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ZADEVA Seznanitev s pobudo za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške 

proge št. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben) 

  

NAMEN: Seznanitev s pobudo 

  

PRAVNA PODLAGA: 84. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALCA: Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 

Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor 

Obrazložitev: 

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pripravljavec državnih prostorskih načrtov, 21. januarja 2021, 
objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 21 
Ljubljana Šiška - Kamnik Graben. Javnost ima v času objave pobude, od 21. januarja, do 22. februarja, 
nanjo možnost posredovati pripombe in predloge. 

Za dvotirnost regionalne železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben ( t.i. kamniške proge) so 
bile v mesecu decembru 2020 izdelane strokovne podlage, na podlagi katerih je bila v začetku januarja 
2021 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poslana pobuda za državno prostorsko načrtovanje, ki je 
trenutno v fazi pridobivanja smernic nosilcev urejanja prostora in Občin.  

Občine so bile pred oddajo pobude v novembru 2020 vabljene na posvetovalni sestanek v zvezi z vsebino 
strokovnih podlag in pozvane k posredovanju strokovnih priporočil, dodatnih pojasnil, mnenj, pripomb in 
predlogov. Usmeritve, ki jih je posredovala Občina Trzin, so priložene gradivu. Samo gradivo pa je javno 
dostopno na spletni povezavi objavljene pobude. Vse podane usmeritve so vključene v pobudo kot 
predlogi občin, ki se jih upošteva v nadaljnjih korakih priprave državnega prostorskega načrta.  

Nadgradnja kamniške proge med drugim zajema nadgradnjo obstoječega tira, gradnjo vzporednega tira, 
preureditev postaj in postajališč in elektrifikacijo, zasnova pa praviloma sledi obstoječi progi. Nov potek 
dvotirne proge je med železniškim postajališčem Ljubljana Ježica in železniško postajo Ljubljana Črnuče. 
Nadgradnja bo omogočala vlakom vožnjo s hitrostmi do 100 km/h ter 15-minutni takt potniških vlakov.  

Z nadgradnjo proge in izboljšanjem vozno-tehničnih elementov železniških tirov se bodo bistveno izboljšali 
tudi potovalni časi, saj bodo lokalni vlaki med Ljubljano in Domžalami lahko prišli namesto v 25 v 19 
minutah, do Kamnika pa namesto v 45 v 34 minutah. 

Začetek gradnje je okvirno predviden v letu 2027, gradnja naj bi predvidoma trajala 3-4 leta. 

V letu 2021 sledi objava javnega naročila za pripravo strokovnih podlag za državni prostorski načrt in 
državnega prostorskega načrta. Časovni načrt temelji na možnih rokih priprave prostorske in projektne 
dokumentacije, pri čemer je potrebno upoštevati, da v zvezi z opredeljenimi roki obstajajo tudi določena 
tveganja.  

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavni-prostorski-nacrt-za-nadgradnjo-zelezniske-proge-st-21-ljubljana-siska-kamnik-graben/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavni-prostorski-nacrt-za-nadgradnjo-zelezniske-proge-st-21-ljubljana-siska-kamnik-graben/


 
 

 
Finančne posledice: 
Seznanitev s pobudo za DPN za nadgradnjo železniške proge št. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben) nima 
finančnih posledic. 
 
Priloge: 

- Javno naznanilo 
- Povzetek za javnost 
- Predhodni predlogi Občine Trzin 
- Komentarji k predlogom Občine Trzin 
- Idejna zasnova, odsek Ljubljana, Črnuče – Trzin in odsek Trzin – Domžale 

 

Aktivne povezave: 
- https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavni-prostorski-nacrt-za-nadgradnjo-zelezniske-

proge-st-21-ljubljana-siska-kamnik-graben/ 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 84. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine 
Trzin na 17. redni seji, dne 17. februarja 2021 sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 

 
Občinski svet se je na 17. redni seji dne 17. 2. 2021 seznanil s Pobudo za državno prostorsko načrtovanje 
za nadgradnjo železniške proge št. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben), predhodnimi predlogi občine, ter 
z možnostjo posredovanja pripomb in predlogov v času objave pobude. 
 
 
 
 

Številka: 375-0001/2020 

Datum: 17. 2. 2021 

 

                         Župan Občine Trzin  

                           Peter LOŽAR, l. r. 
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