečitev oziroma za ublažitev posledic železniških nesreč z nevarnimi snovmi bi 
moral prevoznik posebej paziti na izpravnost naprav v katerih se prevažajo nevarne 
snovi, kakor tudi pri nalaganju oz. prečrpavanju teh snovi. 
 
Da bi zmanjšali število in posledice železnih nesreč zaradi naletov na železniških 
postajah ocenjujemo da bi morali poostriti nadzor nad psihofizičnim stanjem 
zaposlenih na pomembnih dolžnostih pri manipulacijskih delih na postajah. 
 
Nivojska križanja bi bilo potrebno nadomestiti z nadvozi oziroma opremiti z 
zapornicami oziroma semaforji. 
 
Z vključevanjem Slovenije v evropsko mrežo hitrih prog se bo povečala tudi kvaliteta 
železniške infrastrukture, verjetnost nesreče se bo s tem zmanjšala, vendar bodo 
zaradi večje zasedenosti vlakov in večjih hitrosti posledice nesreč dosti hujše. 
 
Upravljavec javne železniške infrastrukture mora glede na oceno možnih nesreč 
organizirati potrebne sile in sredstva za reševanja in pomoč. 
 
V primeru, da pride do nesreče je treba obvestiti ReCO Celje, ki o dogodku obvesti 
pristojne organe na lokalnem, regijskem in državnem nivoju, ki se po potrebi vključijo 
v reševanje. 
 
 
3.10.8. Viri 
 

Državni načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči, september 2004 
Ocena ogroženosti HSZ, d.o.o., 2004 
Prevozi nevarnih snovi, SŽ, 2004  
Potresna ogroženost Slovenije, Seizmološki zavod RS, Ljubljana, 1991 
Potresna nevarnost Slovenije, MOPE, Uprava RS za geofiziko, 2001 
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