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1 UVOD 

JŽI je v lasti države R Slovenije in jo prevozniki uporabljajo na osnovi dodeljenih 

vlakovnih poti. Postopek dodeljevanja vlakovne poti izvaja upravljavec JŽI, ki v imenu in 

za račun države tudi upravlja z JŽI in zagotavlja prevoznikom njeno uporabo na običajen 

način. Upravljavec JŽI mora tako omogočati prevoznikom uporabo JŽI v skladu s pogoji 

dodeljene vlakovne poti in pogoji, ki so bili ob naročilu vlakovne poti določeni s 

Programom omrežja.  

V sklopu upravljanja z JŽI mora upravljavec JŽI zagotavljati varno delovanje in odvijanje 

železniškega prometa na JŽI v času, ko se na njej izvajajo investicijska dela (gradnje in 

nadgradnje). Za zagotavljanje varnega odvijanja prometa upravljavec JŽI v času izvajanja 

del na JŽI uvede zapore ali počasne vožnje, ki predstavljajo oviro v prometu in za 

prevoznike predstavljajo spremenjeno uporabo naročene vlakovne poti. Zaradi uvedbe teh 

ovir v prometu prevoznikom nastanejo posledice v obliki zamud, preusmeritve vlakov na 

obvozno pot ali pa odpovedi vlakovne poti z ali brez nadomestne vlakovne poti. Ti primeri 

za prevoznike predstavljajo škodni dogodek, saj ne morejo uporabiti naročenih vlakovnih 

poti na običajen način, zato jim je upravljavec JŽI dolžan poravnati odškodnino za nastalo 

škodo. 

1.1 PREDMET OBRAČUNA ODŠKODNINE 

Pri obračunu odškodnin za investicijska dela na JŽI se upoštevajo zapore, ki so uvedene na 

JŽI zaradi projektov nadgradenj in novogradenj, ki se izvajajo na JŽI od 1.1.2016, ter 

predstavljajo večje investicijske posege na JŽI.  

Pri obračunu odškodnin se upoštevajo škodni dogodki, ki so opisani v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Opredelitev škodnih dogodkov upoštevanih pri izračunu odškodnine 

Škodni dogodek prevoznika zaradi 

gradbenih del na JŽI 
Opis 

1.  Zamuda vlaka Zamuda vlaka predstavlja škodni dogodek prevoznika, 

če vlak vozi dlje časa, kot predvideva vlakovna pot po 

voznem redu, in nastane kot posledica ovir v prometu 

(zapore ali počasne vožnje), ki se uvedejo zaradi 

izvajanja investicijskega dela (nadgradnje ali 

novogradnje) na JŽI. 

 

2.  Sprememba pogojev prevoza na 

naročeni vlakovni poti 

Sprememba pogoje na naročeni vlakovni poti nastopi: 

- če upravljavec zaradi motenj na JŽI v okviru 

naročene vlakovne poti prevozniku odpove naročene 

dostope po tirih do objektov in naprav na JŽI ali  

- če se prevozniku omejijo prvotno predvideni pogoji 

prevoza in mora prevoznik prevoz opraviti na 
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Škodni dogodek prevoznika zaradi 

gradbenih del na JŽI 
Opis 

drugačen način od predvidenega ali izvesti dodatne 

ukrepe za izvedbo prevoza. 

3.  Dodatna vlakovna pot Dodatna vlakovna pot predstavlja škodni dogodek, ki 

prevozniku nastane v primeru omejitve pogojev prevoza 

na dodeljeni vlakovni poti, in prevoznik zaradi te 

omejitve potrebuje dodatno vlakovno pot, da lahko 

prepelje celotno blago, ki bi ga sicer, če te omejitve nebi 

bilo lahko v celoti prepeljal na naročeni vlakovni poti. 

4.  Odpoved naročene vlakovne 

poti z dodelitvijo nadomestne 

vlakovne poti ali izvedbo 

nadomestnega avtobusbega 

prevoza 

Nadomestna vlakovna pot predstavlja škodni dogodek 

prevoznika zaradi ovir v prometu (zapore ali počasne 

vožnje), ki se uvedejo zaradi izvajanja investicijskega 

dela (nadgradnje ali novogradnje) na JŽI, če je 

dodeljena vlakovna pot v voznem redu nadomeščena z 

drugo ali obvozno vlakovno potjo, oz. če se del ali 

celotna dodeljena vlakovna pot v voznem redu izvede z 

nadomestnim avtobusnim prevozom. 

5.  Odpoved naročene vlakovne 

poti brez nadomestne vlakovne 

poti 

Odpoved naročene vlakovne poti predstavlja škodni 

dogodek prevoznika, če dodeljene vlakovne poti v 

voznem redu zaradi ovir v prometu (zapore ali počasne 

vožnje), ki se uvedejo zaradi izvajanja investicijskega 

dela (nadgradnje ali novogradnje) na JŽI, ni mogoče 

nadomestiti z nadomestno ali drugo obvozno vlakovno 

potjo, oziroma če ponujena vlakovna pot za prevoznika 

iz upravičljivih razlogov ni sprejemljiva. 

1.2 CENIK ODŠKODNINSKIH POSTAVK ZA OBRAČUN 

PRIZNANE ODŠKODNINE 

Pri obračunu priznane odškodnine zaradi izvajanja obravnavanih investicijskih del na JŽI  

se upošteva cenik osnovnih odškodninskih postavk, ki je podan v spodnji tabeli. 

Tabela 2: Cenik osnovnih odškodninskih postavk 

Vrsta  

prometa 

Osnovne odškodninske postavke 

Minuta zamude 

Odškodninska postavka na km za odpoved vlakovne poti (VP) 

Z nadomestno VP ali nadom. 

avtob. prevozom 
Brez nadomestne VP 

Potniški promet                                        

Tovorni promet                                        

Cenik osnovnih odškodninskih postavk je določen na osnovi: 

- javno dostopnih podatkov, objavljenih v poslovnih poročilih prevoznikov; pri 

izračunih odškodninskih postavk so upoštevani stroški materiala, storitev, stroškov 
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dela, odpisov vrednosti ter drugih odhodkov prevoznikov o izvajanju prevozne 

dejavnosti, pri izračunu odškodninske postavke za odpoved vlakovne poti pa je 

upoštevan tudi določen delež prihodkov, 

- voznorednih podatkov prevoznikov (opravljene minute in kilometri prevozov) o 

dejanskem izvajanju voznega reda (gibanja vlakov) ter 

- koeficient diferenciranja odškodninske postavke, ki upošteva poslovni interes 

prevoznikov, ki jih odškodnine zadevajo in ga priznava Upravljavec JŽI. 

Upravljavec JŽI si pridržuje pravico, da višino priznane odškodnine prevoznikom 

prilagaja glede na vpliv obravnavanih investicijskih projektov (obseg in trajanje) na 

izvajanje voznega reda z določanjem naslednjega koeficienta: 

- koeficient diferenciacije vpliva trajanja zapor (ktz). 

Višina koeficienta diferenciacije vpliva trajanja zapor (ktz), ki je upoštevan v obračunu 

priznane odškodnine, je razvidna iz obračuna priznane odškodnine. 

1.3 OBRAČUN PRIZNANE ODŠKODNINE  

Priznana odškodnina se obračuna za ovire v prometu, ki so povzročene z obravnavanimi 

investicijskimi deli (gradnje in nadgradnje). Obseg škodnih dogodkov se identificirani na 

osnovi datuma izvedenih zapor na JŽI, ki so uvedene zaradi izvajanja del v okviru 

posameznega obravnavanega investicijskega projekta. 

V obračunu se upoštevajo škodni dogodki, ki se lahko identificirajo na osnovi 

razpoložljivih podatkov in evidenc upravljavca JŽI. Škodni dogodki so obravnavani ločeno 

za potniški in tovorni promet in se obračunajo po metodologiji obračuna, ki je opisana v 

nadaljevanju. 

Obdelava podatkov o škodnih dogodkih se izvede po obravnavanih investicijskih projektih 

in se prikaže v specifikaciji priznane odškodnine za obravnavana investicijska dela na JŽI  

po prevoznikih in vrstah škodnih dogodkov. Iz specifikacije je razviden obseg škodnih 

dogodkov in višina priznane odškodnine posameznemu prevozniku. 
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2 METODOLOGIJA OBRAČUNA PRIMERNE ODŠKODNINE 

ZARADI IZVAJANJA INVESTICIJSKIH DEL (GRADENJ 

IN NADGRDENJ) NA JŽI  

Pri obračunu odškodnine sta uporabljena različna modela za potniški in tovorni promet. 

Oba modela izhajata iz istih temeljnih predpostavk, vendar z različnimi variacijskimi 

faktorji zagotavljata upoštevanje specifičnosti in razlike izvajanja storitev za posamezno 

vrsto prometa ter različen poslovni vidik škodnega dogodka za vsako vrsto prevoza. 

Pri obeh vrstah prometa je izplačilo odškodnine za zamudo omejeno z odškodninsko 

kapico, pri tovornem prometu pa je omejena tudi dolžina vlakovne poti, ki se priznava v 

izračunu za odškodnino pri odpovedi vlakovne poti. 

V modelu obračuna odškodnine za potniški promet je upoštevan vpliv časa trajanja 

omejene uporabe JŽI na prevoznika zaradi  sorazmernega vpliva na odločitev potnikov o 

uporabi železniškega prevoza in posledično zmanjšanje števila potnikov ter na njihovo 

dolgoročno preusmeritev na druge vrste prevoza, kar pomeni nastanek poslovne škode 

prevoznika. 

V nadaljevanju je za vsak posamezen škodni dogodek, ki je upoštevan pri izračunu 

odškodnine, predstavljen model obračuna, ločeno za potniški in tovorni promet. 

Predstavljena modela se pri izračunu odškodnine uporabljata na nivoju posamezne 

vlakovne poti ali dela vlakovne poti, ki jo predstavlja realizirana, oziroma v primeru 

odpovedi, planirana vožnja enega vlaka.  

2.1 POTNIŠKI PROMET 

2.1.1 Odškodnina za zamudo 

Odškodnina za zamudo v potniškem prometu je izračunana po naslednji formuli: 

                                                     

kjer pomeni: 

-     – faktor časovne progresije za potniške vlake: 

Potniški promet 

Zamuda vlaka (       
Faktor časovne 

progresije (   ) 

0 min ≤       ≤ 5 min         

5 min ≤       ≤ 10 min      ,2 

10 min <       ≤ 20 min         

20 min <       ≤ 30 min         

30 min <       ≤ 60 min         

60 min <       ≤ 120 min         

120 min <       ≤ 300 min         
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-      – osnovna odškodninska postavka minute zamude za potniški promet, 

-       – končna zamuda je seštevek prirastkov zamude na točkah opazovanja 

(postaje in postajališča) zaradi  gradenj in nadgradenj:            , 

-     – koeficient diferenciacije vpliva trajanja zapore (     ), ki ga določi 

upravljavec, 

- DTR – skupno število dni trajanja zapore, kjerkoli na omrežju;     se upošteva, če 

zapora traja več kot 60 dni, 

-     – faktor vleke;        , faktor vleke se upošteva za celotno vlakovno pot, če 

je uporabljena dizel vleka. 

2.1.2 Odškodnina zaradi sprememb pogojev prevoza na naročeni vlakovni 

poti 

Prevoznik je upravičen do odškodnine za omejitev pogojev prevoza na naročeni vlakovni 

poti, ki vključujejo omejitev mase vlaka ali omejitev osne obremenitve, omejitev dolžine 

vlaka, omejitev svetlega profila in izpad elektrifikacije. 

Odškodnina za omejitev pogojev prevoza (      ) se obračuna kot fiksni znesek: 

       = 120 EUR. 

Odškodnina iz tega naslova prevozniku pripada zaradi stroškov organizacije in izvedbe 

nadomestne vleke, dodatnih premikov ali drugih manipulacij z vlakom. Odškodnina za 

omejitev pogojev prevoza je izračunana v vrednosti povprečnih stroškov premika, ki 

vključujejo eno uro premikalnega dela lokomotive in enega premikača.  

2.1.3 Odškodnina za odpoved vlakovne poti z nadomestno vlakovno potjo 

ali nadomestnim avtobusnim prevozom  

Odškodnina za odpoved vlakovne poti v potniškem prometu z nadomestno vlakovno potjo 

ali nadomestni avtobusnim prevozom je obračunana po naslednji formuli: 

                                   

                      

kjer pomeni: 

-       – osnovna odškodninska postavka v potniškem prometu za odpoved z 

nadomestno vlakovno potjo ali nadomestnim avtobusnim prevozom na kilometer, 

-      normirana razdalja; NR=50 km, 

-     – strošek večje dolžine nadomestne vlakovne poti za potniški vlak, 

-     – dolžina nadomestne vlakovne poti, 

-     – dolžina zakupljene (osnovne) vlakovne poti, 
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-       – osnovna odškodninska postavka v potniškem prometu za odpoved z 

nadomestno vlakovno potjo ali nadomestnim avtobusnim prevozom na kilometer, 

-     – koeficient diferenciacije vpliva trajanja zapore (     ), ki ga določi 

upravljavec. 

V primeru izvedbe nadomestnega avtobusnega prevoza se ne obračuna strošek nadomestne 

vlakovne poti (   =0). Strošek nadomestnega avtobusnega prevoza se prevozniku 

poravna v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe, zato v 

metodologiji izračuna odškodnine ni upoštevan.  

2.1.4 Odškodnina za odpoved vlakovne poti brez nadomestne vlakovne 

poti 

Odškodnina za odpoved vlakovne poti v potniškem prometu brez nadomestne vlakovne 

poti ali nadomestnega avtobusnega prevoza je obračunana po naslednji formuli: 

                          

kjer pomeni: 

-        – osnovna odškodnina za odpoved v potniškem prometu brez nadomestne 

vlakovne poti ali organiziranega nadomestnega avtobusnega prevoza, 

-      – osnovna odškodninska postavka v potniškem prometu za odpoved vlakovne 

poti brez nadomestne vlakovne poti ali nadomestnega avtobusnega prevoza na 

kilometer, 

-   – dejanska razdalja odpovedane vlakovne poti, 

-     – koeficient diferenciacije vpliva trajanja zapore (     ), ki ga določi 

upravljavec. 

2.2 TOVORNI PROMET 

2.2.1 Odškodnina za zamudo 

Odškodnina za zamudo v tovornem prometu (      ) je obračunana po naslednji 

formuli: 

                                  
            

          

-     – faktor časovne progresije za tovorne vlake 

Tovorni promet 

Zamuda vlaka (       Faktor časovne progresije (   ) 

      ≤ 120 min       

120 min <       ≤ 180 min         

180 min <       ≤ 240 min         

240 min <       ≤ 300 min         

-       – osnovna odškodninska postavka minute zamude za tovorni promet 
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-       - končna zamuda zaradi vzrokov gradenj in nadgradenj se določi na osnovi 

deleža končne zamude (   – zamuda v končni točki) kot razmerje vsote zamud 

zaradi  gradenj in nadgradenj (    ) in vsote vseh zamud na vlakovni poti (    ) 

po naslednji formuli:       
    

    
   , 

-     – faktor vleke;        , faktor vleke se upošteva za celotno vlakovno pot, če 

je uporabljena dizel vleka. 

2.2.2 Odškodnina zaradi sprememb pogojev prevoza na naročeni vlakovni 

poti 

Prevoznik je upravičen do odškodnine za omejitev pogojev prevoza na naročeni vlakovni 

poti, ki vključujejo omejitev mase vlaka ali omejitev osne obremenitve, omejitev dolžine 

vlaka, omejitev svetlega profila in izpad elektrifikacije. 

Odškodnina za omejitev pogojev prevoza (      ) se obračuna kot fiksni znesek: 

       = 120 EUR. 

Odškodnina prevozniku pripada zaradi stroškov organizacije in izvedbe nadomestne vleke, 

dodatnih premikov, prekladanja ali drugih manipulacij s tovorom oz. z vlakom. 

Odškodnina za omejitev pogojev prevoza je fiksna in izračunana v vrednosti povprečnih 

stroškov premika, ki vključujejo eno ure premikalnega dela lokomotive in enega 

premikača.  

2.2.3 Odškodnina za odpoved z nadomestno vlakovno potjo 

Odškodnina za odpoved vlakovne poti v tovornem prometu z nadomestno vlakovno 

potjo (       ) se izračuna po naslednji formuli: 

                     

                      

kjer pomeni: 

-       – osnovna odškodninska postavka v tovornem prometu za odpoved z 

nadomestno vlakovno potjo na kilometer 

-      normirana razdalja; NR=30km 

-     – strošek večje dolžine nadomestne vlakovne poti za tovorni vlak 

-     – dolžina nadomestne vlakovne poti  

-     – dolžina naročene (osnovne) vlakovne poti   

-       – odškodninska postavka v tovornem prometu za odpoved z nadomestno 

vlakovno potjo na kilometer 
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Prevoznik je upravičen do nadomestila stroškov zaradi večje dolžine vlakovne poti (   ), 

če je ta daljša od naročene vlakovne poti. Kadar je nadomestna vlakovna pot krajša, 

prevoznik ni upravičen do nadomestila zaradi daljše nadomestne vlakovne poti (   =0). 

Višji strošek v primeru dizel vleke oziroma doprege ali priprege na nadomestni vlakovni 

poti je že upoštevan v osnovni odškodninski postavki na kilometer (    ).  

Če nadomestna vlakovna pot poteka po slovenskem omrežju tako, da sta začetna in končna 

točka naročene in nadomestne vlakovne poti enaki oz. se vlakovna pot ne nadaljuje v tuje 

železniško omrežje, se upošteva zgolj razlika dolžine vlakovnih poti na slovenskem 

železniškem omrežju (           ).  

Kadar nadomestna vlakovna pot poteka tudi po tujem omrežju, se upošteva razlika 

razdalje, ki jo je moral vlak opraviti po tujem omrežju zaradi spremembe vlakovne poti na 

slovenskem železniškem omrežju. Pri tem so za vsako spremembo vlakovne poti na 

slovenskem železniškem omrežju (sprememba prehoda preko mejne točke) upoštevane 

ustrezne nadomestne vlakovne poti (preko nadomestnih mejnih točk) po tujem omrežju do 

ciljev ali prometnih vozlišč v tujini, do katerih se preko te mejne točke izvaja največ 

prevozov. Mrežo nadomestnih vlakovnih poti in razlike razdalj prikazuje Tabela 3. Daljša 

nadomestna pot se določi tako, da se pri dolžini nadomestne vlakovne poti kumulativno 

upošteva dolžina nadomestne vlakovne poti po slovenskem železniškem omrežju in 

normirana razlika dolžine poti po tujem železniškem omrežju, kadar je razlika večja od 0 

(skladno s tabelo: Tabela 3): 

                      

kjer pomeni: 

-     – dolžina nadomestne vlakovne poti  

-      – dolžina nadomestne vlakovne poti po slovenskem železniškem omrežju 

-      – dolžina nadomestne vlakovne poti po tujem železniškem omrežju 

Tabela 3: Razlika dolžin vlakovnih poti po tujem omrežju zaradi prestavitve prevzemne 

točke (IZ/V) 

Ciljno vozlišče 

v tujini 

V* 

IZ* 

Šentilj meja 

(Spielfeld) 

Jesenice meja 

(Rosenbach) 

Hodoš meja 

(Hodos) 

Dobova meja 

(Savski Marof) 

Dunaj Šentilj meja (Spielfeld) 
 

107 -6 
 

Salzburg Jesenice meja (Rosenbach) 133 
   

Budimpešta Hodoš meja (Hodos) 200 
  

110 

Tovarnik 
Dobova meja (Savski 

Marof)     

Reka 
Ilirska Bistrica meja 

(Šapjane)    
233 

Budimpešta Središče meja (Čakovec) 
  

0 110 

Červinjan Sežana meja (Vila Opicina) 
 

163 
  

Červinjan 
Nova Gorica meja 

(Gorizia)     

*Po potrebi se v tabelo dodajajo nove kombinacije nadomestnih poti zaradi premika prevzemnih (mejnih točk). 
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Ciljno vozlišče 

v tujini 

V* 

IZ* 

Ilirska Bistrica meja 

(Šapjane) 

Središče meja 

(Čakovec) 

Sežana meja (Vila 

Opicina) 

Nova Gorica meja 

(Gorizia) 

Dunaj 
Šentilj meja 

(Spielfeld)     

Salzburg 
Jesenice meja 

(Rosenbach)   
163 

 

Budimpešta Hodoš meja (Hodos) 
 

0 
  

Tovarnik 
Dobova meja (Savski 

Marof) 
225 70 

  

Reka 
Ilirska Bistrica meja 

(Šapjane)     

Budimpešta 
Središče meja 

(Čakovec)     

Červinjan 
Sežana meja (Vila 

Opicina)    
2 

Červinjan 
Nova Gorica meja 

(Gorizia)   
-2 

 

*Po potrebi se v tabelo dodajajo nove kombinacije nadomestnih poti zaradi premika prevzemnih (mejnih točk 

2.2.4 Odškodnina za odpoved vlakovne poti brez nadomestne vlakovne 

poti 

Odškodnina za odpoved vlakovne poti v tovornem prometu brez nadomestne vlakovne poti 

(      ) je obračunana po naslednji formuli: 

                       

-      – osnovna odškodninska postavka v tovornem prometu za odpoved brez 

nadomestne vlakovne poti na kilometer 

-   – dolžina odpovedane vlakovne poti; dolžina obračunane vlakovne poti je navzgor 

omejena na 120 km. 

2.2.5 Odškodnina v primeru dodatne vlakovne poti 

Če je zaradi uvedbe omejitve v prometu za prevoz tovora, ki je predviden na dodeljeni 

vlakovni poti, potrebna dodatna vlakovna pot, ki se prevozniku naknadno dodeli, da lahko 

opravi celotno predvideno prevozno storitev, ki bi jo brez omejitev upravljavca JŽI sicer 

izvedel brez dodatne vlakovne poti, je prevoznik upravičen do odškodnine za dodatno 

vlakovno pot (       . Odškodnina za dodatno vlakovno pot predstavlja nadomestilo za 

dolžino dodatne vlakovne poti, ki jo prevoznik opravi, v kateri se ne obračunavajo dodatki 

in se določi po naslednji formuli: 

                

kjer pomeni: 

-     - odškodninska postavka na kilometer za tovorni vlak za odpoved brez 

nadomestne vlakovne poti 

-     – dolžina opravljene dodatne vlakovne poti 
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Pri določitvi dolžine dodatne vlakovne poti (   ) se kumulativno upošteva dolžina 

dodatne vlakovne poti, ki se opravi po slovenskem železniškem omrežju in normirana 

razdalja za tuje železniško omrežje. 

V primeru, če je zaradi dodatne poti po slovenskem omrežju potrebna tudi dodatna 

vlakovna pot po tujem omrežju, se v odškodnini za dodatno vlakovno pot v tujini, ne glede 

na dejanski potek vlakovne poti na tujem omrežju, upošteva razdalja od mejne točke med 

slovenskim in tujim omrežjem, kjer vlak na dodatni vlakovni poti zapusti slovensko 

omrežje, do najbližje ranžirne postaje na tujem omrežju, ki jih prikazuje Tabela 4Napaka! 

Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. 

Tabela 4: Razdalje med mejno točko slovenskega omrežja in najbližjo ranžirno postajo na 

tujem omrežju 

Mejna točka slovenskega 

železniškega omrežja 
Ciljna ranžirna postaja      

Šentilj meja (Spielfeld) Gradec (Graz OeBB) 49 

Jesenice meja (Rosenbach) Beljak (Villach OeBB) 31 

Hodoš meja (Hodos) Zalaegerszeg (MAV) 44 

Dobova meja (Savski Marof) Zagreb (HŽ) 35 

Ilirska Bistrica meja (Šapjane) Reka (HŽ) 31 

Središče meja (Čakovec) Zagreb (HŽ) 151 

Sežana meja (Vila Opicina) Červinjan (FS) 44 

Nova Gorica meja (Gorizia) Červinjan (FS) 46 

 

Dolžina dodatne vlakovne poti (   ) se izračuna po naslednji formuli: 

              

kjer pomeni: 

-      – dolžina dodatne vlakovne poti po slovenskem železniškem omrežju 

-      – dolžina dodatne vlakovne poti po tujem železniškem omrežju 

 

 


