Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe:
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana
Spletna stran: www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
Odgovorna uradna oseba:
Matjaž Kranjc, direktor
Kontaktna tel. številka:
01 29 14021 (tajništvo)
Datum prve objave kataloga:
1.9.2013
Datum zadnje spremembe:
1.10.2020
Katalog je dostopen na http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/osebnaspletnem naslovu:
izkaznica/katalog-o-informacijah-javnega-znacaja-2
Splošni podatki o podjetju in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar
obsega:
2.a Organigram in podatki o podjetju
Kratek opis
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. je gospodarska družba, katere edini ustanovitelj in
delovanja:
družbenik je družba Slovenske železnice, d.o.o. Družba izvaja obvezno
gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture in
vodenja železniškega prometa na njej, naloge gospodarjenja z javno
železniško infrastrukturo in železniškimi postajnimi poslopji ter druge naloge
upravljavca javne železniške infrastrukture.
Seznam vseh
- Poslovodstvo;
notranjih
- Sekretariat, vodja: Iris Dejak,
organizacijskih
tel.: 01 2914292;
enot:
Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring, vodja: Branka Oprešnik,
tel.: 01 2913477;
- Služba za vodenje prometa, vodja: Branko Čepek, tel.: 01 2913300;
- Služba gradbeno dejavnost, vodja: Gregor Flerin, tel.: 01 2915108;
- Služba za elektrotehnično ter signalnovarnostno in telekomunikacijsko
dejavnost, vodja: Peter Korbar, tel.: 01 2915100;
- Služba za prodajo in trženje, vodja: po pooblastilu Iris Dejak, tel.: 01
2914292.
Organigram:
2.

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital: 21.479.969,86 €
Identifikacijska številka za DDV: SI89393686

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb) pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna
mag. Miran Abram, SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost,
oseba:
tel.: 01/2912630, e-pošta: miran.abram@slo-zeleznice.si;
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji
- Akt o ustanovitvi družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
predpisi
- Program omrežja http://goo.gl/z6kA6S
Državni
- Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelPpredpisi
UPB8)
- Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu
- Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti
na javni železniški infrastrukturi
- Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega
prometa
- Uredba o kategorizaciji prog
- Uredba o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam
- Varnostna politika družbe,
strateških in
- Strateški načrt družbe,
programskih
- Poročilo o poslovanju družbe,
dokumentov
- Letno varnostno poročilo.
2.e Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
javnih storitev, ki jih podjetje vodi
Seznam
Podjetje ne razpolaga s seznamom javnih storitev.
postopkov /
uradnih,
javnih storitev
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi podjetje razpolaga
Seznam
- Register infrastrukture,
evidenc
- Program omrežja s prilogami
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
- Seznam zaposlenih
podatkov
2.h Seznam drugih informacij javnega značaja ali pomembnejših dokumentov, ki
vsebujejo informacije javnega značaja po vsebinskih sklopih
Seznam
Podjetje ne razpolaga z drugimi informacijami javnega značaja.
informacij/
dokumentov
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
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Opis načina
dostopa do
informacij
javnega
značaja
Materialni in
izdelavni
stroški
informacij
javnega
značaja

-

Spletna stran;
Po naročilu po e-pošti;
Na vpogled po predhodni najavi;

- Za dostavo in pripravo informacij javnega značaja se zaračunajo materialni
stroški, ki so določeni v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja;

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Najpogosteje
- Informacije iz Programa omrežja
zahtevane
informacije
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Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk podjetja Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.

1. Register infrastrukture
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki
nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz.
vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.
Register infrastrukture
Promet in infrastruktura
V registru železniške infrastrukture so navedene, v veljavnih TSI določene, glavne značilnosti vsakega podsistema
ali dela podsistema (npr. osnovni parametri) in njihova soodvisnost z značilnostmi drugih podsistemov ali delov
podsistemov
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP)
Železniški promet
Slovenija
Na voljo je spletni vpogled v podatke
Ni omejitev
Ni omejitev
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/RINF.aspx
/
November 2015
Letno

15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

xml
angleški

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti)
podatkov z drugimi javnimi evidencami oz.
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take
povezave
18. Odgovorna oseba

/

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Sekretariat, Franc Klobučar: franc.klobucar@slo-zeleznice.si
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2. Program omrežja s prilogami
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki
nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz.
vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti)
podatkov z drugimi javnimi evidencami oz.
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take
povezave
18. Odgovorna oseba

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.
Program omrežja s prilogami
Promet in infrastruktura
Program omrežja določa vrsto infrastrukture, ki je na razpolago prevoznikom v železniškem prometu in vsebuje
informacije o pogojih dostopa do JŽI ter informacije o pogojih za dostop do objektov za izvajanje železniških
storitev, povezanih z omrežjem JŽI in pogojih za opravljanje storitev v teh objektih. Program omrežja podrobno
opredeljuje splošna pravila, roke, merila in postopke dodeljevanja vlakovnih poti in ostalih infrastrukturnih
zmogljivosti ter opredeljuje pravila, roke, merila in postopke v zvezi s postopki zaračunavanja uporabnine za
uporabo JŽI. Poleg tega tudi natančno opredeljuje pravila, merila in postopke v zvezi z načinom zagotavljanja
učinkovitosti v železniškem promet.
Zakon o železniškem prometu (ZZelP)
Železniški promet
Slovenija, države EU
Na voljo je spletni vpogled v podatke
Ni omejitev
Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/dostop-do-infrastrukture/program-omrezja
/
12 mesecev pred novim voznorednim obdobjem
Letno
pdf
Slovenski, angleški
Ni povezave

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring, Branka Oprešnik:
branka.opresnik@slo-zeleznice.si; Uroš Zupan: uros.zupan@slo-zeleznice.si
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3. Seznam zaposlenih
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki
nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz.
vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.
Seznam zaposlenih
Sociala in zaposlovanje
Mesečni prikaz podatkov o številu zaposlenih v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na zadnjega v mesecu v skladu z
notranjo organizacijo družbe od leta 2016 dalje
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
Zaposleni v prometu, železniškem prometu, kadrovske zadeve
Slovenija
Podatki niso javno dostopni
Ni omejitev
Ni omejitev
/
/
31. januar 2016
mesečno

15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

xls
Slovenski

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti)
podatkov z drugimi javnimi evidencami oz.
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take
povezave
18. Odgovorna oseba

Ni povezave

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Sekretariat, Iris Dejak: iris.dejak@slo-zeleznice.si; Alenka Poglajen Kos:
alenka.poglajen-kos@slo-zeleznice.si
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