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ZADEVA: Informacija o izvajanju storitev prevoznika SŽ – Tovorni promet
Spoštovani kupci, spoštovani poslovni partnerji!
Dovolite mi, da vas seznanim s položajem pri izvajanju storitev prevoznika SŽ – Tovorni
promet in z izzivi, ki nas čakajo v prihodnje.
Najprej se opravičujem za nekoliko slabše izvajanje naših storitev. To je bila posledica
načrtovanih in nenačrtovanih infrastrukturnih ovir doma in v tujini, pomanjkanja vagonov
(zaradi počasnega obrta in zaostankov pri vzdrževanju zaradi povezano s COVID položajem
iz preteklih mesecev) bolniške odsotnostjo ter tudi dopustov v Skupini SŽ in pri partnerjih v
verigi izvajanja storitev.
V podjetju SŽ – Tovorni promet si nenehno prizadevamo izpolnjevati pričakovanja svojih
kupcev. Vsak dan sprejemamo dodatne ukrepe za optimizacijo vožnje tovornih vlakov s ciljem
večje pretočnosti.
Dejstvo je, da so vlaganja v železniško infrastrukturo nujna in neodložljiva, zato moramo
prevozniki prilagajati svoje aktivnosti na najbolj optimalen način. Zaradi vzdrževanja in
zagotavljanja ustrezne kakovosti železniške infrastrukture in dodatnega izboljšanja naših
prevozov bo v naslednjih mesecih prihajalo do zapor na določenih odsekih prog, in sicer:
Ljubljana–Sežana



Od 28. 8. 2021 od 8.00 do 30. 8. 2021 do 7.00 bo potekala neprekinjena 47-urna
zapora desnega tira na odseku Ljubljana–Brezovica.
Od 30. 8. 2021 od 7.00 do 15. 1. 2022 bo potekala neprekinjena zapora levega tira na
odseku Ljubljana–Brezovica.

Divača–Koper



Dne 16. 8. 2021 od 9.00 do 19.00 popolna zapora proge Divača–Koper
Dne 23. 8. 2021 od 9.00 do 19.00 popolna zapora proge Divača–Koper
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Dne 28. 8. 2021 od 6.00 do 2. 9. 2021 do 16.00 popolna 130-urna zapora proge
Divača–Koper
Dne 13. 9. 2021 od 9.00 do 18.00 popolna zapora proge Divača–Koper
Dne 27. 9. 2021 od 9.00 do 18.00 popolna zapora proge Divača–Koper
Dne 11. 10. 2021 od 9.00 do 18.00 popolna zapora proge Divača–Koper
Dne 25. 10. 2021 od 9.00 do 18.00 popolna zapora proge Divača–Koper

Maribor–Šentilj m.





Dne 14. 8. 2021 od 6.00 do 20.00 popolna zapora proge
Dne 23. 8. 2021 od 7.00 do 17.00 popolna zapora proge
Dne 25. 9. 2021 od 7.00 do 15.00 popolna zapora proge
Dne 30. 10. 2021 od 7.00 do 16.00 popolna zapora proge

Dobova–Ljubljana



Od 16. 8, 2021 do 22.8.2021 bo potekala neprekinjena zapora enega tira dvotirne
proge Kresnice–Laze.
Od 24. 9. 2021 od 18.00 do 27. 9. 2021 do 5.00 bo potekala neprekinjena zapora
proge D10, na odseku Ljubljana Zalog–Ljubljana.

Ljubljana Šiška–Jesenice


V dneh 28. in 29. avgusta, 11., 12., 18. in 19. septembra, 2., 3., 16., 17., 23., in 24.
oktobra, 6., 7., 13., 14., 20., 21.,27. in 28. oktobra ter 18. decembra 2021 bodo
potekale dnevne popolne zapore proge v času od 8.30 do 17.30.

Postaja Pragersko:


Avgusta se je začela obnova postaje Pragersko. Zaradi nje bodo potekale popolne
zapore posameznih postajnih tirov, večjih delov postajnega območja in posameznih
medpostajnih odsekov proti sosednjim postajam.

Kot zanesljiv prevoznik se na predvidene zapore aktivno pripravljamo. Vsem uporabnikom
naših storitev se v naprej zahvaljujemo za razumevanje nastalega položaja. SŽ – Tovorni
promet bo tudi v prihodnje skrbel, da bo slovenska transportna pot kljub predvidenim
zaporam še vedno zanesljiva.
Prepričana sem, da bomo s skupnimi rešitvami uspešno premagovali izzive, ki nas čakajo. Pri
tem so ključni pravočasen pretok informacij, pravočasno načrtovanje vaših potreb in v
določenih razmerah tudi prilagaja s ciljem večje pretočnosti.
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Poudariti želim, da je slovenska transportna pot še vedno konkurenčna in bo tudi v bodoče. V
družbi SŽ – Tovorni promet smo vam na razpolago, da vam pomagamo pri pripravi
optimalnih rešitev za prevoz vašega tovora.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje. Na razpolago sem vam za vse dodatne informacije.
Lep pozdrav!
Mag. Melita Rozman Dacar
Direktorica
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