
Priloga 2 - Železniški promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

R.1 Koper–Ljubljana

R.1.1 Koper-Divača: sanacija ozkega grla na območju Bivja 2016-2019 DRSI

R.1.2 Koper-Divača: II. tir R.39 2021-2025 2TDK 2023-2033 2TDK

R.1.3 Koper-Divača:dodatni ukrepi na obstoječi progi Divača-Koper R.1.2, R.39 2016-2017 DRSI 2018-2022 DRSI

2016-2017 (študija koridorske proge) DRSI DRSI

2016-2018 (izvedbena dokumentacija) DRSI 2018-2020 DRSI

R.2 Zidani Most–Dobova (HR)

R.2.1 Zidani Most-Dobova: nadgradnja in ureditev vozlišča Zidani Most R.1.4 2021-2027 DRSI 2025-2030 DRSI

R.3 Ljubljana–Jesenice (AT)

R.3.3 Jesenice-državna meja-predor Karavanke: nadgradnja R.3.1. 2016-2018 DRSI 2019-2022 DRSI

R.4 Ljubljansko železniško vozlišče (LŽV)

R.4.1 Tivolski lok R.3.1, R.3.2, R.3.3, U.14.4, R.39 2016-2024 DRSI 2024-2028 DRSI

R.4.2 nadgradnja obstoječe postaje U.14.1, U 14.2; U 14.3 do 2020 DRSI 2021-2025 DRSI

R.4.3 ureditev obvoznih prog za tovorni promet in ureditev LŽV U 14, R.39 do 2022 DRSI - DRSI

R.4.4 Ranžirna postaja Zalog R.39 do 2020 DRSI 2021-2022 DRSI

R.5 Ljubljana–Zidani Most

R.5.1 Ljubljana-Zidani Most: nadgradnja proge in ureditev vozlišča Zidani Most R.1.4, U. 14.5, R.39 DRSI po 2023 DRSI

R.6 Divača–Sežana (IT)

R.6.1 Divača-Sežana: nadgradnja obstoječe proge - 1. faza R.39 2021-2022 DRSI 2023-2024 DRSI

R.7 Pragersko–Hodoš (HU)

R.7.1 Pragersko-Hodoš-d.m.: gradnja II tira R.1.4, R.39 DRSI DRSI

I. faza do 2020 DRSI

II. faza po 2020 DRSI

R.8 Maribor–Šentilj (AT)

R.8.1 Maribor-Šentilj: nadgradnja U.12.1, R.39 do 2018 DRSI 2017-2022 DRSI

R.8.2 Maribor-Šentilj-d.m.: gradnja II. tira R.21, U. 12.1, R.39 do 2023 DRSI po 2022 DRSI

R.9 Pragersko–Maribor

R.9.1 Pragersko-Maribor: nadgradnja R.1.4, R.21, U. 12.1, R.39

R.10 Zidani Most–Pragersko

R.10.1 Zidani Most - Celje: nadgradnja proge in postaj R.39 do 2016 DRSI 2016-2020 + 2 leti zaključevanje DRSI

R.10.2 Poljčane - Slovenska Bistrica: nadgradnja - - 2016-2018 DRSI

R.10.3 Šentjur-Pragersko: uvedba APB-ja R.21 2016 DRSI - DRSI

R.10.4 Celje-Pragersko: nadgradnja postaj R.39 2017 DRSI - DRSI

R.3.2 2022-2029

2022-2029 DRSI

DRSIDRSI2016-2024R.4, U.2.3, R.39Ljubljana-Jesenice: dograditev dodatnega tira 

DRSI

Elementi železniškega omrežja

Koridor, ki povezuje Koper in Ljubljano z vzhodno Evropo, se večinoma uporablja za prevoz tovora, vendar ponuja tudi možnost za mednarodni potniški promet na odseku od Divače do Ljubljane. Je del sredozemskega (MED) in 

baltsko-jadranskega koridorja TEN-T. Da bi se spopadli s pričakovano rastjo potreb po prevozu tovora v pristanišču Koper in s podobno rastjo v gospodarstvu, je treba povečati zmogljivost. Poleg tega je Koper glavno slovensko 

pristanišče TEN-T in eno od najpomembnejših pristanišč v Jadranskem morju. Poleg povečanja zmogljivosti glede na pomembnost železniške povezave za tovorni promet bo moralo železniško omrežje izpolniti naslednja 

minimalna tehnična merila: 22,5 t osne obremenitve, 740 m dolge vlake, ERTMS, elektrifikacija. Osnova za projektno hitrost je do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi 

možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. 

R.1.4 Divača-Ljubljana: nadgradnja proge
R.2.1, R.5.1, R.7.1, R.9.1, R.11.1, R.21

U.14.6

Odsek je del TEN-T jedrnega omrežja, namenjen mešanemu prometu. Na njem je potrebno zagotoviti TEN-T standarde s tem, da so osna obremenitev, hitrost, elektrifikacija in zmogljivost ustrezni, nadgradnja pa je potrebna glede 

na zahtevo za dolžino vlakov 740 metrov in uvedbo ERTMS. Proga naj bo za potniški promet usposobljena za hitrosti do 160 km/h in za tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI 

glede na funkcionalnost prog.

Odsek spada v celovito omrežje TEN-T, pomembno je za tovor in vsaj 2/3 dolžine na odseku Ljubljana-Kranj za potniški promet (dnevne migracije potnikov). Potrebno je povečati zmogljivost proge in jo nadgraditi za večjo raven 

(kakovost) storitve.  Progo je potrebno usposobiti za hitrosti do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. 

Upošteva se dolžina vlakov 740 m. Uvede se sistem ERTMS. Železniški predor Karavanke je treba urediti v skladu z zahtevami prometne varnosti in prepustne zmogljivosti.

R.3.1 Ljubljana-Jesenice: nadgradnja R.3.3, R.4.1, U.2.1, U.2.2, R.39 2016-2024

R.7.2 vozlišče Pragersko R.39

LŽV je križišče mednarodnih prometnih koridorjev in najbolj pomembno nacionalno prometno vozlišče. Povečanje zmogljivosti je nujno tako za zagotovitev prepustnosti za blagovne tokove kot tudi izboljšanje uslug za javni 

potniški promet. Poleg same preureditve (reorganiziranja) obstoječega vozlišča, podaljšanja in izgradnje manjkajočih tirov (npr. Tivolski lok in drugo), bo potrebno zagotoviti tudi obvoznico za tovorni promet, da ne bo več potekal 

preko glavne železniške postaje. Uredi se potniška postaja Ljubljana. Uvede se sistem ERTMS.

Odsek je del BA koridorja in jedrnega TEN-T omrežja; namenjen je mešanemu prometu. Gre za enotirno progo, kjer je potrebno povečati kapacitete (tudi z izgradnjo 2. tira) in progo nadgraditi za doseganje TEN-T standardov 

(predvsem osna obremenitev 22,5 ton, hitrost do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino 

vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.

2016 DRSI

Odsek spada v Baltsko-jadranski (BA) in MED koridor ter je del jedrnega TEN-T omrežja. Namenjen je mešanemu prometu. Na njem je potrebno zagotoviti TEN-T standarde za jedrno omrežje s tem, da sta osna obremenitev in 

zmogljivost ustrezni, proga je tudi elektrificirana, nadgradnja pa je potrebna za doseganje večje hitrosti, in sicer za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja 

skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Upoštevati je treba dolžino vlakov 740 metrov in uvedbo ERTMS.

Odsek spada v Baltsko-jadranski (BA) in MED koridor ter je del jedrnega TEN-T omrežja. Namenjen je mešanemu prometu. Na njem je potrebno zagotoviti TEN-T standarde za jedrno omrežje s tem, da sta osna obremenitev in 

zmogljivost ustrezni, proga je tudi elektrificirana, nadgradnja pa je potrebna za doseganje večje hitrosti, in sicer za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja 

skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Upoštevati je treba dolžino vlakov 740 metrov in uvedbo ERTMS.

Odsek je del MED koridorja in jedrnega TEN-T omrežja; odsek Murska Sobota-Hodoš je namenjen predvsem tovornemu prometu, drugje pa mešanemu; proga ustreza TEN-T standardom (oz. bo z dokončanjem investicije, ki je v 

teku) in za enkrat ima tudi dovolj kapacitet, čeprav je enotirna. Morebitna gradnja dodatnega 2. tira je odvisna od načrtov Madžarske oz. povečanja prometnih tokov. Uvede se sistem ERTMS.

Odsek je del BA in MED koridorja ter jedrnega TEN-T omrežja; namenjen je mešanemu prometu. Zmogljivost proge je ustrezna, nadgradnja pa je potrebna za doseganje TEN-T standardov (predvsem osna obremenitev 22,5 ton, 

hitrost do 160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.

Odsek je del BA koridorja in jedrnega TEN-T omrežja; namenjen je mešanemu prometu. Zmogljivost proge je ustrezna, nadgradnja pa je potrebna za doseganje TEN-T standardov (predvsem osna obremenitev 22,5 ton, hitrost do 

160 km/h za potniški promet in do 100 km/h za tovorni promet, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.



Priloga 2 - Železniški promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

R.11 Postojna–Ilirska Bistrica–Šapjane (HR)

R.11.1 Pivka-Ilirska Bistrica-Šapjane: nadgradnja proge

R.1.4

R.21

R.39

DRSI DRSI

R.21 ETCS

R.21.1 ERTMS R.22.1 2016 DRSI, DRI, SŽ - DRSI, DRI, SŽ

R.21.2 ETCS oz. ERTMS na odseku Zidani Most-Dobova-d.m in Pragersko-Šentilj-d.m. R.21.1 2016-2019 DRSI, DRI, SŽ 2018-2020 DRSI, DRI, SŽ

R.22 Elektrifikacija

R.22.1 spremeba sistema napetosti vozne mreže R.21.1 DRSI DRSI

R.22.2 elektrifikacija regionalnih prog R.23, U, R.21.1, R.39 2016-2018 DRSI DRSI

R.23
Obnova, nadgradnja ali novogradnja drugih prog (podroben seznam vseh ostaloh prog, ki niso podrobno navedene v 

nadaljevanju, bo predmet operativnega načrta)

R.23.1 Ormož-Središče-d.m R.1.4, R.22.2, R.39 do 2025 DRSI po 2030 DRSI

do leta 2025 DRSI do leta 2029 DRSI

DRSI DRSI

DRSI

2016-2025 2023-2029 DRSI

R.23.4 Celje-Velenje R.22.2, R.23.2, U 13, R.39 do 2016 DRSI do 2030 DRSI

R.23.5 d.m.-Rogatec-Grobelno R.22.2, R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.6 d.m.-Imeno-Stranje R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.7 Maribor-Prevalje-d.m. R.22.2, R.23.2, U.12 (Maribor-Ruše), R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.8 Ljutomer-Gornja Radgona R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.9 d.m.-Lendava R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.10 cepišče Prešnica-Podgorje-d.m R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.11 Jesenice-Sežana R.22.2, R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.12 Šempeter pri Gorici-Vrtojba R.22.2, R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.13 Prvačina-Ajdovščina R.22.2, R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.14 cepišče Kreplje-Repentabor-d.m. R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.15 Sevnica-Trebnje R.22.2, R.23.2, R.39 do 2016 DRSI po 2030 DRSI

R.23.16 Grospulje-Kočevje R.23.2, do 2016 DRSI 2016-2018 DRSI

R.23.17 Nove regionalne in konkurenčne proge R.22.2, R.23.2, U, R.39 do 2030 DRSI po 2032 DRSI

R.23.17.1 Ljubljana–Letališče JP–Kranj R.22.2, R.23.2, U, R.39 do 2029 DRSI do 2034 DRSI

R.23.17.2 Ljubljana–Celje R.22.2, R.23.2, U, R.39 do 2032 DRSI do 2040 DRSI

R.23.17.3 Ljubljana–Divača–Sežana d.m. R.22.2, R.23.2, U, R.39 do 2030 DRSI po 2040 DRSI

R.24 Varnost

R.24.1 Uskladitev zakonodaje 2016 DRSI, AŽP -

DRSI

DRSI

R.31 Reorganizacija uporabnin za uporabo prog

R.31.1 Prilagoditev metodologije izračuna uporabnine stalen AŽP - -

R.32 Večletna pogodba o izvajanju javne službe

R.32.1 Spremembe in dopolnitve večletne pogodbe za potniški promet

R.2., R.3., R.4., R.5., R.6., R.9., R.10., R.22.2., 

R.23.2., R.23.3., R.23.16., R.23.17., R.34., R.38. 

R.40., R.44. 

2018 DRSI stalen ukrep DRSI

R.33 Povečanje finančne vzdržnosti

R.22.2, R.23.16, U.3.1, U.3.2, R.4, R.39d.m.-Metlika-LjubljanaR.23.2

Odprava nevarnih železniških prehodov: za ta namen bi bilo potrebno spremeniti zakonodajo na tem področju in ponovno opredeliti kakšne vrste železniških prehodov lahko opredelimo kot ustrezno oz. neustrezno zavarovane in s 

tem nevarne. V nadaljevanju je na podlagi tega treba pripraviti terminski plan odprave neustrezno zavarovanih železniških prehodov.

Odsek spada v celovito TEN-T omrežje in ima pomemben potencial predvsem za tovorni promet. Na progi je potrebno povečati zmogljivost in jo nadgraditi za večjo raven storitve, in sicer predvsem povečati hitrost in pogostost za 

potniški promet ter ustrezno prepustno in prevozno zmogljivost za tovorni promet. Progo usposobiti za potniški promet do 160 km/h in tovorni promet do 100 km/h, pri čemer bodo upoštevana tudi možna odstopanja skladno s TSI 

glede na funkcionalnost prog. Zagotoviti dolžino vlakov 740 metrov in uvesti ERTMS.

Železniško omrežje

Namestitev sistema ETCS na proge, ki niso opisane v prejšnjih ukrepih, bi omogočala povečanje interoperabilnosti celotnega omrežja. Smiselna je namestiti ETCS tudi na druge proge slovenskega omrežja (v celoti in ne samo na 

TEN-T omrežje). Z nadaljnjimi študijami bodo pri vsakem primeru določene posebne potrebe in potrebni tehnični parametri (npr. ETCS 2. raven na glavnih in ETCS Regional na regionalnih progah).

Elektrifikacija regionalnih železniških prog bi omogočila večjo učinkovitost obstoječe infrastrukture. Z nadaljnjimi študijami bodo pri vsakem primeru določene posebne potrebe in potrebni tehnični parametri.

S študijami posameznih odsekov bo ugotovljena potreba po obnovi in nadgradnji prog, ki niso bile zajete v specifičnih ukrepih, pri čemer bo upoštevan koncept delovanja ter gospodarski in okoljski vidiki (regionalne proge in 

proge do sosednjih držav, ki niso zajete v TEN-T omrežje).

R.23.3 Lj. Šiška-Kamnik Graben
R.22.2, R.23.2, U.1, R.4

R.39
DRSI

DRSI -R.24.2 Analiza in program za določitev prioritet 2016

Delovanje/organizacija železnice

Uporabnine za uporabo prog morajo biti sorazmerne z izpusti in zato v skladu z načelom odgovornosti povzročitelja. Uporabnine morajo biti enake mejnim stroškom, ki nastanejo neposredno pri izvajanju  storilve  železniškega  

prometa;  spremeniti je potrebno sistem zaračunavanja uporabnin  z  uvedbo  primerneih spodbude za opremljanje vlakov z ETCS.Uporabnine za uporabo prog je treba uskladiti z upravami železnic sosednjih držav, s čimer  bo 

olajšan mednarodni promet.

Pogodba/pogodbe o izvajanju javne službe v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta 

(EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 so temeljno orodje za zagotavljanje preglednosti in učinkovitosti pri opravljanju storitev javnega prevoza. Zato razširjeno izvajanje pogodb o izvajanju javne službe ni potrebno le zaradi skladnosti, 

temveč tudi kot prvi korak za doseganje boljše kakovosti slovenskega prometnega sistema. Tipologija in trajanje pogodbe o izvajanju javne službe morata biti določena z analizo posameznih primerov, skupaj z uporabnostjo 

lastnega modela (ki lahko temelji na vprašanjih popolne skladnosti ali na uporabnosti po temeljitem ovrednotenju tehničnih in finančnih zahtev).

Povečanje finančne vzdržnosti je eden od ciljev vseevropskega prometnega omrežja. Da bi dosegli ta cilj, je treba optimizirati organizacijsko strukturo železniškega sistema ter povečati učinkovitost delovanja in vzdrževanja. S 

finančno vzdržnostjo železniškega prometnega sistema naj bi se zmanjšala odvisnost sistema od javnih subvencij. Z nadaljnjimi študijami bodo ocenjeni konkretni ukrepi, ki so potrebni za optimizacijo stroškov in prihodkov.
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R.33.1 Spremembe in dopolnitve večletne pogodbe za vzdrževanje javne železniške infrastrukture vsi ukrepi 2018 DRSI stalen ukrep DRSI

R.33.2 Optimizacija organizacijske strukture železniškega sistema Optimizacija organizacijske strukture 2018 MzI

R.34 Izboljšanje železniškega potniškega voznega parka

R.34.1 Modernizacija in nabava voznih sredstev R.32.1 - koncesionar in koncedent 2023-2030 koncesionar in koncedent

R.35 Izboljšanje železniškega tovornega voznega parka

R.35.1
Država sprejme ukrepe s katerimi spodbuja (pomaga)prevoznika pri bolj učinkovitem črpanju sredstev EU za 

posodobitev  voznega parka oz. nakupu opreme.
R.21 - - - -

R.36 Posodobitev zakonodaje in smernic za načrtovanje

R.36.1 Pregled zakonodaje in prilagoditev smernic s ciljem racionalizacije 2016 MzI - -

R.37 Razvoj koncepta za vzdrževanje železniškega omrežja

R.37.1 Model upravljanja in vzdževanja infrastrukture 2017-2019 Upravljavec JŽI - -

R.37.2 Primerjava z EU 2017-2019 DRSI - -

R.38 Reorganizacija delovanj/voznih redov

R.38.1 V okviru priprave konkretnih PN za povečano vlogo JPP v RS (poudarek na večjih aglomeracijah) U stalen Naročniki - -

R.39
Ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov plana na okolje,  

naravo,  zdravje ljudi in kulturno dediščino (omilitveni ukrepi)

Ro.39.1 Operativni program za hrup 2016-2022 DRSI - -

R.39.2 Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje stalen Naročniki - -

R.40 Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem

R.40.1 Intermodalno potniško središče stalen  2020

R.40.2 Logistični centri

R.41 Recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji

R.41.1 Upošteva se pri pripravi projektov tam kjer je primerno, smiselno in uporabno vsi ukrepi stalen Naročniki

Da bi se povečal delež železniškega prometa, je potrebna preureditev voznega reda (taktni vozni red) za izboljšanje povezanosti in učinkovitosti zagotovljenih storitev. V nadaljnjih študijah bo ta možnost analizirana ob 

upoštevanju potniškega potenciala ter operativnih in infrastrukturnih zahtev in možnosti.

Tovorni vozni park je večinoma sestavljen iz običajnih zaprtih in odprtih vagonov, med katerimi so nekateri primerni za kombinirani prevoz. Prvi korak k razvoju tega ukrepa je celovita analiza trenutnih organizacijskih, operativnih 

in vzdrževalnih struktur železniškega operaterja ter s tem prihodnjih zahtev, ter operacijskega in vzdrževalnega načrta. Ko bodo ugotovljene dejanske potrebe, bodo na podlagi nadaljnjih študij opredeljene specifične tehnične 

zahteve glede železniškega voznega parka.

Zakonodaja in smernice za načrtovanje, povezane z železnico, morajo spodbujati razvoj sektorja in morajo  biti v skladu z najboljšo mednarodno prakso in z evropskimi uredbami, zlasti v zvezi z varnostjo, interoperabilnostjo, 

trajnostjo prometa in okoljem.

Republika Slovenija razpolaga z razvejano infrastrukturo tako na področju cest kot na področju železnic ter ostale infrastrukture. Infrastruktura omogoča mobilnost ljudi in izvajanje gospodarskih aktivnosti. V preteklih letih so 

upravljavci začeli z različnimi meritvami stanja, ki omogočajo ugotavljanje realnega stanja kakovosti infrastrukture. V nekateri segmentih je uveden računalniško podprt sistem, ki omogoča sprotno spremljene stanja ter omogoča 

pripravo planov obnov na osnovi matematičnih modelov . Taki sistemi omogočajo učinkovito upravljanje infrastrukture ter omogočajo, da sistem postane tudi finančno vzdržen na dolgi rok. Sistemi, ki temeljijo na realih podatkih o 

stanju infrastrukture omogočajo tudi ustreznejše planiranje potrebnih finančnih sredstev na dolgi rok. Po vzpostavitvah teh podlag se bodo sklepale tudi večletne pogodbe za vzdrževanje železniške infrastrukture.

Da bi povečali konkurenčnost železniškega prometa v primerjavi z drugimi načini prevoza, je treba posodobiti železniški vozni park, skladno s predvidenimi izboljšavami infrastrukture. Prvi korak k razvoju tega ukrepa je celovita 

analiza trenutnih organizacijskih, operativnih in vzdrževalnih struktur železniškega operaterja ter s tem prihodnjih zahtev, ter operacijskega in vzdrževalnega načrta. Ko bodo ugotovljene dejanske potrebe, bodo na podlagi 

nadaljnjih študij opredeljene specifične tehnične zahteve glede železniškega voznega parka.

Ukrepi varstva okolja pred hrupom zaradi železniškega prometa obsegajo predvsem ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa na viru (modernizacija tirnih vozil in posodobitev železniške infrastrukture), ukrepe za preprečevanje širjenja 

hrupa v okolje (klasične in nizke protihrupne ograje) in ukrepe na stavbah (protihrupna sanacija fasadnih elementov). Konkretnejše ukrepe je treba opredeliti v operativnem programu varstva pred hrupom, ki mora zajemati vse 

pomembne železniške proge in železniško omrežje na obeh poselitvenih območjih (MO Ljubljana in MO Maribor). Zmanjšanje emisije hrupa je treba upoštevati tudi pri izvedbi ukrepov R.34 in R.35 (posodobitev voznega parka in 

tehnični ukrepi na tirnih vozilih). Z vidika zmanjšanja degradacije naravnega okolja ima rekonstrukcija obstoječih infrastrukturnih povezav prednost pred gradnjo novih prometnic, prav tako ima umeščanje prometne infrastrukture 

v že obstoječe infrastrukturne koridorje prednost pred umeščanjem v naravno ohranjen prostor. Pri načrtovanju prometne infrastrukture v prostor je potrebno zagotoviti trajnostno gospodarjenje z zemljišči in varovanje tal. Poseg 

na kmetijska in gozdna zemljišča je potrebno zmanjšati na najmanjšo možno mero ter pri tem prednostno načrtovati poseg po zemljiščih s slabšim pridelovalnim potencialom ter zemljiščih izven strjenih gozdnih kompleksov ter 

območij gozdov z lesno proizvodnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti. Železniška infrastruktura naj se ne umešča v priobalna in obalna zemljišča. Tovrstni posegi lahko povzročijo bistvene vplive na ekološko stanje 

vodotokov, zmanjšanje retenzijskih površin, kakor tudi kumulativne vplive na biodiverziteto območja in ekosistemske usluge območja. Pri načrtovanju železniške infrastrukture na območjih izredno visoko, zelo visoko in visoko 

ranljivih vodonosnikov je potrebno preučiti in načrtovati ustrezne tehnične rešitve, ki bodo preprečevale negativne vplive tako v primeru gradnje in obratovanja kakor tudi v primeru izrednih dogodkov. Pri umeščanju v prostor se 

je potrebno izogibati vodovarstvenim območjem in območjem, ogroženim zaradi poplav in z njimi povezane erozije. Infrastrukturni koridorji naj se prednostno ne umeščajo v območja kulturne dediščine in v območja izjemnih 

krajin in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Z ustreznimi tehničnimi ukrepi je potrebno zagotavljati kakovostno krajinsko sliko s sledenjem naravnim in kulturnim danostim in topografiji območja. 

Pri umeščanju železniške infrastrukture v prostor se je potrebno izogibati umeščanju objektov v območja z naravovarstvenim statusom (Natura 2000 območja, zavarovana območja, naravne vrednote, EPO, območja, ki so 

predlagana za zavarovanje). Čas izvajanja posegov se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin. V primeru, da je elektrifikacija železniške proge načrtovana na območju preletnih in selitvenih poti ptic, je treba za 

preprečitev trkov ptic z električnimi vodniki predvideti ustrezne tehnične rešitve. Prednost pri izboru naj imajo variante, ki imajo manjši vpliv na migracijske poti prostoživečih živali (takšne z daljšim potekom v tunelih, pokritih 

vkopih, takšne ki sekajo manj migracijskih poti). V primeru fragmentacije migracijskih poti, je potrebno zagotoviti ustrezne prehode  načrtovane v skladu s pozitivno izkazano prakso na območju Evropske unije.

V novi TEN-T uredbi so navedena naslednja prometna vozlišča v Sloveniji: Ljubljana in Koper kot vozlišča v jedrnem delu TEN-T omrežja, Maribor pa kot vozlišče v celovitem delu TEN-T omrežja. Na teh točkah je največji potencial 

za razvoj logistične dejavnosti na področju tovora, v Ljubljani in Mariboru pa tudi za vzpostavitev ločenih multimodalnih platform za potnike. Vendar je lahko v Sloveniji tudi širše (v večjem obsegu) poskrbljeno za prenos tovora in 

prehod potnikov iz enega načina transport v drugega. S tem bi omogočili učinkovito kombiniranje različnih načinov prevoza v transportni verigi in s tem povečali učinkovitost prometa. Za ta namen je potrebno v prihodnje 

identificirati možne točke prehajanja potnikov in blaga med različnimi načini transporta. Kjer bi se izkazalo za potrebno in učinkovito, je potrebno oblikovati intermodalne potniške platforme za povečanje uporabe javnega 

potniškega prometa oz. zagotoviti ustrezno povezanost logističnih tovornih terminalov z različnimi načini transporta, kjer je za to izražen interes gospodarstva.

Spodbujanje recikliranja in uporabe lastnih odpadkov pri gradnji in rekonstrukciji prometne infrastrukture in tudi uporabe certificiranih gradbenih materialov iz recikliranih stranskih proizvodov ali odpadnih materialov, ki nastajajo 

v drugih sektorjih (pri naročanju se upošteva tudi Uredba o zelenem javnem naročanju). Pri uporabi gradbenih materialov za prometno infrastrukturo, ki niso primarnega naravnega izvora, je treba upoštevati dejstvo, da gre za 

uporabo večjih količin gradbenih materialov, predvsem kot gradbena polnila in da se nekatere nevarne snovi iz odpadnih materialov lahko trajno mobilizirajo. Novi gradbeni materiali pa imajo lahko tudi boljše funkcionalne 

lastnosti v primerjavi z izvorno naravnimi.



Priloga 2 - Železniški promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

R.42 Pripravljenost na ekstremne vremenske pojave

R.42.1 Smernice vsi ukrepi 2016 DRSI

R.43
Zagotovitev migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnost voznikov pred trki s prostoživečimi 

živalmi

R.43.1
Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov 

na JŽI
vsi ukrepi stalen DRSI

R.44 Dostopnejša infrastruktura manj mobilnim osebam

Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov 

na JŽI
vsi ukrepi stalen DRSI

Zagotoviti ustrezno dostopnost infrastrukture vsem uporabnikom, in infrastrukturo tako prilagoditi, da bo ta bolj dostopna za manj mobilne osebe kot na primer: ureditev dostopov s peronov.

V skladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 1315/2013 v smislu prilagajanja podnebnim spremembam: s podrobnimi dokumenti zagotoviti izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture na podnebne spremembe in na podlagi 

rezultatov analize izvesti ukrepe in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost infrastrukture na podnebne spremembe. Torej je treba razviti smernice, metodologije in postopke za zbiranje  informacij o ekstremnih vremenskih 

pojavih ter za  načrtovanje in  izvajanje ukrepov za zmanjšanje občutljivosti prometne infrastrukture na ekstremne vremenske pojave.

Zagotavljanje migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnosti voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi: pri novo načrtovanih železniških progah zagotoviti ohranitev obstoječih migracijskih poti prostoživečih živali z 

izgradnjo ustreznih objektov ali drugih ureditev za prehajanje (predvsem za velike sesalce in netopirje). Za potrebe načrtovanja se že v začetni fazi izdela namenska študija (oz. povzame rezultate že opravljenih študij, če ti 

obstajajo), ki obsega podatke o vrstah, katerih migracija bo s posegom prizadeta, in usmeritve projektantu za načrtovanje objekta oz. ureditve (lokacijo, obliko, velikost, zasaditev objekta in okolice in podobno).


