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INF20022264
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v 
železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z 
31. členom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, 
Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na vlogo družbe PINO, d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 
4, 1270 Litija, naslednje

MNENJE
 
H gradnji objekta: »Ureditev kolesarskih površin, sanacija vozišča na LC 069030 med Litijo in 
Pogonikom«, kjer je ureditev kolesarskih površin in sanacija vozišča predvidena na zemljiščih v k. 
o. Litija, v varovalnem progovnem pasu glavne železniške proge št. 10 d. m.–Dobova–Ljubljana in 
progovnem pasu nad železniškim predorom Pogonik (km 538+350), po predloženi dokumentaciji 
PZI, št. 51/19, ki jo je v novembru 2019 izdelala družba PINO, d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 
Litija, podajamo pozitivno mnenje.

Dodatne zahteve in pojasnila: 

1. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, 
zato investitor ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do 
povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji, …). 
Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso 
škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe 
objekta.

2. Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in 
navodili ter pod nadzorom delavcev SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za gradbeno 
dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel: 01/2913350. 
Pričetek del bo treba službi sporočiti najmanj 8 dni v naprej.

3. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni 
nadzor v času del, katerih stroški bremenijo investitorja (pisno obvestiti SŽ-
Infrastrukturo, d. o. o., Službo za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 
Ljubljana vsaj 8 dni prej).

4. Na območju tras SVTK kablov se prepoveduje zniževanje nivoja zemljišča ali 
nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se vožnja s težko 
gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakršenkoli poseg v 
območje tras SVTK kablov in območje SVTK naprav brez prisotnosti predstavnika SŽ-
Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 
Ljubljana.
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5. Pri izvedbi del je treba upoštevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko 
napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009, z dne 23. 6. 
2009).
V primeru uporabe dvigal, žerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano približanje 
delov dvigala od dela voznega omrežja pod napetostjo, na razdaljo manjšo od 3 m. 
Prenašanje bremen preko vodnikov voznega omrežja, brez izklopa napetosti, ni 
dovoljeno.

6. Za vso morebitno škodo na napravah SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za EE in SVTK 
Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5a, 1000 Ljubljana, ki bi nastala v času 
izvajanja del, odgovarja izvajalec.

7. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in 
poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v 
bližini tirov.

8. Morebitne zapore proge (postajni odsek Litija–Kresnice)  oziroma izključitve SV, EE in 
TK naprav na istem medpostajnem odseku,  je treba načrtovati v skladu s Priročnikom 
002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV 
in TK naprav.

9. V primeru poškodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri 
pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti njihovo ponovno postavitev. 

10. Glede pravice gradnje na zemljiščih, ki so v lasti družbe Slovenske železnice, d. o. o., mora 
investitor pridobiti pravico graditi iz naslova Slovenske železnice, d. o. o., Sektor za 
upravljanje nepremičnin, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana. 

11. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti 
na naslov SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujoč se 
na številko zadeve.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v železniškem 
varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del. 

Pripravil:
Jure Borovšak Matjaž Kranjc

direktor

V vednost:
- Naslovu  
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring (po e-pošti)
- RS, MIP, IRSI, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu
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