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ZADEVA: Ovire v prometu zaradi nadgradenj JŽI

Spoštovani,
v Republiki Sloveniji se s strani lastnika intenzivno izvajajo pospešena vlaganja v sestavne 
dele JŽI z namenom vzpostavitve interoperabilnosti strukturnih podsistemov ali delov 
podsistemov (infrastruktura, energetika, vodenje-upravljanje in signalizacija). Trenutno se v 
okviru projekta nadgradnje proge 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. izvajajo daljše 
neprekinjene zapore enega tira med postajama Poljčane – Slovenska Bistrica, zapore 
posameznih tirov na postajah Poljčane in Slovenska Bistrica ter krajše dnevne zapore 
posameznih tirov na postajah Celje in Laško. Istočasno so na istem medpostajnem odseku in 
voznih tirih na navedenih postajah vpeljane daljše počasne mimo delovišč.

Upravljavec sproti spremlja odvijanje železniškega prometa na kritičnih odsekih in glede na 
predvideni obseg prometa vseh prevoznikov tudi izvaja ustrezne operativne ukrepe za 
zagotavljanje čim boljše prepustnosti prog. V dogovoru s prevoznikom SŽ-Potniški promet, 
d.o.o. je bil za nekatere potniške vlake že uveden nadomestni avtobusni prevoz, vendar se 
zamudam na ta račun žal ne moremo izogniti. Dodatne zamude povzročajo tudi okvare na 
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preostali infrastrukturi, ki so posledica velike obremenjenosti, predvsem s tovornim 
prometom in nujna vzdrževalna dela, katerim se ne moremo odpovedati.

Večje ovire pri zagotavljanju optimalne prepustne zmogljivosti posameznih odsekov v okviru 
izvajanja projekta nadgradnje proge 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. se bodo nadaljevale 
tudi še v drugi polovici leta 2018 ter v letih 2019 in 2020 na medpostajnih odsekih Rimske 
Toplice – Laško – Celje, Zidani Most – Rimske Toplice, Maribor – Šentilj in postaja 
Pragersko. Z nadgradnjo navedenih odsekov, ki bodo izvedeni s sofinanciranjem evropskih 
sredstev, bo na celotnem koridorju od Kopra do Šentilja oziroma do Hodoša zagotovljena 
nosilnost proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os), kar pomeni odpravo ozkega grla 
na JŽI, posledično pa povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti ter skrajšanje voznih 
časov.

Vzporedno z nadgradnjo proge 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. se na JŽI odvija še nekaj 
ostalih projektov, ki občasno motijo odvijanje prometa ter povzročajo ovire in sicer:

− gradbena dela na progi 62 cep. Prešnica – Koper v okviru projekta sanacija ozkega 
grla na železniški progi Divača – Koper (izvlečni tir),

− gradbena dela na projektu vgradnja ERTMS/ETCS na odsekih d.m. – Dobova – 
Zidani Most in Pragersko – Maribor,

− izvajanje protihrupnih ukrepov na kritičnih odsekih prog JŽI.

Opisna investicijska vlaganja v JŽI so namenjena izboljšanju infrastrukturnih parametrov 
podsistemov, kar pa lahko dosežemo le s skupnim ter uspešnim sodelovanjem vseh 
udeležencev v logistični verigi s ciljem izboljševanja storitev do naših uporabnikov. V času 
njihovega izvajanja pa je potrebno upoštevati, da se transportni časi preko JŽI v RS lahko 
podaljšajo tudi dvakratno v primerjavi s planiranimi. Upravljavec bo v sodelovanju z vsemi 
prevozniki še naprej sprejemal ukrepe za izboljšanje prepustnosti progovnih odsekov, zato 
apeliramo tudi na prevoznike in ostale akterje v logistični verigi, da maksimalno prilagodijo 
organizacijo in tehnologijo izvajanja prevozov predvidenim oviram, o katerih vas bomo tudi 
v bodoče redno obveščali na ustaljen način.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Marjan Traven Matjaž Kranjc
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