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PREDSTAVITEV ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA  
V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 Železniško omrežje v Republiki Sloveniji je opredeljeno v Uredbi o 
kategorizaciji prog. Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in 
povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru proge delimo na glavne in 
regionalne proge.  
 

 Proge javne železniške infrastrukture (JŽI) pa so razdeljene tudi po številu tirov 
na enotirne proge, kjer vlaki po istem tiru vozijo v obeh smereh, in dvotirne 
proge, kjer je vsak tir namenjen prometu vlakov v določeni smeri.  
 

 Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-
Infrastruktura, d.o.o. 

 



Pregled omrežja JŽI z nacionalnim poimenovanjem železniških prog 



MEDNARODNO SODELOVANJE EVROPSKIH UPRAVLJAVCEV ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE 
 

 
 

Preko Slovenije potekajo štirje koridorji konkurenčnega tovornega prometa - 
Baltsko – Jadranski, Sredozemski, Alpsko – Zahodno Balkanski in Jantarni koridor.  

BALTSKO – JADRANSKI TOVORNI KORIDOR (RFC 5) 
 
Baltsko – jadranski tovorni koridor (RFC 5) poteka na relaciji  Świnoujście / Gdynia 
– Katowice – Ostrava / Žilina – Bratislava / Dunaj / Celovec – Videm – Benetke / 
Trst / Bologna / Ravenna / Gradec - Maribor – Ljubljana – Koper / Trst. 
 

SREDOZEMSKI TOVORNI KORIDOR (RFC6)  
 
Sredozemski tovorni koridor (RFC 6) poteka na relaciji Almeria – Valencia / 
Algeciras / Madrid – Zaragoza / Barcelona – Marseille – Lyon – Torino – Milano – 
Verona – Padova / Benetke – Trst / Koper – Ljubljana / Reka – Zagreb – 
Budimpešta – Záhony. 
 



ALPSKO – ZAHODNO BALKANSKI TOVORNI KORIDOR (RFC10) 
 
Alpsko – zahodno balkanski tovorni koridor (RFC10) poteka na relaciji Salzburg – 
Beljak – Ljubljana / Wels / Linz – Gradec – Maribor – Zagreb – Vinkovci / Vukovar – 
Tovarnik – Beograd – Sofija – Svilengrad (bolgarsko – turška meja). 
 

JANTARNI TOVORNI KORIDOR (RFC 11) 
 
Jantarni tovorni koridor (RFC11) poteka na relaciji  Koper – Ljubljana –  
Zalaszentiván – Sopron / Csorna (madžarsko – srbska meja) – Kelebia – Budimpešta 
/ Komárom – Leopoldov / Rajka – Bratislava – Žilina – Katowice / Krakov – Varšava / 
Łuków – Terespol (poljsko – beloruska meja). 



POTEK ŽELEZNIŠKIH TOVORNIH KORIDORJEV 



ŠTEVILO VLAKOV PREPELJANIH PO RFC KORIDORJIH  
 

RFC 5 RFC 6 RFC 10 RFC 11

3217 

10027 

111 

4197 4205 

10120 

340 

4238 

5124 

10662 

351 

4096 

6755 

11662 

452 

4816 

ŠTEVILO VLAKOV PREPELJANIH PO RFC 5, 6, 10 IN 11  

2018 2019 2020 2021



ŠTEVILO PREPELJANIH VLKM PO RFC KORIDORJIH 
 

RFC 5 RFC 6 RFC 10 RFC 11

1.031.736 

3.191.706 

19.572 

1.660.333 
1.349.506 

3.185.955 

57.824 

1.676.553 1.645.951 

3.289.758 

58.968 

1.620.378 

2.170.219 

3.646.513 

72.434 

1.905.210 

ŠTEVILO PREPELJANIH VLKM PO RFC 5,6,10 IN 11 
2018 2019 2020 2021



 Vzdrževanje, obratovanje in obnavljanje javne železniške 

infrastrukture je obvezna gospodarska javna služba, ki jo opravlja 

upravljavec JŽI, SŽ- Infrastruktura, d.o.o..  

 Izvajalec vzdrževanja in obnavljanja JŽI izdela letni program del, 

v    katerem opredeli obseg in vsebino potrebnih vzdrževalnih 

del in obnavljanj, ločeno za posamezne progovne odseke in 

njihove pripadajoče objekte, potrebni material ter znesek 

finančnih sredstev za načrtovana dela in material.  

 Vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v imenu in za 

račun Republike Slovenije izvaja gospodarska družba, ki opravlja 

dejavnost vodenja investicij in jo določi Vlada Republike Slovenije.  

     Vodenje investicij v JŽI obsega zlasti:  

 pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah 

investicijskega procesa,  

 organiziranje in izvajanje revizij projektne dokumentacije v 

skladu s predpisi.  

 

 



VARNO NAČRTOVANJE JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE  

 
 

 

 Varno načrtovanje javne železniške infrastrukture je 
predpogoj za opravljanje dejavnosti obnavljanja ter 
sodelovanja pri postopkih nadgradenj in gradenj ter 
obratovanja JŽI in gospodarjenje z njo.  
 

 Izvajanje varnega načrtovanja javne železniške 
infrastrukture poteka po procesih ter zajema vsa potrebna 
dela vezana na pregled in potrditve projektne 
dokumentacije, ki vsebuje projektne rešitve za izvedbo del 
na javni železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo 
to področje in Zakonom o varnosti v železniškem prometu, 
izvedbo del z vsemi postopki vključitve podsistema ali dela 
podsistema v obratovanje in prevzema v upravljanje ter 
redno vzdrževanje. 
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IZVEDBA DEL POD PROMETOM  

 

Vseskozi, v času izvajanja del pod prometom, mora biti zagotovljen 

varen železniški promet.  

 

Upravljavec z namenom zagotavljanja varnega železniškega 

prometa določi postopke in način obratovanja pod posebnimi 

pogoji ter načrt pregleda podsistemov po posameznih vmesnih 

fazah v skladu z 2 odstavkom 51. člena ZVZelP-1.  

 

Ob določitvi postopkov in načina obratovanja pod posebnimi 

pogoji se morajo upoštevati sledeči dejavniki:  

• opis predvidenih del; 

• predviden časovni okvir izvajanja del; 

• področje izvajanja del (proga od km do km, tir (i), postaja,…); 

• projektna dokumentacija po kateri se bodo izvajala dela (naziv, 

projektant, številka, sklepi o potrditvi projektne dokumentacije); 

• Naročnik in odgovorne osebe naročnika;  

• Investitor in odgovorne osebe investitorja; 

• izvajalec in odgovorne osebe izvajalca; 

• nadzornik in odgovorne osebe nadzornika;  

• koordinator za varnost in zdravje pri delu; 

 



• predstavnik upravljavca kot koordinator za izvajanje nadzora nad 

investicijskimi deli zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa;  

• komisija(e) za fazni(e) tehnični pregled;  

• komisija za končni tehnični pregled; 

• nabor posameznih vmesnih faz s postopki pregledov posameznih 

podsistemov oz. delov podsistemov. 

 

Za izvajanje del na projektih pod prometom se pri določitvi postopkov in 

načina obratovanja pod posebnimi pogoji, izhajajoč iz opisa predvidenih 

del in opredeljenih faz izvedbe, izkaže potreba bodisi po daljši 

neprekinjeni zapori enega tira dvotirne proge ali celotnega odseka 

proge, postajnega tira ali skupine postajnih tirov vključno s pripadajočimi 

izključitvami SV in TK naprav, deli na VM ter vpeljavami počasnih voženj. 

 

Vse predhodno navedeno izhaja iz izdelanih posebnih elaboratov  

projektne dokumentacije, kjer je določeno postopno vključevanje in 

odvijanje železniškega prometa v času del.  

 
 



V načrtih s področja prometnega inženirstva mora biti upoštevana 

sledeča stališča:  

 

 ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v času zmanjšanega 

prometa vlakov (ob vikendih, ponoči, ko je prekinjena prometna 

služba oz. v presledkih med vlaki); 

 

 pri planiranju zapor se upošteva sočasno izvajanje del glede na 

razpoložljivost in način gradnje;  

 

 pripravljalna dela se organizirajo tako, da niso potrebne zapore 

proge;  

 

 opredeljeni so vsi ukrepi za nemoteno odvijanje prometa potniških in 

tovornih vlakov v času gradnje;  

 

  dolžina počasne vožnje mimo delovišč naj bo čim krajša. 

 

 zagotoviti je potrebno finančna sredstva za nadomestilo 

prevoznikom zaradi povzročenih ovir v prometu (vožnja potniških 

vlakov z nadomestnimi avtobusi, izostanki vlakov, zamude,…) 



NAČRTOVANJE ZAPOR PROGE/ TIRA, IZDAJA ODREDB O 

ZAPORI, ORGANIZACIJA PROMETA 
 

Podlaga:  

 Prometni pravilnik;  

 Priročnik 002.62 »Priročnik za načrtovanje, odobritev in izvajanje 

zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK naprav«. 
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POTEK FAZ VEZANIH NA IZVEDBO DEL  
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IZVAJANJE DEL PO PROJEKTU  



ORGANIZACIJA PROMETA VLAKOV V ČASU ODVIJANJA DALJŠE ZAPORE 

TIRA/PROGE 

 

Za izvedbo daljše predvidena zapore enega tira za daljše obdobje 

morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  

 IZDELAN POSEBNI OPERATIVNI VOZNI RED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIKAZ ODVIJANJA PROMETA VLAKOV OB ZAPORI DESNEGA TIRA (PROGE 

D30) SLOVENSKA BISTRICA-PRAGERSKO  



OZNAČITEV ZAPORE ENEGA TIRA IN VPELJAVA POČASNE VOŽNJE ZA 

ZAGOTOVITEV VARNEGA IZVAJANJA PROMETA VLAKOV NA VOZNEM 

TIRU  

 



SLIKE GRADBIŠČ 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST 


