Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.
Služba za vodenje prometa
Trg OF 6 , 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 12 123
Faks: 01 / 29 12 911
E-pošta: borut.kos@slo-zeleznice.si
SŽ-Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska 11, Ljubljana
1000 Ljubljana
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
Obvestilo o ovirah v železniškem tovornem prometu na območju JŽI
Spoštovani,
obveščamo vas, da zaradi večjih investicijskih in rednih vzdrževalnih del za zagotavljanje varnosti v
železniškem prometu na območju JŽI prihaja do večjih ovir pri izvajanju operativnega voznega reda.
Večja dela, ki vplivajo na izvajanje operativnega voznega reda:.
-

Nadgradnja odseka Rimske Toplice – Laško – Celje, neprekinjena zapora levega tira, ki se bo
izvajala do dne 07.12.2018
Zaradi nadgradnje, neprekinjena zapora proge Maribor –Šentilj d.m., ki se bo izvajala do dne
15.12.2018. Zaradi zapore proge Maribor- Šentilj je železniški promet preusmerjen na mejni
prehod Jesenice.
Na kvalitetno izvajanje železniškega prometa poleg ovir , zaradi izvajanja nadgradenj in izvajanja
železniškega prometa s sosednjo upravo OBB samo preko mejne postaje Jesenice, imajo še vedno
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vpliv pretekle vremenske razmere na področju sosednje železniške uprave (prekinitev železniškega
prometa na OBB preko mejnega prehoda Jesenice).
Poleg navedenih 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
upravljalca SŽ- Infrastruktura d.o.o
Glede na obseg predvidenih del na območju JŽI, bo upravljavec infrastrukture z operativnimi
ukrepi in sodelovanjem s prevozniki izvajal vse potrebne aktivnosti za optimalno izvajanje
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, za
zagotavljanje optimalnega izvajanja operativnega voznega reda vlakov in upoštevanje
Dopisa št. 2413, od 24.12.2015.

S spoštovanjem

Vodja službe za vodenje prometa
Branko Čepek

Ljubljana, 16.11.2018
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