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Organiziranost železniškega sistema v Sloveniji 

VLOGA POSAMEZNIH INSTITUCIJ oz. ORGANOV: 

MINISTRSTVO; SEKTOR ZA ŽELEZNICE + SEKTOR ZA JPP – lastnik  

AŽP – varnostni organ 

SŽ – upravljavec + prevoznik

DRI – Družba za vodenje investicij v JŽI

Drugi prevozniki 



Nacionalni program razvoja JŽI: vlada, DZ

Letni načrt investicij: predlog DRI, ministrstvo, vlada

Poročanje o izvajanju letnega načrta investicij: vlada, DZ

Letni načrt vzdrževanja in nadgradenj: predlog upravljavec, ministrstvo, vlada

Vodenje investicij: DRI

Izvajanje nadgradenj: na podlagi JR

13. in 13. a člen Zakona o železniškem prometu (2011) 

PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI ZA 
NACIONALNI PROGRAM , VODENJE INVESTICIJ IN 

IZVAJANJE NADGRADENJ



Organiziranost družbe Slovenske železnice, d.o.o.



Organiziranost družbe Slovenske železnice, d.o.o.

V skladu z Zakonom o družbi Slovenske železnice (2010) so ustanovljene tri odvisne  družbe za 
izvajanje temeljnih dejavnosti:
• vzdrževanje infrastrukture in vodenja prometa na njej,
• prevoz potnikov,
• prevoz blaga.
ter družbe za nemoteno in kakovostno izvajanje temeljnih dejavnosti:
• VIT: vleka vlakov, TVD in vzdrževanje vozil
• ŽGP: izvajanje vzdrževanj, nadgradenj in novogradenj JŽI na podlagi javnih razpisov
• PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA:

vodilna razvojno raziskovalna družba za celotno skupino SŽ, 
mednarodni projekti vezani na področje prometa
izdelava študij izvedljivosti in FS za vloge za EU sredstva, …

Cilji in PRIZADEVANJA: 
• PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA:

osrednji nosilec nalog na področju raziskav in razvoja Skupine SŽ ter usmerjevalec 
strategije in razvoja SŽ 
vodilna institucija za raziskavo in razvoj železniškega sistema in infrastrukture kot 
nosilca oz. integratorja prometnih sistemov in infrastrukture 

• SŽ-PP: nosilec JPP
• SŽ-INFRA: vse naloge upravljavca, predvsem vzpostavitev (tj, nadgradnja in novogradnja) 

po Direktivi EU 34/2012



Organiziranost družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Ključne naloge družbe:
• upravljanje in vzdrževanja železniške infrastrukture
• vodenja železniškega prometa



Poslanstvo družbe SŽ ― Infrastruktura, d.o.o. z vidika upravljanja in vzdrževanja
železniške infrastrukture je:
• kakovostno upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter nenehno 

posodabljanje železniške infrastrukture za varno in konkurenčno izvajanje železniškega 
prometa,

Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo:
• Predlog načrta vzdrževanja 
• Strokovne podlage za nove razvojne projekte železniške infrastrukture, 

Poslanstvo družbe SŽ ― Infrastruktura, d.o.o. z vidika vodenja železniškega prometa je :
• usklajevanje javnega interesa države in lokalnih skupnosti ter gospodarskih interesov 

prevoznikov s tehnično tehnološkimi zmogljivostmi  infrastrukture v ekonomsko in 
tehnološko celoto. 

11. in 11. a člen Zakona o železniškem prometu (2011)

Ključne naloge družbe



Statistični podatki



Statistični podatki – pojasnilo 

• 72 % enotirnih prog - tudi koridorske proge

• 60 % neelektrificiranih prog – tudi koridorske proge

• Nizka nosilnost proge za tovorne vleke, tj. 20 t/os

• 22 % postaj zavarovanih z mehanskimi napravami

• 75 % omrežja (postaj in prog) se vodi lokalno, le 25 % pa centralno daljinsko 

• 62 % nivojskih prehodov je označenih samo z Andrejevim križem

• Nepopolna pokritost s sodobno  informacijsko tehnologijo - analogni sistem na 
regionalnih progah

• Na dolžini 42 km prog je 35 počasnih voženj, tudi 30 km/h, kar predstavlja motenje 
procesov, nižanje kakovosti storitev in večje stroške 

• S prometnega vidika so proge zasičene, predvsem v prometnih konicah



PROGE – KORIDORJI – PROJEKTI

LINES – CORRIDORS –
PROJECTS

PROGE – KORIDORJI –
PROJEKTI

YEAR OF PROJECT 
ADOPTION

LETO SPREJEMA

LEGAL BASIS
ZAKONSKA PODLAGA

„E“ lines 1989, 1994 AGC, AGTC

Pan‐European corridors 1991, 1994, 1997 HELSINKI 1997

RNE corridors 1991, 2001 440/91 and 2001/14

Priority projects 1996, 2004, 2010
1692/96, 884/2004 and 

661/2010

ERMTS corridors 2006, 2012
Commission Decision 

concerning TSI

TRANSFORMATION

“Freight corridors” 2010 Regulation 913/2010

TEN‐T network 2011 Regulation proposal
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PROGE – KORIDORJI – PROJEKTI 

Slovenija ima veliko prednosti glede na:
• geografsko lego
• izhod na odprto morje z razvitimi pristanišči
• konkurenčne poti glede na alternativne poti
• tranzitne produkte 
• lastne blagovne tokove (luka Koper)
ter s tem tudi veliko priložnosti, ki pa žal niso vedno dobro izkoriščene.

Tudi ljubljansko območje ima pomembno prednost, 
Proge so bile zgrajene 1857 (Dunaj – Trst), 1870 (smer Jesenice),  1891 (smer Kamnik), 1893  
(smer Kočevje) glede na potrebe, tudi obvozne proge in povezave, ki so bile sicer ukinjene, in se 
sedaj ponovno kažejo kot potrebne

Skozi slovenijo teče več vrst koridorjev, ki so po svojem namenu ustanovitve tudi razlikujejo ter 
imajo roke implemantacij

Za celoviti ponudbo (infrastruktura + upravljanje z njo) so pomembni in potrebni vsi koridorji 

Izpolniti bo potrebno zahtevane kriterije in parametre, ki so osnova za vključenost v EU mrežo 
železniških prog, seveda v rokih za implementacijo kot so predvideni 



∗ EU sredstva 
∗ 3.1 Razvoj ERTMS/ETCS 
∗ 3.2 Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) 
∗ 3.3 Elektrifikacija in rekonstrukcija Pragersko – Hodoš
∗ 3.4 Modernizacija obstoječe proge in gradnja nove železniške proge

Divača-Koper
∗ 3.5 Ljubljansko železniško vozlišče – postopek DPN
∗ 3.6 Nova proga za mešani promet Ljubljana-Kranj-Jesenice – postopek

DPN

Lastna proračunska sredstva:
∗ Grosuplje – Kočevje

Investicije v teku oz. v pripravi 



Potrebe po nadgradnji 

1. Nadgradnja proge in postaj na progi Zidani Most-Šentilj-d.m.
2. Nadgradnja proge in postaj na progi Ljubljana-Sežana-d.m.
3. Nadgradnja proge in postaj na progi Ljubljana-Jesenice-d.m.
4. Nadgradnja proge in postaj na progi Ljubljana-Zidani Most-Dobova-d.m.
5. Nadgradnja postaje Ljubljana v smislu multimodalne točke (za intermodalni tovorni

promet in integrirani javni potniški promet)
6. Nadgradnja proge in postaj na progi Ljubljana - Grosuplje – Kočevje
7. Nadgradnja proge in postaj na progi Ljubljana – Kamnik
8. Nadgradnja regionalnih prog



1. Povečanje kakovosti storitev

2. Zmanjšanje stroškov vodenja prometa in vzdrževanja

3. Povečanje varnosti

CILJI NADGRADENJ IN NOVOGRADENJ:



1. Odprava ozkih grl na železniški infrastrukturi (povečanje zmogljivosti prog)
2. Višje hitrosti vlakov in krajše vozne čase,
3. Skrajšanje časov postankov vlakov, 
4. Manjše zamude vlakov,
5. Integrirani javni potniški promet,
6. Nova postajališča in P+R
7. Telematske aplikacije,
8. Multimudalnost, 
9. Potovanje brez prestopanj oz. ustrezne prestopne točke
10. Čezmejno povezovanje,
11. Taktni promet potniških vlakov
12. Zavarovanje nivojskih prehodov 
13. Daljinsko vodenje prometa,
14. Interoperabilnost infrastrukture,
15. Razvoj sistema napajanja električne vleke
16. Razvoj ERTMS/ETCS

CILJI NADGRADENJ IN NOVOGRADENJ:



Razvojni dokumenti v SLO

Zavezujoča zakonodaja:
• Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture Uradni list št. 13/96, 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS št. 76/2004,

• Resolucija o prometni politiki R Slovenije, Intermodalnost: Čas za sinergijo – RePPRS
(Ur.l. RS, št. 58/06).

Študije: 
• REVITALIZACIJA OBSTOJEČIH ŽELEZNIŠKIH POSTAJ IN POSTAJALIŠČ V

PRIMESTNEM OBMOČJU LJUBLJANE, Prometni institut Ljubljana, 2009
• Študija variant LŽV (Vepro, Vössing, DDC; 2009)
• ŠTUDIJA UPRAVIČENOSTI ZA NOVO ELEKTRIFICIRANO PROGO ZA MEŠANI

PROMET LJUBLJANA – KRANJ –JESENICE Z NAVEZAVO NA LETALIŠČE
JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA, Prometni institut Ljubljana, 2010



Načrtovanje investicij je:
∗ finančno,
∗ tehnično in
∗ izvajalsko zahtevno.

KORAKI:
∗ Organizacijski in administrativni ukrepi

∗ Odprava ozkih grl

∗ Prednost projekti za intermodalni promet – JPP

∗ Enakomeren razvoj kapacitet za sinergijsko delovanje (cesta – železnica)

∗ Faznost izvajanja po zaključenih celotah, ki so takoj operativno funkcionalne

NAČRTOVANJE IN PLANIRANJE INVESTICIJ



Obstoječe in načrtovano železniško in cestno omrežje 

Vir: Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana 

Vir: Študija variant LŽV (Vepro, Vössing, DDC; 2009)



Osrednjeslovenska statistična regija Slovenije oz. Ljubljanska 
urbana regija s pripadajočimi občinami

Vir: Regionalni razvojni program 
Ljubljanske urbane regije 2007‐2013.

Vir: Prometni institut Ljubljana, 2009



Plan postajališč in P+R v primestnem območju Ljubljane

Projektna dokumentacija (IDZ) za 
postajališča v območju Ljubljane: 

1. Dolgi most, 
2. Ljubljana Moste, 
3. Preska,
4. Srednje Jarše, 
5. Zaprica, 
6. Lavrica 
7. Rudnik 
8. Vnanje Gorice

Vir: Prometni institut Ljubljana, 2009



Prikaz poteka potovanj v primestnem območju + problematika 

Obstoječa infrastruktura na postaji
Ljubljana je ozko grlo,

V pripravi sta projekta Emonika in LŽV.

Leta 2012 ozko grlo na B strani postaje, tj.
smer Postojna in Jesenice

Leta 2017 bo dosegla zasičenost (ozko
grlo) celotne postaje,

Dnevno vozi cca. 30 vlakov smer Jesenice
– Koper in obratno,

Na postaji se izvajajo servisne dejavnosti

Ni pogojev za kakovosten JPP



KRATKOROČNO SO NUJNI UKREPI NA OBMOČJU POSTAJE LJUBLJANA
ker glede na gospodarsko stanje planiranega železniškega omrežja ne bo možno doseči v planiranih
terminih

Predlog ukrepov:
∗ Gradbena in SV dela na postaji Ljubljana in na sosednjih postajah

∗ Lok Primorska – Gorenjska (tivolski lok)

∗ Ločitev prog (potniških, tovornih) na odseku Ljubljana – Ljubljana Moste – Zalog vključno s
postajo za vse servisne dejavnosti (Tehnična postaja Moste)

∗ Ukrepi za Integriran javni potniški promet

∗ Dvotirnost oz. večtirnost do sosednjih postaj

∗ Ureditev SV naprav (sočasni uvozi, banalizacija prometa in APB) na progah območja ljubljanskega
primestnega prometa

∗ Uvedba daljinskega vodenja prometa za postaje Ljubljana Moste, Lokomotivska postaja Ljubljana
Moste (bivše PTO CD Moste), Ljubljana, Ljubljana Šiška,

Nadgradnja postaje Ljubljana
v smislu multimodalne točke (za intermodalni tovorni promet in integrirani javni 

potniški promet) 



Načrtovati in investirati v projekte, ki so potrebni.

Hvala za pozornost


