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I. Splošni pogoji in tarife 
 
25 – 10/2014 0883.09 PRIROČNIK ZA UPORABO TOVORNEGA LISTA 

CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) 
  (Velja od 01.10.2006) 
 

            Obvestilo št. 23 
 
 
V priročniku se zamenjajo naslednji listi z novimi: 
 
 
- osnovno besedilo;  
                       Popravki o predpisu, list 3/4. 
 
 
- 1. priloga Seznam članic CIT in udeležencev SMGS, ki uporabljajo ta priročnik in 
 prometne povezave
 Zaradi sprememb pri Seznamu članic CIT in udeležencev SMGS ter prometnih 
 povezavah se zamenjata lista 1/2 in 3/4 te priloge. 
 
 
- 2. priloga Pojasnila k vsebini tovornega lista CIM/SMGS
 V prilogi se zaradi uveljavitve novih kratic železnic SMGS in šifre železnic območja 

SMGS zamenjata lista 13/14 in 15/16.
 
 
- 3. priloga Seznam krajev ponovnih odprav 
 Zaradi sprememb seznama se zamenja celotna priloga. 
 
 
- 4. priloga Seznam naslovov služb, na katere se naslovi prošnjo za dovoljenja 
 oziroma dogovore za prevoz pošiljk 
 Zaradi sprememb naslova se zamenja list 1/2 te priloge. 
 
 
- 9. priloga Seznam naslovov službenih mest prevoznikov CIM in železnic 
 SMGS, kamor se posreduje odškodninske zahtevke za
 reklamacijsko obdelavo CIM/SMGS 
 Zaradi sprememb naslovov se zamenjata lista 3/4 in 5/6 te priloge. 
 
 
Spremembe so označene ob robu besedila s pokončno rdečo črto in veljajo od 24. oktobra 2014. 
 
 
Priročnik 0883.09 (GLV-CIM/SMGS) s spremembami bo objavljen na spletnih straneh Slovenskih 
železnic – Tovorni promet, d.o.o. www.sz-tovornipromet.si, predvidoma od 22.10.2014. 
 
 
 
SŽ: 168.1 - 970 / 2014 od 15.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sz-tovornipromet.si
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26 – 10/2014  SEZNAM URADNO PRIZNANIH POŠILJATELJEVIH 
PLOMB (ZAPIRAL)  

   
                 Dopolnitev  

 
Objavljamo dopolnitev Seznama s strani SŽ – Tovorni promet, d.o.o uradno priznanih pošiljateljevih 
plomb (zapiral), ki je bil nazadnje objavljen v TTO št. 02/2014.  
Po 01.11.2014 bo Petrol d.d., Ljubljana pričel z uporabo novih uradno priznanih lastnih plomb, ki so  
dodane na spodnjem seznamu pod številko 7a. Lastne plombe pod številko 7 uporabnik Petrol d.d, 
Ljubljana uporablja do porabe zalog. 
 

Št. Uporabnik/pošiljatelj Naslov Opis plombe 
1 2 3 4 
    
 
1 

 
LAFARGE CEMENT 

Cementarna Trbovlje d.d 

 
Kolodvorska cesta 5 
Trbovlje 

Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre barve. 
Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino 
na zunanji strain. Ima odprtino v kateri je zapiralni 
mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in 
ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji 
strani ploščice sta odtisnjena napisa bele barve: “LAFARGE 
CEMENT Cementarna Trbovlje” in serijska številka. 
Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, 
dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših 
delih, na tanjših pa 2,7 mm.  

 
2 

 
Luka Koper d.d. 

 
Vojkovo nabrežje 36 
Koper 

Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) zelene barve. 
Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino 
na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni 
mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in 
ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji 
strani ploščice sta napisa črne barve: “LUKA KOPER” in 
serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni 
trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 
mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 
2,7 mm.  

 
3 

 
Salonit Anhovo d.d. 

 
Vojkova 1 
5213 Deskle 

Ohišje plombe je izdelano iz bele pločevine in je na prednji 
strani osemkotne oblike, na zadnji strani pa okrogle oblike. 
Na prednji strani je na svetlo rjavi podlagi napis črne barve: 
“Salonit ANHOVO” z zaporedno številko in serijo. Jekleni 
trak je širine 5 mm in v aktiviranem stanju dolžine 170 mm. 

 
4 

 
Slovenske železarne 
METAL RAVNE d.o.o. 

 
Koroška cesta 14 
Ravne na Koroškem 

Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre barve. 
Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino 
na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni 
mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in 
ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji 
strani ploščice sta napisa bele barve: “METAL · RAVNE” in 
serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni 
trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 
mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 
2,7 mm.  

 
5 

 
INTEREUROPA – FLG 
Železniška špedicija, 

d.o.o. 
Šifra pošiljatelja: 41187 

 
Letališka cesta 35 
1001 Ljubljana 

Plomba je izdelana iz masivnega aluminija modre barve. 
Ploščica je na sredini debeline 8 mm in na dveh robovih 5 
mm. Robova sta nazobčana. Ploščica je velikosti 35 x 32 
mm. Na prvi strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika 
“IE-FLG” in serijska številka. V ploščici je odprtina, v kateri 
je zapiralni mehanizem. Zatezni trak je iz jeklenice premera 
3 mm ter v neaktivnem stanju dolžine 210 mm. 

 
6 

 
FERSPED d.d. 

Železniška špedicija 
 

Šifra pošiljatelja: 41118 

 
Parmova 37 
1000 Ljubljana 

Plomba je izdelana iz masivnega aluminija modre barve. 
Ploščica je na sredini debeline 8 mm in na dveh robovih 5 
mm. Robova sta nazobčana. Ploščica je velikosti 35 x 32 
mm. Na prvi strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika 
“FERSPED” in serijska številka. V ploščici je odprtina, v 
kateri je zapiralni mehanizem. Zatezni trak je iz jeklenice 
premera 3 mm ter v neaktivnem stanju dolžine 210 mm. 
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7 

 
PETROL d.d., Ljubljana 
Slovenska energetska družba 

 

 
Dunajska cesta 50 

1527 Ljubljana 

Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) rdeče barve. 
Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino 
na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni 
mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 21 x 45 mm in 
ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji 
strani ploščice sta napisa bele barve: “PETROL” in serijska 
številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz 
istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 248 mm in 
premera 4 mm.  

 
7
a 

 
PETROL d.d., Ljubljana 
Slovenska energetska družba 

 
Šifra pošiljatelja: 41496 

 
Dunajska cesta 50 

1527 Ljubljana 

Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) bele barve. 
Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino 
na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni 
mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 24 x 65 mm in 
ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji 
strani ploščice sta napisa rdeče barve: “PETROL” in 
serijska številka ter črtna koda. Napis je rahlo izbočen. 
Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, 
dolžine najmanj 295 mm in premera 8 mm. 

 
8 

 
CALCIT d.o.o.  

 
 

Šifra pošiljatelja: 41554 

 
Stahovica 15 

1242 Stahovica 

Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre, zelene 
ali bele barve (odvisno od vrste naloženega blaga). 
Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s stožčasto 
izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni 
mehanizem. Osnovna pološčica je velikosti 30 x 45 mm in 
ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji 
strani ploščice je napis bele barve (na beli plombi je napis 
črne barve): “serijska številka, CALCIT, CALPLEX in 
posebna oznaka blaga”. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani 
zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine 248 
mm in premera 4 mm.  

 Plombe se uporabljajo za plombiranje vagonov in ITE enot v notranjem in mednarodnem prometu. 
    

 
 

 
SŽ: 168.1 - 971 / 2014 od 13.10.2014 
 
 
 

--- 
 

TTO za tovorni promet izdajajo: SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana  
Uredništvo: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,  

▪ Izhajajo praviloma enkrat mesečno (po 20. v mesecu) in se objavljajo na spletnih straneh SŽ – Tovorni promet, d.o.o. 
www.sz-tovornipromet.si 

 

http://www.sz-tovornipromet.si
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