
Investicije v
javno železniško 
infrastrukturo



ORGANIZIRANOST ŽELEZNIŠKEGA SEKTORJA



ŽELEZNIŠKO OMREŽJE V SLOVENIJI

Skupna dolžina prog 1.207,70 km

Dolžina glavnih prog 607,79 km

Dolžina regionalnih prog 599,91 km

Dolžina elektrificiranih prog 605,30 km

Dolžina dvotirnih prog 333,54 km

Dolžina enotirnih prog 874,16 km
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REALIZACIJA - ŽELEZNICE V LETIH 2015-2020
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PLAN VLAGANJ V ŽELEZNIŠKO
INFRASTRUKTURO



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE MARIBOR-ŠENTILJ

• Nadgradnja obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova,
Pesnica–Šentilj in Šentilj–državna meja

• Nadgradnja železniških postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica, Šentilj
• Nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže
• Nadgradnja SV naprav na obstoječi progi – vgradnja APB
• Ureditev križanj cest z železnico
• Rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj
• Nadgradnja postajališča Cirknica
• Ureditev ustrezne protihrupne zaščite ob obstoječem tiru
• Gradnja nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica:

- gradnjo novega predora Pekel
- gradnjo novega viadukta Pesnica

 Zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (22,5 t/os)
 Povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 63 na 84  vlakov/dan,
 Povečanje prevozne zmogljivosti proge 7,1 na 8,89 neto ton/leto

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost projekta je 286,65 mio EUR. 
Sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v 
višini 101 mio EUR.

TRAJANJE PROJKETA
Obstoječa trasa: 2018–2020
Novo trasa (predor Pekel, nadvoz Pesnica): 2020–2023



NADGRADNJA VOZLIŠČA PRAGERSKO

 Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko
 Nadgradnja tirov in tirnih naprav, signalno varnostnih in 

telekomunikacijskih naprav (SVTK) in vozne mreže
 Gradnja dveh peronov
 Ureditev dostopa potnikov na perone
 Gradnja cestnega podvoza skozi Pragersko
 Ureditev protihrupnih ograj

 Zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (22,5 t/os)
 Izboljšanje tehničnih in tehnoloških parametrov postaje in vozlišča
 Zagotovitev ustreznega priključevanja na modernizirano železniško 

progo Pragersko-Ormož-Hodoš

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost investicije: 88,9 mio EUR
EU sredstva – ESRR: 40 mio EUR

TRAJANJE PROJKETA
2021–2023



ŽELEZNIŠKA PROGA KRANJ–JESENICE

Nadgradnja 9,93 km dolgega odseka Kranj–Podnart
• Zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ter vozne mreže
• Ukinitev nivojskega prehoda in gradnja novega podvoza Ovsiše
• Izvedba protihrupne zaščite

Nadgradnja 10,69 km dolgega odseka Podnart–Lesce Bled
• Zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ter vozne mreže
• Obnova postajališč Otoče, Globoko in Radovljica
• Sanacija predorov Globoko in Radovljica
• Gradnja novega podvoza na območju Zaloš, novega nadvoza na območju železniškega 

postajališča Radovljica
• Izvedba protihrupnih ukrepov

Nadgradnja 12 km dolgih medpostajnih odsekov Lesce Bled–Žirovnica, Žirovnica–Slovenski 
Javornik in  Slovenski Javornik–Jesenice 
• Zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ter vozne mreže
• Nadgradnja železniških postaj Žirovnica in Slovenski Javornik

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost investicije: 166 mio EUR
Sklad za podnebne razmere: 37 mio EUR
Predvideno sofinanciranje iz Mehanizma za okrevanje in 
odpornost (RRF): 102,98 mio EUR

TRAJANJE
november 2020–julij 2022
glavnina del: 2.11.2020–30.7.2021



GRADNJA ETCS SISTEMA

ETCS - European Train Control System - evropski sistem za nadzor in 
vodenje vlakov 

 Vgradnja ETCS sistema nivoja 1 na odsekih železniških prog:
- d.m.-Dobova-Zidani Most
- Pragersko-Maribor Tezno
- Maribor Tezno-Šentilj-d.m.

• Poenotenost evropskega železniškega sistema ter interoperabilno
odvijanje železniškega prometa na teh odsekih železniških prog in s 
tem povečanje konkurenčnosti železniškega prometa.

FINANCIRANJE
Vrednost vseh podpisanih pogodb znaša 21,3 mio EUR. 
Sofinanciranje z EU sredstvi v okviru IPE kohezijske ovojnice 
v vrednosti 6,37 mio EUR.

TRAJANJE PROJKETA
Druga polovica 2017 – konec leta 2023

Nadgradnja signalnovarnostnih naprav s čimer bo vzpostavljen enoten in
standardiziran podsistem, ki zagotavlja interoperabilnost signalizacije in
komunikacij na evropskih železniških omrežjih.



UVEDBA DALJINSKEGA VODENJA PROMETA

 Posodobitev centrov vodenja prometa Maribor, Postojna in
Ljubljana, kar bo omogočalo daljinsko vodenje na vseh progah JŽI

 Predvidena je obnova SV naprav ter posodobitev zavarovanja
nivojskih prehodov

 Gradnja izvennivojskih dostopov na perone in informacijska
oprema na postajah in postajališčih za potnikom prijazne storitve

Uvedba daljinskega vodenja prometa:
do konca leta 2023 na progi Zidani Most-Šentilj-d.m. in na odseku
Zidani Most-Ljubljana (do postaje Laze),
po letu 2023 na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most ter druge proge JŽI.

Nadgradnja signalno varnostnih naprav za vzpostavitev povezave s
centrom vodenja prometa.
Pogoj za daljinsko vodenje prometa je gradnja izvennivojskih dostopov
na peronsko infrastrukturo in nadgradnja signalno varnostnih naprav za
vzpostavitev povezave s centrom vodenja prometa.

TRAJANJE PROJEKTA
2017–2027

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost investicije je 180,47 mio EUR.



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE GROSUPLJE

Obseg del:
• nadgradnja tirov in tirnih naprav, 
• gradnja dveh novih otočnih peronov z urejenimi nadstreški,
• izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za 

funkcionalno ovirane  in invalidne osebe pod vsemi postajnimi tiri,
• izvedba dodatnega podhoda za dostop lokalnega prebivalstva pod progo na 

B strani postaje (v smeri Ljubljane) na območju ukinjenega nivojskega 
prehoda v km 132+755,

• ureditev postajnega poslopja, 
• ureditev drugih pripadajočih površin na območju železniške postaje,
• gradnja parkirišča ob Taborski cesti na vzhodni strani postaje z urejenim 

dostopom do peronov in postajnega poslopja,
• izvedba dveh prepustov in podpornega AB zidu,
• izvedba protihrupne zaščite na območju postaje.

Za izboljšanje smernega poteka glavnega prevoznega tira je predvidena rušitev 
obstoječega nadvoza na A strani železniške postaje Grosuplje (območje 
Taborske ceste) in gradnja novega.

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost investicije: 24,1 mio EUR
Predvideno sofinanciranje iz Mehanizma za okrevanje in 
odpornost (RRF): 10,9 mio EUR

TRAJANJE
april 2021-april 2022



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA–DIVAČA

TRAJANJE PROJEKTA
2021–2027

1. sklop - nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica:
• izvedba: 2021–2022,
• ocenjena vrednost: 67,61 mio EUR,
• EU sredstva: 37,87 mio EUR (RRF)
• nadgradnja postajališča Ljubljana Tivoli,
• nadgradnja nivojskih križanj za najvišjo progovno hitrost,
• zamenjava jeklenega mostu čez Mali graben,
• gradnja cca 8 km protihrupnih ograj,
• nadgradnja obstoječe žel. proge v dolžini cca 6,9 km,
• nadgradnja signalnovarnostnih naprav.

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost celotne investicije: 672,6 mio EUR
Predvideno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada (KS) in 
Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF): 227,18 mio EUR

2. sklop – nadgradnja odseka Brezovica–Preserje–Borovnica vključno 
s postajami, novo postajališče Vnanje Gorice s podvozom, ENP 
Borovnica in Postojna, MS Verd, APB ter ETCS na celotnem odseku 
Lj-Divača:
• predvidena izvedba: 2022–2027,
• ocenjena vrednost: : 331.471.824 mio EUR,
• previdena EU Sredstva za nadgradnjo medpostajnih odsekov: 

34,41 mio EUR (RRF) in za nadgradnjo proge LJ-Divača (brez 
odsekov LJ–Brezovica–Preserje–Borovnica) v višini 155 mio EUR 
(KS).

V pripravi je IP, objava razpisa za izvedbo nadgradnje medpostajnih
odsekov Brezovica–Preserje–Borovnica je predvidena konec leta 
2021.

Izvedba del je predvidena v letih od 2021 do 2027 in bo potekala v več sklopih.



1. faza: nadgradnja železniške postaje Ljubljana
- nadgradnja tirne in peronske infrastrukture,
- gradnja novega nadhoda za potnike.

Ocenjena vrednost 1. faze: 109, 86 mio EUR
EU sredstva – IPE: 1,87 mio EUR za projektiranje
Predvidena EU sredstva: 93 mio EUR za izvedbo (RRF)

V teku je projektiranje. Objava javnega naročila za izvedbo 
del je predvidena v drugi polovici 2022.

NADGRADNJA ŽELEZNIŠKEGA OBMOČJA LJUBLJANSKIH POSTAJ

2. faza: nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana, 
Ljubljana Moste, Polje in Zalog ter odsekov med postajami

Ocenjena vrednost 2. faze: 369,06 mio. EUR.
EU sredstva - IPE: 6,59 mio EUR za projektiranje.

Pripravlja se razpis za projektiranje, ki bo objavljen predvidoma v 
letošnjem letu.



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE DOMŽALE

Obseg del:
• Nadgradnja tirov in tirnih naprav,
• gradnja dveh novih bočnih peronov,
• izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi 

oz. napravami za funkcionalno
• ovirane in invalidne osebe, s katerim bo povezana tudi 

Kolodvorska cesta
• in Roška ulica,
• ureditev postajnega poslopja (čakalnice in sanitarije),
• ureditev parkirišča in kolesarnic,
• namestitev novih signalnovarnostnih naprav,
• nadgradnja telekomunikacijskih in elektroinštalacijskih naprav.

Trenutno je v teku izdelava projektne dokumentacije.

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost investicije: 11 mio EUR

TRAJANJE
Izvedba je predvidena v letih 2022–2023.



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE MARIBOR–PREVALJE–DRŽAVNA MEJA

Nadgradnja regionalne železniške proge št. 34 Maribor–Prevalje–državna meja bo 
potekala v več fazah.

Obseg del – 1. faza:
• ureditev železniškega trikotnika Maribor Tezno–Maribor Studenci,
• nadgradnja obstoječih postaj in postajališč na odseku Maribor–Ruše,
• nadgradnja železniške proge na odseku Maribor–Ruše,
• nujna gradbena dela na odseku Ruše–Prevalje,
• ureditev nivojskih prehodov cest z železnico na celotni trasi,
• ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni trasi.

Projekt je v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije.

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost: 183,7 mio EUR

TRAJANJE
Izvedba je predvidena v letih 2024-2027



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE DRŽAVNA MEJA–DOBOVA–ZIDANI MOST

Obseg del:
• nadgradnja železniških postaj Brežice, Krško, Brestanica, Blanca, 

Sevnica, Breg in železniških postajališč Libna in Loka,
• nadgradnja medpostajnih odsekov d. m.–Dobova, Dobova–

Brežice, Brežice–Krško, Krško–Zidani Most in postaje Dobova.

Trenutno je v teku razpis za izdelavo projektne dokumentacije za IZN 
in DGD za nadgradnjo železniških postaj Sevnica in Krško.

FINANCIRANJE
Ocenjena vrednost: 431,92 mio EU
Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE): 6,97 mio. EUR

TRAJANJE
Izvedba je predvidena v letih 2022-2032.



• 2. tir železniške proge Ljubljana–Jesenice–d. m. znotraj koridorja proge

• DLN za 2. tir nove železniške proge Divača–Koper

• Nadgradnja železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben

• Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana,
odsek Ivančna Gorica–Ljubljana

• Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana,
odsek Novo mesto–Ivančna Gorica

• Ljubljansko železniško vozlišče

• Proga do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana

• Vozlišče Zidani Most

DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE



Vizija razvoja železniškega prometa »VIZIJA 2050+« 



Goran Korošec

HVALA ZA VAŠO
POZORNOST


