
Investicije v 
javno železniško 
infrastrukturo 



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 



INVESTICIJE V ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO V FP 2007 - 2014 

Omrežje javne železniške infrastrukture obsega 1.200 km železniških prog s pripadajočimi objekti.  
 
V letih ob 2008 do 2016 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje te infrastrukture namenjenih 1,4 
milijarde  evrov, od tega je bilo 463,4 milijona evrov sredstev pridobljenih iz EU.  



INVESTICIJE V ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO V FP 2014 - 2030 



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST – CELJE 

 Nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani Most–Rimske 
Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje) 

 Nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško 
in Rimske Toplice) 

 Gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za 
potnike na peron 

 Gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo 
 Ukinitev nivojskih prehodov ter gradnja 2 podvozov ter 

povezovalnih cesta 
 Postavitev cca. 3,5 km novih protihrupnih ograj 
 Nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav 
 
 Zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (22,5 t/os) 
 Povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 328 na 354 vlakov/dan, 
 Povečanje prevozne zmogljivosti proge iz 20,56 na 24,41 neto 

ton/leto 

FINANCIRANJE 
Ocenjena vrednost projekta je 282,4 mio EUR.  
Sofinanciranje z EU sredstvi v okviru IPE kohezijske 
ovojnice v vrednosti 90,6 mio EUR. 

TRAJANJE PROJKETA 
Oktober 2016 - konec leta 2020 



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE POLJČANE-SLOVENSKA BISTRICA 

FINANCIRANJE 
Ocenjena vrednost del, znaša 50,2 mio EUR z DDV. 
Sofinanciranje z EU sredstvi v okviru IPE kohezijske ovojnice v 
vrednosti 11,93 mio EUR. 

 Nadgradnja odseka Poljčane - Slovenska Bistrica v dolžini 3,19 km 
 Nadgradnja železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica 
 Gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za 

potnike na peron 
 Ukinitev nivojskega prehoda na postaji Poljčane in gradnja novega 

podvoza 
 Ukinitev dveh nivojskih prehodov na odseku Slovenska Bistrica-

Pragersko ter gradnja novega nadvoza 
 

 
 Zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (22,5 t/os) 
 Povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 165 na 169  vlakov/dan, 
 Povečanje prevozne zmogljivosti proge na 11,95 neto ton/leto 

TRAJANJE PROJKETA 
Sredina leta 2017 - konec leta 2019 



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE MARIBOR-ŠENTILJ 

• Nadgradnja obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova, 
      Pesnica–Šentilj in Šentilj–državna meja 
• Nadgradnja železniških postaj Maribor, Pesnica, Šentilj 
• Nadgradnja vozne mreže in SV naprav 
• Ureditev križanj cest z železnico 
• Rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj 
• 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 253,7 mio EUR.  
Zagotovljeno je 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): zaključeno do 
konca leta 2022 



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 
      - Maribor-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 
Ocenjena vrednost projekta po IP je 18,6 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.  



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 je 88,9 mio EUR, predvideno je 
sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz sklada ESRR - Evropski 
sklad za regionalni razvoj v višini 40 mio EUR. 

TRAJANJE PROJKETA 
2020 - 2022 



MODERNIZACIJA KOČEVSKE PROGE 

ŽE MODERNIZIRANO: 
1. faza: Grosuplje-Ortnek v letih 2008 – 2011, nadgradnja 26,8 km proge, 

vrednost del: 41,9 mio EUR. 
2. faza, 1. etapa: Ortnek-Ribnica v letih 2012 – 2013, nadgradnja 9,2 km 

proge, vrednost del: 18,32 mio EUR. 
2. faza, 2. etapa: Ribnica-Kočevje v letih 2016-2018, vrednost: 15,82 mio EUR: 
- nadgradnja železniške proge na odseku Ribica-Kočevje v dolžini 12,12 km 

in zagotovitev kategorije proge D4, 
- obnova železniške postaje Kočevje, izvedbo del na postaji Ribnica, Ortnek, 

Dobrepolje ter ureditev postajališč Čušperk, Spodnja Slivnica, Stara Cerkev, 
- gradbena ureditev nivojskih prehodov. 

  
V teku je 3. FAZA, ki obsega zamenjavo in posodobitev SV in TK naprav na 
celotni progi ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov, s čimer se 
omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja v letu 2020. 

FINANCIRANJE 
Ocenjena vrednost 3. faze je 19,57 mio EUR. 

TRAJANJE PROJKETA 
3. faza: 2019-2020 



VARNOSTNO - TEHNIČNA NADGRADNJA ŽELEZNIŠKEGA PREDORA KARAVANKE 

FINANCIRANJE 
Projekt je financiran s strani obeh držav, Avstrije in Slovenije. Ocenjena 
vrednost nadgradnje predora na slovenski strani skupaj z 
dokumentacijo znaša 84 mio EUR z DDV. 
Za pripravo dokumentacije je odobreno sofinanciranje z EU sredstvi v 
okviru IPE kohezijske ovojnice v vrednosti 2,97 mio EUR, od tega je RS 
upravičena do 1,36  mio EUR. 

TRAJANJE PROJKETA 
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 
 
Izvedbe del: 2020-2021 

 Odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru 
 Izvedba sanacije poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi 
 Izvedba intervencijskega hodnika po celotni dolžini predora 
 Ureditev vozne mreže in SV naprav  
 Ureditev sodobnih TK sistemov med centri vodenja železniškega 

prometa v predoru na slovenski in avstrijski strani ter železniškimi 
vozili 

 Izvedba ustreznih sistemov za zagotovitev varnosti železniškega 
prometa s področja požarne varnosti v predoru in varnega ter 
učinkovitega reševanja v primeru nesreč. 

 
 Zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (22,5 t/os) 
 Izboljšati varnostno - tehnične pogoje v predoru Karavanke 
 Zagotovitev pogojev za doseganje hitrosti vsaj 100 km/h 

PROJEKT V PRIPRAVI 



ŽELEZNIŠKA PROGA LJUBLJANA-KRANJ-JESENICE-D.M. 

IZVEDBA UKREPOV NA ŽELEZNIŠKI PROGI LJUBLJANA–JESENICE–D.M. 
 
Izvedena bo obnova oz. nadgradnja odsekov obstoječe proge med 
železniškima postajama Ljubljana in Jesenice ter obnova oz.  
nadgradnja glavnih prevoznih tirov na postajah. 
Izvedba del na odprti progi je predvidena v času zapore tekom 
nadgradnje železniškega predora Karavanke, predvidoma v letih 2020-
21 v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva. 

NOVA ŽELEZNIŠKA PROGA LJUBLJANA–KRANJ–JESENICE 
 
Poteka faza umeščanja nove železniške proge v prostor na trasi ob 
obstoječem tiru železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice.  
 
 
 
 

PROJEKTA V PRIPRAVI 



DALJINSKO VODENJE PROMETA 

TRAJANJE PROJKETA 
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 
 

Uvedba daljinskega vodenja prometa: 
- do konca leta 2025 na progi Zidani Most-Šentilj-d.m. in na odseku Zidani Most-Ljubljana (do postaje Laze) do konca leta 2027,  
- po letu 2025 na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most ter druge proge JŽI.  

 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 

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.  

PROJEKT V PRIPRAVI 



NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA-DIVAČA 

TRAJANJE PROJKETA 
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 

 Vzpostavitev normalnega tehničnega stanja in odprava 
ozkega grla 

 Povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa 
 Zagotovitev interoperabilnosti in dvig kategorije na D4 
 Povečanje zmogljivosti proge in progovne hitrosti 
 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo 
 Odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje 

PROJEKT V PRIPRAVI 



 
 

Ljubljana, 30.09.2019 

HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST 


