
 

 SŽ-Infrastruktura, d. o. o.  
 
Družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. kot upravljavec javne železniške infrastrukture opravlja v skladu 
z 11. členom Zakona o železniškem prometu (ZZelP-UPB8, Ur. l. RS, št. 99/15) obvezno 
gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega 
prometa na podlagi pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe. Vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture obsega predvsem izvajanje oziroma organiziranje:  

 vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno 
varnost; v redna vzdrževalna dela sodi tudi zamenjava v okviru vzdrževanja, ki pomeni 
zamenjavo komponent pri preventivnem in korektivnem vzdrževanju z deli, ki imajo 
identično funkcijo in enako delujejo ter nadzor nad podsistemi, zagotovitev vzpostavitve 
prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah, vodenje registrov in evidenc in izvajanje 
meritev posameznih parametrov ali delov sistema;  

 obnov javne železniške infrastrukture.  
 
Vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi obsega predvsem:  

 vodenje prometa vlakov;  

 izvajanje voznega reda omrežja;  

 opravljanje tehnološkega procesa dela na prometnih mestih;  

 nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno s tem zakonom in 
predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu;  

 obveščanje varnostnega organa o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik s svojim ravnanjem v 
nasprotju z licenco, varnostnim spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo, in obveščanje 
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost 
v železniškem prometu.  

 
Medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in družbo SŽ-Infrastruktura, d.o.o. glede 
opravljanja obvezne gospodarske javne službe so urejena s pogodbo, ki se sklepa v skladu s 3. 
členom Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa (Ur. RS, št. 115/2007). 
 
Upravljavec poleg obvezne gospodarske javne službe na podlagi pogodbe navedene v prejšnjem 
odstavku opravlja tudi naloge gospodarjenja z javno železniško infrastrukturo in druge naloge 
upravljavca. 
 
Naloge gospodarjenja z javno železniško infrastrukturo so določene v 11.a členu Zakona o 
železniškem prometu in obsegajo predvsem: 

 pripravo predloga načrta vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture; 

 zagotavljanje podatkov in informacij za pripravo strokovnih podlag za investicije na javni 
železniški infrastrukturi; 

 pripravo strokovnih podlag za nove projekte, povezane z izvajanjem nalog upravljavca iz tega 
člena in 11. ter 11.b člena tega zakona; 

 sklepanje pravnih poslov povezanih z gospodarjenjem z javno železniško infrastrukturo in 
postajnimi poslopji, v primeru in obsegu, ko ti ne služijo ali niso nujni za izvajanje njihovega 
osnovnega namena. 

 
 



Druge naloge upravljavca so določene v 11.b členu zakona o železniškem prometu in obsegajo: 

 nadzor nad izvajanjem vseh del na obstoječi javni železniški infrastrukturi zaradi 
zagotavljanja varnosti železniškega prometa; 

 izdajo soglasij za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z zakonom, ki ureja 
varnost železniškega prometa; 

 izdelavo in objavo programa omrežja; 

 dodeljevanje vlakovnih poti; 

 določanje višine uporabnine, zaračunavanje in pobiranje uporabnine; 

 izdelavo, sprejem, uveljavitev in objavo voznega reda omrežja; 

 zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti; 

 zagotavljanje konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa; 

 upravljanje z železniškimi postajnimi poslopji in stanovanji v lasti Republike Slovenije, ki so v 
postajnih poslopjih. 

 
 


