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ROK IZDELAVE: julij 2018 - februar 2019 (8 mesecev)

ANALIZA STANJA

• Analiza zakonodajnih zahtev

• Analiza obstoječega modela izračuna uporabnine

• Analiza obstoječega modela določitve stroškovne postavke

IZHODIŠČA

• Zakonodajne zahteve

• Primerjalna analiza

• Odprava pomanjkljivosti obstoječega modela

METODOLOGIJE

• Metodologija določitve neposrednih stroškov

• Metodologija razmejitve stroškov med različne storitve 

• Metodologija izračuna uporabnine za posamezno storitev

• Metodologija določitve stroškovne cene za posamezno storitev 



Zakonodajna izhodišča
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Direktiva 2012/34/EU, Izvedbena uredba EK 2015/909 (IU)

Računovodski pristop  

(IU 2015/909, čl.3/I.)

Ekonometrično

modeliranje stroškov 

(IU 2015/909 čl. 6)

Inžinirsko modeliranje 

stroškov 

(IU 2015/909 čl. 6)

Dokazila, da niso upoštevani 
neupravičeni stroški.

Identifikacija dejanskih neupravičenih stroškov na 
podlagi računovodskih izkazov upravljavca

Neposredni stroški = Celotni stroški – Neupravičeni 
stroški 

Stroški, ki temeljijo na 
plačilih, ki jih izvede / 
napove upravljavec.

Dokazila, da niso upoštevani 
neupravičeni stroški.

Neposredni stroški se določijo na podlagi inženirske 
stroke in tehnike ter lahko vključujejo podatke in 

informacije iz računovodskega sistema.

Neposredni stroški se določijo na podlagi 
matematičnih in statističnih dokazov o velikosti 

mejnih stroškov.

Paket 1:

Minimalni paket 

dostopa

Paket 2:

Dostop po tirih do 

objektov in 

storitev

Paket 3:

Dodatne storitve

Paket 4:

Pomožne storitve

NEPOSREDNI STROŠKI
CELOTNI 

STROŠKI

TRŽNA 

CENA
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Pomanjkljivosti obstoječega modela
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• Izračun uporabnine (Program omrežja 2017): - Cvlkm=1,133 EUR/vlkm - v dejanskem obračunu 

0,702 EUR/vlkm: 38 % zmanjšanje cene/km zaradi vpliva modulacijskih faktorjev→ 𝟎, 𝟔𝟐 =  𝑣𝑝𝐹𝑣𝑣𝑜 ∗ 𝑃𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑣𝑝𝑜

• Izračun cenovne postavke (KPMG model iz leta 2010):
- v izračunu niso upoštevani stroški vodenja prometa (obratovanja JŽI)

Modulacijski faktor Vrednost faktorja Vpliv na zmanjšanje št. dejanskih vlkm

Fvv – faktor klasifikacije vlečnih vozil 0,95 - 1 2 %

Pi – ponder kategorije prog 0,411 – 1,104 5 %

Cvp – faktor vrste prometa 0 - 1,86 34 %

Stroški vzdrževanja infrastrukture 2017 po OGJS Tekoče vzdrževanje Invest. vzdrževanje Skupaj

Zgornji ustroj (SK-35) 18.275.685,78 3.978.703,09 22.254.388,87

Spodnji ustroj (SK-34) 5.428.322,36 2.385.217,39 7.813.539,75

Signalnovarnostne (SV) naprave (SK-38) 8.841.801,78 834.431,18 9.676.232,96

Telekomunikacijske (TK) naprave (SK-37) 4.944.232,77 330.667,79 5.274.900,56

Intervencijska mehanizacija upravljavca JŽI 589.454,58 589.454,58

Stroški financiranja / / /

Amortizacija JŽI 21.066.363 14.044.242 35.110.604,67

SKUPAJ 59.145.860 21.573.261 80.719.121

Klasifikacija gostote prometa Nizka Srednja Visoka

Razpon gostote prometa < 3.000.000 3.000.000-10.000.000 > 10.000.000

Priporočena elastičnost obremenitve infrastr. 0,2 0,3 0,45

- koeficient elastičnosti je določen na osnovi EU študije CATRIN iz leta 2009  (zastarelost)

- Storitev dostopa po tirih in omrežnina za vozno mrežo se ne obračunava 



METODOLOGIJA DOLOČITVE NEPOSREDNIH STROŠKOV
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• 20.09.2018 – osnutek metodologije

• 04.10.2018 – predstavitev osnutka metodologije naročniku

• 11.10.2018 – usklajevanje s strokovnjaki VP

• 17.11.2018 – usklajevanje s strokovnjaki gradbene dejavnosti

• 18.11.2018 – usklajevanje s SVTK in EE strokovnjaki

• november 2018 – usklajen predlog metodologije

• 28.11.2018 – predstavitev AKOS 



METODOLOGIJA DOLOČITVE (VRSTE IN VIŠINE) NEPOSREDNIH 

STROŠKOV      
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Stroškovna vrsta Finančni konti

material in nadomestni deli 400, 401, 403

porabljena energija 402

odpis drobnega inventarja 404

drugi stroški materiala 405, 406, 407, 408

storitve vzdrževanja 412

konsolidirani stroški storitev 4199100, 4199101, 4199200, 4199300, 4199301

povračila stroškov v zvezi z delom 414

zavarovalne premije 4157000-4157450

ostale storitve 410, 411, 413, 4150000-4152000, 416, 417, 418, 4190000-419890

amortizacija 430, 431,, 432, 433, 439

plače in nadomestila 470, 471

stroški socialnih zavarovanj 472, 474

drugi stroški dela 473, 475

drugi stroški poslovanja 480, 481, 482, 483, 489

0 Zagotavljanje osnovnih sredstev
1 Opravljanje potniškega prometa
2 Opravljanje tovornega prometa
3 Sprotno vzdrževanje sredstev
4 Investicijsko vzdrževanje sredstev
5 Ostala osnovna dejavnost in druge dejavnosti
6 Stroški obrata
7 Stroški vodenja služb v družbah
8 Stroški vodenja družb in služb v upravi



METODOLOGIJA DOLOČITVE NEPOSREDNIH STROŠKOV   
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RAČUNOVODSKI PRISTOP:

Korak 1 (K1): Celotni stroški upravljavca JŽI po stroškovnih kontih in vrstah prometa v referenčnem obdobju.

Korak 2 (K2): Določitev stroškov, ki niso povezani z upravljanjem z infrastrukturo:

› identifikacija vrst prometa upravljavca JŽI, ki niso povezani z vzdrževanjem JŽI;

› identifikacija vrst prometa upravljavca JŽI, ki niso povezanih z izvajanjem železniškega

prometa na JŽI;

› identifikacija režijskih stroškov.

Korak 3 (K3): Določitev stroškov, ki niso povezani z minimalnim dostopom (Paket 1) in dostopom po tirih (Paket 2):

› identifikacija neupravičenih stroškov po posameznih stroškovnih kontih.

Neposredni stroški = 𝑲𝟏 − 𝑲𝟐 − 𝑲𝟑

Zakaj stroški, ki so knjiženi na 
stroškovnem kontu, niso neposredno 
povezani z opravljanjem storitev 
železniškega prometa.

Analizirani stroškovni konti, vodeni v obstoječem računovodskem sistemu upravljavca JŽI v obdobju 2015-2017.



METODOLOGIJA DOLOČITVE NEPOSREDNIH STROŠKOV   
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Neposredni strošek:
=  izdelavni strošek

=  vrsta prometa, ki je del OGJS, + stroški premika vlakov (stranska dejavnost)

=  knjižen na stroškovni konto, ki je v metodologiji določitve neposrednih stroškov za P1 in P2 identificiran kot 

stroškovni konto s stroški, ki nastajajo neposredno pri izvajanju storitev železniškega prometa

Zakaj so stroški (delno/v celoti), 
ki so knjiženi na stroškovnem 
kontu, identificirani kot stroški, ki 
so neposredno povezani z 
opravljanjem storitev 
železniškega prometa.

Analizirani stroškovni konti, vodeni v obstoječem računovodskem sistemu upravljavca JŽI v obdobju 2015-2017.



Izračuna neposrednih stroškov 
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Skupni stroški 

upravljavca JŽI

Neupravičeni 

stroški

Neposredni 

stroški

Režija

SK, na katerih so knjiženi 

stroški, ki so identificirani kot 

neupravičeni stroški 

(celota/delno) 

Stroški na SK, ki so v 

predlogu metodologije 

identificirani kot upravičeni 

stroški za 1. in 2. paket 

storitev

SK, na katerih so knjiženi 

stroški, ki so pripisani 3. in 4. 

paketu storitev

Izdelava

Režija



Metodologija razmejitve stroškov
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• Metodologija je pripravljena v obliki tabele (Priloga 1 SRN)

• Izračun stroškov po metodologiji razmejitve stroškov v letu 2017 (Priloga 2 SRN)

OSNOVA ZA IZRAČUN OSNOVNIH STROŠKOVNIH POSTAVK POSAMEZNE STORITVE (CENIK)

Podatki o vrsti stroška (po 
šifrah SK in vrst prometa)

Podatki o storitvah (šifrant storitev P1, 
P2, … in pod-storitev v okviru paketa)

Opis metodologije delitve 
stroška na SK 



Model za izračun uporabnine: Minimalni paket storitev dostopa (P1)
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟏 = 𝑪𝑷𝟏 ∗ 

𝒊

𝑷𝑷𝒊 ∗ 𝑷𝒕𝒊 ∗ 𝑷𝒍𝒊 ∗ 𝑲𝑴𝒊

𝑷𝒕𝒊 = 𝑷𝑫𝒊 ∗ 𝑷𝑴𝒕𝒊 ∗ 𝑷𝑽𝒊 ∗ 𝑷𝑻𝑷𝒊

• 𝑈𝑃1 – uporabnina za izvedeno vlakovno pot

• 𝐶𝑃1 – osnovna cenovna postavka uporabnine za Paket 1

• KMi – število vlakovnih kilometrov na homogenem segmentu proge (i)

• Pti – ponder vlaka na homogenem segmentu proge (i)

• PPi – ponder proge za homogeni segment proge (i)

• PDi – ponder dolžine vlaka na homogenem segmentu proge (i)

• PMti – ponder mase vlaka na homogenem segmentu proge (i)

• PVi - ponder hitrosti vlaka na homogenem segmentu proge (i):

• PTPi - ponder vrste prometa na homogenem segmentu proge (i);

• Pli – ponder vlečnega vozila na homogenem segmentu proge (i)

• PMli - ponder mase vlečnega vozila (i)

• POi – Ponder osne mase vlečnega vozila

• PEi - ponder električnega vlečnega vozila

𝑪𝑷𝟏 =
𝑺𝑷𝟏
𝑲𝑴𝑽𝑺𝑰

• C𝑃1 – osnovna cenovna postavka za Paket 1

• SP1 – celotni neposredni stroški za Paket 1, določeni v referenčnem letu na 

podlagi metodologije določitve neposrednih stroškov v okviru obstoječega 

računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve stroškov med 

posamezne pakete storitev (Priloga 1). 

• KMVSI – vsota vlakovnih kilometrov vseh vlakovnih poti, opravljenih v 

referenčnem letu.

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃1 = XXXXXXXX EUR 

𝐾𝑀𝑉𝑆𝐼 = xxxxxxxxxxxxxx km

𝑪𝑷𝟏=XXX €/km

Storitev Elementi obračuna 

SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017
Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškov
SŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
 1

P1
Ponder proge (𝑷𝑷𝒊) - Varianta 1 18.176.584 € 22.967.057 € 1.251.771 € 2.975.422 € 45.370.833 €

46.089.592 €
98,44%

Ponder proge (𝑷𝑷𝒊) - Varianta 2 18.374.256 € 23.031.442 € 1.297.684 € 2.698.692 € 45.402.074 € 98,51%

Varianta 1: Določitev ponderjev proge (𝑷𝑷𝒊) na osnovi stroškov vzdrževanja

Varianta 2: Določitev ponderjev proge (𝑷𝑷𝒊) na osnovi tehničnih karakteristik prog

Parametri vpliva (modulacija osnovne cenovne postavke) – notranja prerazporeditev stroškov med različnimi 
vlakovnimi potmi (pripis neposrednih stroškov dejanskemu viru)



Model za izračun uporabnine: P2 – Pod-storitev P21: Dostop po tirih JŽI 

do potniških postaj, njihovih poslopij in drugih naprav

© Prometni institut Ljubljana d.o.o. 12

Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟐𝟏𝒋 = 

𝒊=𝟏

𝟒

𝑭𝑷𝟐𝟏𝒊 ∗ 𝑪𝑷𝟐𝟏 ∗ 𝑵𝑷𝑷𝟐𝟏𝒊𝒋

• 𝑼𝑷𝟐𝟏𝒋 – uporabnina za postanke potniškega vlaka na eni vlakovni poti (»j«)

• 𝑪𝑷𝟐𝟏 – cenovna postavka za postanek potniškega vlaka na 

postaji/postajališču kategorije

• 𝑵𝑷𝑷𝟐𝟏𝒊𝒋 – število postankov na postaji/postajališču kategorije (»i«) na eni 

vlakovni poti (»j«)

• 𝑭𝑷𝟐𝟏𝒊 – faktor postaje/postajališča kategorije (»i«):

𝑪𝑷𝟐𝟏 =
𝑺𝑷𝟐𝟏

 𝒊=𝟏
𝟒 𝑭𝑷𝟐𝟏𝒊 ∗ 𝑵𝑷𝑷𝟐𝟏𝒊_𝟐𝟎𝟏𝟕

• 𝑪𝑷𝟐𝟏 – cenovna postavka za postanek potniškega vlaka na 

postaji/postajališču kategorije

• 𝑺𝑷𝟐𝟏 – neposredni stroški za pod-storitev P21, določeni v referenčnem 

letu na podlagi metodologije določitve neposrednih stroškov v okviru 

obstoječega računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve 

stroškov med posamezne pakete storitev (Priloga 1)

• 𝑵𝑷𝑷𝟐𝟏𝒊 – število postankov potniških vlakov na postaji ali postajališču 

kategorije (»i«) v referenčnem letu (2017)

• 𝑭𝑷𝟐𝟏𝒊 – faktor postaje/postajališča kategorije (»i«); i=(1,2,3,4)

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃21=XXXXXXX EUR

𝐹𝑃21𝑖=1=XXX

𝑁𝑃𝑃21𝑖=1=XXXX postankov

𝐹𝑃21𝑖=2=XXXX

𝑁𝑃𝑃21𝑖=2=XXXXXX postankov

𝐹𝑃21𝑖=3=XXX

𝑁𝑃𝑃21𝑖=3=XXXXXX postankov

𝐹𝑃21𝑖=4=XXX

𝑁𝑃𝑃21𝑖=4=XXXXX postankov

𝑪𝑷𝟐𝟏=XXX EUR/postanek

Storitev Elementi obračuna 
SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017 Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
 2

P21 Dostop do potniške postaje 4.134.312 € - - - 4.134.312 € 4.139.649 € 99,87%



Model za izračun uporabnine: P2 – Pod-storitev P22: Dostop po tirih JŽI 

do tovornih terminalov, ranžirne postaje in naprav v morskih pristaniščih
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟐𝟐𝒋 = 𝑭𝑹 ∗ 𝑪𝑷𝟐𝟐 ∗ 𝑵𝑫𝑷𝟐𝟐𝒋

• 𝑼𝑷𝟐𝟐𝒋 – uporabnina za dostop po tirih JŽI do tovornih terminalov, ranžirne 

postaje in naprav v pomorskem terminalu na eni vlakovni poti (»j«)

• 𝑪𝑷𝟐𝟐 – cenovna postavka dostopa (začetna in končna postaja, vmesni 

postanki) do tovornih terminalov, ranžirne postaje ali pomorskega terminala

• 𝑵𝑫𝑷𝟐𝟐𝒋 – število dostopov po tirih JŽI do tovornih terminalov, ranžirne 

postaje in pomorskega terminala na eni vlakovni poti (»j«)

• 𝑭𝑹 – faktor ranžiranja (odraža dodatne stroške, ki so povezani z uporabo 

ranžirne naprave in niso vključeni v s stroške dostopa 𝑺𝑷𝟐𝟐)

𝑪𝑷𝟐𝟐 =
𝑺𝑷𝟐𝟐
𝑵𝑷𝒗𝒔𝒊

• 𝑪𝑷𝟐𝟐 – cenovna postavka posameznega dostopa do tovornega 

terminala 

• 𝑺𝑷𝟐𝟐 – neposredni stroški za pod-storitev P22, določeni v 

referenčnem letu na podlagi metodologije določitve neposrednih 

stroškov v okviru obstoječega računovodskega sistema 

upravljavca JŽI in razmejitve stroškov med posamezne pakete 

storitev (Priloga 1), brez upoštevanja stroškov drčne naprave, 

ki se knjižijo na stroškovnih kontih 3870, 3873, 3874, 487

• 𝑵𝑷𝒗𝒔𝒊 – skupno letno število dostopov tovornih vlakov v 

referenčnem letu na tovornih postajah z največ dostopih; kot 

skupno število dostopov tovornih vlakov (𝑵𝑷𝒗𝒔𝒊) se upoštevajo 

začetne in končne postaje in vmesne postaje na tovornih 

postajah Ljubljana Moste, Ljubljana Zalog, Celje tovorna in 

Maribor Tezno (dostopi na ostalih postajah se zanemarijo) 

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃22 = XXXXXX EUR

𝑁𝑃𝑣𝑠𝑖 = XXXXX dostopov

𝑪𝑷𝟐𝟐 = XXXX EUR/dostop

Storitev Elementi obračuna 
SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017 Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
 2

P22
Dostop do tov. terminal, ranž. postaje 

in naprav v pomorskem terminalu
- 7.868.999 € 151.737 € 416.462 € 8.437.198 € 9.089.857 € 92,82%



Model za izračun uporabnine: P2 – Pod-storitev P23: Dostop do in 

zadrževanje na odstavnih tirih JŽI
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟐𝟑𝒗 = 

𝒊=𝟏

𝑵

𝑪𝑷𝟐𝟑 ∗ Š𝒅𝒏𝒊_𝒗𝒊

Š𝒅𝒏𝒊_𝒗𝒊 = Š𝒎𝒊𝒏 >𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏 𝒅𝒊𝒗 𝟏𝟒𝟒𝟎 + 𝟏 č𝒆 Š𝒎𝒊𝒏 >𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏𝒎𝒐𝒅 𝟏𝟒𝟒𝟎 > 𝟎

• 𝑼𝑷𝟐𝟑𝒗 – uporabnina za dostop in zadrževanje tirnega vozila »v« (lokomotiva, 

potniška garnitura, vagon) na odstavnih tirih JŽI, ki se obračuna za eno tirno 

vozilo (lokomotiva, potniška garnitura, vagon)

• 𝑪𝑷𝟐𝟑 – osnovna cenovna postavka za pod-storitev P23 na dan (do 24 ur 

uporabe enega odstavnega tira za eno tirno vozilo)

• 𝑵 – število uporab odstavnih tirov enega vozila (»v«) v enem letu

• Š𝒅𝒏𝒊_𝒗𝒊 – število dni posamezne uporabe odstavnega tira (»i«) posameznega 

tirnega vozila (»v«)

• Š𝒎𝒊𝒏 – število minut dejanske zasedenosti tira, ki je daljše od 60 min

• »𝒅𝒊𝒗« – celoštevilsko deljenje števil (celi del po deljenju, brez ostanka)

• »𝒎𝒐𝒅« - ostanek po celoštevilskem deljenju.

𝑪𝑷𝟐𝟑 = 𝑪𝑷𝟐𝟑𝒎 ∗ Č𝒁𝒏

𝑪𝑷𝟐𝟑𝒎 =
𝑺𝑷𝟐𝟑
𝑻𝑷𝟐𝟑

• 𝑪𝑷𝟐𝟑𝒎 – cenovna postavka za pod-storitev P23 na minuto

• Č𝒁𝒏 – normiran čas zadrževanja (V1= 300 min, V2=450 min, 

V3=1.000 min)

• 𝑺𝑷𝟐𝟑 – neposredni stroški za pod-storitev P23, določeni v 

referenčnem letu na podlagi metodologije določitve neposrednih 

stroškov v okviru obstoječega računovodskega sistema 

upravljavca JŽI in razmejitve stroškov med posamezne pakete 

storitev (Priloga 1)

• 𝑻𝑷𝟐𝟑 – skupni čas zadrževanja tirnih vozil na odstavnih tirih v 

referenčnem letu, daljše od 60 min; 𝑻𝑷𝟐𝟑_𝟐𝟎𝟏𝟕=XXXXXX/ min; 

Referenčno leto 2017:

𝑺𝑷𝟐𝟑 = XXXXXXX EUR

𝑻𝑷𝟐𝟑_𝑻𝟑 =XXXXXXXXXXXX min

𝑪𝑷𝟐𝟑𝒎=XXXXXXX EUR/min

𝑪𝑷𝟐𝟑_𝑽𝟏=XXX EUR/dan

𝑪𝑷𝟐𝟑_𝑽𝟐=XXX EUR/dan

𝑪𝑷𝟐𝟑_𝑽𝟑=XXX EUR/dan

Storitev Elementi obračuna 
SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017 Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
 2

P23

Varianta 1: 𝐶𝑃23_𝑉1 = XXX EUR/dan 26.283 € 574.367 € - - 600.650 €

2.297.098 €

26,15%

Varianta 1: 𝐶𝑃23_𝑉2 = XXX EUR/dan 44.352 € 969.245 € - - 1.013.597 € 44,13%

Varianta 1: 𝐶𝑃23_𝑉3 = XXX EUR/dan 87.883 € 1.920.540 € - - 2.008.423 € 87,43%

V okviru dostopa na odstavni tir se zaračuna zadrževanje na odstavnem tiru > 60 min v vrednosti enega dne zasedenosti; dan 
zasedenosti = 24 ur od začetka zasedbe tira 



Model za izračun uporabnine: P2 – Pod-storitev P24: Dostop po JŽI do 

naprav za vzdrževanje in drugih tehničnih naprav 
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟐𝟒𝒑 = 𝑪𝑷𝟐𝟒𝑽 ∗ 𝑫𝑽𝒑 + 𝑪𝑷𝟐𝟒𝑻 ∗ 𝑫𝑻𝒑

• 𝑼𝑷𝟐𝟒𝒑 – uporabnina za dostop in zadrževanje na tirih zaradi 

uporabe naprav za vzdrževanje in drugih naprav (P24) za 

prevoznika (»p«)

• 𝑪𝑷𝟐𝟒𝑽 – cenovna postavka  za dostopa do naprav za 

vzdrževanje

• 𝑪𝑷𝟐𝟒𝑻 – cenovna postavka za dostop do drugih tehničnih 

naprav in naprav za oskrbo z gorivom

• 𝑫𝑽𝒑 – število dostopov do naprav za vzdrževanje za 

prevoznika (»p«)

• 𝑫𝑻𝒑 – število dostopov do drugih tehničnih naprav za 

prevoznika (»p«), vključno z napravami za oskrbo z gorivom

𝑪𝑷𝟐𝟒𝑻 =
𝑺𝑷𝟐𝟒

𝑭𝑽𝑻 ∗ 𝑫𝑷𝟐𝟒_𝑽 +𝑫𝑷𝟐𝟒_𝑻 +𝑫𝑷𝟐𝟒_Č

𝑪𝑷𝟐𝟒𝑽 = 𝑭𝑽𝑻 ∗ 𝑪𝑷𝟐𝟒_𝑻

• 𝑪𝑷𝟐𝟒𝑽 – cenovna postavka za dostop do naprav za vzdrževanje v referenčnem letu

• 𝑪𝑷𝟐𝟒_𝑻 – cenovna postavka za dostop do drugih tehničnih naprav in naprav za oskrbo z 

gorivom, v referenčnem letu

• 𝑺𝑷𝟐𝟒 – celotni neposredni stroški za pod-storitev P24, določeni v referenčnem letu na 

podlagi metodologije določitve neposrednih stroškov v okviru obstoječega 

računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve stroškov med posamezne pakete 

storitev (Priloga 1) 

• 𝑭𝑽𝑻 – faktor cene dostopa do naprav za vzdrževanje in drugih tehničnih naprav;

• 𝑫𝑷𝟐𝟒_𝑽 – skupno število dostopov tirnih vozil do naprav za vzdrževanje v referenčnem 

letu

• 𝑫𝑷𝟐𝟒_𝑻 – skupno število dostopov tirnih vozil do drugih tehničnih naprav v 

referenčnem letu

• 𝑫𝑷𝟐𝟒_Č – skupno število dostopov tirnih vozil do naprav za oskrbo z gorivom v 

referenčnem letu

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃24= XXXXXXXX EUR

𝐹𝑉𝑇 = 3,36 (odraža razmerje dolžine časa  za posamezni dostop za različne vrste dostopa )

𝐷𝑃24_𝑉 = XXXX dostopov

𝐷𝑃24_𝑇 = XXXX dostopov

𝐷𝑃24_Č = XXXX dostopov

𝑪𝑷𝟐𝟒𝑻 = XXX EUR/dostop

𝑪𝑷𝟐𝟒𝑽 = XXX EUR/dostop

Storitev Elementi obračuna 
SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017 Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
 2

P24

Dostop do naprav za vzdrževanje 109.344 € 307.815 € - - 417.159 €

598.863 € 100,00%Dostop do drugih tehničnih naprav in

naprav za oskrbo z gorivom
148.661 € 33.043 € - - 181.704 €



Model za izračun uporabnine: P3 – Pod-storitev P31: Električna energija 

za vleko
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟑𝟏𝒊 = 𝑼𝑷𝟑𝟏𝒆𝒊 + 𝑼𝑷𝟑𝟏𝒐𝒊

𝑼𝑷𝟑𝟏𝒐𝒊 = 𝑪𝑷𝟑𝟏𝒐 ∗ 𝑲𝑴𝑬𝒊

• 𝑼𝑷𝟑𝟏𝒊 – uporabnina za električno energijo za vleko prevoznika (i) 

• 𝑼𝑷𝟑𝟏𝒆𝒊 – obračunana dejansko porabljena električna energija v 

kWh za vleko prevoznika (i) po dejanski ceni kWh dobavitelja 

električne energije iz javnega omrežja 

• 𝑼𝑷𝟑𝟏𝒐𝒊 – električna omrežnine za prevoznika (i), ki je na omrežju 

JŽI opravil 𝐾𝑀𝐸𝑖 kilometrov električne vleke

• 𝑪𝑷𝟑𝟏𝒐 - cenovna postavka električne omrežnine

• 𝑲𝑴𝑬𝒊 – število opravljenih kilometrov električne vleke prevoznika 

(i) v obračunskem obdobju

𝑪𝑷𝟑𝟏𝒐 =
𝑺𝑷𝟑𝟏
𝑲𝑴𝑬

• 𝑪𝑷𝟑𝟏𝒐 – cenovna postavka električne omrežnine na kilometer v referenčnem 
letu

• 𝑺𝑷𝟑𝟏 – stroški za pod-storitev P31, določeni v referenčnem letu na podlagi 
metodologije določitve neposrednih stroškov v okviru obstoječega 
računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve stroškov med posamezne 
pakete storitev (Priloga 1)

• 𝑲𝑴𝑬 – število opravljenih vlakovnih kilometrov električne vleke v referenčnem 
letu.

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃31 = XXXXXXX EUR

𝐾𝑀𝐸 =XXXXXX km

𝑪𝑷𝟑𝟏𝒐 = XXX EUR/km

Storitev Elementi obračuna 

SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017
Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
3

P31 Električna omrežnina 2.993.054 € 3.408.261 € 83.708 € 437.965 € 6.922.988 € 6.975.812 € 99,24%



Model za izračun uporabnine: P3 – Pod-storitev P33: Storitve vezane na 

prevoz izrednih pošiljk
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟑𝟑𝒊 = 𝑪𝑷𝟑𝟑𝒐 ∗ 𝑵𝒊 + 𝑪𝑷𝟑𝟑𝒔 ∗ 𝑻𝒔𝒊

• 𝑼𝑷𝟑𝟑𝒊 – uporabnina za prevoz izrednih pošiljk za prevoznika (»i«)

• 𝑪𝑷𝟑𝟑𝒐 – cenovna postavka za obravnavo vloge za prevoz izredne 

pošiljke

• 𝑵𝒊 – število obravnav (vlog) prevozov izrednih pošiljk za enega 

preovznika (»i«)

• 𝑪𝑷𝟑𝟑𝒔 – cenovna postavka za spremljanje izredne pošiljke 

• 𝑻𝒔𝒊 – število ur spremljanja prevoza izredne pošiljke za enega 

prevoznika (»i«)

𝑪𝑷𝟑𝟑𝒐 =
𝑺𝑷𝟑𝟑𝒐
𝑵𝒗

• 𝑪𝑷𝟑𝟑𝒐 – cenovna postavka za obravnavo vloge za prevoz izredne pošiljke

• 𝑺𝑷𝟑𝟑𝒐 – 90% stroškov za pod-storitev P23, določeni v referenčnem letu na 

podlagi metodologije določitve neposrednih stroškov v okviru obstoječega 

računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve stroškov med 

posamezne pakete storitev (Priloga 1)

• 𝑵𝒗 – število izvedenih obravnav vlog za prevoz izrednih pošiljk v 

referenčnem letu

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃33𝑜 = XXXXX EUR

𝑁𝑣= XXX obravnav

𝑪𝑷𝟑𝟑𝒐 = XXXX EUR/obravnavo

𝑪𝑷𝟑𝟑𝒔 =
𝑺𝑷𝟑𝟑𝒔
𝑻𝒔

• 𝑪𝑷𝟑𝟑𝒔 – cenovna postavka za spremljanje izrednih pošiljk
• 𝐒𝐏𝟑𝟑𝐬 – 10% stroškov v referenčnem letu, povezani s spremljanjem prevoza 

izrednih pošiljk, na podlagi metodologije določitve neposrednih stroškov v 
okviru obstoječega računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve 
stroškov med posamezne pakete storitev (Priloga 1)

• 𝐓𝐬 – število ur spremljanja izrednih pošiljk v referenčnem letu

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃33𝑠 = XXXXXX EUR

𝑇𝑠 = XXX ur

𝑪𝑷𝟑𝟑𝒔= XXXX EUR/uro

Storitev Elementi obračuna 

SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017
Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
3

P33 Izredne pošiljke 391 € 34.018 € 7.175 € 1.174 € 42.758 € 42.758 € 100,00%



Model za izračun uporabnine: P3 – Pod-storitev P34: Uporaba 

intervencijskih naprav

© Prometni institut Ljubljana d.o.o. 18

Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟑𝟒𝒑 = 𝑪𝑷𝟏 ∗ 𝑲𝑴𝑰𝑵 + 𝑪𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎 ∗ 𝑯𝒕𝒎 + 𝑪𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎 ∗ 𝑯𝒔𝒎

• 𝑼𝑷𝟑𝟒𝒑 – uporabnina za uporabo intervencijskih naprav (P34) pri 

posameznem izrednem dogodku za prevoznika (»p«)

• 𝑪𝑷𝟏 – osnovna cenovna postavka uporabnine za Paket 1 

• 𝑲𝑴𝑰𝑵 – dolžina vlakovne poti med lokacijo depoja intervencijske naprave 

in izrednega dogodka, ki obsega dostavo naprave iz depoja na lokacijo 

izrednega dogodka in dostavo naprave z lokacije izrednega dogodka nazaj 

na lokacijo depoja 

• 𝑪𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎 – cenovna postavka za uporabo tirne mehanizacije za odpravo 

posledic izrednih dogodkov

• 𝑪𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎 – cenovna postavka za uporabo snežne mehanizacije 

• 𝑯𝒕𝒎 – število obratovalnih ur tirne mehanizacije za odpravo posledic 

izrednih dogodkov pri intervencijskem posegu

• 𝑯𝒔𝒎 – število obratovalnih ur snežne tirne mehanizacije pri intervencijskem 

posegu

𝑪𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎 =
𝑺𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎
𝑯𝒕𝒎

• 𝑪𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎 – cenovna postavka za uporabo tirne mehanizacije za 

odpravo posledic izrednega dogodka v referenčnem letu

• 𝑺𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎 – stroški za pod-storitev P34 - SK 5160, 5161, 5162 in 

51922 + stroški invest. vzdrževanja + stroški obratovanja

• 𝑯𝒕𝒎 – skupno število obratovalnih ur tirne mehanizacije za 

odpravo posledic izrednih dogodkov pri intervencijskih posegih v 

referenčnem letu

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃34𝑡𝑚 = XXXXXX EUR

𝐻𝑡𝑚 = XXX ur

𝑪𝑷𝟑𝟒𝒕𝒎 = XXXX EUR/ura

𝑪𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎 =
𝑺𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎
𝑯𝒔𝒎

• 𝑪𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎 – cenovna postavka za uporabo snežne mehanizacije v 

referenčnem letu

• 𝑺𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎 – stroški za pod-storitev P34 – SK 5100

• 𝑯𝒔𝒎 – skupno število obratovalnih ur snežne mehanizacije pri 

intervencijskih posegih v referenčnem letu

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃34𝑠𝑚 = XXXXXX EUR

𝐻𝑠𝑚 = XXX ur

𝑪𝑷𝟑𝟒𝒔𝒎 = XXXX EUR/ura

Storitev Elementi obračuna 
SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017 Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
3

P34

Naprave za odpr. posledic izrednega 

dog.

- - - -
632.303 € 632.302 €

100,00%

Snežna tirna mehan. - - - -
54.482 € 54.480 €



Model za izračun uporabnine: P4 – Pod-storitev P41: Dostop in uporaba 

elektronskega grafikona prometa vlakov
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Model izračuna uporabnine Izračun cenovne postavke Cena

𝑼𝑷𝟒𝟏𝒑 = 𝑭𝑮 ∗ 𝑪𝑷𝟒𝟏 ∗ 𝑵𝑮𝒑 ≤𝟑𝟎

• 𝑼𝑷𝟒𝟏𝒑 – uporabnina za dostop in enoletno uporabo grafikona voznega reda 

pri prevozniku (»p«)

• 𝑪𝑷𝟒𝟏 – cenovna postavka za letni dostop in uporabo grafikonov voznega 

reda, določena glede na število sočasnih dostopov

• 𝑵𝑮𝒑 – število prevozniku (»p«) dodeljenih sočasnih dostopov do grafikona 

voznega reda

• 𝑭𝑮 – faktor grafikona voznega reda, ki je odvisen od števila zaprošenih 

sočasnih dostopov do aplikacije:

𝑪𝑷𝟒𝟏 =
𝑺𝑷𝟒𝟏
𝑫𝑷𝟒𝟏

• 𝑪𝑷𝟒𝟏 – stroškovna postavka za letni dostop in uporabo grafikonov 

voznega reda

• 𝑺𝑷𝟒𝟏 – stroški za pod-storitev P41, določeni na podlagi 

metodologije določitve neposrednih stroškov v okviru obstoječega 

računovodskega sistema upravljavca JŽI in razmejitve stroškov 

med posamezne pakete storitev (Priloga 1) za referenčno leto

• 𝑫𝑷𝟒𝟏 – število dodeljenih sočasnih letnih dostopov (uporabniških 

imen) v referenčnem letu; pri dostopih, ki pri istem uporabniku 

obsegajo 31 ali več dostopov, se upošteva DP41 = 30 

Referenčno leto 2017:

𝑆𝑃41 = XXXXXX EUR

𝐷𝑃41 = XX dostopov

𝑪𝑷𝟒𝟏 = XXXX EUR/letni dostop

Storitev Elementi obračuna 
SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017 Priznani 

stroški

Delež 

pokritja 

stroškovSŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ

P
a
k

et
4

P41
Dostop in uporaba  do elektronskega 

grafikona prometa vlakov
0 € 19.245 € 0 € 0 € 19.261 € 99.447,45 € 19,36%



Cenik stroškovnih postavk – referenčno leto 2017             
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Šifra Storitev
Cenovna postavka

Kratica Količina Enota Cena brez DDV

P1 Minimalni paket storitev dostopa 𝐶𝑃1 1 km XXX EUR

P21 Dostop do potniške postaje, njenega poslopja in drugih naprav 𝐶𝑃21 1 postanek XXX EUR

P22
Dostop do tovornega terminala, ranžirne postaje in naprav v 

morskem pristanišču
𝐶𝑃22 1 dostop XXX EUR

P23 Dostop do odstavnih tirov 𝐶𝑃23 1 dan

V1=XX EUR

V2=XX EUR

V3=XX EUR

P24 Dostop do naprav za vzdrževanje 𝐶𝑃24𝑉 1 dostop XXX EUR

P24
Dostop do drugih tehničnih naprav in naprav za oskrbo z 

gorivom
𝐶𝑃24𝑇 1 dostop XXX EUR

P31 Električna omrežnina 𝐶𝑃31𝑜 1 km XXX EUR

P33 Obravnava vloge za prevoz izredne pošiljke 𝐶𝑃33𝑜 1 obravnava XXX EUR

P33 Spremljanje izredne pošiljke 𝐶𝑃33𝑠 1 ura XXX EUR

P34
Uporaba tirne mehanizacije za odpravo posledic izrednih 

dogodkov
𝐶𝑃34𝑡𝑚 1 ura XXX EUR

P34 Uporaba snežne mehanizacije 𝐶𝑃34𝑠𝑚 1 ura XXX EUR

P41 Elektronski dostop do grafikonov prometa vlakov 𝐶𝑃41 1
letni 

dostop
XXX EUR



Simuliran izračun uporabnina po predlogu modela – podatki za leto 2017             
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Storitev Elementi obračuna 

SIMULIRANA UPORABNINA ZA LETO 2017

Priznani stroški

Delež 

pokritja 

stroškov
SŽ-PP SŽ-TP ADT RCCSI SKUPAJ Delež

P
a

k
e
t 

1 P1
Ponder proge (𝑷𝑷𝒊) - Varianta 1 18.176.584 € 22.967.057 € 1.251.771 € 2.975.422 € 45.370.833 €

66,52% 46.089.592 €
98,22%

Ponder proge (𝑷𝑷𝒊) - Varianta 2 18.374.256 € 23.031.442 € 1.297.684 € 2.698.692 € 45.402.074 € 98,29%

P
a

k
e
t 

2

P21 Dostop do potniške postaje 4.134.312 € - - - 4.134.312 €

22,24%

4.139.649 € 99,87%

9.089.857 € 92,82%P22

Dostop do tov. terminal, ranž. 

postaje in naprav v pomorskem 

terminalu

- 7.868.999 € 151.737 € 416.462 € 8.437.198 €

P23

Varianta 1: 𝐶𝑃23_𝑉1 = 0,32 EUR/dan 26.283 € 574.367 € - - 600.650 €

2.297.098 €

26,15%

Varianta 1: 𝐶𝑃23_𝑉2 = 0,54 EUR/dan 44.352 € 969.245 € - - 1.013.597 € 44,13%

Varianta 1: 𝐶𝑃23_𝑉3 = 1,07 EUR/dan 87.883 € 1.920.540 € - - 2.008.423 € 87,43%

P24
Dostop do naprav za vzdrževanje 109.344 € 307.815 € - - 417.159 €

598.863 € 100,00%Dostop do drugih tehničnih naprav 

in naprav za oskrbo z gorivom
148.661 € 33.043 € - - 181.704 €

P
a

k
e
t 

3

P31 Električna omrežnina 2.993.054 € 3.408.261 € 83.708 € 437.965 € 6.922.988 €

11,21%

6.975.812 € 99,24%

P33 Izredne pošiljke 391 € 34.018 € 7.175 € 1.174 € 42.758 € 42.758 € 100,00%

P34

Naprave za odpr. posledic izrednega 

dog.

- - - -
632.303 € 632.302 €

100%

Snežna tirna mehan. - - - - 54.482 € 54.480 €

P
a

k
e
t 

4 P41
Dostop in uporaba  do elektronskega 

grafikona prometa vlakov
0 € 19.245 € 0 € 0 € 19.261 € 0,03% 99.447,45 € 19,36%

Skupaj
MAX varianta 25.847.901 € 36.623.363 € 1.540.304 € 3.554.293 € 68.252.662 €

100%
MIN varianta 25.588.629 € 35.212.805 € 1.494.391 € 3.831.023 € 66.813.648 €

DELEŽ MAX Varianta 37,87% 53,66% 2,26% 5,21% 100%

Delež P1 40,47% 50,73% 2,86% 5,94% 100%

PRIMERJAVA:

Izračun po obstoječem modelu 6.435.741 € 7.749.750 € 460.514 € 933.687 € 15.579.692 €

Delež – obstoječi model 41,31% 49,74% 2,96% 5,99% 100%



Zaključne ugotovitve             
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• predlog metodologije temelji na podobnem pristopu kot obstoječi model (drugačna struktura zaradi 

porazdelitve in števila elementov modela – uskladitev z veljavno zakonodajo)

• stroškovne cene za P1 in P2 temeljijo na metodologiji določitve neposrednih stroškov

• vse stroškovne cene so določene na podlagi metodologije razmejitve stroškov – upoštevan princip, da je 

posamezen strošek upoštevan samo pri eni storitvi

• podan je predlog s šifrantom za ločevanje računovodskih podatkov v skladu s predlagano metodologijo v 

obstoječem računovodskem IS upravljavca JŽI

• izračuni stroškovnih postavk in simulacija izračuna uporabnine temeljijo na dejanskih podatkih – potrebne 

so bile prilagoditve obdelave podatkov, ker se podatki za nekatere storitve P2 in P3 v obstoječem IS 

upravljavca JŽI ne zajemajo na ustrezen način 

• za uporabo predlaganega modela izračuna uporabnine bo potrebno izdelati aplikativno podporo

• pred uporabo predlaganega cenika stroškovnih postavk je potrebno preveriti tržno sprejemljivost povišanja 

cen uporabnine



Hvala za pozornost!
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