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Uporabljene kratice in okrajšave 

 

AC Avtocesta 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

DPN Državni prostorski načrt 

JŽI Javna železniška infrastruktura 

LUR Ljubljanska urbana regija 

NUP Nosilci urejanja prostora 

OP Okoljsko poročilo 

Predštudija 

regioLUR 2020 

Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih 

železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR (št. proj. 19_804, 

PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., november 2020) 

Resolucija RS Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za 

obdobje do leta 2030 (Ur. list RS, št. 75/2016 in 90/21) 

RS Republika Slovenija 

RUE Razvojno urbanistični elaborat 

ŠV/PIZ Študija variant /predinvesticijska zasnova 

TP Terminski plan 

ZUreP-2, ZUreP-3 Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3, 20/22 – 

odl. US), Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. 199/21)  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1886
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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1. Uvod, opis območja, predmet in vsebina naloge, kronologija in izhodišča 

1.1. Uvod 

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur. list RS, 

št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) je opredeljeno, da se z regionalnimi 

železniškimi povezavami povezujejo ostala regionalna središča, nekatere državno pomembne objekte, za 

državo pomembna turistična in obmejna območja ter navezuje promet na daljinske železniške povezave 

mednarodnega in nacionalnega pomena. Obstoječe regionalne železniške povezave (med njimi tudi 

povezava Kamnika z Ljubljano) se ohranjajo in posodabljajo.  

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Ur. list 

RS, št. 75/2016 in 90/21; v nadaljevanju Resolucija RS) navaja potrebnost pospešene nadgradnje 

regionalnih prog kot zelo pomembnega segmenta razvoja prometnega sistema v RS, predvsem je treba 

zagotoviti ustrezno prepustno zmogljivost prog, posodobiti postaje in postajališča in te točke povezati z 

drugimi načini prevoza. Obnova in nadgradnja proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben je v prilogi 2 - 

Železniški promet opredeljena kot ukrep - koda R.23.3, ki predvideva pripravo dokumentacije za 

nadgradnjo železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben v letih 2016 do 2025, izvedbo pa v obdobju 

med leti 2023 - 2029. 

Cilji ukrepov Resolucije RS ter dodatni ukrepi iz Strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za 

nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR (št. proj. 19_804, 

PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., november 2020; v nadaljevanju: Predštudija regioLUR 2020) so: 

 povečanje števila in deleža potnikov v integriranem javnem potniškem prometu, 

 povečanje količine tovora na železnici, 

 vzpostavitev multimodalnih točk za povezavo različnih vrst prometa, 

 izboljšanje mobilnosti in dostopnosti prebivalcev v RS preko integriranega javnega potniškega prometa, 

zagotavljanje ustrezne zmogljivosti prog in odprava ozkih grl javne železniške infrastrukture (JŽI). 

Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025, ki ga je Vlada RS dne 5. 12. 2019 

potrdila na 53. redni seji, vključuje tudi nove aktivnosti znotraj obstoječih ukrepov, in sicer ukrep R.4.2.2: 

Nadgradnja železniških prog in postaj v območju LUR (urbanega vozlišča); Ljubljana–Kamnik. 

Po izdelavi Pobude/Dokument identifikacije investicijskega projekta za državno prostorsko načrtovanje za 

nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, 

s. p., PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., št. naloge 99/20, december 2020, marec 2021) sta bila leta 

2021 izdelana še elaborata Analiza smernic in Dodatne preveritve in priprava predloga izbora rešitve za 

nadgradnjo regionalne železniške proge na območju Domžal. Vlada RS je dne 16. 9. 2021 sprejela Sklep 

o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–

Kamnik Graben (št. 35000-15/2021/3). 

Za umestitev načrtovanih ureditev v prostor je treba skladno z veljavno zakonodajo pripraviti državni 

prostorski načrt (v nadaljevanju DPN), ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije z uredbo, ali pridobiti 

celovito dovoljenje v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. Skladno s sklepom o izvedbi je 

predviden postopek priprave in sprejetja DPN, ki bo podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1886
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Predmetna projektna naloga obravnava izdelavo strokovnih podlag, okoljskega poročila in študije variant / 

predinvesticijske zasnove (v nadaljevanju ŠV/PIZ) do opredelitve Vlade RS do predloga najustreznejše 

variante. 

1.2. Opis območja in načrtovane ureditve 

Načrtujejo se prostorske ureditve, namenjene nadgradnji proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben (v 

nadaljevanju kamniška proga), ki obsegajo sanacijo obstoječe proge, nadgradnjo zgornjega in spodnjega 

ustroja obstoječega tira, vzpostavitev dvotirnosti z dograditvijo drugega tira in elektrifikacijo proge, nov 

potek dvotirne proge na posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in prehodov preko proge ter 

nadgradnjo signalno varnostnih naprav. 

Načrtujejo se tudi vse ureditve, povezane z nadgradnjo železniške proge, ki so potrebne za njeno izgradnjo 

in delovanje ter križanja in navezave na obstoječa in načrtovana prometna omrežja (državne in lokalne 

ceste ter kolesarske poti). Uskladi se tudi ostalo prometno omrežje cest in kolesarskih poti v vplivnem 

območju nadgradnje proge. 

Proga poteka skozi štiri večja urbana območja – Ljubljano, Trzin, Domžale in Kamnik, zato ima visok 

potencial za povečanje števila potnikov. Zaradi velikih prometnih obremenitev cestnega omrežja v tem delu 

regije, ter upoštevajoč strateške dokumente s področja razvoja prometa in prostorskega razvoja, je 

nadgradnja kamniške proge opredeljena kot prioritetna za nadaljnji razvoj regionalnega železniškega 

omrežja in umestitev v prostor. 

Območje predlagane rešitve (v fazi pobude oz. pridobivanja smernic) je opredeljeno na način, da zajema 

koridor 25 m levo in desno od meje gradbenega posega po idejni zasnovi nadgrajene železniške proge in 

prilagojenega cestnega omrežja. Območje je razširjeno na delih, kjer obstaja verjetnost dodatnih/drugačnih 

prostorskih ureditev v nadaljnjih fazah načrtovanja, predvsem ureditev cestnega omrežja ter celovitega 

urejanja območij postaj in postajališč. Obsega tudi območja opuščenih delov proge ter območje 

predlaganega priključnega SN elektroenergetskega voda od RTP Domžale do ENP Domžale. Območje 

pobude je dovolj široko, da se znotraj tega območja lahko zagotovi dvotirnost tudi na odsekih Jarše 

Mengeš–Šmarca in Duplica Bakovnik– Kamnik Graben, kjer je s to pobudo predvidena le nadgradnja 

obstoječega tira (obseg dvotirnosti je odvisen od variante odcepa železniške proge proti Brniku). 

Kamniška proga poteka vzdolž prostorsko prepoznavnega, populacijsko in gospodarsko močnega urbano 

prometnega koridorja Ljubljana Bežigrad – Črnuče – Trzin – Domžale – Kamnik. Del proge poteka skozi 

strnjeno poselitveno območje (Bežigrad, Črnuče, Domžale, Kamnik), del proge predstavlja ločnico med 

poselitvijo in kmetijsko krajino (Ježica, Trzin, Duplica), manjši del proge pa poteka preko kmetijske krajine 

(med Preserjami pri Radomljah in Šmarco). Značilnosti, ki zaznamujejo koridor obstoječe železnice in 

terjajo ustrezne rešitve, so predvsem: 

 razvejano cestno omrežje, ki je posledica menjavanja različnih vrst intenzivnih rab v prostoru 

(kmetijstvo, poselitev) – povečan promet na železniški progi zahteva obsežno preoblikovanje prehodov 

preko proge in prilagoditve cestnega omrežja, pri čemer so nekatere prilagoditve problematične in 

terjajo posebno pozornost; 

 urbanistično, arhitekturno in krajinsko-arhitekturno nedovršen, v delu tudi razvrednoten prostor vzdolž 

železnice – projekt nadgradnje proge omogoča (v sodelovanju z občinami) tudi celovito oblikovanje 

koridorja proge, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti prostorsko vrednim območjem (npr. 

prehodu preko Save, dediščinskemu območju Kamnika); 

 neposredna bližina poselitve ob železnici zahteva preveritev potrebnih ukrepov za zagotavljanje varstva 

bivalnega okolja in zdravja ljudi (ublažitev hrupa in tresljajev). 
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Slika 1: Pregledni prikaz nadgradnje regionalne železniške proge št. 21: Ljubljana Šiška – Kamnik Graben 

(vir: Pobuda/Dokument identifikacije investicijskega projekta za državno prostorsko načrtovanje za 

nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 99/20, Prostorsko 

načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., december 2020, dopolnjena marec 

2021) 



 
Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag, okoljskega poročila in študije variant / predinvesticijske zasnove  

za nadgradnjo železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben 

8 
 

1.3. Predmet naloge in sodelovanje med izdelovalci 

Predmet naloge je izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila in ŠV/PIZ za nadgradnjo 

železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben ter izvajanje vseh ostalih aktivnosti, 

potrebnih v postopku priprave tega DPN (do opredelitve Vlade do predloga najustreznejše variante), v 

skladu z veljavnimi predpisi s tangiranih področij. 

 

Izdelovalec ŠV/PIZ je koordinator in usmerjevalec celotnega naročila, ki zajema več nalog. Vsak 

izdelovalec/strokovnjak mora izdelati strokovne podlage in elaborate s svojega področja ter zagotoviti 

strokovno sodelovanje in usklajevanje z ostalimi izdelovalci/strokovnjaki. 

1.4. Planska, zakonska in druga izhodišča ter predhodno izdelana dokumentacija 

Vsa dokumentacija mora biti izdelana tako, da se z njo uresničujejo cilji, ki so navedeni v dokumentih, in 

sicer: 

 Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17- ZUreP-

2 in 199/21 – ZureP-3), 

 Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21 

– ZureP-3), 

 Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji (RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, julij 2015) 

 Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 

(ReNPRP30, Ur. list RS, št. 75/16 in 90/21), 

 Viziji  razvoja slovenskega železniškega omrežja 2050+ (oktober 2021, različica 5.0) (Sklep Vlade RS 

o seznanitvi z vizijo razvoja javne železniške infrastrukture; sklep št. 37500-8/2021/3 z dne 

18. 11. 2021). 

 

Pri izdelavi naloge je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise s področja prostorskega 

načrtovanja in železniškega prometa, investicijske dokumentacije, graditve objektov, gradnje železnic, cest, 

prometne varnosti in varstva okolja ter naslednjo dokumentacijo: 

 Izdelava dodatnih preveritev in priprava predloga izbora rešitve za nadgradnjo regionalne železniške 

proge na območju Domžal; Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 

Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 103/21, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., PNZ 

svetovanje projektiranje, d. o. o., Locus, d. o. o., julij 2021, dop. november 2021) vključno z vsemi 

strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane za potrebe izdelave tega DPN; 

 Analiza smernic; Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana - 

Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 99/20, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., PNZ svetovanje 

projektiranje, d. o. o., maj 2021); 

 Pobuda/Dokument identifikacije investicijskega projekta; Državno prostorsko načrtovanje za 

nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 99/20, Prostorsko 

načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., december 2020, dop. marec 

2021); 

 Strokovne podlage za pripravo pobude/DIIP za državno prostorsko načrtovanje za dvotirnost in 

elektrifikacijo kamniške železniške proge, Gradbeno tehnični elaborat (št. projekta 20_923, PNZ 

svetovanje projektiranje, d. o. o., december 2020). 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1886
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Pri načrtovanju se smiselno upoštevajo tudi ostali dokumenti: 

 Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag, okoljskega poročila, študije variant (utemeljitve 

rešitve)/predinvesticijske zasnove in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta 

Pučnika Ljubljana (v pripravi); 

 Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter 

železniškega omrežja na področju LUR (št. proj. 19_804, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., 

november 2020; v nadaljevanju: Predštudija regioLUR 2020); 

 Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag, pobude/DIIP in analize smernic za državno prostorsko 

načrtovanje za ljubljansko železniško vozlišče; 

 navodila, priporočila in drugi dokumenti pobudnika, investitorja in pripravljavca priprave DPN ter EU; 

 ostala izdelana dokumentacija relevantna za izdelavo naloge. 

 

Pri načrtovanju je treba upoštevati tudi aktualne dejavnosti v zvezi z izvajanjem vzdrževalnih del na 

železniškem omrežju. 

1.5. Kronologija dosedanjih aktivnosti 

Pobuda/Dokument identifikacije investicijskega projekta za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo 

železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben je bila izdelana decembra 2020 in dopolnjena 

marca 2021 (št. naloge 99/20, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., PNZ svetovanje projektiranje, 

d. o. o.). 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (v nadaljnjem besedilu: pobudnik) je pobudo 

posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 

besedilu: pripravljavec). Pripravljavec je pobudo v času med 21. januarjem in 22. februarjem 2021 javno 

objavil na svoji spletni strani ter pozval nosilce urejanja prostora, da podajo smernice, javnost pa je imela 

možnost podati svoje predloge in pripombe. V času objave pobude sta bili izvedeni dve javni obravnavi. 

V času pridobivanja smernic je bila izdana Odločba o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov 

na okolje (CPVO), ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor št. 35409-27/2021/9 z dne 13. 4. 2021. 

Analiza smernic: Pripravljavec in pobudnik sta skupaj z izdelovalcem analizirala smernice NUP ter prispele 

predloge in pripombe javnosti (Analiza smernic za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo 

železniške proge št. 21 Ljubljana - Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 99/20, Prostorsko načrtovanje Aleš 

Mlakar, s. p., PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., maj 2021). Julija 2021 so bile izdelane in novembra 

dopolnjene Dodatne preveritve in priprava predloga izbora rešitve za nadgradnjo regionalne železniške 

proge na območju Domžal (Aleš Mlakar, Prostorsko načrtovanje, s. p, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. 

o., in Locus prostorske informacijske rešitve, d. o. o., št. 103/21). 

Na podlagi Pobude/DIIP in Analize smernic je pripravljavec pripravil osnutek Sklepa o izvedbi državnega 

prostorskega načrtovanja in ga posredoval v medresorsko usklajevanje in za sprejem na Vladi RS. 

Vlada RS je na svoji 92. redni seji dne 16. 9. 2021 pod točko 1.4 sprejela Sklep o izvedbi državnega 

prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben (št. 

35000-15/2021/3) (v nadaljevanju Sklep Vlade). 
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1.6. Priporočila in usmeritve za načrtovanje, kot izhajajo iz Pobude, Analize smernic, Dodatnih 

preveritev na območju Domžal in Sklepa Vlade 

Na podlagi Sklepa Vlade se načrtujejo prostorske ureditve, namenjene nadgradnji proge Ljubljana 

Šiška–Kamnik Graben, ki obsegajo sanacijo obstoječe proge, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja 

obstoječega tira, vzpostavitev dvotirnosti z dograditvijo drugega tira in elektrifikacijo proge, nov potek 

dvotirne proge na posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in prehodov preko proge ter 

nadgradnjo signalno varnostnih naprav. 

V Sklepu Vlade je navedeno, da se glede na ugotovitve Analize smernic in predlogov javnosti, rešitve, 

glede katerih obstajajo nasprotujoči si javni interesi ali pa so bile zanje podane posebne usmeritve, zahteve 

in predlogi, podrobno preverijo v okviru izdelave strokovnih podlag ter primerjajo in uskladijo v fazi ŠV/PIZ. 

Na dveh odsekih se zasnuje in primerja več variant nadgradnje železniške proge. Gre za odseka, kjer 

imajo različne rešitve bistveno različne vplive na okolje in prostor ter vrednosti investicije. 

Obravnava variant je, skladno s Sklepom Vlade, predvidena na območju Domžal in na območju Preserij 

pri Radomljah. Na ostalih delih trase železniške proge obravnava variant ni smiselna. 

1.6.1 Usmeritve za načrtovanje 

Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati usmeritve, ki izhajajo iz poglavja 7. Predlogi za optimizacijo 

in usmeritve za nadaljnje načrtovanje Analize smernic, kjer so navedeni ukrepi in prostorske ureditve, 

katerih preveritev izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP), ter iz predlogov in 

pripomb občin. 

Tabela 1: Splošna priporočila (7. Predlogi za optimizacijo in usmeritve za nadaljnje načrtovanje, Analiza 

smernic) 

Št. Območje, ukrep, prostorska ureditev 

1 Zasnova dvotirnosti železniške proge: Železniška proga je v Pobudi zasnovana na način, da se 

dvotirnost vzpostavi na odsekih, kjer je to potrebno za zagotovitev taktnega tirnega prometa. 

Ponovno se preveri smiselnost vzpostavitve dvotirnosti na celotnem poteku med Jaršami in 

Kamnikom. 

2 Zasnova končne postaje: Železniška proga je v Pobudi zasnovana s končno postajo Kamnik 

Graben, s predpostavko, da vsi vlaki vozijo na relaciji Ljubljana - Kamnik. Upoštevajoč možnost, 

da bi nekateri vlaki vozili samo na relaciji Ljubljana - Domžale, se preveri možnost ureditev 

(vmesne) končne postaje Domžale ali Jarše - Mengeš, na način (z dodatnimi tiri), da je na njej 

zagotovljena možnost ustavljanja/parkiranja vlakov. 

3 Preveritev postaj in postajališč: Mestna občina Ljubljana in Občina Domžale v OPN predvidevata 

nova postajališča in vprašanja, povezana z dodatnimi postajališči so bila s strani občin 

izpostavljena tudi v seznanitvi s projektom novembra 2020. V Predštudiji regioLUR je bilo ocenjeno 

(glej poglavje 2.3.3 Pobude in prilogo 2.1/3), da ta postajališča ne ustrezajo merilom medsebojne 

oddaljenosti oziroma niso smiselna oziroma zaradi podaljševanja voznega časa vlaka, zato niso 

predvidena. Na podlagi smernic MOL se opravi podrobnejša analiza smiselnosti novih postajališč 

na območju MOL – dodatnega postajališča Črnuče, pri atletskem stadionu ŽAK in pri načrtovanem 

regijskem centru varne vožnje v Nadgorici –, vključno z analizo voznih redov. Na podlagi smernic 

Občine Kamnik in pripomb javnosti se ponovno preveri možnost ohranitve postaje Kamnik mesto. 
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Št. Območje, ukrep, prostorska ureditev 

4 Zasnova celovitih ureditev območij vseh postaj in postajališč: Pripravi se podrobnejša 

preveritev posameznih ureditev, skupaj z vplivnim območjem postaje (območjem EUP) ter 

navezavami na ostale javne površine naselja. Za posamezne postaje/postajališča se lahko izdelajo 

tudi ločene strokovne podlage za širša območja v sodelovanju z občinami (pri čemer se določi 

razmejitev med območjem, ki se ureja z DPN in območjem, ki se ureja z občinskimi prostorskimi 

akti). 

5 Prehajanje preko proge in prilagoditve cestnega omrežja: Ponovno se preveri ukinjene NPr, 

nove pod/nadvoze ter predvidene cestne povezave, vključno s prehajanjem za kmetijsko 

mehanizacijo in povezavami strnjenega območja poselitve z rekreacijskim zaledjem. Še posebno 

to velja na območju Depala vas – Stob ter območju Rodica –Jarše – Kamnik. Pri tem je treba slediti 

predpisom, ki se nanašajo na železniške prehode (glede minimalnih medsebojnih razdalj in 

nedopustnih poseganj v območja postaj), ter načelu racionalnosti. Odmik od predpisov glede 

medsebojnih razdalj je možen le, če bodo takšne rešitve sofinancirane s sredstvi lokalne skupnosti, 

saj DRSI, kot samostojni investitor ne more upravičiti samostojne gradnje prepogostih 

pod/nadvozov. 

Pri načrtovanju se upoštevajo posebnosti posameznih situacij, izogiba rušitvam stavb, v čim manjši 

meri posega na vrtove, prostorsko funkcionalne celote in ustaljene povezave v prostoru. V primerih 

omejenih možnosti za načrtovanje cest v naseljih v oddaljenosti najmanj 6 m od osi skrajnega tira 

v skladu z prvim odstavkom 28. člena Zakon o varnosti v železniškem prometu se preverja možnost 

uveljavitve drugega odstavka omenjenega člena, ki (med drugim) določa, da sme ob soglasju 

upravljavca in izpolnitvi z njegove strani predpisanih projektnih pogojev biti razdalja med osjo 

skrajnega tira in najbližjo točko ceste, ki ni avtocesta ali hitra cesta, tudi manjša od 6 m v naselju 

oziroma 8 m zunaj naselja, pod pogojem, da se prosti profil ceste in svetli profil proge ne dotikata 

ter je med njima mogoče postaviti naprave, ki so nujne za varen železniški in cestni promet. 

6 Urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje: Oblikovanje koridorja železniške proge 

mora biti celovito, cilj naj bo doživljajsko in programsko pestra ter prepoznavna poteza, ki za potnika 

ne glede na visoke hitrosti omogoča orientacijo v prostoru in za okoliške uporabnike zagotovi, da 

prostorska ureditev ne bo moteča. Posebna pozornost se namenja prostorskim vozliščem in 

območjem kulturne dediščine. Upošteva se možnost vključevanja degradiranega prostora ob progi 

v mestno strukturo, njegova urbanizacija, kjer je to smiselno, se ga uporabi za vzporedne 

kolesarske poti – vendar vedno ob zagotavljajo prometne varnosti in zaščite pred hrupom in drugimi 

negativnimi vplivi železniškega prometa. V kulturni krajini se zagotavlja (z zasaditvami, 

oblikovanjem, barvo objektov in naprav) čim večja vpetost proge v prostor. 

 

Poleg splošnih priporočil se upoštevajo priporočila v zvezi s prostorskimi ureditvami po posameznih 

občinah, ki izhajajo iz Analize smernic in Pobude (5.4 Prostorski vidik in 5.5 Okoljski vidik). 

1.6.2 Območje Domžal 

Na podlagi Sklepa Vlade se na območju Domžal obravnavajo naslednje variante različnih niveletnih 

potekov železniške proge in preureditve cestnega omrežja: 

 varianta na nivoju obstoječe proge s podvozom Ljubljanske ceste; 

 varianta poglobitev proge na odseku med Cankarjevo ulico in cesto R2-447, bodisi s traso v koridorju 

obstoječe proge bodisi z odmikom trase med Stobom in Cankarjevo ulico nekoliko proti jugu z namenom 

povečanja horizontalnega radija proge; 

 varianta na nivoju obstoječe proge z zaprtjem Ljubljanske ceste za motorni promet (z izvennivojskim 

prehodom za kolesarje in pešce) in drugačnim vodenjem motornega prometa na območju Domžal; 

 možno je tudi oblikovanje dodatne variante.  
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Za potrebe uskladitve rešitev na območju občine Domžale so bile skladno s Sklepom Vlade in zaključki 

Analize smernic izdelane Dodatne preveritve in priprava predloga izbora rešitve za nadgradnjo 

regionalne železniške proge na območju Domžal; Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo 

železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 103/21, Prostorsko načrtovanje Aleš 

Mlakar, s. p., PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Locus, d. o. o., julij 2021, dop. november 2021), iz 

katerega sledi predlog variant D1, D4 in D5, ki naj se obravnavajo v ŠV/PIZ. 

Tabela 2: Variante predlagane za obravnavo v ŠV/PIZ in skladnost z določbami Sklepa Vlade o izvedbi 

državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik 

Graben 

Varianta Ključne značilnosti 

D1 

Varianta na nivoju obstoječe 

proge s podvozom Ljubljanske 

ceste (Sklep Vlade RS) 

 racionalna rešitev, glede na pobudo optimizirana 

 podvoz Ljubljanske ceste je sporen 

 enostavna izvedba 

D4 

Varianta na nivoju obstoječe 

proge z zaprtjem Ljubljanske 

ceste za motorni promet (z 

izvennivojskim prehodom za 

kolesarje in pešce) in drugačnim 

vodenjem motornega prometa na 

območju Domžal (Sklep Vlade 

RS) 

 zaprtje Ljubljanske ceste kot glavni motiv in prednost ter hkrati 

možen predmet nasprotovanja lokalne skupnosti 

 podhod za pešce in kolesarje na Ljubljanski cesti je prostorsko 

bolj subtilen kot podvoz 

 južna povezovalna cesta je dobrodošla (priložnost zaradi 

razbremenitve centra z motornim prometom) in hkrati zahtevna 

(poseg na kmetijska zemljišča in ob pokopališče, odstranitve 

stavb) 

 enostavna izvedba 

 zahteva miselni preskok in spremembo navad 

D5 

Varianta poglobitve proge na 

odseku med Cankarjevo ulico in 

cesto R2-447, bodisi s traso v 

koridorju obstoječe proge, bodisi z 

odmikom trase med Stobom in 

Cankarjevo ulico nekoliko proti 

jugu z namenom povečanja 

horizontalnega radija proge 

(Sklep Vlade RS) 

 privlačna prostorska rešitev, mestni prostor nad pokritim vkopom 

je dodana vrednost, vendar je takšna rešitev še zelo 

nedorečena (glede programa, virov financiranja) 

 zahtevna izvedba, obsežne preureditve GJI 

 tveganje zaradi visokega nivoja in nihanja talne vode 

 zaradi velike investicije in ekonomske neupravičenosti je 

ogrožena izvedba nadgradnje celotne kamniške proge 

 

Preveritev se kot strokovna podlaga smiselno uporabi pri vrednotenju variant v ŠV/PIZ (tudi ločeno po 

odsekih), upoštevajoč izhodišča za vrednotenje in primerjavo variant v ŠV/PIZ z usmeritvami za 

podrobnejše načrtovanje. 

Izhodišča za vrednotenje in primerjavo variant v ŠV/PIZ z usmeritvami za podrobnejše načrtovanje 

Posebna pozornost se nameni iskanju celovitih, kvalitetnih in usklajenih urbanističnih, arhitekturnih in 

krajinskih rešitev in oblikovalskih konceptov, s ciljem ustvariti doživljajsko in programsko pestro ter 

prepoznavno potezo, ki potniku, ne glede na visoke hitrosti, omogoča dobro orientacijo v prostoru, okoliškim 
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prebivalcem pa zagotovi čim manj motečo in v prostor vkomponirano prostorsko ureditev. Posebna 

pozornost se namenja: 

 prostorskim vozliščem – predvsem območju železniške postaje ter križanja Ljubljanske ceste in 

železniške proge, ki se lahko uredi v smeri atraktivno, svojevrstno oblikovanega prostora, ki naj 

konfliktno točko spremeni v mestno zanimivost; 

 objektom in območjem kulturne dediščine –območju Stoba in Tabora, objektu Godbenega doma ter 

urejanju prostora ob objektih kulturne dediščine vzdolž Ljubljanske ceste; 

 oblikovanju protihrupnih ograj. 

 

Za varianto D5 je treba posebno pozornost nameniti smiselnemu programu ter v primeru zelene površine 

zagotovitvi ustreznih rastiščnih pogojev za vegetacijo, kar pa vpliva tudi na niveleto rešitev – bodisi na 

dodatno poglobitev (in se tem še večji vpliv na talno vodo) bodisi dvig nad raven terena in tudi na območje 

DPN, saj bi bilo treba v tem primeru zagotoviti potrebno količino plodnih tal. V vsakem primeru to še dodatno 

vpliva na višino investicije.  

Preučijo se možnosti vključevanja degradiranega ali neizkoriščenega prostora ob progi v mestno strukturo. 

Preverijo se možnosti uporabe za vzporedne kolesarske poti ob sočasnem zagotavljanju ustrezne 

prometne varnosti. Vzdolž Stoba in Rodice se zagotavlja čim večja vpetost proge v prostor z zasaditvami, 

oblikovanjem, barvo objektov in naprav (kulturna krajina). 

Obdelati je treba tudi križanja železniške proge z obstoječimi vodi gospodarske javne infrastrukture in 

podati ustrezne rešitve glede na variantne rešitve poteka železniške proge.  

1.6.3 Območje Preserij pri Radomljah 

Na podlagi Sklepa Vlade se na območju Preserij pri Radomljah obravnavata dve varianti poteka železniške 

proge: 

 nadgradnja proge v obstoječem koridorju,  

 nov potek proge na območju Preserij pri Radomljah. 

Variante obsegajo celovite prostorske ureditve v vplivnem območju (širše območje postaje, parkirišča 

preureditev cestnega omrežja, prilagoditev povezovalne ceste Želodnik – Vodic, trgovina, stik z območjem 

Leka). 

2. Vodenje naloge in koordinacije 

Nalogo vodi izdelovalec ŠV/PIZ, ki je koordinator in usmerjevalec celotnega naročila, ki zajema več nalog 

v okviru tega naročila. Vsak izdelovalec/strokovnjak mora izdelati strokovne podlage in elaborate s svojega 

področja ter zagotoviti strokovno sodelovanje in usklajevanje z ostalimi izdelovalci/strokovnjaki. 

 

Vodenje naloge zajema vodenje in koordiniranje celotne delovne skupine za izdelavo strokovnih podlag, 

tudi tehničnih, okoljskih in geodetskih podlag ter ŠV/PIZ do opredelitve Vlade do predloga najustreznejše 

variante. 

 

Poleg navedenega mora vodja naloge (izdelovalec ŠV/PIZ) sodelovati na rednih koordinacijah z 

naročnikom, pobudnikom, pripravljavcem, nosilci urejanja prostora, inženirjem in na sejah projektne 

skupine, če bo le-ta imenovana. 
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Vodja naloge (izdelovalec ŠV/PIZ) pripravlja osnutke zabeležk, jih uskladi z inženirjem in naročnikom ter 

pripravi čistopis zabeležk, ki jih posreduje inženirju.  

3. Predhodna dela 

Izdelovalec pregleda in prouči obstoječo predhodno izdelano dokumentacijo in prejete podatke ter stanje 

na terenu in pripravi analizo obstoječega stanja in dokumentacije. Hkrati definira podatke, ki jih je treba 

še pridobiti oziroma izdelati ter opravi predhodno analizo razpoložljivosti in dostopnosti podatkov. Ugotovi, 

kateri podatki so na razpolago takoj, katere podatke bi bilo še treba pridobiti in kako pridobiti potrebne 

dodatne podatke. Izdelovalec pridobi vse razpoložljive in dostopne podatke (po možnosti v digitalni obliki). 

Izdelovalec vse podatke, ki jih pridobi na začetku ali med nalogo, arhivira z navedbo vira in časovnega 

termina ter ob predaji naloge preda naročniku. 

Izdelovalec pripravi podrobni terminski plan izdelave naloge (strokovnih podlag, okoljskega poročila in 

ŠV/PIZ) do oddaje ŠV/PIZ. Pri tem upošteva roke, ki so podani s predmetno projektno nalogo. Terminski 

plan je treba uskladiti z naročnikom, ki ga tudi potrdi. 

Izdelovalci izdelajo problemsko karto (z vseh vidikov), podajo usmeritve projektantu za izdelavo 

strokovnih podlag in sodelujejo s strokovnim znanjem v postopku izdelave strokovnih podlag. 

4. Predhodne preveritve in optimizacije 

Pred izdelavo podrobnejših strokovnih podlag za ŠV/PIZ se preveri izvedljivost predvidenih variant, 

predvidene rešitve predstavi in uskladi s prisojnimi NUP, ter po potrebi korigira. Cilj predhodnih preveritev 

je, da se iz predvidenega nabora možnih rešitev izluščijo variante, ki bodo v nadaljevanju predmet 

podrobnejših preveritev v strokovnih podlagah za ŠV/PIZ in bodo obravnavane v ŠV/PIZ.  

Na območju Domžal in Preserij pri Radomljah bodo predlagane variante sestavljene iz različnih kombinacij 

železniških povezav. Na ostalem delu trase (izven območij Domžal in Preserij pri Radomljah) se pričakuje, 

da bodo optimizacije predlagane v obsegu in na način, da se v nadaljevanju priprave strokovnih podlag za 

ŠV/PIZ obravnava samo ena variantna rešitev. 

Če iz predhodnih preveritev in optimizacij ne bo sledil utemeljen zožen nabor ustreznih rešitev, se 

v ŠV/PIZ obravnava na podlagi kombinacij variantnih rešitev na posameznih odsekih, 10 variant. 

Smiselno upoštevajoč predhodno navedeno, se v nadaljevanju priprave strokovnih podlag za ŠV/PIZ 

vrednotijo variante (tudi ločeno po odsekih), ki se lahko delijo na 4 odseke v skupni dolžini cca. 24 km, 

pri čemer se šteje, da ta dolžina vključuje vse povezane ureditve (na to je vezan tudi obračun po specifikaciji 

v prilogi), in sicer: 

 

1. Za železniško postajo Ljubljana–Šiška do območja pred železniško postajo Domžale (Depala vas), 

kjer se začne spreminjati niveleta zaradi variantnih rešitev železniške postaje na območju Domžal. 

Na tem odseku je treba uskladiti načrtovane rešitve v sklopu razširjenega AC obroča (naročnik 

DARS), in sicer na območju obstoječe severne hitre ceste in na območju Nemške ceste z navezavo 

na Dunajsko cesto v Črnučah. Okvirna dolžina obravnavanega območja, od km 0+700 do km 

11+000, znaša približno 10,3 km. 
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2. Na območju Domžal, se na podlagi Sklepa Vlade RS, obravnavajo tri predhodno izdelane variante 

(D1, D4 in D5) različnih niveletnih potekov železniške proge in preureditev cestnega omrežja, 

vključno z železniško postajo Domžale, v povezavi z rešitvijo izvenivojskega križanja z Ljubljansko 

cesto ali drugačne, dodatne rešitve vodenja motornega prometa na območju Domžal ter morebitna 

dodatna rešitev. Okvirna dolžina obravnavanega območja, od km 11+000 do km 14+500, znaša 

približno 4,5 km. 

 

3. Odsek od območja, kjer se niveleta različnih variant železniške proge na območju Domžal združi 

(območje Rodica / Spodnje Jarše) do železniške postaje Duplica – Bakovnik; preveri se potek 

železniške proge in lokacija obstoječe ali nove železniške postaje Jarše – Mengeš (v dveh 

variantah, na podlagi Sklepa Vlade RS), upoštevaje križanje z načrtovano cesto Želodnik – Mengeš 

(naročnik DARS) in odcepom železniške proge proti letališču Jožeta Pučnika (mimo kompleksa 

LEK). Na tem odseku je treba, v 1. fazi izdelave ŠV, proučiti in uskladiti rešitve načrtovane 

železniške infrastrukture z načrtovano cesto Želodnik – Mengeš. Okvirna dolžina obravnavanega 

območja, od km 14+500 do km 20+400, znaša približno 5,9 km. 

 

4. Od vključno železniške postaje Duplica–Bakovnik do železniške postaje Kamnik Graben se 

železniška proga predvidi kot enotirna proga (uredijo se izvennivojska križanja cestne 

infrastrukture, elektrifikacija proge in reprofiliranje obstoječega železniškega predora Kamnik). 

Okvirna dolžina obravnavanega območja, od km 20+400 do km 23+500, znaša približno 3,1 km. 

Načrtovanje variant se izvede v natančnosti M 1 : 5.000, razen po potrebi na mestih uskladitev projektnih 

rešitev (npr. cestna infrastruktura DARS) v drugem, ustreznem, merilu 1 : 1.000 (oz. 1 : 2.000), odvisno od 

nivoja že izdelanih projektnih rešitev, ki so predmet usklajevanj (križanja načrtovanih cest DARS, morda 

območje LEK, itd….). Vse preveritve se v fazi izdelave ŠV obdelajo na obstoječih geodetskih podlagah.  

Projektant je dolžan izdelati oceno investicije po posameznih sklopih in/ali gradbenih odsekih (tudi za 

posamezne variante), ki bodo na podlagi razmejitve del (kot opisano zgoraj) predstavljali zaključeno 

(gradbeno) celoto v sklopu projekta nadgradnje proge na odseku Ljubljana Šiška – Kamnik Graben. 

 

Izdelovalci morajo pri svojem delu upoštevati priporočila in usmeritve za načrtovanje, kot izhajajo iz 

Pobude, Analize smernic, dodatnih preveritev na območju Domžal in Sklepa Vlade RS za celotno traso 

železniške proge in, po potrebi, razrešiti morebitne dileme (na nivoju študije variant) za celotno traso 

načrtovane (dvotirne) kamniške proge. Na podlagi navedenega se od izdelovalca, v prvi fazi izdelave 

strokovnih podlag, pričakuje izdelava nadgradnje rešitev v smislu identifikacije odprtih oz. nerešenih 

vprašanj načrtovanja železniške in cestne infrastrukture (ureditev izvennivojskih križanj, deviacije cest, ...). 

V postopku proučitve optimizacij izdelovalec sodeluje na vseh strokovnih področjih in zagotovi ustrezne 

podlage (tehnične, področje prostora in okolja) ter v okviru predhodnih preveritev in optimizacij izdela: 

 Elaborat preveritev na območju Preserij pri Radomljah, 

 Elaborat preveritev na območju Domžal in 

 Elaborat optimizacij na trasi proge.  

 

Pri izdelavi zgoraj navedenih elaboratov predhodnih preveritev in optimizacij sodelujejo vsi 

izdelovalci, nosilec izdelave zgoraj navedenih elaboratov pa je izdelovalec ŠV/PIZ.  

Elaborati morajo obsegati sistematičen opis izhodišč, vseh preveritev, usklajevanj z NUP (z zabeležkami) 

in na podlagi tega utemeljen predlog rešitev za pripravo strokovnih podlag za ŠV/PIZ. 
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4.1. Elaborat preveritev na območju Preserij pri Radomljah (približna dolžina proge 2 x 5,9 km, 

skupaj približno 12 km, vključno z vsemi povezanimi ureditvami) 

Elaborat se izdela v merilu 1 : 1.000 (oz. drugem ustreznem merilu), v katerem so izdelane rešitve 

povezovalne ceste Želodnik – Mengeš, v obsegu in na način, da bodo razvidne in upoštevane vse rešitve 

že izdelane projektne dokumentacije na tem območju: 

 

 nadgradnja proge v obstoječem koridorju,  

 nov potek proge na območju Preserij pri Radomljah (predlog projektanta, lahko v več rešitvah). 

Območje Preserij pri Radomljah, vključno z načrtovano lokacijo odseka železniške proge za Brnik, je treba 

reševati kompleksno, upoštevajoč križanja načrtovane proge z načrtovano glavno cesto (DARS) ter bližino 

urbanega naselja in poslovno/industrijskega območja (Lek). Načrtovati je treba na način, da bodo rešitve 

racionalne ter usklajene z obstoječimi in ostalimi ureditvami, tako da bo zagotovljena smiselna urbana 

celota in da bodo usklajeni vsi projekti na tem območju. 

 

 V okviru izdelave elaborata je treba vsako od variant preliminarno preveriti s prostorsko-družbenega, 

funkcionalnega (prometni, prometno tehnološki, gradbeno-tehnični), varstvenega in ekonomskega vidika 

(stroški investicije, ekonomska upravičenost). 

Elaborat mora poleg tehničnega poročila vsebovati med drugim tudi grafični del: 

 pregledna karta variant, ki so predmet študije v merilu 1 : 5.000, 

 situacije variant v merilu 1 : 1.000 oz. drugem ustreznem merilu, 

 vzdolžne profile variant,  

 karakteristične prečne profile ter značilne prečne prereze na mestih kolizije (npr. drugi ključni uporabniki 

v prostoru). 

4.2. Elaborat preveritev na območju Domžal (približna dolžina proge 5 x 4,5 km, skupaj približno 

23 km, vključno z vsemi povezanimi ureditvami) 

Elaborat se izdela v merilu 1 : 2.000 (oz. drugo ustrezno merilo), na podlagi izdelanih idejnih rešitev za 

variante, kot izhaja iz Dodatnih preveritev in pripravljenega predloga izbora rešitve za nadgradnjo 

regionalne železniške proge na območju Domžal; Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo 

železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 103/21, Prostorsko načrtovanje Aleš 

Mlakar, s. p., PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Locus, d. o. o., julij 2021, dop. november 2021):  

 varianta na nivoju obstoječe proge s podvozom Ljubljanske ceste (D1),  

 varianta na nivoju obstoječe proge z zaprtjem Ljubljanske ceste za motorni promet (z 

izvennivojskim prehodom za kolesarje in pešce) in drugačnim vodenjem motornega prometa na 

območju Domžal (D4),  

 varianta poglobitve proge na odseku med Cankarjevo ulico in cesto R2-447, bodisi s traso v 

koridorju obstoječe proge, bodisi z odmikom trase med Stobom in Cankarjevo ulico nekoliko 

proti jugu z namenom povečanja horizontalnega radija proge (D5), 

 varianta po predlogu projektanta, 

 dodatna varianta na podlagi usklajevanj z lokalno skupnostjo. 

 

Rešitve je treba izdelati smiselno, upoštevajoč usklajen razvoj javne železniške in cestne infrastrukture ter 

naselja. V okviru izdelave elaborata je treba vsako od variant preliminarno preveriti s prostorsko-
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družbenega, funkcionalnega (prometni, prometno tehnološki, gradbeno tehnični), varstvenega in 

ekonomskega vidika (stroški investicije, ekonomska upravičenost). 

 

Elaborat mora poleg tehničnega poročila vsebovati med drugim tudi grafični del: 

 pregledna karta variant, ki so predmet študije v merilu 1 : 5.000, 

 situacije variant v merilu 1 : 2.000 oz. drugem ustreznem merilu, 

 vzdolžne profile variant,  

 karakteristične prečne profile ter značilne prečne prereze na mestih kolizije (npr. drugi ključni uporabniki 

v prostoru). 

4.3. Optimizacije na trasi proge (približna dolžina proge 10,3 km + 3,1 km, skupaj približno 14 km, 

vključno z vsemi povezanimi ureditvami) 

Izdela se elaborat, ki mora poleg tehničnega poročila vsebovati tudi grafični del: 

 pregledna karta variant, ki so predmet študije v merilu 1 : 25.000, 

 situacije variant v merilu 1 : 5.000 oz. drugem ustreznem merilu, 

 vzdolžne profile variant v merilu 1 : 5.000 / 500, 

 karakteristične prečne profile ter značilne prečne prereze na mestih kolizije (npr. drugi ključni uporabniki 

v prostoru). 

Na območju posameznih občin med drugim iz pobude izhajajo spodaj navedeni predlogi, ki jih je treba v 

okviru elaborata preučiti ter utemeljiti in predlagati izvedljive rešitve: 

 

Območje Mestne občine Ljubljana: 

 Podhod na območju ŽAK: Izvede se podrobnejša uskladitev stika deviacije ceste ter lokacije novega 

peš/kolesarskega nivojskega prehoda v km 1+038.00 z rešitvami po sprejetem Ureditvenem načrtu za 

območje urejanja ŠR2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 83/04, 76/06, 78/10 in 54/18). 

 Podvoz Magistrova – Posavskega in podvoz/podhod Vodovodna: Uskladita se predvideni podvoz 

in cestna povezava Magistrova – Posavskega zaradi predvidene/morebitne ukinitve nivojskega 

prehoda (v nadaljevanju: NPr) Vodovodna cesta z aktualnimi rešitvami po sprejetem Ureditvenem 

načrtu za območje urejanja ŠR2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 83/04, 76/06, 78/10 in 54/18) ter 

predvidenem OPPN 123: Magistrova – Posavskega. Preveriti je treba širši učinek nove povezave, ki v 

kombinaciji s predvidenim podvozom na gorenjski progi (Magistrova – Goriška), odpira nove poti med 

Šiško in Bežigradom. 

V sklopu iste preveritve se ponovno obravnava ustreznost ukinitve NPr Vodovodna (zaradi povečanega 

števila vlakov) oziroma možnost izvedbe podvoza (v okviru aktualne rešitve je predviden samo podhod 

za pešce in kolesarje) ter variantno tudi neposredna povezava med Slovenčevo ulico in Verovškovo 

cesto severno od poslovne stavbe Vodovodna cesta 100 (Medilab d.o.o.). Treba je upoštevati, da 

Vodovodna cesta zdaj služi kot edina cestna povezava Bežigrada in Šiške med obvoznico in prvim 

mestnim obročem ter neposredno napaja niz poslovnih stavb. 

Lokacija in rešitev novega peš-kolesarskega podhoda oziroma podvoza se uskladi/poveže s potekom 

POT-i, pri čemer se upošteva režim varstva. 

 Potek proge med ŽAK in Energetiko Ljubljana: Optimizirajo se horizontalni elementi proge med ŽAK 

in Energetiko Ljubljana (trije zaporedni horizontalni krožni loki polmera 5000 m v temenih T1, T2 in T3) 

glede na natančne, s terenskimi meritvami zajete geodetske podatke o obstoječih oseh tirov, kretnic in 

objektov v bližini koridorja železniške proge (npr. varovalni zid ob pretakalni ploščadi pri Energetiki). 
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 Cepna kretnica na območju nekdanje Mostovne: Preveri se ustreznosti ukinitve cepne kretnice za 

območje nekdanje Mostovne (km 1+722,45). 

 Navezava industrijskih tirov na območju podjetja Energetika Ljubljana: Preveri se ustreznost 

rešitev vzdolž območja podjetja Energetika Ljubljana, kjer se predvideva nova lokacija cepne kretnice 

(obstoječa je v km 1+935,50) in posledično skrajšanje tirov na območju podjetja. Po potrebi se izvede 

prilagoditev ureditve postajališča in novega peš/kolesarskega izvennivojskega prehoda na Vodovodni 

cesti. Če skrajšanje zaradi potreb Energetike Ljubljana ni mogoče, bo treba ohraniti staro lokacijo cepne 

kretnice in ustrezno povečati gabarite podhoda na Vodovodni cesti, da bo dovolj širok za tri tire. 

 Navezava industrijskih tirov na območju podjetja Butan plin, d. d.: Preveri se ustreznost rešitve 

priključevanja tirov podjetja na progo. Predvidena je sprememba obstoječe cepne kretnice v km 

2+275,80 in ukinitev para izvlečnih tirov. Rešitev je možna s tretjim tirom preko severne obvoznice, kar 

obstoječi objekt že omogoča, prilagoditi je treba le tirno shemo. 

 Navezava industrijskih tirov na območju podjetij Mercator, d.d. in Mercator-Emba, d.d.: Preveri 

se ustreznost ukinitve cepne kretnice za območje v km 2+632,15 ter ustreznosti rešitev industrijskih 

tirov v območju EUP BE-498. 

 Prečkanje severne obvoznice: Rešitve proge se podrobneje uskladi z ureditvami severne obvoznice 

glede na izbrano variantno rešitev iz državnega prostorskega načrtovanja za ureditev ljubljanskega AC 

obroča in vpadnih cest. Odlašanje izbora variante lahko vodi v neracionalne rešitve železniške proge 

– predimenzioniranje rešitev na način, da bodo omogočale izvedbo vseh variant ali kasnejše 

prilagoditve (izvedenih) rešitev zaradi (kasnejše) izvedbe ureditev na AC omrežju. 

 Območje med severno obvoznico in postajo Ljubljana Ježica: Preveri se lokacija dodatnega 

peš/kolesarskega izven nivojskega prehoda na območju med severno obvoznico in postajo Ljubljana 

Ježica v funkciji povezave območja zgoščene poselitve z rekreacijskim zaledjem. 

 Nov potek proge na območju Ježice in spremljajoče ureditve cestnega omrežja: Nov potek proge 

preseka območje za oddih, rekreacijo in šport ob Dvorani Ježica, vključno z odstranitvijo stavbe za 

šport (t. i. balona) na parceli 1051, k. o. Ježica – območje je treba celovito preurediti. 

Zasnuje se prilagojena ureditev obstoječega parkirišča za tovorna vozila na Ježici in obstoječega 

parkirišča P+R ali opredeli nadomestna lokacija. 

Zaradi ukinitve NPr Dunajska cesta v km 4.6 ter novega podvoza pod železniško progo je predvidena 

cesta, ki preseka območje Avtošole Ježica (parkirišče), vključno z odstranitvijo garažne stavbe na 

parceli 1472/1, k. o. Ježica – območje je treba celovito preurediti.  

Po OPN je predviden koridor za javni potniški promet ob obstoječi kamniški progi, ki se z novim 

potekom dvotirne proge opušča. V sodelovanju z MOL se preverijo smiselnost tega koridorja glede na 

nov potek proge, možnost izkoriščanja opuščene proge za predvideni koridor ali njene drugačne nove 

rabe ter možnost sočasnega načrtovanja infrastrukturnih koridorjev v območju. 

 Prečkanje severne tangente, Dunajske ceste in Save: Podrobneje se preveri usklajenost vseh 

rešitev infrastrukturnih koridorjev na območju Ježica – Črnuče, tudi glede na izbrano variantno rešitev 

iz državnega prostorskega načrtovanja za ureditev ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest. Odlašanje 

izbora variante lahko vodi v neracionalne rešitve železniške proge – predimenzioniranje rešitev na 

način, da bodo omogočale izvedbo obeh variant (mestne ceste ali hitre ceste) ali kasnejše prilagoditve 

(izvedenih) rešitev zaradi (kasnejše) izvedbe ureditev na AC omrežju. 

Niveleta proge in rešitev novega mostu preko Save mora omogočati najmanj 7-metrsko vertikalno 

razdaljo med spodnjim robom mostu in normalnim vodostajem Save za potrebe plovbe. Oporniki se 

umestijo izven struge (vključno z brežinami). Enota kulturne dediščine Ljubljana - Bunker 

starojugoslovanske vojske na Ježici II (EŠD 22774) se ohranja "in situ". 

 Širše območje postaje Ljubljana Črnuče in prečkanje Štajerske ceste: Preveri se možnost 

obsežnejše nadgradnje postaje Ljubljana Črnuče, uporabe nadhoda za dostop na perone, skrajšanje 

tirov in smerna korekcija tirov za optimizacijo poteka tudi pod Štajersko cesto. 
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Preveri se možnost optimizacije horizontalnega poteka pod Štajersko cesto (opustitev neugodnega 

sosledja horizontalnih elementov T9(R400), T10(R300) in T11(R300), kjer je obstoječa hitrost omejena 

na 50 km/h).  

 Prečkanje Zasavske ceste: Preuči se možnost zmanjšanja posegov zaradi novega nadvoza 

Zasavske ceste. Aktualna rešitev predvideva prilagajanje nivelete Zasavske ceste. Geodetsko je treba 

posneti cesto na območju od križišča s Štajersko cesto proti Šentjakobu v dolžini približno 250 do 350 m 

in železniško progo na območju nadvoza od km 6+700 do 7+300. 

 Podvoz Ceste 24 junija: Trasa podvoza na mestu ukinjenega NPr Energo inv. se prilagodi na način, 

da posega v rastišče topola ne bo. V primeru, da se posegu v rastišče ali njegovo bližino ne bo dalo 

izogniti, se zagotovi presoja in strokovni nadzor arborista svetovalca in po potrebi predvidijo sanacijski 

ukrepi. 

 Analiza variantnih rešitev priključevanja Centra varne vožnje Nadgorica: Preveri se rešitev 

navezovanja na Zasavsko cesto vzhodno vzdolž železniške proge ali na Štajersko cesto preko 

izvennivojskega prehoda. 

Območje občine Trzin: 

 Primestna povezava štajerskega in gorenjskega AC kraka: Rešitve proge iz Pobude ne upoštevajo 

rešitev obravnavanih variant iz državnega prostorskega načrtovanja za ureditev ljubljanskega AC 

obroča in vpadnih cest - severne in južne primestne povezave. Ti dve rešitvi namreč zahtevata 

poglobitev železniške proge vzdolž Trzina. K takšni spremembi se pristopi le v primeru dejanskega 

izbora ene od teh dveh variant. V začetni fazi priprave strokovnih podlag za ŠV se preveri tudi potek 

proge z njunima upoštevanjema (prikaže njuno izvedljivost in v ta namen zahtevane prilagoditve rešitve 

železniške proge), končni potek, ki se vključi v ŠV, pa uskladi z DARS. 

 Komasacija, ki zajema zemljišča na območju posestva Pšata: Naročnik DPN se vključi v postopek 

komasacije. Podlaga za odmero zemljišč v komasacijskem postopku je sprejeta Uredba o DPN, 

komasacija pa bo izvedena na način, da se ob železniški progi zagotovi dovolj širok pas zemljišč v lasti 

RS, ki bo omogočil nadgradnjo železniške proge. 

 Prepust potoka Blatnica v km 9+355.00: Prepust se izvede v enakih dimenzijah, kot je prepust pod 

štiripasovnico. Prepust je dušilka, kar izhaja tudi iz HH študije. 

 Pot vzhodno vzdolž proge: Preveri se ureditev skupne servisne in kolesarske poti, ki bi bila sočasno 

v uporabi za kmetijsko mehanizacijo od Ljubljane do km 10+583.00. Ob tem je treba upoštevati, da bi 

rešitev zahtevala veliko dodatnih ukrepov (dodatna cestna infrastruktura, mostovi in prepusti), ki jih 

funkcionalno ni mogoče utemeljiti z nadgradnjo železniške proge. Upoštevati je treba tudi opozorilo, da 

status večnamenskih poti ob železniški progi v progovnem pasu, na zemljišču s statusom javnega 

dobra-javne železniške infrastrukture, še vedno ni zakonsko in pravno rešen. 

 Območje postajališča Trzin Mlake: Preveri se možnost umestitve podhoda tudi pod cesto Trzin - 

Ljubljana ter preveri morebitne prilagoditve križišča z Ljubljansko cesto (desnega zavijalnega pasu) 

zaradi ohranitve NPr v km 9+872.00. 

 Prepust potoka Pšata v km 10+227.00: Preveri se izvedba z zadostnim razponom in svetlo višino, ki 

bi omogočala ureditev peš povezave ob Pšati. Preveri se možnost zagotovitve višine 3 m za potrebe 

plovbe (glej smernice MzI za področje pomorskega prometa). 

 Prehodi in cestno omrežje na območju Depale vasi: Predlagan podvoz v km 10+583.00 se uskladi 

s traso predvidene obvoznice Trzin. Preveri se možnosti preureditve cestnega omrežja, peš in 

kolesarskih povezav ter dostopov do kmetijskih zemljišč na območju Depale vasi, upoštevajoč predloge 

in opozorila Občine Trzin in Občine Domžale, predvsem možnost ohranitve nivojskega prehoda v km 

10+583.00 ali umestitve podvoza. 
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 P+R ob postajališču Trzin: Preveri se možnost ureditve manjšega dela parkirišča za avtodome, pri 

čemer je treba zagotavljati zadosten obseg parkirnih mest za potrebe uporabnikov P+R. Doreče se 

način izvedbe, zmogljivost, prilagodljivost parkirišča. 

Območje občine Domžale: 

 Predlog daljinske kolesarske poti Kamnik – Domžale – Ljubljana: Občina Domžale predlaga 

zagotovitev koridorja za daljinsko koledarsko pot vzdolž proge. V teku je projekt Regionalna kolesarska 

povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana, ki poteka po najkrajši poti med Kamnikom in Ljubljano, 

torej skozi Mengeš. Ocenjeno je, da ni možno/smiselno vnaprej zagotoviti predlaganega koridorja na 

celotnem poteku proge. Kolesarska pot mora biti od proge praviloma oddaljena 8 m. Zahodno od proge 

je tak odmik večinoma možno zagotoviti, vendar je ocenjeno, da bi bila pot na tej strani proge verjetno 

manj zanimiva, saj je poselitev, iz katere bi na to progo prehajali kolesarji, zgoščena vzdolž vzhodne 

strani proge. Na tej strani proge pa je odmik težko zagotoviti, saj bi to pomenilo poseg na ceste ali 

vrtove hiš. Predlagano je, da občina (v sodelovanju z občinama Kamnik in Trzin) zasnuje kolesarsko 

pot kot navezavo na uvodoma omenjeno pot, upoštevajoč vse možnosti in omejitve v prostoru, in jo v 

delu, kjer bi lahko potekala v koridorju proge, uskladi z rešitvijo v DPN. 

 Prehodi in cestno omrežje na območju Depale vasi in Stoba: Predlagan podvoz v km 10+583.00 

se uskladi s traso predvidene obvoznice Trzin. Preverijo se možnosti preureditve cestnega omrežja, 

peš in kolesarskih povezav ter dostopov do kmetijskih zemljišč na območju Depale vasi in Stoba, 

upoštevajoč predloge in opozorila Občine Trzin in Občine Domžale. Smiselna je obdelava več različnih 

rešitev. Pri načrtovanju se upošteva: 

 predpise s področja železniškega prometa v zvezi s prehodi in odmiki cest, vključno s 

preveritvijo možnosti odstopanj; 

 posebnosti posameznih situacij – glej splošno priporočilo št. 4 in predlog javnosti št. 12 (predlog 

za ohranitev trase obstoječe ceste od km 11.780 do km 11.840); 

 da na obvoznici Trzin (novem odseku državne priključne ceste Trzin – Domžale – priključek 

Študa) ne bo dovoljen promet kmetijske mehanizacije (če se izkaže, da bo v koridorju te ceste 

potekal tudi promet kmetijske mehanizacije, se v podvozu pod železnico zagotovi ločena 

površina); 

 preveritev smiselnosti dviga nivelete za zagotavljanje morebitnega dodatnega podvoza 

zahodno od Depale vasi in večje višine pri prečenju Pšate (glej točko T6); 

 poti ključnih kmetovalcev. 

Na območju Stoba se preveri tudi smiselnost premika železniške proge nekoliko južneje, tako da se 

poveča odmik objektov in dostopov do njih od proge. 

 Cankarjeva cesta: V pobudi je predlagana ukinitev NPr in podhod za pešce in kolesarje. Izvedba 

izvennivojskega prehoda (podvoz ali nadvoz) bi bila zaradi omejenega prostora zahtevna ter zaradi 

bližine načrtovanega izvennivojskega križanja Ljubljanske ceste in ustrezne povezanosti in razvejanosti 

cestnega omrežja na predmetnem območju, ki omogoča dostopnost vseh objektov in zemljišč ob 

Cankarjevi cesti, neupravičena. Prav tako bi bil neskladen s predpisi nivojski prehod (glede na 

premajhno oddaljenost od prehoda na Ljubljanski cesti – glej 3. člen Pravilnika o nivojskih prehodih 

(možen bi bil v primeru zaprtja Ljubljanske za motorni promet). Zaradi pomena te ceste in 

problematičnosti rešitve, zato so predlagane dodatne preveritve, vključno s preveritvijo možnosti 

odmika od predpisov, kar je treba utemeljiti. Odmik od predpisov je možen le, če bo podvoz sofinanciran 

s sredstvi lokalne skupnosti, DRSI, kot samostojni investitor ne more upravičiti samostojne gradnje tako 

pogostih pod/nadvozov. Rešitev na Cankarjevi cesti je odvisna tudi od variant rešitve železniške proge 

(glej v nadaljevanju) in mora biti v primerjavi variant upoštevana. 
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Pri zasnovi rešitev je treba upoštevati ohranjanje celovitosti enote kulturne dediščine Domžale – Tabor 

(EŠD 13720). V primeru rešitve s podhodom ga je treba umestiti na način, da se ohranijo krajinsko 

zaokroženo območje in drevesa vzhodno od cerkve (klančina zasnuje vzdolž proge). 

 Uskladitev križanja z Ljubljansko cesto: Predvidena je ukinitev NPr Ljubljanske ceste, podvoz s 

krožnim križiščem Savske in Karantanske ceste ter preureditve dovozov do stavb. Upoštevajoč velik 

pomen prostora te ceste, se podrobnejšemu načrtovanju in uskladitvi te rešitve nameni posebna 

pozornost. 

 Preveritve možnih rešitev železniške proge na območju Domžal: Rešitev železniške proge preko 

središča Domžal v pobudi ne predstavlja dokončnega/usklajenega predloga. Za potrebe uskladitve 

rešitev na območju občine Domžale so bile skladno s Sklepom Vlade in zaključki Analize smernic 

izdelane Dodatne preveritve in priprava predloga izbora rešitve za nadgradnjo regionalne železniške 

proge na območju Domžal; Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 

Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (št. naloge 103/21, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., PNZ 

svetovanje projektiranje, d. o. o., Locus, d. o. o., julij 2021, dop. november 2021), iz katerega sledi 

predlog variant D1, D4 in D5, ki naj se obravnavajo v ŠV/PIZ. 

Preveritev/primerjava mora upoštevati širši prometni, urbanistični in ekonomski vidik. Upoštevajo se 

enote kulturne dediščine in njihovi varstveni režimi. Preveri se tudi možnost ureditve avtobusne postaje. 

Strokovna podlaga mora razmejiti prostorske ureditve, ki bodo predmet DPN in predmet občinskih 

prostorskih aktov, ter investicij med državo in občino. 

 Preveritev in uskladitev prenove postaje in drugih rešitev na poselitvenem območju Domžal: 

Vse ureditve je treba uskladiti z deležniki in razvojnimi vizijami posameznih tangiranih območij. V 

pripravi je izvedbeni načrt za rekonstrukcijo železniške postaje Domžale. Načrt mora upoštevati tudi 

izhodišča Predštudije regioLUR in širši prostorski kontekst postaje. 

 Elektro napajalna postaja (ENP) in priključni elektroenergetski vod: Predvidena je nova ENP na 

severnem delu postajnega območja v Domžalah. V nadaljnjih projektnih fazah je treba opredeliti moč 

ENP glede na predvidene prometne potrebe in potrditi njeno lokacijo ter priključitev na 

elektrodistribucijsko omrežje. Možna je vključitev z dvema 20 kV KB Al 240 mm2 v RTP 110/ 20 kV 

Domžale ali pa z enim 20 kV KB Al 240 mm2 v RTP 110/20 kV Domžale in z drugim 20 kV KB Al 

240 mm 2 v RTP 110/20 kV Mengeš. Preverita se obe možnosti priključevanja in z NUP se dogovori 

za način vključitve ENP v RTP, opremljanje RTP ter trase in način izgradnje priključnih kablov. 

 Nadvoz na regionalni cesti Domžale - Trzin: Upošteva se projektna dokumentacija za gradnjo 

regionalne daljinske kolesarske steze, ki železnico prečka na ločenem nadvozu ob sedanjem cestnem 

nadvozu. 

 Železniška postaja Rodica: Predvidena je umestitev izvennivojskega dostopa do perona z dvigalom. 

Preveri se izvedba podhoda tudi pod Kamniško cesto (do Kettejeve ulice), saj se prometnici skoraj 

neposredno stikata. Občina Domžale nakaže, na katerih zemljiščih bi bila takšna rešitev možna. 

 Železniška postaja Jarše - Mengeš in potek proge vzdolž Preserij pri Radomljah: Predlagana je 

obravnava dveh variant v fazi ŠV: 

 nadgradnje proge v obstoječem koridorju in 

 novega poteka proge na območju Preserij pri Radomljah. 

Pri varianti proge v obstoječem koridorju se preveri predlog celovite in ambiciozne prenove postaje 

(glej uvodno splošno priporočilo in smernice Občine Domžale), vključno s cestnim omrežjem (po potrebi 

se dodatno prilagodi tudi rešitev glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice). 

Predlog variante novega poteka proge na območju Preserij pri Radomljah obsega: 

 izravnavo proge v širšem območju (v dolžini približno 1400 m), 

 izvedbo nove potniške postaje, 

 novo postajno poslopje s kolesarnico, 

 izvennivojski dostop na perone, 
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 novo shemo postaje (ranžirni tiri, vzporedni tiri, industrijski tiri, izvlečni tiri in ukinitev obstoječih 

tirov), 

 možnost ureditve postaje kot končne postaje, tako da bi bila na njej zagotovljena možnost 

ustavljanja/parkiranja vlakov, 

 preureditev lokalne ceste ter rešitve dostopnosti do objektov na obeh straneh proge, 

 večjo spremembo predvidene povezovalne ceste Želodnik – Mengeš in s tem povezane 

preureditve križišč, 

 P+R Preserje, 

 garažno hišo, trgovino in parkirišča. 

Primerjava obeh rešitev mora obravnavati širši prometni, prostorski, okoljski in ekonomski kontekst 

obeh variant in ne zgolj rešitvi nadgradnje železniške proge in biti pripravljena s sodelovanju z ostalimi 

deležniki. 

Rešitev prilagoditve predvidene povezovalne ceste Želodnik – Mengeš, ki se vključi v ŠV, se v začetni 

fazi priprave strokovnih podlag za ŠV uskladi z DARS. Pri vrednotenju variant je treba upoštevati, da 

je za to cesto sprejet DLN in izdelan PZI ter da je povezovalna cesta vključena v Predlog sprememb in 

dopolnitev resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 

2030 (v sprejemanju), ki predvideva pripravo do l. 2024 in izvedbo po l. 2024. Treba je opredeliti, kaj 

za izvedbo ceste pomeni predlog ene ali druge variante. 

 NPr Rodica – Mengeš ter križišče Kamniške in Jarške ceste: Preuči se ustreznost ohranitve NPr 

Rodica – Mengeš v km 14.3 oziroma (glede na prometne obremenitve na LC253011 Rodice – Mengeš) 

rešitve z izvennivojskim prehodom ter rešitve križišča Kamniške in Jarške ceste s kapacitetnimi 

preveritvami in dimenzioniranjem križišča. 

 Cestno omrežje med cesto Mengeš – Rodica in predvideno cesto Želodnik – Vodice: Ponovno 

se preveri navezave do objektov in kmetijskih zemljišč med LC253011 Mengeš – Rodica in predvideno 

povezavo Želodnik – Vodice v povezavi z ukinjenimi NPr Rodica v km 15.0, NPr Brigadirka v km 15.4, 

NPr Jarše – uvoz v km 15.5 (upoštevajoč tudi verjetno izvennivojsko rešitev na LC253011 Rodice – 

Mengeš). 

Območje občine Kamnik: 

 Deviacija ceste R1 – 225 1140 Mengeš – Duplica zaradi ukinitve NPr Šmarca: Zaradi vidne 

izpostavljenosti nadvoza se preveri tudi umestitev podvoza oz. celotna poteza ceste R1 Mengeš - 

Duplica do ureditve podvoza na R2 – 413 Moste – Duplica (Korenova cesta). 

Preveri se tudi možnost prestavitve regionalne ceste R1-225 na zahodno stran železniške proge med 

ukinjenim NPr Šmarca in Korenovo cesto (s podvozom pod predlaganim industrijskim tirom) in njen 

prehod na vzhodno stran proge v območju sedanjega prehoda Korenove. 

V obeh primerih se upoštevata regionalna kolesarska povezava ter navezava kolesarja iz Šmarce na 

to povezavo, prednostno preko podhoda postaje Šmarca. Smiselno se prilagodi tudi lokacija 

kolesarnice in parkirišča, brez nepotrebnih križanj s cesto ter z upoštevanjem racionalne izrabe 

prostora in vplivnim območjem cerkve sv. Mavricija. 

 Postaja Šmarca (Korenova): Ponovno se preveri možnost/smiselnost umestitve postaje Šmarca ob 

Korenovi ulici ter umestitev P+R ter zagotovi vsaj ustrezno dostopnost med gospodarsko cono 

Korenova in postajo Šmarca. 

 Cestno omrežje na območju Kamnika: V sodelovanju z Občino Kamnik se uskladi vse (ukinjene) 

NPr in podrobneje preveri vse rešitve preureditve cestnega omrežja, predvsem rekonstrukcija Jenkove 

ceste (zaradi kota križanja, ki je nevaren za kolesarje), dostopna cesta do podjetja Nektar Natura d.o.o. 

in navezava Muzejske poti. Preverijo se predlogi Občine Kamnik (glej predloge v dopisu Občine 

Kamnik, pridobljenem v času priprave pobude in smernicah Občine Kamnik), pri čemer je treba 

opozoriti, da je predlagana rešitev z navezavo iz Jenkove ulice preko Podgorske poti in Ulice Jakoba 
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Aleševca do Ekslerjeve ulice zelo problematična, saj bi bila potrebna rušitev najmanj 5 stanovanjskih 

objektov. Povezava preko obeh delov Ulice Josipa Ogrinca bi bila verjetno možna le za potrebe podjetja 

Nektar Natur, saj bi potekala preko ograjenega območja sadovnjakov. Ena od možnosti povezave bi 

bil potek po obodu naselja, s povezavo Ulice Josipa Ogrinca in Ulice Frančka Miha Paglovca in naprej 

ob progi. Rešitev (potrebnost ceste vzdolž celotnega ali le dela zahodnega roba železniške proge) je 

odvisna tudi od ponovne preveritve, katere od štirih nivojskih prehodov (NPr Ekslerjeva ulica, NPr 

Muzejska pot, NPr Cesta v Zaprce, NPr Streliška cesta) se ohrani in katere ukine ter zagotovi povezave 

vzdolž proge. 

Pri načrtovanju povezav se upošteva režim varstva kulturne dediščine območju gradu Zaprice (EŠD 

9881) in drugih enot kulturne dediščine vzdolž železniške proge ter pomen Muzejski poti kot 

historičnega dostopa do gradu in rekreacijskega zaledja iz središča Kamnika. V primeru nove dostopne 

ceste do gradu je treba prostor med progo in grajskim pobočjem načrtovati celovito. 

 Prostorske ureditve na območju Kamnika: Preverijo se širša območja postajališč in postaj ter P+R 

glede na vizijo razvoja območja, vključno z boljšo prometno povezavo do postaj za vse skupine 

uporabnikov (predvsem postaje Kamnik in Duplica-Bakovnik) ter ob upoštevanju vidika celostnega 

ohranjanja kulturne dediščine (EŠD 2013 Kamnik – Mestno jedro in niz enot kulturne dediščine znotraj 

tega območja). Posebno pozornost nameni ohranjanju pogledov in vedut na grad Zaprice in Mestno 

jedro Kamnik ter ohranjanju njune prostorske prepoznavnosti. 

V primeru posega v postajno poslopje postaje Kamnik (EŠD 14473) se z Ministrstvom za kulturo (MK) 

uskladijo posegi ter način načrtovanja rekonstrukcije in/ali vzdrževanja. 

 Postajališče Kamnik mesto: V pobudi je postajališče ukinjeno zaradi majhne razdalje do postaje 

Kamnik Graben in Kamnik. Precejšen problem bi bila tudi ukinitev NPr Streliška (ne sme se nahajati v 

postajnem območju) oz. kako racionalno navezati to cesto brez rušitev. Zaradi atraktivnosti lokacije 

postajališča se ponovno preveri možnost njene ohranitve ter možne prilagoditve tangiranega cestnega 

omrežja. 

V primeru posega v postajno poslopje (EŠD 14474) z deli, ki štejejo kot vzdrževalna, se z MK uskladijo 

ti posegi ter način načrtovanja. Preveri se možnost/smiselnost ureditve po načrtih Jožeta Plečnika iz 

leta 1954. Kolesarnica naj se načrtuje kot arhitekturni element, povezan s postajo. 

 Postaja Kamnik - Graben in območje Smodnišnice: V skladu s predlogom občine (glej dopis v prilogi 

2.1/2) se preveri ambicioznejša rešitev postaje. Obstoječ P+R ne zadošča kot dolgoročna rešitev ob 

načrtovani povečani frekvenci železniškega prometa. Preveri se možnost dostopa do postaje tudi iz 

smeri Poti na Poljane. 

V rešitve je treba vključiti območje prenove Smodnišnice. Celovita urbanistična rešitev bi morala 

vključevati tudi preveritev možnosti za razvoj glavnega intermodalnega prometnega terminala (avtobus, 

železnica, kolo, taksi, car-sharing) na območju na jugu Smodnišnice kot tudi vključitev tovornega 

terminala, saj bi s tem razbremenili prevoz tovornjakov skozi mesto. Preveri tudi možnost podaljšanja 

tira. Takšna preveritev se pripravi v sodelovanju z občino ter v zaključku preveritve opredeli, katere 

ureditve so predmet DPN in katere občinskih prostorskih aktov ter razmeji investicijo. 

 

5. Priprava podlag in gradiva za pridobitev dopolnjenih smernic NUP in dopolnitev Analize 

smernic 

5.1. Priprava podlag in gradiva za pridobitev dopolnjenih smernic NUP 

Izdelovalec preuči osnovne smernice NUP, ki so bile pridobljene leta 2021.  
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Izdelovalec v okviru analize obstoječega stanja preveri območje Pobude in območje načrtovanih variantnih 

rešitev ter ugotovi, ali je zaradi razširitve območja treba pridobiti dopolnjene smernice NUP. Če je treba, 

pripravi ustrezne podlage za pridobitev dopolnjenih smernic in izdela gradivo za pridobitev 

dopolnjenih smernic NUP. 

Gradivo za pridobitev dopolnjenih smernic mora biti pripravljeno v obsegu, kot je opredeljeno v 8. členu 

Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21-ZureP-

3) za pobudo vendar brez ekonomskega dela oziroma skladno z veljavnimi predpisi. Gradivo mora 

vsebovati kronologijo dosedanjih aktivnosti in analizo predhodno izdelane dokumentacije. Na podlagi že 

izdelane dokumentacije se določi in grafično prikaže območje obdelave. V prilogo gradiva se vključijo tudi 

že pridobljene smernice. 

Od izdelovalca se pričakuje tudi priprava gradiv in predstavitev za potrebe usklajevalnih sestankov z NUP 

ter za potrebe ostalih delovnih sestankov. V postopku nadaljnjega načrtovanja se pripravijo tudi vsa 

morebitna dodatna gradiva za pridobitev dopolnjenih smernic. 

5.2. Analiza smernic (dopolnitev) 

Po prejemu dopolnjenih smernic (glej predhodno poglavje) izdelovalec dopolni Analizo smernic (osnovnih 

in dopolnjenih) in problemsko karto ter izpostavi morebitne ugotovljene nasprotujoče si interese 

posameznih NUP. 

Od izdelovalca se pričakuje tudi priprava gradiv in predstavitev za potrebe usklajevalnih sestankov z NUP 

ter ostalih delovnih sestankov in sodelovanje ter usklajevanje z NUP. Če se naknadno pridobijo še dodatne 

smernice, se Analiza smernic ponovno dopolni. 

6. Elaborat za sprejem začasnih ukrepov za zavarovanje prostorskega načrtovanja 

Zaradi preprečitve bistvenega zvišanja stroškov priprave in izvajanja DPN in znatnega povečanja posegov 

v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih subjektov se izdela gradivo za namen sprejema 

začasnih ukrepov za zavarovanje prostorskega načrtovanja v skladu z določili veljavne zakonodaje (ZUreP-

2 oziroma ZUreP-3). 

Z začasnimi ukrepi se lahko prepove: 

 promet z zemljišči; 

 spreminjanje meje parcel z združitvijo ali delitvijo parcel, komasacijo ali izravnavo meje; 

 izdaja gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih na gradnjo in uporabo objektov; 

 urejanje trajnih nasadov ali drugih posegov v prostor. 

 

Kadar se sprejemajo začasni ukrepi za pripravo DPN, lahko vlada prepove, ali omeji sprejemanje ali 

spreminjanje občinskih prostorskih aktov. 

 

Naloge izvajalca za pripravo gradiva: 

 opis in temeljita obrazložitev namena sprejema začasnih ukrepov (opis podlage predvidene prostorske 

ureditve v prostorskem aktu); 

 določitev območja začasnih ukrepov (na podlagi območja posega in idejnih rešitev, ki izhajajo iz 

predhodno izdelanih gradiv in drugih usmeritev, ki jih poda naročnik). Območje začasnih ukrepov mora 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja začasnih ukrepov prikazati v zemljiškem 

katastru in jo določiti v naravi; 

 izdelava predloga za vrsto začasnih ukrepov in čas veljavnosti začasnih ukrepov; 

 ostale aktivnosti in koordinacija, ki so potrebne do sprejema vladne uredbe o začasnih ukrepih za 

zavarovanje urejanja prostora. 

7. Strokovne podlage za ŠV/PIZ 

Skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 

106/11, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) oz. veljavnimi predpisi, je treba za izdelavo OP in ŠV/PIZ 

predhodno izdelati strokovne podlage in podrobnejše tehnične rešitve. 

Strokovne podlage morajo določati lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidenih 

ureditev tako, da ob upoštevanju naročila investitorja zagotovijo vse podatke, ki so potrebni za pripravo ŠV, 

OP, ostalih strokovnih podlag in investicijske dokumentacije (predinvesticijske zasnove; PIZ). 

Strokovne podlage in elaborati morajo vključevati vse vsebine skladno s splošnimi smernicami, ki so 

objavljene na spletni strani MOP, posebnimi in dopolnjenimi smernicami NUP in Analizo smernic. Ponudnik 

je dolžan proučiti pridobljene smernice in skladno s tem zagotoviti vse potrebne načrte in elaborate. 

Izdelane strokovne podlage morajo vključevati ustrezne prometno-tehnološke rešitve. 

Strokovne podlage, ki se izdelajo v fazi ŠV/PIZ, so tiste, ki so ključne za vrednotenje (tudi po odsekih) v 

fazi ŠV/PIZ in izdelavo OP v fazi ŠV/PIZ ter za odločitev o izvedljivosti obravnavanih variant. 

Načrtovanje ločenih odsekov in variant je proces interdisciplinarnega strokovnega dela, katerega rezultat 

je izbira najustreznejše variante prostorske ureditve. 

7.1. Gradbeno tehnične rešitve trase 

Izdelajo se podrobneje obdelane idejne rešitve skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi 

predpisi, veljavnimi v času priprave naloge, ki se nanašajo na področje urejanja prostora, izdelavo DPN in 

projektne dokumentacije idr. 

Gradbeno tehnične rešitve so osnovna strokovna podlaga za vrednotenje variant (tudi po odsekih) v ŠV/PIZ 

s posameznih vidikov, zato morajo zagotoviti vse podatke, potrebne za izdelavo ostalih strokovnih podlag 

za vrednotenje s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. V podrobnejše 

obdelanih idejnih rešitvah je za vse variante treba določiti območje, namenjeno izvedbi in obratovanju 

prostorske ureditve. 

Glede na predvideno vsebino obravnavanih variant je treba za fazo ŠV/PIZ izdelati gradbeno tehnične 
rešitve za nadgradnjo železniške proge in vse ostale strokovne podlage (preveritve, študije). Predvideti 
je treba tudi vse povezane ureditve (dostope v času gradnje, ukrepe za varovanje podtalnice, ureditve 
obstoječih in načrtovanih križanj z drugo prometno infrastrukturo), železniške postaje in postajališča 
načrtovati z vidika povečane vloge v javnem prometu oz. morebitnih potreb v tovornem in/ali potniškem 
prometu (kot multimodalne točke), med drugim tiste, med drugimi tudi tiste, ki izhajajo iz zahtev NUP 
ter zakonodaje z vidika poseganja na VVO. 

Na progi št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben se, vključno z navedenima postajama, skupaj nahaja 16 

prometnih ali službenih mest. Med izdelavo študije variant se preuči smiselnost navedenega števila 

prometnih in službenih mest oz. predvsem možnost racionalizacije števila postajališč na območjih, kjer je 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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razdalja med postajališči krajša od 1.000 m. 

V okviru naloge se prouči in po potrebi dopolni tudi predlog ukinjanja ter združevanja nivojskih prehodov 

cestne infrastrukture preko železniške proge. Pri načrtovanju se (načeloma) upošteva pristop ukinjanja 

vseh nivojskih križanj in gradnja racionalno razporejenih nadomestnih izvennivojskih križanj. Nivojska 

križanja, ki se zaradi utemeljenih razlogov in zahtev (lahko) izjemoma ohranijo tudi pri načrtovani dvotirni 

progi, se prilagodi optimalnemu funkcioniranju naselij in izboljšanju cestne prometne. V fazi priprave 

strokovnih podlag za ŠV/PIZ se izdela elaborat za namen posebnega usklajevanja s pristojnimi NUP. 

Obseg in podrobnost obravnave mora zagotoviti možnost ocene izvedljivosti (celovite in ločeno po odsekih) 

in omogočiti vrednotenje variant v ŠV/PIZ z vseh vidikov obravnave. Za namen vrednotenja variant s 

funkcionalnega vidika lahko izdelovalec razdela posamezna merila in kazalnike, če bo ugotovil, da je to 

treba za dosego natančnejšega vrednotenja s ciljem boljše primerjave. 

 

Ocena investicijskih stroškov: 

Gradbeno - tehnični (funkcionalni) del študije variant mora dati zadostno in zanesljivo podlago za oceno 

investicijskih stroškov, ki so sestavni del analize stroškov in koristi v okviru ekonomskega dela študije, in 

sicer po odsekih in po posameznih variantah na odsekih. Investicijski stroški morajo, poleg stroškov gradnje 

železniške proge, postaj in postajališč, zajeti tudi vse stroške, povezane z ukrepi varstva okolja (ukrepi za 

odvodnjo z vsemi pripadajočimi objekti, vključno z omilitvenimi protihrupni ukrepi in morebitnimi dodatnimi 

ukrepi s področja ohranjanja narave), stroške vozne mreže ter signalno-varnostnih in telekomunikacijskih 

naprav (SVTK), vseh povezanih cestnih ureditev, premostitvenih objektov, predorov in pokritih vkopov, 

ocene stroškov (prestavitve) komunalnih vodov ipd. 

V oceni investicije morajo biti zajeti tudi stroški prostorske in projektne dokumentacije, odkupov zemljišč in 

odškodnin, stroški nadzora ter ostali stroški, ki so potrebni za realizacijo investicije. 

Strokovne podlage morajo v fazi ŠV/PIZ vključevati tudi: 

 prikaz vseh rešitev na zemljiškem katastru, 

 ločen elaborat preveritev (na zemljiškem katastru), katere rešitve je možno izvesti po postopku VDJK 

in za katere ureditve (odseke proge) je potrebno izvesti nadaljevanje postopka državnega prostorskega 

načrtovanja s prikazom posegov na zemljiščih v lasti RS oz. progovnem pasu, z ločenim prikazom 

ukrepov glede na zahtevnost in s tem povezanimi postopki za začetek gradnje (VDJK, GD, …), 

 prikaz in preveritve izvedljivosti gradnje in 

 preveritev možnosti izvedbe v okviru veljavne zakonodaje in predpisov (vključno z vsemi opozorili). 

Rešitve morajo biti preverjene s prostorskega in okoljskega vidika za potrebe nadaljnjega umeščanja 

nadgradnje železniške proge v prostor, na način, da se: 

 upošteva (razvojno) prostorske, gradbeno-tehnične in tehnološke možnosti prostorskih ureditev, 

 evidentira tangirana omrežja GJI, 

 upošteva vplive načrtovanih ureditev na posamezne sestavine prostora in okolja, med drugim tudi 

vplive na bivalno okolje (zrak, hrup in vibracije),  

 upošteva fazno nadgradnjo proge ter 

 poda usmeritve za naslednje faze načrtovanja, in sicer za vse ukrepe oz. prostorske ureditve, za katere 

je bilo ugotovljeno, da jih je treba podrobno preveriti že v fazi priprave strokovnih podlag za ŠV/PIZ. 

Gradbeno - tehnični elaborat mora vsebovati: 

Tekstualni del (tehnično poročilo): 
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 opis obstoječega stanja, 

 opis usklajenosti z drugimi načrti, 

 povzetek poročila o predhodno izdelanih variantah, 

 kronologija morebitnih optimizacij obravnavanih variant (navesti, koliko km trase je spremenjene za 

železniško in cestno infrastrukturo, razlogi in kaj je bilo spremenjeno, opis rešitev in grafični prikaz), 

 opis obravnavanih variant, vključno s premostitveni objekti, opisom tehnologije in zahtevnosti gradnje 

na posameznih območjih, upoštevaje znane GG in hidrogeološke podatke), 

 opis omilitvenih ukrepov, 

 povzetek iz geološko-geotehničnega poročila z opisom gradbenih ukrepov, 

 opis morebitnih križanj, približevanj obstoječim vodom in/ali kolizij s pomembnejšimi TK, energetskimi 

in komunalnimi vodi, za katere so bile pridobljene smernice NUP (Eles d. o. o., Plinovodi d. o. o., Elektro 

Ljubljana, d. d., JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d. o. o., Energetika Ljubljana, d. o. o. in JKP Prodnik, 

d. o. o.),  

 opis potreb po odkupih zemljišč in rušencih (v povezavi z izvedbo načrtovanih ukrepov), 

 opis vodenja prometa med gradnjo, 

 vse ostale podlage, ki so potrebne za izdelavo ŠV/PIZ: priprava metodologije za vrednotenje iz 

funkcionalnega vidika in funkcionalno (gradbeno-tehnično) vrednotenje variant, 

 preliminarni projektantski predračun in izračun stroškov (ocena investicije), vključno z omilitvenimi 

ukrepi; pri predračunski vrednosti obravnavanih variant je treba upoštevati isti nivo cen. 

Grafični del: 

 pregledna karta variant, ki so predmet študije v merilu 1 : 25.000 oz. drugem ustreznem merilu, 

 situacije variant v M 1 : 5.000, 

 gradbene oz. ureditvene situacije posameznih območji v M 1 : 2.000 (po potrebi), 

 vzdolžne profile variant v M 1 : 5.000 / 500, 

 karakteristične prečne profile ter značilne prečne prereze na mestih kolizije (npr. drugi ključni uporabniki 

v prostoru), 

 zbirnik komunalnih vodov – obstoječe in predvideno stanje, 

 končni Elaborat se odda v M 1 : 5.000 (po potrebi posamezna območja v M 1 : 2.000). 

7.2. Elaborat faznosti in etapnosti gradnje, izhodiščnih rešitev za izvedbo po VDJK in rešitev za 

uskladitev z drugimi projekti na obravnavanem območju 

Izdelovalec mora preveriti možnost fazne in etapne gradnje ter izdelati elaborat preveritve faznosti in 

etapnosti gradnje za predlagano rešitev nadgradnje dvotirne proge in izhodiščne rešitve izvedbe po VDJK 

na podlagah, kot sledi iz te projektne naloge. 

 
Izdelovalci morajo pripraviti tudi druge ustrezne preveritve in predloge rešitev za uskladitev predlaganih 
rešitev z drugimi projekti, ki se nanašajo na obravnavano območje (komasacija, ostale ceste ipd.) ter 
občinskimi in drugimi prostorskimi akti. 

7.3. Geološko-geotehnični elaborat in hidrogeološka analiza 

Dolžina obravnavanega območja železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben znaša cca. 

24 km. Morfološko gre za dokaj enostavno območje, ki ga gradijo predvsem kvartarni prodni nanosi, ki pa 

predstavljajo pomembne vire podzemne vode. Na območju trase je z veljavnimi predpisi zavarovanih več 

vodovarstvenih območij. Večji del območja proge je močno urbaniziran z velikim številom nivojskih križanj 

z železnico. V sklopu nadgradnje oziroma vzpostavitve dvotirnosti železniške proge je predvidena korekcija 



 
Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag, okoljskega poročila in študije variant / predinvesticijske zasnove  

za nadgradnjo železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben 

28 
 

neugodnih geometrijskih elementov obstoječe proge za zvišanje hitrosti proge, ureditev izven nivojskih 

križanj, železniških postaj in postajališč ter navezava na povezavo med kamniško progo in Letališčem 

Jožeta Pučnika Ljubljana. 

V začetnem delu trasa poteka po Ljubljanskem polju, ki ga gradijo kvartarni sedimenti v več terasah. Gre 

predvsem za prod s posameznimi lečami konglomerata. V strugi Save pri Ježici izdanja predkvartarna 

podlaga – karbonsko-permske plasti klastitov (glinavec, meljevec, peščenjak). Na območju med Ježico, 

Črnučami in Trzinom trasa delno poteka po pobočjih, ki jih gradijo drobnozrnati sedimenti oziroma zaglinjen 

prod in grušč. Na tem delu se v podlagi pojavljajo karbonsko-permski klastiti, ki so dokaj neugodna trdna 

podlaga. Lokalno, predvsem ob trzinski obvoznici, se pojavljajo večje debeline drobnozrnatih sedimentov, 

ki predstavljajo slabše nosilni material, pričakujemo pa tudi pojav posedkov in stabilnostnih problemov pri 

nadgradnji železniške proge. Med Trzinom in Kamnikom se pojavlja obsežni prodni nanos Mengeškega 

polja s tankim drobnozrnatim pokrovom, ki omogoča kmetijsko rabo. Na južni strani polja je nivo podzemne 

vode relativno plitvo pod površjem, glede na podatke bližnjih obstoječih piezometrov je pričakovano tudi 

dokaj veliko nihanje podzemne vode. V osrednjem delu Mengeškega polja je nivo podzemne vode globlje, 

za zaključni del odseka pri Kamniku podatkov o meritvah nivojev podzemne vode nimamo. Nivo podzemne 

vode pomembno vpliva na izbor najustreznejše variante, projektnih rešitev izvedbe izven nivojskih križanj 

cest z železnico ter na finančno oceno nadgradnje železnice. Treba je vzpostaviti sistem zveznega 

spremljanja nivoja podzemne vode na območju gradnje podvozov in podhodov ter na območju morebitne 

poglobitve trase železnice na območju Domžal. 

V okviru študije variant je treba pregledati do zdaj izdelane geološko geotehnične, hidrogeološke elaborate 

in poročila ter izdelane analize tveganja za onesnaženja podzemne vode, ki so bili izdelani za potrebe 

gradnje obstoječih objektov in načrtovanih ureditev.  

V arhivu DRSI je na voljo arhivska dokumentacija za gradnjo trzinske obvoznice, v arhivu DARS pa 

projektna dokumentacija za G2-104 Želodnik-Mengeš-Vodice, 3. faza: Poslovna cona Želodnik – Mengeš. 

Izdelan je bil Geološko-geotehnični elaborat km 3,840 – km 5,860, št. načrta 6282-2002273/2a, GI-ZRMK), 

v katerem so tudi podatki sondažnih preiskav za načrtovani nadvoz železnice 4-1. 

Treba je izvesti podrobno geološko, geotehnično in hidrogeološko kartiranje območja načrtovane variante.  

Pregled podatkov in geološko kartiranje terena mora podati: 

 opis geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih razmer na območju trase, 

 pogoje gradnje le-te, 

 izpostaviti morebitna območja, ogrožena zaradi erozije, 

 oceniti ukrepe, ki bodo potrebni za izvedbo variante na nestabilnih in malo nosilnih območjih, 

 oceniti geometrijo vkopov in nasipov, 

 oceniti način temeljenja objektov, 

 preveriti posebne pogoje, med katerimi so tudi vodovarstvena območja (potreba po izdelavi analize 

tveganja za gradnjo na VVO), 

 v zaključku dokumenta mora biti podan predlog geološko geotehničnih raziskav za višji nivo 

projektiranja. 

Splošna načela: 

 pred pričetkom terenskih raziskav je treba pregledati obstoječo arhivsko dokumentacijo in pripraviti 

predlog programa GG raziskav, vključno s seznamom sodelavcev, opreme in pridobljenih dovoljenj, 

 raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi, 

 delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne, 

 metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja, 
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 rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve 

pridobiti soglasje naročnika, 

 izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim projektantom tako v 

rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu, 

 izvajalec del mora pred pričetkom del pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja (lastniki zemljišč, 

dovoljenja za raziskave podzemnih voda, dovoljenja za delo v progovnem pasu itd.) in zakoličiti lokacije 

obstoječih GJI z upravljavci, 

 predlog programa geološko geotehničnih in hidrogeoloških raziskav za študijo variant s popisom del je 

v prilogi A, 

 vsebina geološko geotehničnega in hidrogeološkega elaborata o sestavi tal in pogojih gradnje variant 

je v prilogi B. 

7.4. Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami skladno s splošnimi in posebnimi 

smernicami DRSV (januar 2022) 

Pri načrtovanju in izdelavi strokovnih podlag je treba upoštevati Splošne smernice s področja upravljanja z 

vodami (januar 2022). Glede na to, da je predvideno, da bo v ŠV/PIZ obravnavana več kot ena varianta, je 

potrebno skladno s Splošnimi smernicami s področja upravljanja z vodami (januar 2022), izdelati strokovne 

podlage skladno s prilogami, ki so sestavni del teh smernic (med drugim Priloga 4: Navodilo za pripravo 

strokovne podlage za fazo primerjave variant v zvezi z območji, ogroženimi zaradi poplav ter z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov za linijske 

objekte gospodarske javne infrastrukture). 

Izdelovalec pripravi predlog hidroloških izhodišč in jih uskladi z DRSV. Pri tem mora upoštevati najnovejša 

hidrološka izhodišča (zadnje podatke merilnih postaj). 

Izvedba naloge bo potekala vzporedno s pripravo ostalih strokovnih podlag in mora biti potrjena s strani 

DRSV, preden se vključi v okoljsko poročilo. Izdelovalec izdela strokovne podlage in pridobi potrditev 

DRSV. 

7.5. Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode 

Analizo tveganja se izdela ob smiselnem upoštevanju določil Zakona o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 

– ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in Pravilnika o kriterijih za določitev 

vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). V 51. členu omenjenega pravilnika 

je navedeno, da mora biti sestavni del analize tveganja za onesnaženje revizija projektne dokumentacije. 

Skladno s tem členom revidenta zagotovi izvajalec, ki naročniku preda revidirano analizo tveganja. 

Na podlagi hidrogeološke ocene prostora je treba izdelati analizo tveganja glede vpliva gradnje in 

obratovanja železniške proge na vodovarstvena območja in podati usmeritve za optimizacije variant z 

namenom čim manjšega tveganja za onesnaženje pitne vode. 

7.6. Elaborat načinov ravnanja z viški zemeljskih izkopov 

Proučiti je treba možnosti oz. poiskati primeren način ravnanja s celotnim zemeljskim izkopom, glede na 

masno bilanco in ob upoštevanju geološko-geotehničnega elaborata. Zemeljski izkop je treba ustrezno 

opredeliti (npr. mineralna surovina, odpadek …) in glede na to predvideti možen način ravnanja z njim 

(ponovna uporaba, vnos v tla …). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0158
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0515
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Treba je opredeliti nabor možnih lokacij za vnos viškov zemeljskega izkopa in jih proučiti z vseh vidikov in 

utemeljiti njihovo izvedljivost. 

7.7. Ocena obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov 

Izdelovalec je v začetni fazi dolžan povzeti izhodišča za načrtovanje protihrupnih ukrepov (aktivna, pasivna 

zaščita).  

V vplivnem območju je treba identificirati stavbe z varovanimi prostori in zanje izvesti izračun obremenitve 

s hrupom in na podlagi tega izdelati oceno potrebnih ukrepov za zaščito pred hrupom ter oceniti stroške le-

teh. Preveri se tudi vpliv vibracij na prostor in oceni morebitno potrebne ukrepe za zaščito pred vibracijami 

ter oceniti stroške le teh. Ocena se izdela tudi za potrebe izdelave okoljskega poročila v fazi ŠV/PIZ, 

vključno z vrednotenjem hrupne obremenjenosti ob obstoječi progi. Glede na občutljivost naravnega okolja 

se po potrebi izdela tudi ocena obremenitev okolja s hrupom v naravnem okolju (glede na usmeritve 

izdelovalcev okoljskega poročila) in opredeli skladno s temi usmeritvami potrebne omilitvene ukrepe 

(variantno) za zmanjšanje obremenitev s hrupom.   

Zaradi celovite obravnave prostorskega plana se pri vseh variantah obravnava celotno vplivno območje 

obravnavanega omrežja. Podatki v oceni obremenitve s hrupom morajo biti usklajeni s podatki v prometno-

ekonomskem vrednotenju. 

Ocena se izdela za plansko obdobje projekta. V oceni morajo biti ocenjeni gabariti potrebnih protihrupnih 

ukrepov in investicijski stroški njihove izvedbe. Izdelovalec mora pripraviti izhodišča za načrtovanje aktivne 

protihrupne zaščite in jih predstaviti naročniku. Oceno obremenitve s hrupom s predlogom ukrepov je treba 

izdelati za vse predvidene variantne rešitve. 

7.8. Ocena tveganja za nesreče (vključno z oceno tveganja za požare) 

Pri izdelavi elaborata je treba upoštevati smernice posameznih NUP in Analizo smernic. Kot izhaja iz 

Analize smernic, je treba obdelati tudi tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi (problematika se lahko 

obdela v okviru Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode).  

V okviru ocene tveganja za nesreče se določijo tudi ukrepi za preprečevanje nastajanja požarov. V ta sklop 

sodi obravnava vplivov odpadnih požarnih vod v primeru gašenja požara, vezanega na nesrečo z nevarnimi 

snovmi ali drugih požarov vezanih na obratovanje proge ali požarov na objektih in stavbah, ki so del 

infrastrukture železniške proge (npr. skladišča, železniške postaje). 

7.9. Elaborat vplivov elektromagnetnega sevanja 

Elaborat mora biti izdelan v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 

okolju (Ur. list RS št. 70/96 in 41/04 – ZVO-1, 44/22 – ZVO-2) in Pravilnikom o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list 

RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO 1, 17/11 – ZTZPUS-1, 44/22 – ZVO-2), upoštevanjem predvidene rešitve ter 

vso ostalo zakonodajo in predpisanimi standardi. 

V primeru spremenjenih strokovnih podlag (rešitev) je obveznost izdelovalca poročila, da ga dopolni v 

skladu s spremenjenimi rešitvami. Izdelovalec poročila se bo na podlagi obstoječih podatkov s stališča 

elektromagnetnega sevanja opredelil glede vpliva elektromagnetnega sevanja na izbrano traso z vsemi 

ureditvami, ki so potrebne za njeno funkcioniranje. 
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7.10. 3D vizualizacija 

Za prikaze načrtovanih rešitev zainteresirani javnosti, predvsem na javnih razgrnitvah, seznanitvah, 

posvetih in delavnicah ter za ostale namene naročnika (sestanki) je treba v vseh ključnih fazah izdelave 

prostorske dokumentacije izdelati 3D vizualizacijo oz. animacijo načrtovanih ureditev (površin z vsemi 

objekti, predvideno vegetacijo in okoliškimi objekti). Vizualizacije obsegajo izdelavo statičnih in dinamičnih 

pogledov po naročilu. 

8. Prometni in prometno tehnološki elaborat ter vrednotenje 

8.1. Prometni in prometno tehnološki elaborat 

Izdelovalec s prometnega in prometno tehnološkega vidika prouči Predštudijo RegioLUR 2020, v sklopu 

katere sta bila izdelana tudi Prometna študija (makroskopski in mikroskopski prometni model) ter 

Vrednotenje ukrepov s predlogi najustreznejših ukrepov. Po potrebi glede na dana izhodišča dopolni 

prometni in prometno-tehnološki del in utemelji rešitve. 

Za potrebe izdelave strokovnih podlag se iz obstoječega prometnega modela in Predštudije RegioLUR 

2020, pripravi vse potrebne prometne kazalce (število potnikov v javnem prometu, število vozil, struktura in 

število vlakov …), za vsa obravnavana prometna omrežja (variante), za dva časovna preseka za železniško 

in cestno omrežje. 

Izdelovalec izdela elaborat taktnega voznega reda, v katerem med drugim utemelji rešitve za zagotavljanje 

taktnega voznega reda prve faze nadgradnje proge. Taktni vozni red se pripravi za celotno kamniško progo 

od Ljubljane do Kamnika s smiselnim upoštevanjem železniškega prometa na predvidenem odseku do 

Letališča Jožeta Pučnika. 

Izdelovalec pripravi racionalizacijo avtomatizacije posameznih postaj, upoštevajoč načrtovano 

racionalizacijo in podatke signalno varnostnih naprav. 

V sklopu prometno-tehnološkega elaborata se izdelajo najmanj naslednje vsebine: 

1. prometno-tehnološka analiza obstoječega stanja, 

2. mikroskopski železniški prometni model obstoječega stanja,  

3. določitev ozkih grl in letnic zasičenja, 

4. prometno-tehnološke preveritve projektnih rešitev, 

5. mikroskopski železniški prometni model predvidenega/potrebnega stanja. 

 

1. Prometno-tehnološka analiza obstoječega stanja: 

Izdelati je treba prometno-tehnološko analizo obstoječega stanja JŽI.  

Izračunati je treba zmogljivost obstoječega stanja JŽI, in sicer: 

 prevozna zmogljivost v številu prepeljanega tovora v časovni enoti, uporablja se enota [neto ton/leto], 

 prepustna zmogljivost v številu prepeljanih vlakov v obe smeri [vlakov/dan]. 

Prav tako je treba analizirati tirne kapacitete posameznih postaj in identificirati ozka grla v opazovani planski 

dobi. Glede na napoved prometa (rezultat prometne študije) je treba ugotoviti, do kdaj zadostuje obstoječa 

JŽI na obravnavanem območju in identificirati nastala ozka grla.  

Pričakovani rezultati prometno tehnološke analize so: 

 vozni časi tovornih in potniških vlakov,  
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 ocena termina zasičenja obstoječe JŽI na proučevanem območju,  

 prometne obremenitve, kapaciteta, prepustnost progovnih odsekov,  

 izkoriščenost posameznih progovnih odsekov,  

 zasedenost posameznih postajnih tirov, 

 identifikacija kritičnih ozkih grl. 

Osnovno izhodišče za prometno tehnološko analizo obstoječega stanja so gradbenotehnični podatki o 

stanju JŽI in veljavni vozni redi, s katerimi razpolaga upravljavec JŽI v Republiki Sloveniji ter izdelane študije 

za načrtovane projekte, ki so vključeni v primerjalno omrežje.  

Treba je preveriti, katere postaje in postajališča je treba nadgraditi predvsem z vidika povečane vloge v 

javnem prometu oziroma morebitnih tržnih sprememb v tovornem prometu. Za vsako postajo je treba 

opredeliti predvidene ukrepe, kot so: število potrebnih postajnih tirov s koristnimi dolžinami, dolžine 

peronov, dostope na peronsko infrastrukturo, tirne zveze, ter izdelati tehnološke sheme. 

 

2. Mikroskopski železniški prometni model obstoječega stanja 

Za potrebe analize zmogljivosti železniške infrastrukture je treba izdelati železniški prometni model. Model 

mora omogočati podrobno modeliranje železniške infrastrukture, voznih redov, simulacij kapacitetnih 

izračunov po metodi, ki je opredeljena v objavi UIC 406. 

Modeliranje železniškega omrežja mora biti izdelano na mikroskopskem nivoju in zajemati naslednje 

parametre: postaje, peroni, koristne in dejanske dolžine glavnih postajnih tirov, dolžine progovnih odsekov, 

voznoredne hitrosti posameznih vrst vlakov, nagibi, elektrifikacija, dovoljena osna bremenitev, uvozne, 

izvozne ter premikalne signale (lokacija in vrsta SV naprave), možne kombinacije vlakovnih poti, 

prepeljevalne vožnje ter čase, potrebne za zavarovanje, postavitev in razrešitev voznih poti. Model mora 

omogočiti tudi modeliranje različnih signalnovarnostnih naprav ter oblikovanje in analizo voznih redov z 

izračunom voznih časov, zasedenostjo prog in detekcijo konfliktov med voznimi potmi vlakov.  

Železniški model mora omogočati izračun zmogljivosti in zasičenosti posameznih segmentov prog in 

postajnih tirov z namenom, da se določi termin zasičenja proge. 

Železniški model mora omogočiti tudi analizo zasedenosti posameznih postajnih tirov z namenom, da se 

določi potrebna kapaciteta postaj (potrebno število postajnih tirov).  

Na osnovi teh podatkov je treba izračunati prevozno in prepustno zmogljivost železniške proge za sedanje 

stanje in za bodoče stanje. Zmogljivost JŽI je treba izračunati na podlagi grafikonov voznega reda za 24-

urno obdobje. Za izračunano prepustno zmogljivost je treba izdelati grafikon voznega reda (maksimalno 

število vlakovnih poti). 

Prav tako je s prometno-tehnološkega vidika treba preveriti ukrepe, ki so obdelani v že izdelanih študijah 

in jih izvajalec presodi glede na cilje te naloge. 

Pričakovani rezultati prometno - tehnološke preveritve so:  

 pričakovano število potniških, tovornih in lokomotivskih vlakov (na dan in v letu), 

 vozni časi posameznih vrst vlakov,  

 postajni intervali, 

 vozni redi (izdelani morajo biti za 24-urno obdobje),  

 prepustna in prevozna zmogljivost obravnavanih progovnih odsekov, 

 izkoriščenost zmogljivosti proge oz. progovnih odsekov,  

 zasedenost posameznih tirov, 

 prikaz koristne dolžine tirov, 

 elektrificirani tiri na prometnih mestih,  
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 shematski prikaz tirnih in drugih tehničnih naprav, 

 opremljenost postaj (tehnološke sheme postaj) in progovnih odsekov s signalno-varnostnimi 

napravami, izdelovalec mora preučiti obseg in sistem SV naprav za nadgradnjo, pri čemer mora 

upoštevati sledeča izhodišča: modernizacija, optimizacija, združljivost SV naprav. 

Rezultat preveritev mora biti jasen prikaz dejanske prevozne in prepustne zmogljivosti s prikazom leta 

zasičenja oz. dosežene zmogljivosti in prikazom voznega reda ter opisom in utemeljitvijo vseh izračunov. 

 

3. Določitev ozkih grl in letnic zasičenja  

Analiza ozkih grl JŽI mora biti izdelana s podporo opisanega mikroskopskega železniškega modela in na 

osnovi analize prometnih napovedi. 

Na podlagi rezultatov prometne napovedi (pričakovana obremenitev omrežja v neto tonah oz. v številu 

potnikov) za posamezna presečna leta, je treba izračunati pričakovano število posameznih vrst vlakov, kar 

je osnova za prometno-tehnološko preveritev posameznih ukrepov. 

Treba je določiti in prikazati ozka grla oz. opredeliti termin zasičenosti JŽI.  

 

4. Prometno-tehnološko preveritev projektnih rešitev   

Projektne rešitve glede na zahtevan nivo projektiranja se morajo sproti prometno-tehnološko preverjati. Pri 

prometno tehnološki preveritvi je potrebno kontinuirano oz. medsebojno sodelovanje izdelovalca prometne 

tehnologije in izdelovalcev projektnih rešitev. 

Predlogi rešitev morajo biti tehnično ustrezni ter dokazani z vidika tehnoloških učinkov in z vidika razmerja 

med stroški in koristmi. 

Treba je izdelati prometno-tehnološko preveritev projektnih rešitev. 

Prometno tehnološka preveritev mora biti izdelana s podporo mikroskopskega železniškega modela in 

mora zajemati najmanj: 

 tehnološko shemo (skica postaje, ki vsebuje: število in koristno dolžino tirov, lokacijo in dolžino peronov, 

tirne zveze, razdalje med signali, prikaz hitrosti, prikaz načina dostopa na perone (podhod), prikaz 

možnosti sočasnih voženj, oznake kretnic, oznake signalov …), 

 opis odvijanja prometa vlakov, 

 opis namembnosti posameznih postajnih tirov, 

 analizo tirne zasedenosti postaje za previden obseg prometa. 

 

5. Mikroskopski železniški prometni model predvidenega/potrebnega stanja 

Za potrebe načrtovanja železniške infrastrukture je treba izdelati železniški prometni model. Model mora 

omogočati podrobno modeliranje železniške infrastrukture, voznih redov, simulacij kapacitetnih izračunov 

po metodi, ki je opredeljena v objavi UIC 406 (International Union of Railways: UIC Code 406: Capacity; 

2nd edition; Junij 2013). 

Železniški model mora omogočati izračun zmogljivosti in zasičenosti posameznih segmentov prog in 

postajnih tirov z namenom, da se določi termin zasičenja proge. 

Železniški model mora omogočiti tudi analizo zasedenosti posameznih postajnih tirov z namenom, da se 

preveri zadostna in ustrezna kapaciteta postaj (zadostno in ustrezno število postajnih tirov).  

Na osnovi teh podatkov je treba izračunati prevozno in prepustno zmogljivost železniške proge za bodoče 

stanje. Zmogljivost JŽI je treba izračunati na podlagi grafikonov voznega reda za 24-urno obdobje. Za 

izračunano prepustno zmogljivost je treba izdelati grafikon voznega reda (maksimalno število vlakovnih 

poti). 
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Izdelovalec mora naročniku oz. inženirju predati mikroskopski prometni železniški model (za posamezne 

dele proge oz. več prog skupaj, odvisno od načina izdelave prometnega modela po geografskih območjih) 

v odklenjeni obliki, ki vsebuje tako model infrastrukture z opredeljenimi ukrepi (Infrastructure Model) kot 

model voznega reda (Timetable model), ter naročniku oz. inženirju omogoča spremembo infrastrukturnih 

in voznorednih parametrov.  

Izdelovalec mora v času izdelave mikroskopskega železniškega modela naročniku oz. inženirju omogočiti 

pregled modela, z namenom, da naročnik sproti preveri ustreznost tega modela.  

Izhodišča in metodološke osnove pri izdelavi elaborata tehnologije železniškega prometa: 

 treba je prikazati tehnologijo prometa vlakov; taktni vozni red, sočasni uvozi, vožnje brez oz. z 

minimalnimi sekanji voznih poti, premik vlakov ….; vsi prikazi in opisi morajo biti ustrezno dokumentirani 

in strokovno utemeljeni; 

 treba je prikazati parametre zmogljivosti in kategorizacijo TSI; obstoječega stanja in predvidenega 

stanja, da se prikaže razlika ter utemeljena odstopanja, če niso doseženi standardi glede na Nacionalni 

izvedbeni načrt za TSI INF (maj 2020); 

 s tehnologijo železniškega prometa se najprej dimenzionira (potrebno število tirov na postaji, število in 

lega perona, umestitev kretnic … ), nato projektant zasnovano sprojektira in v primeru odstopanj 

(prostorska omejitev) poda alternativo, ki se prometno tehnološko preveri, da se ugotovi, ali so 

sprojektirani ukrepi zadostni in ustrezni. 

Prometno tehnologijo, kot je opisana zgoraj, je treba pripraviti za fazo ŠV/PIZ.  

8.2. Vrednotenje variant s funkcionalnega in ekonomskega vidika za potrebe izdelave ŠV/PIZ 

Vrednotenje variant (tudi po odsekih) s funkcionalnega in ekonomskega vidika za potrebe priprave ŠV/PIZ 

se izdela skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Ur. list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) in ostalo veljavno zakonodajo. 

Izdelovalec lahko podrobneje razdela posamezna merila in kazalnike, če bo ugotovil, da je to treba za 

dosego natančnejšega vrednotenja s ciljem boljše primerjave. 

Strokovne podlage in območje ureditev se v postopku priprave ŠV/PIZ dopolnjujeta z ugotovitvami vseh 

strokovnih podlag za vrednotenje, na podlagi prvih mnenj ter predlogov širše javnosti in občin. 

 

Pri izdelavi ekonomskega vrednotenja se smiselno upoštevajo naslednji dokumenti: 

 Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Final Report, EC DG Regional Policy, December 

2014, 

 Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest, Dorsh Consult (Nemčija) in Louis Berger (ZDA), 1974 in 

novelacija Navodil (Omega consult, 1998 in 2018), 

 Update on Handbook on external cost of transport, Ricardo-AEA 2014. 

Pri ekonomskem vidiku je treba obravnavati vpliv na dinamične kazalnike upravičenosti investicije (neto 

sedanjo vrednost, interno stopnjo donosnosti, doba vračanja investicijskih sredstev ter tveganje in 

občutljivost za izvedbo posega). 

Za potrebe ekonomskega vrednotenja je treba izračunati in prikazati naslednje vsebine za vse scenarije:  

 Izračun porabljenega časa za vsa potovanja oseb (potniški promet) in izračun porabljenega časa za 

prevoz tovora (časovno odvisni stroški). 

 Izračun porabljenega goriva za osebni in tovorni promet za vsa zahtevana časovna obdobja in vse 

obravnavane scenarije (stroški odvisni od razdalje). 



 
Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag, okoljskega poročila in študije variant / predinvesticijske zasnove  

za nadgradnjo železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben 

35 
 

 Izračun eksternih stroškov: 

 prometni zastoji: analizirati in izračunati posledice zastojev na omrežju na celotnem 

obravnavanem prometnem omrežju; 

 prometne nesreče: vrste (posledice) nesreč in število nesreč/leto, skupni strošek vseh 

prometnih nesreč/leto; 

 hrup: skladno z metodologijo; 

 onesnaženje zraka: izračun vseh onesnaževal, kot so trdi delci (PM10 in PM2,5), dušikov 

oksid (NOx), ogljikov monoksid (CO), žveplov dioksid (SO2) za vse vrste prevoznih sredstev 

v enoti ton/leto in v EUR/leto; 

 klimatske spremembe: izračun izpustov CO2 na osnovi dejanske porabe energije za vsako 

prevozno sredstvo. Izpusti CO2 morajo biti prikazani v enoti g/pkm po vrstah prevoznih 

sredstev in v enoti g/ntkm za tovorni promet po vrstah prevoznih sredstev ter morajo biti 

finančno ovrednoteni v EUR/leto.  

 Izračun stroškov vzdrževanja obravnavane infrastrukture. 

Na osnovi izdelanega makroskopskega prometnega modela (Predštudija RegioLUR 2020) ter vseh 

zahtevanih rezultatov in analiz v prometnem delu študije se izdela ekonomsko vrednotenje po metodi 

stroškov in koristi (CBA) za vse scenarije prometnih omrežij z investicijo v primerjavi s scenarijem 

sedanjega (primerjalnega) prometnega omrežja. 

Ugotoviti je treba, kakšen nabor ukrepov in scenarij je optimalen in potreben v odnosu do sedanjega stanja 

omrežja, bodočih prometnih potreb, tehnologije prometa in ekonomske upravičenosti. Poleg ekonomske 

analize je treba izdelati tudi finančna analiza z vidika upravljavca infrastrukture. Podati opis utemeljene 

rešitve z ekonomskega vidika s predlogi za optimizacijo in usmeritvami za nadaljnje načrtovanje. 

Vrednotenje mora biti izdelano na osnovi: 

 rezultatov prometne študije, 

 vrednosti investicije za posamezen scenarij se povzamejo iz gradbeno tehničnega elaborata, ki je 

predmet projektne naloge, 

 predvidene dinamike izvedbe. 

Ekonomski del naloge obsega: 

 opis uporabljene metodologije in računalniškega orodja za izračun stroškov in koristi uporabnikov, 

 opis vključenega območja v ekonomsko vrednotenje (tekstualni in grafični opis), 

 izračun koristi (direktnih in posrednih – eksternih) po kategorijah na osnovi celoletnega prometa za 

vsako leto opazovanega obdobja, 

 izračun in primerjava scenarijev po ekonomski učinkovitosti. 

Pri vrednotenju se za vsak scenarij prikažejo najmanj naslednji kazalci: 

 izpis vhodnih podatkov z vrednostjo investicije, 

 prikaz koristi in stroškov (po kategorijah stroškov), 

 razmerje med koristmi in stroški, 

 izračun kazalcev ekonomske upravičenosti (NSV in ISD), 

 prikazati in pojasniti je treba tudi posamezne posredne koristi investicije, ki niso izražene v monetarni 

obliki. 
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9. Razvojno urbanistični elaborat in vrednotenje  

9.1. Razvojno urbanistični elaborat (RUE) 

Ena od ključnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ je razvojno-urbanistični elaborat, ki se praviloma izdela le za 

ožji, neposredno tangiran prostor vzdolž infrastrukturnega objekta ter na osnovi prikaza stanja prostora in 

veljavnih prostorskih aktov. Hkrati pa je treba upoštevati, da drugi tir in elektrifikacija železniške proge ter 

vse spremljajoče prostorske ureditve (ne glede na izbrano variantno rešitev) bistveno posežejo v mestno 

tkivo.  

Razvojno-urbanistični elaborat se med drugim natančneje izdela predvsem za območje Domžal in območje 

Preserij pri Radomljah, kjer se obravnava tudi predlog variante novega poteka proge (po predlogu CI in KS 

Preserje), ki bistveno spreminja obstoječe stanje v prostoru. 

Posebna pozornost se nameni zasnovi celovitih ureditev območij vseh postaj in postajališč, skupaj z 

njihovim vplivnim območjem ter navezavami na ostale javne površine naselja, ter celovitega urbanistično, 

arhitekturno in krajinsko oblikovanega koridorja železniške proge.  

V okviru RUE je treba izdelati tudi evidenco objektov, ki bodo zaradi načrtovanih ureditev predvideni za 

rušitev, oceniti stroške rušitev glede na fazo projekta in predvideti morebitne potrebne ukrepe v zvezi s tem. 

Izdelovalec na podlagi izdelanih idejnih rešitev izdela RUE z vrednotenjem posameznih variant (tudi po 

odsekih), vključno z dopolnitvami po pregledu naročnika, MOP in inženirja. 

9.2. Vrednotenje variant s prostorskega vidika za potrebe priprave ŠV/PIZ 

Pri vrednotenju s prostorsko-družbenega vidika se obravnavajo bistvene prostorske, družbene in razvojne 

vsebine za načrtovane prostorske ureditve (dvotirna elektrificirana proga, preureditve postaj in postajališč 

ter spremljajoče ureditve), in sicer:  

 vplivi na regionalni razvoj: povezanost regionalnih središč z državnim središčem in večjimi središč i 

sosednjih držav, medsebojna povezanost regionalnih središč, območja regionalne in nacionalne 

prepoznavnosti, prostorske ureditve regionalnega pomena, razvitost naselij (opremljenost z 

gospodarsko javno infrastrukturo, z državnimi funkcijami, gospodarskimi conami regionalnega pomena 

in družbeno infrastrukturo, stanovanjskimi območji), razvitost podeželja (opremljenost z gospodarsko 

javno infrastrukturo, gospodarskimi conami, dostopnost) ipd.,  

 socialni vidik: vsi vplivi na družbo, ki jih bo načrtovana prostorska ureditev prinesla (npr: dostop do 

institucij, vpliv na brezposelnost, zaposlovanje,....),  

 razvoj dejavnosti: vpliv na razporeditev dejavnosti in poselitev (gospodarske dejavnosti, gospodarska 

javna infrastruktura, stanovanja, storitve, družbene dejavnosti, šport in rekreacija, turizem, prostočasne 

dejavnosti, pridobivanje mineralnih surovin, kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami, energetika 

ipd.),  

 fizične in morfološke značilnosti: povezave v prostoru, strukturne značilnosti naselja, naselja in njihov 

(fizični) razvoj, krajina (krajinska zgradba) ipd.,  

 kulturne značilnosti prostora: kakovost bivalnega okolja, kulturna dediščina, zaznavne značilnosti 

prostora ipd. in  

 druge, za vrednotenje načrtovanih prostorskih ureditev bistvenega pomena.  
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10. Okoljsko poročilo, okoljske analize in vrednotenje 

10.1. Okoljsko poročilo 

Skladno z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na izdelavo okoljskega poroča in podrobnejšega postopka 
CPVO, se za fazo ŠV/PIZ izdela okoljsko poročilo (v nadaljevanju OP). 

Glede na to, da je predmet razpisanih del nadgradnja obstoječe proge v dvotirno elektrificirano progo je 
treba v OP za fazo ŠV/PIZ posebno pozornost nameniti vplivom na: 
- objekte in območja varstva kulturne dediščine; 
- zdravje ljudi (hrup, zrak, vibracije in EMS). 

Vse obravnavane variante je treba vrednotiti po vseh segmentih okolja ter ločeno po odsekih, in sicer glede 
na pričakovan vpliv posamezne variante, kar je treba v uvodu strokovno utemeljiti. V okviru OP za fazo 
ŠV/PIZ je treba ugotoviti pričakovane vplive izvedbe in obratovanja vsake posamezne variante in oceniti 
njeno sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev ter v primeru ugotovljenih 
pričakovanih škodljivih vplivov podati oceno in predlog ustreznih omilitvenih ukrepov. Po enaki metodologiji 
je treba opisati in oceniti verjeten razvoj stanja okolja v planskem obdobju, če se plan ne bi izvedel (»ničelna 
varianta«). 

V primeru, da bodo po projektu nastali viški zemeljskih izkopov, mora biti v okviru presoje obravnavan 
tudi način ravnanja z viški zemeljskega izkopa in morebitne lokacije za trajno oz. začasno skladiščenje 
viškov zemeljskega izkopa. 

V OP za fazo ŠV/PIZ je treba smiselno vključiti tudi vsebino izdelane analize posegov na kmetijska 
zemljišča ter vsebino izdelane analize odpornosti projekta na podnebne spremembe. 

10.2. Analiza posegov na kmetijska zemljišča 

Skladno s 3.e členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) je treba izdelati analizo posegov na kmetijska zemljišča 
za vse obravnavane variante v pisni in tabelarični obliki ter predstaviti proces optimizacije z vidika 
poseganja na kmetijska zemljišča. Pri tem je treba za vsako obravnavano variantno rešitev upoštevati tudi 
vse spremljajoče posege, ki se načrtujejo sočasno z železniško progo, kot so npr.: ureditev postaj in 
postajališč, nadvozov in podvozov, dostopnih cest, trajne in začasne lokacije za skladiščenje zemeljskega 
izkopa, dovozne ceste, manipulacijske površine in drugi posegi ter omejitve, ki bodo nastali zaradi 
nadgradnje železniške proge. 

10.3. Analiza odpornosti projekta na podnebne spremembe 

V okviru te naloge je treba izdelati Analizo odpornosti projekta na podnebne spremembe in Oceno 
ogljičnega odtisa. Podatke o podnebnih spremembah ter upoštevanju podnebnega scenarija mora 
projektant pridobiti na svoje stroške s strani MOP ARSO. Pri analizi odpornosti projekta na podnebne 
spremembe je treba upoštevati tudi Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost oz. 
Commission Notice Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027 
(Brussels, 29.7.2021 C(2021) 5430 final) in priporočila objavljena na spletni strani:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pd. 

10.4. Vrednotenje variant z okoljskega vidika za potrebe priprave ŠV/PIZ 

Naloga izdelovalca je priprava metodologije za vrednotenje okoljskih vsebin v ŠV/PIZ (tudi po odsekih). 
Rezultati vrednotenja po metodologiji za ŠV/PIZ in rezultati vrednotenja v okoljskem poročilu morajo biti za 
vsak segment oziroma varianto usklajeni, ne glede na to, da gre za vrednotenje po različnih metodologijah. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pd
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Izdelovalec OP mora za izdelovalca ŠV/PIZ pripraviti tudi povzetek vrednotenja z varstvenega vidika za 
potrebe sinteznega vrednotenja v ŠV/PIZ. 

11. Študija variant / predinvesticijska zasnova (ŠV/PIZ) 

Izdelovalec na podlagi podrobneje obdelanih idejnih rešitev in strokovnih podlag izdela ŠV/PIZ (vključno z 

dopolnitvami po pregledu naročnika, MOP in inženirja) s povzetki vrednotenja variant po vseh vidikih 

ter s sinteznim vrednotenjem in medsebojno primerjavo variant.  

Za namen vrednotenja se obravnavane variante ovrednotijo in primerjajo po posameznem vidiku: 

 vrednotenje s funkcionalnega vidika: 

 gradbeno tehnični elaborat; 

 vrednotenje s prostorskega vidika: 

 razvojno urbanistični elaborat; 

 vrednotenje z varstvenega vidika: 

 okoljsko poročilo in dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na 

varovana območja; 

 vrednotenje z ekonomskega vidika: 

 prometno ekonomski elaborat. 

 

Obravnavane variante je treba oceniti tudi glede na sprejemljivost načrtovanih prostorskih ureditev v 

lokalnem okolju. V ta namen je treba izdelati strokovno podlago Poročilo o sprejemljivosti v lokalnem 

okolju. Strokovne podlage za vrednotenje in oceno sprejemljivosti v lokalnem okolju se pripravijo kot ločen 

elaborat, ugotovitve se povzamejo v ŠV/PIZ. 

Obvezna vsebina ŠV/PIZ je določena z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na vsebino, odliko in način 

priprave DPN ter metodologijo priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest 

in javne železniške infrastrukture in ju je izdelovalec dolžan upoštevati. 

Načrtovana ureditev se financira iz javnih financ, zato predmetna študija variant (ŠV) šteje tudi kot 

predinvesticijska zasnova (PIZ).  

PIZ se izdela za kombinacijo vseh variant, in sicer na podlagi predhodno izdelanega ekonomskega 

vrednotenja. Investicijo je treba ločiti po investitorjih (DRSI in drugi investitorji). Za vsako varianto je treba 

izdelati tudi finančno analizo. 

Elaborat ŠV/PIZ bo obravnavan na Komisiji za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju 

državnih cest, javne železniške infrastrukture, letalstva in pomorstva (KIOP). Izdelovalec se je na podlagi 

vabila dolžan udeležiti sej Komisije. Na sejah je dolžan pojasnjevati posamezne vsebine predinvesticijske 

zasnove in jih ustrezno utemeljiti. Če bodo podane pripombe, je izdelovalec dolžan elaborat popraviti oz. 

ga dopolniti skladno s pripombami, neupoštevanje pripomb pa ustrezno strokovno utemeljiti. Izdelovalec je 

dolžan kontinuirano sodelovati s predstavniki naročnika do izdaje sklepa ministra o potrditvi investicije. 

V ŠV/PIZ je treba poleg vsebin, določenih z veljavno zakonodajo, vključiti tudi poglavje z naslovom: 

Kronologija dosedanjega postopka in načrtovanja rešitev. 

ŠV/PIZ se zaključi z ugotovitvami in opredelitvijo predloga najustreznejše variante z utemeljitvijo in s 

predlogom območja, osnovnimi rešitvami ter usmeritvami za nadaljnje načrtovanje. 

11.1. Metodologija vrednotenja in medsebojna primerjava variant 
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Izdelovalec pripravi metodologijo za vrednotenje variant po naslednjih vidikih: prostorsko-družbeni, 

varstveni, funkcionalni in ekonomski, upoštevajoč veljavno zakonodajo in ostala priporočila (navodila). 

Treba je oblikovati enotno vrednostno lestvico, ki se uporabi za vrednotenje in primerjavo variant z različnih 

vidikov. Pri pripravi metodologije vrednotenja je treba upoštevati, da se posamezne vsebine (področja 

obravnave) ne podvajajo. 

Rezultati vrednotenja po metodologiji za ŠV in rezultati vrednotenja obravnavane variante v OP morajo biti 

za vsak vidik usklajeni, ne glede na to, da gre za vrednotenje po različnih metodologijah. 

Za vsak vidik vrednotenja je treba opredeliti področja obravnave, cilje, merila, kazalnike in vrednostne 

lestvice z opisi značilnosti, ki so podlaga za razvrstitev obravnavane variante v posamezni razred 

vrednostne lestvice. 

Za vsako varianto je treba po posameznih vidikih opisati njene prednosti in slabosti. 

S prostorskega, funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika je treba pregledati vse obravnavane 

variante ter predlagati morebitne optimizacije variantnih rešitev (v sodelovanju z izdelovalci ostalih 

strokovnih podlag). Na podlagi tehničnih preveritev podanih predlogov za optimizacije se variante ponovno 

pregledajo in potrdijo z vidika izpolnjevanja opredeljenih ciljev prostorskega razvoja. 

11.2. Sintezno vrednotenje in usmeritve za nadaljnje delo 

Izdelovalec pripravi metodologijo izdelave sinteznega poročila. 

Na podlagi rezultatov vrednotenja se izdela sintezna primerjava variant (sintezno vrednotenje) in pripravi 

predlog najustreznejše variante načrtovane prostorske ureditve in potrebne optimizacije ter usmeritve za 

nadaljnje državno prostorsko načrtovanje. 

11.3. Vključevanje javnosti in NUP 

Izdelovalec mora za morebitno vključevanje javnosti pripraviti gradivo in sodelovati na posvetih ali 

delavnicah, ki jih lahko pripravljavec in pobudnik organizirata med pripravo ŠV. Za usklajevanje interesov 

se lahko skliče posvet z NUP, na katerem mora izdelovalec prav tako sodelovati. 

Izdelovalec mora po potrebi dopolnjevati tudi načrt vključevanja javnosti in časovni načrt, ki sta del pobude, 

in sicer na način, da se nadgradita in dopolnjujeta kot posebni prilogi. V načrtu sodelovanja z javnostjo se 

poleg zakonskih obveznosti navedejo še morebitne druge oblike sodelovanja z javnostjo (po predhodni 

uskladitvi z naročnikom). 

12. Javna objava, javna razgrnitev in javne obravnave strokovnih podlag, okoljskega poročila in 

ŠV/PIZ 

Predvidena so naslednja dela: 

 priprava predstavitvenih gradiv in povzetka za javnost za javno objavo ŠV/PIZ z okoljskim poročilom 

in vsemi strokovnimi podlagami v PIS, javno razgrnitev in javne obravnave; 

 udeležba na javnih obravnavah in morebitnih predstavitvah NUP; 

 priprava povzetkov predlogov in pripomb, podanih v času javne razgrnitve, priprava stališč do predlogov 

in pripomb ter morebitno usklajevanje interesov z javnostjo; 

 pregled in priprava povzetkov 1. mnenj NUP, podanih v času javne razgrnitve, priprava odgovorov in 

morebitno usklajevanje interesov z NUP. 
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Izdelovalec po javni objavi, javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolni vse strokovne podlage, okoljsko 

poročilo, ŠV/PIZ s predlogom najustreznejše variante (vključno z dopolnitvami po pregledu naročnika, MOP 

in inženirja) in analizo smernic ter sodeluje v vseh postopkih do zaključka izvedbe naloge (potrditev 

ŠV/PIZ). 

12.1. Poročilo o sprejemljivosti najustreznejše variante v lokalnem okolju 

Obravnavane variante je treba oceniti tudi glede na sprejemljivost načrtovanih prostorskih ureditev v 

lokalnem okolju. V ta namen je treba izdelati strokovno podlago Poročilo o sprejemljivosti v lokalnem okolju. 

Strokovne podlage za vrednotenje in oceno sprejemljivosti v lokalnem okolju se pripravijo kot ločeni 

elaborati, kjer se kronološko navede in opiše vse dejavnosti v zvezi s sodelovanjem z javnostjo (tiste, ki jih 

predpisuje zakon in morebitne dodatne, kot npr. delavnice, predstavitve ...), ter povzame zaključke, 

ugotovitve in stališča iz teh sodelovanj, vključno s pojasnilom glede možnosti upoštevanja usmeritev 

javnosti. V poročilu je treba zajeti obdobje od začetka postopka priprave DPN do zaključka ŠV/PIZ. 

13. Ponovna javna objava, javna razgrnitev in javne obravnave dopolnjenih strokovnih podlag, 

okoljskega poročila in ŠV/PIZ (če se izkaže za potrebno) 

V primeru izvedbe ponovne javne objave dopolnjenih strokovnih podlag, okoljskega poročila in 

ŠV/PIZ, izdelovalec za ta namen dopolni strokovne podlage in predlog najustreznejše variante (vključno z 

dopolnitvami po pregledu naročnika, MOP in inženirja) ter okoljsko poročilo in pripravi dopolnjena gradiva, 

poleg tega pa so predvidena tudi naslednja dela: 

 priprava povzetkov predlogov in pripomb, podanih v času javne razgrnitve, priprava stališč do predlogov 

in pripomb ter morebitno usklajevanje interesov z javnostjo; 

 pregled in priprava povzetkov 1. mnenj NUP, podanih v času javne razgrnitve, priprava odgovorov in 

morebitno usklajevanje interesov z NUP. 

 

Izdelovalec na podlagi uskladitev z mnenji NUP preveri in ponovno dopolni strokovne podlage, okoljsko 

poročilo in ŠV/PIZ s predlogom najustreznejše variante (vključno z dopolnitvami po pregledu naročnika, 

MOP in inženirja) ter sodeluje v vseh postopkih do zaključka izvedbe naloge (potrditev ŠV/PIZ). 

 

Izdelovalec mora poleg dopolnjene ŠV/PIZ izdelati tudi dopolnjeno analizo smernic in dopolniti strokovne 

podlage in vsa gradiva, vključno s Poročilom o sprejemljivosti najustreznejše variante v lokalnem okolju ter 

izvajati ostale dejavnosti, za korekten zaključek te faze - do prejema pozitivnih mnenj. 

14. Predlog najustreznejše variante 

Izdelovalec mora sodelovati pri pripravi gradiv in izvajati vse ostale aktivnosti za opredelitev Vlade RS do 

predloga najustreznejše variante. 

15. Končni elaborati 

Po opredelitvi Vlade RS do predloga najustreznejše variante mora izdelovalec izdelati končne izvode 

ŠV/PIZ z vsemi strokovnimi podlagami v skladu z veljavnim predpisom, ki določa vsebino, obliko in način 

priprave DPN ter jih oddati v predhodno dogovorjenem številu natisnjenih in digitalnih izvodov. 
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16. Roki za izdelavo posameznih aktivnosti 

Predvideno je, da se naloga izdela v naslednjih aktivnostih in rokih: 

  
Aktivnost Rok 

1.  VODENJE NALOGE 

1.1 Vodenje naloge, koordinacija izdelovalcev, z naročnikom, MzI, 

MOP, NUP in inženirjem ter priprava zabeležk 

Redno, ves čas trajanja 

naloge 

2. PREDHODNA DELA 

2.1 

 

Izdelava analize obstoječega stanja in dokumentacije ter izdelava 

podrobnega terminskega plana 

30 dni po uvedbi v delo 

2.2 Izdelava problemske karte in usmeritev projektantu za izdelavo 

strokovnih podlag 

30 dni po uvedbi v delo (oz. 

vsakič po prejemu morebitnih 

dodatnih smernic ali mnenj 

NUP) 

3. PREDHODNE PREVERITVE IN OPTIMIZACIJE  

3.1 Izdelava Elaborata preveritev na območju Preserij pri Radomljah 

(2 varianti, dolžina proge skupaj približno 12 km, vključno z vsemi 

povezanimi ureditvami) 

40 dni po uvedbi v delo 

 

3.2 Izdelava Elaborata preveritev na območju Domžal (5 variant, 

dolžina proge skupaj približno 23 km, vključno z vsemi 

povezanimi ureditvami) 

3.3 Izdelava Elaborata optimizacij na trasi proge (dodatne 

preliminarne projektne preveritve, povezne ureditve …) (dolžina 

proge skupaj približno 14 km, vključno z vsemi povezanimi 

ureditvami) 

4. PODLAGE IN GRADIVO ZA PRIDOBITEV DOPOLNJENIH SMERNIC NUP IN DOPOLNITEV 

ANALIZE SMERNIC 

4.1 Izdelava ustreznih podlag za pridobitev dopolnjenih smernic in 

izdelava gradiva za pridobitev dopolnjenih smernic NUP (če se 

izkaže za potrebno) 

Do 20 dni po naročilu s strani 

naročnika 

4.2 Dopolnitev Analize smernic z morebitnimi dodatnimi smernicami 

(če se izkaže za potrebno) in dopolnitev problemske karte 

Do 10 dni po prejemu zadnje 

dopolnjene smernice NUP 

5. ELABORAT ZA SPREJEM ZAČASNIH UKREPOV ZA ZAVAROVANJE PROSTORSKEGA 

NAČRTOVANJA 

5.1 Izdelava Elaborata za sprejem začasnih ukrepov za zavarovanje 

prostorskega načrtovanja 

60 dni po uvedbi v delo 

6. STROKOVNE PODLAGE ZA ŠV/PIZ  

6.1 Gradbeno tehnične rešitve trase (podrobnejše obdelane idejne 

rešitve za nadgradnjo železniške proge z vsemi povezanimi 

ureditvami in projektantskim predračunom) 

160 dni po uskladitvi 

(predstavitvi) rešitev, 

obravnavanih v optimizacijah 

6.2 Elaborat faznosti in etapnosti gradnje, izhodiščnih rešitev za 

izvedbo po VDJK in rešitev za uskladitev z drugimi projekti na 

obravnavanem območju 

6.3 Geološko-geotehnični elaborat in hidrogeološka analiza (po 

Prilogi 2: PREDLOG PROGRAMA geološko-geotehniških in 

hidrogeoloških raziskav) 
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6.4 Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami skladno s 

splošnimi in posebnimi smernicami DRSV (januar 2022) 

6.5 Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode 

6.6 Elaborat načinov ravnanja z viški zemeljskih izkopov 

6.7 Ocena obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov 

za vse variantne rešitve 

6.8 Ocena tveganja za nesreče (vključno z oceno tveganja za požare) 

6.9 Elaborat vplivov elektromagnetnega sevanja 

6.10 
Izdelava 3D vizualizacije 

30 dni po zaključku oz. 

prejemu strokovnih podlag 

7. PROMETNI IN PROMETNO TEHNOLOŠKI ELABORAT TER VREDNOTENJE 

7.1 Izdelava prometnega in prometno tehnološkega elaborata 160 dni po uskladitvi 

(predstavitvi) rešitev, 

obravnavanih v optimizacijah 
7.2 Vrednotenje variant z ekonomskega in funkcionalnega vidika za 

potrebe izdelave ŠV/PIZ 

8. RAZVOJNO URBANISTIČNI ELABORAT IN VREDNOTENJE 

8.1 Izdelava razvojno urbanističnega elaborata 160 dni po uskladitvi 

(predstavitvi) rešitev, 

obravnavanih v optimizacijah 
8.2 Vrednotenje variant s prostorskega vidika za potrebe izdelave 

ŠV/PIZ 

9. OKOLJSKO POROČILO, ANALIZE IN VREDNOTENJE 

9.1 Izdelava okoljskega poročila 160 dni po uskladitvi 

(predstavitvi) rešitev, 

obravnavanih v optimizacijah 
9.2 Analiza posegov na kmetijska zemljišča 

9.3 Analiza odpornosti projekta na podnebne spremembe 

9.4 Vrednotenje variant z okoljskega vidika za potrebe izdelave 

ŠV/PIZ 

10. ŠTUDIJA VARIANT / PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

10.1 Izdelava metodologije vrednotenja in medsebojne primerjave 

variant 

15 dni po zaključku oz. 

prejemu strokovnih podlag 

10.2 Izdelava sinteznega vrednotenja in usmeritev za nadaljnje delo 7 dni po zaključku oz. 

prejemu strokovnih podlag 

10.3 Priprava predstavitvenih gradiv za morebitno vključevanje 

javnosti in NUP med pripravo ŠV 

7 dni po naročilu s strani 

naročnika 

10.4 Izdelava ŠV/PIZ 8 mesecev po uvedbi v delo 

11. JAVNA OBJAVA, JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE STROKOVNIH PODLAG, 

OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠV/PIZ 

11.1 Priprava predstavitvenih gradiv za javno objavo ŠV/PIZ z 

okoljskim poročilom in vsemi strokovnimi podlagami v PIS 

7 dni po naročilu s strani 

naročnika 

11.2 Priprava povzetkov predlogov in pripomb javnosti in priprava 

stališč do predlogov in pripomb 

10 dni od prejema pripomb in 

predlogov in v skladu s TP 

pripravljavca 

11.3 Pregled in priprava odgovorov na 1. mnenja NUP 10 dni po pridobitvi zadnjega 

mnenja 

11.4 Dopolnitev in dodatne preveritve vseh strokovnih podlag, 

okoljskega poročila, ŠV/PIZ in analize smernic po javni 

objavi/razgrnitvi 

Po predhodnem dogovoru z 

naročnikom (odvisno od 

obsega dopolnitev) 

11.5 Izdelava poročila o sprejemljivosti najustreznejše variante v 

lokalnem okolju 

10 dni po zaključku javne 

razgrnitve 
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11.6 PONOVNA JAVNA OBJAVA, JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENIH 

STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠV/PIZ (če se izkaže za potrebno) 

11.7 Vse aktivnosti v zvezi s ponovno javno objavo: dopolnjenih 

strokovnih podlag, okoljskega poročila in ŠV/PIZ (če se izkaže za 

potrebno) 

7 dni po naročilu s strani 

naročnika 

11.8 Dopolnitev in dodatne preveritve vseh strokovnih podlag, 

okoljskega poročila, ŠV/PIZ, analize smernic po javni 

objavi/razgrnitvi in dopolnitev poročila o sprejemljivosti 

najustreznejše variante v lokalnem okolju 

Po predhodnem dogovoru z 

naročnikom (odvisno od 

obsega dopolnitev) 

12. PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE  

12.1 Sodelovanje pri pripravi gradiv za Vlado RS 7 dni po naročilu s strani 

naročnika 

13. KONČNI ELABORATI  

13.1 Priprava končnih izvodov ŠV/PIZ in ostalih gradiv ter oddaja Do 20 mesecev po uvedbi v 

delo 

 

V primeru izvedbe ponovne javne razgrnitve in s tem povezanih aktivnosti, roke določi naročnik glede na 

predviden obseg sprememb.  

 

V vsaki fazi / podfazi se gradivo predvidoma uskladi z naročnikom in izdelovalec gradivo dopolni v roku 10 

dni, razen če zaradi obsega ni dogovorjeno drugače. 

 

Naloga traja skupaj do sprejema sklepa o opredelitvi Vlade RS do predloga najustreznejše variante in 

oddaje končnih izvodov (predvidoma 20 mesecev). 

17. Ostale obveznosti izdelovalca 

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še naslednje obveznosti: 

 sodelovati mora z naročnikom, pobudnikom, pripravljavcem, inženirjem, izdelovalci ostalih strokovnih 

podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, NUP ter drugimi službami, za katere se izkaže, da imajo 

interes sodelovanja pri projektu umeščanja posega v prostor ter se udeleževati sestankov, na katere je 

vabljen ter poročati delovni skupini;  

 vsak posamezen strokovnjak je dolžan aktivno sodelovati z vsemi deležniki, vključenimi v predmetno 

nalogo: s strokovnjaki znotraj delovne skupine, s predstavniki pobudnika, pripravljavca, naročnika, 

inženirja ter vsemi nosilci urejanja prostora; 

 v vse elaborate in druge izdelke vključiti povzetek, oz. če je smiselno (kot npr. za ŠV/PIZ), izdelati ločen 

zvezek povzetka za odločanje; 

 načrtovati variante na način interdisciplinarnega strokovnega dela, katerega rezultat je izbira 

najustreznejše variante prostorske ureditve; 

 pripraviti predstavitve rešitev v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint, grafični prikazi, 

elaborati …); 

 sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge; 

 kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za uspešno 

in popolno izvedbo predmetne naloge; 

 vse optimizacije, preveritve dodatnih omilitvenih ukrepov ipd. v fazi predstavitev in usklajevanj, je 

izdelovalec dolžan zagotoviti v roku 10 dni, če zaradi obsega ni drugače dogovorjeno na sestankih; 

 izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) v skladu 

s tehničnimi pravili, pripravljenimi za izvajanje Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu in 



 
Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag, okoljskega poročila in študije variant / predinvesticijske zasnove  

za nadgradnjo železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben 

44 
 

Pravilnika o prikazu stanja prostora, oz. če le-ta še niso objavljena, pa v skladu z navodili MOP DzPGS, 

ki se nanašajo na pripravo digitalnih podatkov o pravnem stanju v prostoru na podlagi DPN in podatkov 

o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, priporočil za pripravo povzetkov za javnost in 

drugih oblik grafičnih prikazov v postopku priprave DPN in začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja 

prostora ter vsebinskimi in oblikovnimi navodili za pripravo povzetka za javnost, ki se nahajajo na 

internetnih straneh MOP DzPGS. 

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral 

upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo bistveno 

vplivala na obseg naloge. 

18. Število izvodov posameznih gradiv  

Število izvodov gradiva: 

 Vmesno delovno gradivo se v pregled praviloma oddaja v elektronski obliki oziroma skladno z naročilom 

naročnika. Stroški v zvezi s posredovanjem vmesnih gradiv (v tiskani in elektronski obliki) morajo biti 

zajeti v enotne cene ponudbenega predračuna. 

 Predložitev končne dokumentacije v pregled: 2 tiskana izvoda in 2 ključka oz. ustrezna elektronska 

nosilca. 

 Predložitev izvodov za potrebe izvedbe javne razgrnitve: 8 tiskanih izvodov in 8 ključkov oz. ustreznih 

elektronskih nosilcev. 

 Predložitev končnih izvodov: 8 tiskanih izvodov in 8 ključkov oz. ustreznih elektronskih nosilcev. 

 

Oblika oddanega gradiva: 

Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in neaktivni). Grafični 

del mora biti izdelan v skladu s predpisi in v merilu, ki omogoča, da je hkrati pregledno in berljivo. 

 

Digitalni izvodi morajo biti oddani v: 

 neformalni obliki - v .pdf in/ali .dwf formatu, kjer mora biti oblika dokumenta (tekstualni del in grafični 

del) enaka obliki in vsebini v tiskanih izvodih (žigi, podpisi); 

 formalni obliki - grafični del v vektorskem (.dwg, .dxf, .shp,...) formatu skupaj z atributnimi podatki; 

tekstualni del v formatu .doc oz. .docx in tabelarični del v formatu .xls oz. .xlsx ter grafični del v .dwg ali 

.pdf formatu – celotno gradivo je potrebno oddati tudi v .pdf formatu. 

 

Grafični prikazi v digitalni obliki morajo biti izdelani v skladu s pravili geografskih informacijskih sistemov. 

Formalni prostorski podatki morajo biti geolocirani v državnem prostorskem koordinatnem sistemu (D96). 

 

Izvodu morajo biti priloženi tudi projektna naloga, rezultati morebitnih terenskih raziskav (v celoti) ter 

morebitna dodatna navodila naročnika. 

19. Ponudbena cena in plačilni pogoji 

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s specifikacijo ponudbe 

v PRILOGI 1. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih 

obveznosti, ki so opredeljene s to projektno nalogo. 
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Vsa dela, ki niso posebej navedena v specifikaciji ponudbe in so predmet te projektne naloge, morajo biti 

vključena v ponujeno ceno. Za ta dela izdelovalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na 

ponudbeno ceno. 

Plačilo predmeta naročila se izvede glede na opravljena dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 Priloga 1: Ponudbeni predračun 

 Priloga 2: Predlog programa geološko-geotehniških in hidrogeoloških raziskav za ŠV/PIZ za nadgradnjo 

železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben 

 Priloga 3: Vsebina geološko-geotehniškega elaborata 


