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SŽ-Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska 11, Ljubljana
1000 Ljubljana
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SŽ-Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska 11, Ljubljana
1000 Ljubljana
Rail Cargo Carrier, d.o.o.
Metelkova ulica 7
1000 Ljubljana
Adria transport, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper
Luka Koper, d.d.
Uprava družbe
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper
Poslovodstvo SŽ, d.o.o.
Kolodvorska 11, Ljubljana
1000 Ljubljana

ZADEVA: Obvestilo o ovirah v železniškem prometu na območju JŽI
Spoštovani,
obveščamo vas, da se na omrežju SŽ izvajajo večja gradbena dela in s tem povezane zapore
posameznih odsekov prog zaradi nadgradenj javne železniške infrastrukture in nujnih
vzdrževalnih del za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu. Zaradi navedenega na
omrežju SŽ prihaja do večjih ovir in odstopanj pri izvajanju operativnega voznega reda
vlakov.
Upravljavec JŽI, za zagotavljanje optimalne prevoznosti prog in maksimalnega odvijanja
železniškega tovornega prometa, izvaja redna vzdrževalna dela v minimalnem možnem
obsegu zapor in določena dela izvaja pod prometom v prostih intervalih med vožnjami vlakov.
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 6017177000
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

Eden od največjih vplivov za ovire pri izvajanju operativnega voznega reda imajo dela ob
nadgradnjah in posodobitvah javne železniške infrastrukture na odseku proge Zidani Most –
Šentilj.
Poleg izvajanja neprekinjene zapore in posameznih dnevnih zapor, je potrebno za
zagotavljanja varnosti v železniškem prometu in nemotenem izvajanju del ob gradbiščih,
uvajati tudi počasne vožnje, ki imajo dodaten vpliv na zagotavljanje redovitosti prometa.
Večja dela, ki vplivajo na izvajanje operativnega voznega reda so trenutno:
-

Nadgradnja odseka Rimske Toplice – Laško – Celje; neprekinjena zapora levega tira ki se
bo izvajala do 07.12.2018.
Dne 29.09.2018 od 09.30 do 13.00 zapora enega tira dvotirne proge na odseku Kresnice –
Laze – Ljubljana Zalog.
Neprekinjena zapora proge Pivka - Ilirska Bistrica od dne 29.09. od 06.00 ure do
01.10.2018 do 11.50 ure.
Dne 30.09.2018, od 08.25 do 17.30 ure zapora proge Ljubljana Šiška – Jesenice.
Dne 01.10.2018 od 08.00 do 15.00 zapora proge Divača – Koper.

Poleg navedeni zapor se bodo v naslednjem tednu za potrebe vzdrževalnih in investicijskih del
izvajale tudi krajše zapore posameznih med postajnih odsekov, ki so objavljene na spletni
strani upravljavca SŽ – Infrastruktura. d.o.o..
Glede na obseg del na območju JŽI se upravljavec infrastrukture z operativnimi ukrepi in
sodelovanjem s prevozniki trudi, da pri izvajanju posameznih zapor prihaja do čim manjših
ovir v prometu, v cilju optimalnega izvajanja operativnega voznega reda.
Vse deležnike v logistični verigi pozivamo, da se prilagodijo na dane razmere v železniškem
prometu. Prosimo, da se upoštevajo operativne odreditve pristojnih služb upravljavca.
Lepo pozdravljeni!
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