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RAZVOJ 
ŽELEZNIŠKEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
V SLOVENIJI

Mag. Darja Kocjan, direktorica 
SŽ-Potniški promet, d. o. o.
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ZA IZBOLJŠANO MOBILNOST POTNIKOV

STRATEŠKI NAČRT SKUPINE SŽ 2021-2025

Cilji: Postati steber integriranega javnega potniškega prometa z večinskim tržnim 
deležem na trgu javnega medkrajevnega prevoza in s tem prispevati k večji okoljski
trajnostni dejavnosti transportnega sektorja.

• Razvoj prestopnih točk in multimodalnih potniških centrov.
• Vzpostavitev povezanih storitev mobilnosti: vlak, avtobus, P+R …
• Digitalizacija storitev za potnike.
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ŽELEZNIŠKA POSTAJA KOT MULTIMODALNA TOČKA



4MIKROMODALNOST POTNIKA

• Nova železniška postajališča sistema P+R,
• integracija javnega potniškega prometa,
• postavitev kolesarnic in polnilnic za e-vozila 
• izposoja koles, e-vozil,
• oprema postaj in postajališč z dinamičnimi 

prikazovalniki voznih redov,
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Mikromodalnost potnika

• več prostora za 
kolesa tudi na 
vlakih,

• spletne aplikacije 
za načrtovanje poti, 
izposojo koles, E-
vozil, integracijo 
voznih redov vlak-
bus, pametno 
polnjenje baterij …
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Obdobje Št. prepeljanih potnikov Št. spremljanih koles Delež
I-VII/2020 4.584.259 7.683 0,17%
I-VII/2021 7.169.815 12.858 0,18%
I-VII/2022 7.599.312 17.224 0,23%

Število potnikov in spremljanih koles narašča

Obdobje
Št. prepeljanih 
potnikov

Št. spremljanih 
koles Delež

2020 7.784.926 18.306 0,24%
2021 11.518.723 27.051 0,23%
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• 52 novih vlakov Stadler: skupno najmanj 520 mest za kolesa
• 23 garnitur DMV 813: skupno najmanj 170 mest za kolesa
• 13 garnitur DMG 713: skupno najmanj 182 mest za kolesa
• 3 garniture DMG 711: skupno najmanj 18 mest za kolesa
• vagon D za prevoz koles: okoli 40 do 50 mest za kolesa.

V izvedbi:
• vgradnja obešal za kolesa na 30 garnitur Siemens Desiro 312
• nabava 20 novih potniških garnitur z mesti za kolesa

Več mest za kolesa na vlakih
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Število garnitur 
in model:

21 
EMG FLIRT 510

21 
DMG FLIRT 610

10 
EMG KISS 313 (dvopodni)

Najvišja hitrost: 160 km/h 140 km/h 160 km/h

Število sedišč: 235 (od tega 12 1.r) 171 (od tega 12 1.r) 292 (od tega 16 1.r)

Število stojišč: 184 143 277

Lokacija obratovanja: SLO, HR, A
elektrificirane proge

SLO, HR, A
regionalne proge

SLO
elektrificirane proge

NOVE POTNIŠKE GARNITURE Stadler

Več prostora za prevoz koles
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Modern PIS (potniški informacijski sistem).

Več prostora za kolesa in otroške vozičke.

Prilagojene za osebe z omejeno gibljivostjo 
(nizkopodnost, toaleta, izvlečna stopnica, mobilna klančina,
prostor namenjen invalidskim vozičkom, označbe …).

Wi-Fi.

ETCS, GSM-R.
Klimatizacija.
Vtičnice za polnjenje električnih pripomočkov.

Posodobitev voznega parka s sodobnimi vlaki
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Posodobitev voznega parka s sodobnimi vlaki

3. faza prenove:
nakup 20 novih potniških garnitur (do leta 2025)

4. faza prenove:
nakup novih lokomotiv (do leta 2025)
nakup novih vagonov (do leta 2025)

NADALJNA PRENOVA VOZNEGA PARKA

Najstarejša potniška garnitura bo Pendolino EMG 310 (letnik 2000)
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Potovati z vlakom je zabavno. Dobrodošli na našem omrežju!
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Mag. Darja Kocjan, 
Direktorica

SŽ-Potniški promet, d. o. o.,
Kolodvorska ulica 11
SI-1506 Ljubljana
Slovenia

Mag. Darja Kocjan , direktorica
SŽ-Potniški promet, d. .o. o.
www.slo-zeleznice.si

Hvala za pozornost in dobrodošli na vlakih!


