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Vizija 2050+ 
Cilji nadgradenj: 
• glavne proge  

odprava ozkih grl;  

ukrepi za zagotavljanje 
zmogljivosti tovornega prometa; 

doseganje TEN-T standardov; 

standardi za potniški promet -
konkurenčni potovalni časi? 

 

• regionalne proge  
krajši potovalni časi; 
vzpostavitev taktnega 
potniškega prometa;  

dvotirnost glede na potrebe; 

preureditev postaj/postajališč 
(multimodalne točke). 
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Postopek umeščanja v prostor 
 
ZUreP-2 (oz. ZUreP-3) 

3. člen: »prostorsko načrtovanje« je kontinuirana interdisciplinarna dejavnost, s katero se z dogovarjanjem 
in usklajevanjem med udeleženci urejanja prostora na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve in 
določa izvedbena regulacija prostora. Prostorsko načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih 
aktov ter postopki državnega prostorskega načrtovanja. 

50. (53.) člen: glavne in regionalne železniške proge ter železniške postaje I. reda so prostorske ureditve 
državnega pomena; 

78. (82.) člen:  Državno prostorsko načrtovanje poteka: 
• s postopkom priprave in sprejetje državnega prostorskega načrta (DPN); 
• z združenim postopkom - uredba o najustreznejši varianti, izdaja celovitega dovoljenja in sprejetje 

uredbe o varovanem območju (državni prostorski ureditveni načrt); 
• z delnim združenim postopkom. 



DRSI     -      opravljanje nalog razvoja javne železniške infrastrukture, izdaja smernic in mnenj ter opravljanje drugih predpisanih      
                     nalog pri pripravi občinskih prostorskih aktov (ZZelP 13. čl.); 
             -      naročnik strokovnih podlag in DPN, praviloma tudi investitor (80. čl. ZUreP-2 oz. 85. čl. ZUreP-3) 

DRI upravljanje investicij, d.o.o. - inženiring v javno železniško infrastrukturo (ZZelP 13.a čl.) 

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI DKP) - pobudnik izvedbe postopka DPN (80. čl. ZUreP-2 oz. 85. čl. ZUreP-3) 

Ministrstvo za okolje in prostor MOP DZPGS): 
- pripravljavec v postopku priprave in sprejetja DPN (80. čl. ZUreP-2)  
- pripravljavca v postopku DPN sta ministrstvo in za ta namen imenovana projektna skupina (85. čl ZUreP-3)  

SŽ-Infastruktura, d.o.o. - upravljavec JŽI  
- je pravna oseba, ki je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in obnavljanje železniške infrastrukture ter odgovorna za sodelovanje 

pri njenem razvoju (ZZelP 2. čl., 1. odst., 27a) ; 
- na podlagi pogodbe z Vlado RS opravlja gospodarjenje z JŽI in druge naloge upravljavca (ZZelP 11.a, b čl.)  
- izdaja mnenj za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z  in 26. čl. ZVZelP-1 (25. čl. projektni pogoji in soglasja za dela 

in izjemoma gradnjo v progovnem pasu; 26. člen mnenje in pogoje za gradnjo v varovalnem progovnem pasu 

SŽ-Potniški promet, d.o.o. - prevoz potnikov v notranjem, čezmejnem regijskem in mednarodnem železniškem prometu 

SŽ-Tovorni promet, d.o.o.  - prevoz blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu 

 

 

Naloge in pristojnosti v postopkih prostorskega umeščanja in načrtovanja 
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Prikaz prog na digitalnem modelu reliefa 



mag. Mira Vizovišek Motaln| PROGRAM IN CILJI UMEŠČANJA NADGRADENJ PROG V PROSTOR 

Cilji: 
• povečanje prepustne in 

prevozne zmogljivosti, 
• postopna dvotirnost, 
• povečanje stopnje varnosti 

prometa, 
• učinkovitejše vodenje prometa 

in znižanje stroškov 
obratovanja, 

• izboljšanje storitev za večjo 
vlogo v JPP, medsebojno 
povezovanje vseh vrst prometa 

• min. prog. hitrost 100 km/h, 
• taktni vozni red (15/30 min) in 

skrajšanje potovalnih časov. 

Nadgradnja glavne proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-d.m. v koridorju obstoječe proge 
(sklep Vlade RS z dne 1.3.2018 o pripravi DPN) 
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Cilji nadgradenj obstoječih prog: 

• povečanje prepustne in prevozne 
zmogljivosti prog, 

• krajši potovalni časi (dvig hitrosti) 
in vzpostavitev taktnega voznega 
reda potniških vlakov, 

• posodobitev postaj in postajališč 
ter povezava z drugimi načini 
prevoza (bus, kolesarske 
povezave, sistemi P+R in peš 
dostopi), 

• povečanje varnosti prometa, 
• odprava/zmanjšanje neg. vplivov 

na okolje, 
• fazna nadgradnja. 

 

Gradnja novih prog. 

Regionalne proge 
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Cilji:  
• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti prebivalcev 

v RS preko IJPP, 
• povečanje števila potnikov (kakovostno, 

učinkovito in privlačno potovanje z železnico, 
vzpostavitev multimodalnih točk za povezavo 
različnih vrst prometa), 

• uskladitev poteka cestnega in kolesarskega 
omrežja v območju proge z ustrezno ureditvijo 
križanj proge, 

• zagotavljanje ustrezne zmogljivosti proge, 
• prepustnosti in opremljenosti železniškega 

sistema, zmanjšanje neg. vplivov na okolje. 

Nadgradnja reg. proge št. 80 na odseku Ivančna Gorica–Ljubljana 
(sklep Vlade RS z dne 25. 11. 2021 o izvedbi drž. prostorskega načrtovanja) 
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Karta varstva narave 
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Karta nepremične 
kulturne dediščine 
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Karta poplavne nevarnosti 
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50. čl. ZVZelP: gradnja in nadgradnja javne železniške infrastrukture je v javnem interesu in v javno 
korist. Šteje se, da je javni interes za gradnjo ali nadgradnjo javne železniške infrastrukture izkazan, če je 
gradnja ali nadgradnja vključena v program razvoja javne železniške infrastrukture, sprejet v skladu z 
zakonom, ki ureja železniški promet. 

SPRS in Vizija 2050+ sta usklajeni, poudarjata prednostni razvoj JŽI, dolgoročno hrbtenica nacionalnega 
prometnega sistema postaja železnica. 

Umeščanja v prostor so praviloma zahtevna, saj vključujejo številne NUP in druge deležnike, potrebna 
so številna usklajevanja. Zaradi nacionalnega in mednarodnega pomena železnice v Sloveniji je 
potrebno upoštevati ta vidik in preseči parcialne interese, zahteve, vrednostne ocene.  

19. čl. ZUreP-2 in 20. čl. ZUreP-3: določa postopke razrešitve nasprotja javnih interesov kot skrajno 
sredstvo, če kljub usklajevanju med državnimi NUP ni možno oblikovati ustrezne rešitve. 

Usklajeni prostorski razvoj je smer, ki jo lahko dosegamo skupaj! 
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Viri in literatura 
 
Veljavni predpisi 
• Zakon o železniškem prometu (ZZelP, Ur. L. RS, št. 99/15-UPB, 30/18 in 82/21) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1614 
• Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1, Ur. l. RS, št. 30/18 in 54/21) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7529 
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21–ZUreP-3 in 20/22–odl. US) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341 
• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, Ur. l. RS, št. 76/04, 33/07–ZPNačrt, 61/17–ZUreP-2 in 199/21–ZUreP-3) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA12 
 

Podatki 
• Podatki Direkcije RS za infrastrukturo 
• Podatki o železniški infrastrukturi: https://www.gov.si/teme/zelezniska-infrastruktura/ 
• Prostorski informacijski sistem http://www.pis.gov.si/ 
• Domžalske novice, 120 let proge Ljubljana-Kamnik: https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/ 
• Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
• Register kulturne dediščine: https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b 
• Piso, Občina Škofljica: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFLJICA 
• Google maps: https://www.google.si/maps/ 
• Vizija 2050+, DRSI: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1614
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7529
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA12
https://www.gov.si/teme/zelezniska-infrastruktura/
https://www.gov.si/teme/zelezniska-infrastruktura/
https://www.gov.si/teme/zelezniska-infrastruktura/
http://www.pis.gov.si/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
https://www.domzalske-novice.si/2020/03/25/120-let-proge-ljubljana-kamnik/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFLJICA
https://www.google.si/maps/
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Zeleznice/Vizija-2050+-oktober-2021.pdf


mag. Mira Vizovišek Motaln| PROGRAM IN CILJI UMEŠČANJA NADGRADENJ PROG V PROSTOR 

HVALA ZA POZORNOST 


