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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev projektov »Investicijskega vzdrževanja, manjših obnov JŽI in kolesarnic« 
v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije dne 
……...... sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 se skladno s podatki iz priloženih tabel uvrstijo 
naslednji projekti:
- 2431-21-0163 ''Obnova zg. ustroja proge na odseku Borovnica-Verd''
- 2431-21-0164 ''Zamenjava postavljalne mize na postaji Ljubljana''
- 2431-21-0165 ''Zamenjava kretnice št. 1 na postaji Ljubljana''
- 2431-21-0166 ''Sanacija hidroizolacije na podvozu Dunajska cesta''
- 2431-21-0167 ''Ureditev posl. prostorov -Masarykova 15, Ljubljana''
- 2431-21-0168 ''Sanacija žel. proge na delu odseka Rižana-Koper''
- 2431-21-0169 ''Sanacija konstrukcije mostu(proga Sevnica-Trebnje)''
- 2431-21-0170 ''Zamenjava kretnic št. 8 in 9 na postaji Breg''
- 2431-21-0171 ''Delna obnova levega tira na odseku Kresnice-Laze''
- 2431-21-0172 ''Nadgradnja nadz. sistema za kakovost omrežja GSM-R''
- 2431-21-0173 ''Nov AB prepust na odseku proge Lj. Črnuče-Domžale''
- 2431-21-0174 ''Ukrepi na tiru 1 za kategorijo D na postaji Rižana''
- 2431-21-0175 ''Manjše obnove JŽI 2021 in kolesarnic 2021-2023''.
                                                                                                                      
                                                                                                        mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                        v. d. generalnega sekretarja

Prejmejo:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo
- Aleš Mihelič, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
- Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za 

infrastrukturo 
- Ljiljana Herga, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo
- mag. Suzana Habjanič Gorše, vodja Sektorja za gospodarske javne službe, Direkcija RS za 

infrastrukturo
- Iztok Slatinšek, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vzdrževanje, obratovanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture je obvezna gospodarska 
javna služba, ki se izvaja na podlagi Zakona o železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 99/15, 30/18 in 
82/21) in Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja 
in obnavljanja javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št 81/18). Gospodarsko javno službo 
opravlja upravljavec na podlagi pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe. Vlada RS je 
sklenila z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o., Pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne 
železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2030 (v nadaljnjem besedilu: pogodba). V 
skladu s pogodbo se natančne vrednosti del po pogodbi in njihov obseg za vsako proračunsko 
obdobje v času veljavnosti pogodbe določijo v aneksu k pogodbi. Za leto 2021 je Vlada RS z 
upravljavcem JŽI sklenila aneks št. 1 k pogodbi. V medresorski proceduri je prav tako predlog za 
sklenitev aneksa št. 2 k pogodbi, ki se nanaša na Ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na 
železniških postajah v letu 2021, 2022 in 2023 ter vir sredstev za financiranje teh obnov.

Za pravočasno zagotavljanje ustreznih pravnih podlag za financiranje storitev upravljavca JŽI iz 
proračuna RS za leta 2021, 2022 in 2023 je vzporedno k aktivnostim, ki so potrebne za sklenitev 
aneksa št. 2 k pogodbi, potrebno izvesti postopke uvrstitve projektov »Investicijskega vzdrževanja, 
manjših obnov JŽI in kolesarnic« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024.

Za izvedbo in financiranje storitev upravljavca JŽI v okviru aneksa št. 1 ter za sklenitev aneksa št. 2 k 
pogodbi je nujno, da se s sklepom Vlade RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 do 2024
uvrstijo naslednji projekti: 
- 2431-21-0163 ''Obnova zg. ustroja proge na odseku Borovnica-Verd''
- 2431-21-0164 ''Zamenjava postavljalne mize na postaji Ljubljana''
- 2431-21-0165 ''Zamenjava kretnice št. 1 na postaji Ljubljana''
- 2431-21-0166 ''Sanacija hidroizolacije na podvozu Dunajska cesta''
- 2431-21-0167 ''Ureditev posl. prostorov -Masarykova 15, Ljubljana''
- 2431-21-0168 ''Sanacija žel. proge na delu odseka Rižana-Koper''
- 2431-21-0169 ''Sanacija konstrukcije mostu(proga Sevnica-Trebnje)''
- 2431-21-0170 ''Zamenjava kretnic št. 8 in 9 na postaji Breg''
- 2431-21-0171 ''Delna obnova levega tira na odseku Kresnice-Laze''
- 2431-21-0172 ''Nadgradnja nadz. sistema za kakovost omrežja GSM-R''
- 2431-21-0173 ''Nov AB prepust na odseku proge Lj. Črnuče-Domžale''
- 2431-21-0174 ''Ukrepi na tiru 1 za kategorijo D na postaji Rižana''
- 2431-21-0175 ''Manjše obnove JŽI 2021 in kolesarnic 2021-2023''.

Skupna vrednost obravnavanih projektov znaša 19.437.016,01 evra, in sicer v letu 2021 v višini 
13.084.016,01 evra, v letu 2022 v višini 4.353.000,00 evrov ter v letu 2023 v višini 2.000.000,00
evrov. 

Nujnost izvedbe dodatnih obnovitvenih del je pogojena z infrastrukturno dotrajanimi odseki železniški 
prog, ki se kažejo v dotrajanosti materialov zgornjega ustroja, kot uničena in zdrobljena tirna greda, 
na več mestih so blatna mesta, kar vpliva na stabilnost tira, ipd… Sanacija objektov z izvedbo rednih 
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vzdrževalnih del zaradi dotrajanosti ni več možna, na posameznih mestih je potrebna celovita 
sanacija zgornjega in spodnjega ustroja. Za zagotavljanje varnosti železniškega prometa je potrebno 
stanje objektov čim prej sanirati, v nasprotnem primeru bo potrebno uvesti ukrepe vpeljave počasne 
vožnje oziroma obravnavani odsek in tir zapreti za odvijanje železniškega prometa. Na omrežju 
železniških prog v RS je namreč še vedno veliko nenadgrajenih in neobnovljenih odsekov prog, 
katerih stanje se zaradi pretečenih normalnih eksploatacijskih dob rapidno poslabšuje. Na podlagi 
zagotavljanja proračunskih finančnih sredstev na področju investicijskega vzdrževanja JŽI bo nivo 
objektov zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog ter SV, TK in EE naprav ostal na nivoju, ki 
še zagotavlja varnost in urejenost železniškega prometa. V primeru, da navedenih finančnih sredstev 
ne bi bilo možno zagotoviti pa so ukrepi, kot je uvedba dodatnih počasnih voženj, zaprtje tirov ali 
odsekov prog na najbolj kritičnih mestih, neizbežni. Zaradi predvidenega povečanja števila
uporabnikov storitev železniškega potniškega prevoza, ki za prihod do železniških postaj in 
postajališč uporabljajo kolesa, je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest za kolesa. 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t+1 Znesek za t+2

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0163 
''Obnova zg. 
ustroja proge 

na odseku 
Borovnica-

Verd''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0164 
''Zamenjava 
postavljalne 

mize na postaji 
Ljubljana''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0165 
''Zamenjava 
kretnice št. 1 

na postaji 
Ljubljana''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0166 
''Sanacija 

hidroizolacije 
na podvozu 
Dunajska 

cesta''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0167 
''Ureditev posl. 

prostorov -
Masarykova 

15, Ljubljana''

153192 -
Vzdrževanje
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0168 
''Sanacija žel. 
proge na delu 

odseka 
Rižana-Koper''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
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Direkcija
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0169 
''Sanacija 

konstrukcije 
mostu(proga 

Sevnica-
Trebnje)''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0170 
''Zamenjava

kretnic št. 8 in 
9 na postaji 

Breg''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0171 
''Delna obnova 
levega tira na 

odseku 
Kresnice-Laze''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0172 
''Nadgradnja 

nadz. sistema 
za kakovost 

omrežja GSM-
R''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0173 
''Nov AB 

prepust na 
odseku proge 

Lj. Črnuče-
Domžale''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0174 
''Ukrepi na tiru
1 za kategorijo 

D na postaji 
Rižana''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0175 
''Manjše 

obnove JŽI 
2021 in 

kolesarnic 
2021-2023''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0175 
''Manjše 

obnove JŽI 
2021 in 

kolesarnic 
2021-2023''

170068 -
Vzdrževanje 

stavb, ki nimajo 
statusa JŽI

0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-21-0175 
''Manjše 

obnove JŽI 
2021 in 

kolesarnic 
2021-2023''

559 - Sklad za 
podnebne 

spremembe
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t+1 Znesek za t+2

Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-20-0001 
''Obnavljanje 
železniške 

infrastrukture 
2021-2025''

170068 -
Vzdrževanje 

stavb, ki 
nimajo statusa 

JŽI

150.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
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Direkcija 
Republike 

Slovenije za 
infrastrukturo

2431-20-0001 
''Obnavljanje 
železniške 

infrastrukture 
2021-2025''

153192 -
Vzdrževanje 
železniške 

infrastrukture

11.934.016,01
EUR

1.353.000,00
EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-17-0003
Program 

Sklada za 
podnebne 

spremembe

559 - Sklad za 
podnebne 

spremembe

1.000.000,00
EUR

3.000.000,00
EUR

2.000.000,00 
EUR

SKUPAJ: 13.934.016,01 
EUR

4.353.000,00
EUR

2.000.000,00
EUR

Proračunska sredstva za financiranje obravnavanih projektov so za leta 2021, 2022 in 2023 v skupni višini 
13.437.016,01 evrov predvidena v skladu s tabelo II.a.

Manjkajoča proračunska sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo iz evidenčnega projekta 2550-17-
0003 »Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe« v višini 6.000.000,00 evrov na novi projekt 2431-
21-0175  »Manjše obnove JŽI 2021 in kolesarnic 2021-2023«.

Proračunska sredstva za financiranje posameznih projektov so za leta 2021, 2022 in 2023 v skupni višini 
19.437.016,01 evrov predvidena v skladu s spodnjo tabelo.

Leto 2023
PP 153192 PP 170068 PP 559 PP 153192 PP 559 PP 559

2431-21-0163 ''Obnova zg. ustroja proge na odseku Borovnica-Verd'' 636.343,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.343,17
2431-21-0164 ''Zamenjava postavljalne mize na postaji Ljubljana'' 711.216,04 0,00 0,00 853.000,00 0,00 0,00 1.564.216,04
2431-21-0165 ''Zamenjava kretnice št. 1 na postaji Ljubljana'' 498.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.800,00
2431-21-0166 ''Sanacija hidroizolacije na podvozu Dunajska cesta'' 365.806,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.806,40
2431-21-0167 ''Ureditev posl. prostorov -Masarykova 15, Ljubljana'' 494.394,93 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 994.394,93
2431-21-0168 ''Sanacija žel. proge na delu odseka Rižana-Koper'' 1.741.165,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.165,39
2431-21-0169 ''Sanacija konstrukcije mostu(proga Sevnica-Trebnje)'' 539.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.700,00
2431-21-0170 ''Zamenjava kretnic št. 8 in 9 na postaji Breg'' 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
2431-21-0171 ''Delna obnova levega tira na odseku Kresnice-Laze'' 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.000,00
2431-21-0172 ''Nadgradnja nadz. sistema za kakovost omrežja GSM-R'' 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
2431-21-0173 ''Nov AB prepust na odseku proge Lj. Črnuče-Domžale'' 311.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.508,80
2431-21-0174 ''Ukrepi na tiru 1 za kategorijo D na postaji Rižana'' 952.355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.355,30
2431-21-0175 ''Manjše obnove JŽI 2021 in kolesarnic 2021-2023'' 3.886.725,98 150.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 10.036.725,98
SKUPAJ 11.934.016,01 150.000,00 1.000.000,00 1.353.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 19.437.016,01

Šifra in naziv projekta
Podatki o načrtovanem financiranju (v EUR)

Leto 2021 Leto 2022
SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani : /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani DA/NE
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predlagatelja:
Gradiva za uvrstitev projektov v veljavni Načrt razvojnih programov se ne objavljajo na spletnih straneh 
ministrstva.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Blaž KOŠOROK
                                                                  DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge:
 Priloga 1: Obrazložitev
 Priloga 2: Tabele 
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PRILOGA 1 – Obrazložitev

Vzdrževanje, obratovanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture je obvezna gospodarska javna 
služba, ki se izvaja na podlagi Zakona o železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 99/15, 30/18 in 82/21) in Uredbe 
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne 
železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št 81/18). Vlada RS je z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o. dne 11.6.2021 
sklenila Pogodbo o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2021 
do 31.12.2030 ter dne 9.7.2021 aneks št. 1 k pogodbi. 

V okviru financiranja storitev upravljavca JŽI iz aneksa št. 1 k pogodbi in predvidene sklenitve aneksa št. 2 k 
pogodbi, ki je v fazi medresorskega usklajevanja, je nujno, da se s sklepom Vlade RS v veljavni Načrt 
razvojnih programov 2021 do 2024 uvrstijo projekti iz spodnje tabele. 

Tabela 1: Ocena vrednosti projektov

Leto 2023
PP 153192 PP 170068 PP 559 PP 153192 PP 559 PP 559

2431-21-0163 ''Obnova zg. ustroja proge na odseku Borovnica-Verd'' 636.343,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.343,17
2431-21-0164 ''Zamenjava postavljalne mize na postaji Ljubljana'' 711.216,04 0,00 0,00 853.000,00 0,00 0,00 1.564.216,04
2431-21-0165 ''Zamenjava kretnice št. 1 na postaji Ljubljana'' 498.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.800,00
2431-21-0166 ''Sanacija hidroizolacije na podvozu Dunajska cesta'' 365.806,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.806,40
2431-21-0167 ''Ureditev posl. prostorov -Masarykova 15, Ljubljana'' 494.394,93 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 994.394,93
2431-21-0168 ''Sanacija žel. proge na delu odseka Rižana-Koper'' 1.741.165,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.165,39
2431-21-0169 ''Sanacija konstrukcije mostu(proga Sevnica-Trebnje)'' 539.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.700,00
2431-21-0170 ''Zamenjava kretnic št. 8 in 9 na postaji Breg'' 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
2431-21-0171 ''Delna obnova levega tira na odseku Kresnice-Laze'' 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.000,00
2431-21-0172 ''Nadgradnja nadz. sistema za kakovost omrežja GSM-R'' 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
2431-21-0173 ''Nov AB prepust na odseku proge Lj. Črnuče-Domžale'' 311.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.508,80
2431-21-0174 ''Ukrepi na tiru 1 za kategorijo D na postaji Rižana'' 952.355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.355,30
2431-21-0175 ''Manjše obnove JŽI 2021 in kolesarnic 2021-2023'' 3.886.725,98 150.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 10.036.725,98
SKUPAJ 11.934.016,01 150.000,00 1.000.000,00 1.353.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 19.437.016,01

Šifra in naziv projekta
Podatki o načrtovanem financiranju (v EUR)

Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ

Skupna vrednost obravnavanih projektov znaša 19.437.016,01 evra, in sicer v letu 2021 v višini 
13.084.016,01 evra, v letu 2022 v višini 4.353.000,00 evrov ter v letu 2023 v višini 2.000.000,00 evrov.

Nujnost izvedbe dodatnih obnovitvenih del je pogojena z infrastrukturno dotrajanimi odseki železniški prog, ki 
se kažejo v dotrajanosti materialov zgornjega ustroja, kot uničena in zdrobljena tirna greda, na več mestih so 
blatna mesta, kar vpliva na stabilnost tira, ipd.. Sanacija objektov z izvedbo rednih vzdrževalnih del zaradi 
dotrajanosti ni več možna, na posameznih mestih je potrebna celovita sanacija zgornjega in spodnjega 
ustroja. Za zagotavljanje varnosti železniškega prometa je potrebno stanje objektov čim prej sanirati, v 
nasprotnem primeru bo potrebno uvesti ukrepe vpeljave počasne vožnje oziroma obravnavani odsek in tir 
zapreti za odvijanje železniškega prometa. Na omrežju železniških prog v RS je namreč še vedno veliko 
nenadgrajenih in neobnovljenih odsekov prog, katerih stanje se zaradi pretečenih normalnih eksploatacijskih 
dob rapidno poslabšuje. Na podlagi zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev na področju investicijskega 
vzdrževanja JŽI bo nivo objektov zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog ter SV, TK in EE naprav 
ostal na nivoju, ki še zagotavlja varnost in urejenost železniškega prometa. V primeru, da navedenih 
finančnih sredstev ne bi bilo možno zagotoviti pa so ukrepi, kot je uvedba dodatnih počasnih voženj, zaprtje 
tirov ali odsekov prog na najbolj kritičnih mestih, neizbežni. 

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2020 na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne 
železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020 in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor ter SŽ-Infrastruktura, d.o.o. pričela z gradnjo dodatnih parkirnih mest za kolesa na območju 
železniških postaj in postajališč v RS.

V okviru projekta je bilo na 27 lokacijah vzpostavljenih dodatnih 2192 parkirnih mest za kolesa, od tega je 
320 parkirnih mest namenjenih izposoji koles in 182 parkirnih mest pa električnim polnilnicam. Po novem je 
na slovenskih železniških postajah in postajališčih na voljo skupaj 3323 parkirnih mest za kolesa.

Lokacije so opremljene z novimi pločevinastimi nadstreški, stojali in potrebno urbano opremo za uporabnike 
parkirišč za kolesa, kot so koši, klopi in servisni stebrički za popravilo kolesa. Prav tako so na osmih 
lokacijah (Krško, Zagorje, Trbovlje, Litija, Škofja Loka, Kranj, Domžale, Nova Gorica) parkirna mesta 
nadzirana s kamerami. Poleg novih parkirnih mest so urejene tudi površine za postavitev in ureditev 
sistemov za izposojo navadnih in električnih koles, ki sta pomembna elementa razvoja strategije mobilnosti v 
prihodnjih letih.

Vrednost izvedenih del, ki so bila financirana iz Sklada za podnebne spremembe, znaša 2.957.763,65 evrov.
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Dne 24.6.2021 je Vlada RS izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), v okviru katerega se zagotavljajo finančna sredstva za 
Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah, ki se izvajajo v okviru obnavljanja JŽI.

Naročnik v predlogu aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture 
za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2030 določa načrtovane vrednosti in obseg obnov javne železniške 
infrastrukture, ki se nanašajo na Ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2021, 
2022 in 2023 ter vir sredstev za financiranje teh obnov.

Upravljavec je za sklenitev aneksa št. 1 k pogodbi naročniku predložil ponudbo Upravljavca, št. P-OBN-83-
1/2020 z dne 16.12.2020 v višini 16.150.000,00 evra. Naročnik je omenjeno ponudbo Upravljavca s 
sklenitvijo aneksa št. 1 k pogodbi za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 potrdil v višini 13.150.000,00 evra. 
Sestavni del ponudbe je finančni plan obnov za leto 2021, v okviru katerega je upravljavec predvidel tudi 
izvedbo projekta Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah v višini 3.000.000,00 
evrov. Naročnik bo s sklenitvijo aneksa št. 2 k pogodbi dodatno potrdil omenjeno ponudbo upravljavca za 
obdobje od 1.10.2021 do 31.12.2021 v višini 1.000.000,00 EUR. Za financiranje projekta Ureditev in 
izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah v letu 2022, v višini  3.000.000,00 evrov in v letu 2023 v 
višini 2.000.000,00 evrov je Upravljavec naročniku v potrditev posredoval ponudbo, št. P-OBNKOL-93/2021 
z dne 18.8.2021 v skupni višini 5.000.000,00 evrov. Naročnik bo s sklenitvijo aneksa št. 2 potrdil omenjeno 
ponudbo  upravljavca  za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023 v višini 5.000.000,00 EUR. Sredstva Sklada za 
podnebne spremembe bo s proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini do največ 
6.000.000,00 evra izplačalo ministrstvo, pristojno za okolje, Upravljavcu na njegov transakcijski račun.

Proračunska sredstva za financiranje naslednjih projektov:
 2431-21-0163 ''Obnova zg. ustroja proge na odseku Borovnica-Verd''
 2431-21-0164 ''Zamenjava postavljalne mize na postaji Ljubljana''
 2431-21-0165 ''Zamenjava kretnice št. 1 na postaji Ljubljana''
 2431-21-0166 ''Sanacija hidroizolacije na podvozu Dunajska cesta''
 2431-21-0167 ''Ureditev posl. prostorov -Masarykova 15, Ljubljana''
 2431-21-0168 ''Sanacija žel. proge na delu odseka Rižana-Koper''
 2431-21-0169 ''Sanacija konstrukcije mostu(proga Sevnica-Trebnje)''
 2431-21-0170 ''Zamenjava kretnic št. 8 in 9 na postaji Breg''
 2431-21-0171 ''Delna obnova levega tira na odseku Kresnice-Laze''
 2431-21-0172 ''Nadgradnja nadz. sistema za kakovost omrežja GSM-R''
 2431-21-0173 ''Nov AB prepust na odseku proge Lj. Črnuče-Domžale''
 2431-21-0174 ''Ukrepi na tiru 1 za kategorijo D na postaji Rižana'',

se bodo v letih 2021 in 2022 prerazporedila iz evidenčnega projekta »2431-20-0001 Obnavljanje železniške 
infrastrukture 2021-2025«, s PP 153192 - Vzdrževanje železniške infrastrukture.
Proračunska sredstva za financiranje projekta 2431-21-0175 ''Manjše obnove JŽI 2021 in kolesarnic 2021-
2023'' se bodo zagotovila s prerazporeditvijo:

 v skupni višini 6.000.000.00 evrov iz evidenčnega projekta 2550-17-0003 Program Sklada za 
podnebne spremembe, s PP 559 - Sklad za podnebne spremembe,

 v višini 4.036.725,98 evrov iz evidenčnega projekta »2431-20-0001 Obnavljanje železniške 
infrastrukture 2021-2025«, s PP 153192 - Vzdrževanje železniške infrastrukture in s PP 170068 -
Vzdrževanje stavb, ki nimajo statusa JŽI.
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PRILOGA 2.  Tabele (Obrazci 3) 
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