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ZADEVA: Informacija o stanju pri zagotavljanju železniških transportnih storitev

Spoštovani kupci, poslovni partnerji, spoštovani kolegi in kolegice,

v zadnjih dnevih in tednih se srečujemo s situacijo, ki je za vse nas nova in s katero se do 

sedaj še nismo srečali in soočili.  Želimo vam sporočiti, da v času krizne situacije, povezane s 

koronavirusom zaenkrat storitve opravljamo nemoteno.

Skupina SŽ vlaga veliko naporov, da zagotavljamo kar se da nemotene storitve,  ob tem pa je 

potrebno izpostaviti, da prioritetno skrbimo za zavarovanje zdravja sodelavcev. Posledično 

temu smo sprejeli kar nekaj ukrepov, določene, ki so povezani z navodili državnih institucij, 

določene pa smo uvedli v skupini SŽ, s ciljema, da se virus ne širi in da so sodelavci zdravi in 

da storitve opravimo, kar se da  optimizirano.

Z namenom omejitve širjenja koronavirusa smo dejavnosti in s tem povezano prisotnost 

zaposlenih omejili le na tiste, ki so najbolj nujni za varno izvajanje železniškega transporta in 

z njim povezanimi storitvami. Ravno tako smo izvedli niz optimizacij in prilagoditev trenutnim 

potrebam v tehnoloških procesih pri operativni izvedbi prevozov. To pomeni, da bomo v teh 

razmerah skupaj z vami dogovarjali optimalno organizacijo transporta, za kar potrebujemo 

vašo podporo, kot v določenih razmerah tudi prilagajanje.
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Zavedati se moramo, da opravljanje storitev v danih razmerah ni enostavno, delavci delajo v 

težjih razmerah, zato smo res ponosni na njih, saj poskušajo zagotoviti nemotene procese.

Skupaj s sodelavci smo vam na razpolago za vse dodatne informacije. O vseh pomembnih 

zadevah vas bomo sprotno obveščali.

Z željo, da se skupaj čim uspešneje, čim hitreje in s čim manj zdravstvenimi težavami 

prebijemo skozi krizo, vas lepo pozdravljam.

Lepo pozdravljeni!

Mag. Melita Rozman Dacar
Direktorica
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