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trenitalia.com05Predstavitev podjetja
Trenitalia je družba, ki deluje znotraj Skupine Italijanske državne železnice kot železniški potniški prevoznik in 

se ukvarja tako s prevozom potnikov na srednje dolgih razdaljah, kot tudi z medregionalnim prevozom, njen 

cilj pa je izvajanje kompleksnega načrta, ki teži k odličnosti na vseh tržnih področjih, na katerih deluje ter čim 

popolnejšemu odgovoru na povpraševanje strank. 

Trenitalia ponuja konkretne in enostavne odgovore na različne potrebe po mobilnosti in predstavlja vstopno 

točko do kolektivne mobilnosti. Še posebej si prizadevamo za znatno povečanje odstotka oseb, ki za svoje 

potovanje izberejo regionalne železniške storitve. 

V osnovi poslanstva družbe Trenitalia so kakovost in varnost opravljenih storitev, varovanje okolja in energet-

ska učinkovitost.

Trenitalia je sprejela strateško odločitev o uvajanju in izvajanju novega integriranega sistema za vodenje var-

nosti in kakovosti (Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualita’ - SIGSQ), pri čemer »varnost« pomeni 

varno obratovanje, zdravje in varnost pri delu ter varovanje okolja.

SIGSQ je skladen tako z zakonsko določenimi določili varnega obratovanja, kot tudi z zahtevami standardov 

ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, Trenitalia pa ga je začela izvajati s ciljem ničnega števila nesreč, nepresta-

nega izboljševanja ponujenih storitev za stranke in vse ostale deležnike, vrednotenja in varovanja okolja ter v 

cilju zdravja in varnosti pri delu tako, da so zanj na voljo vsi potrebni viri (informacijski, kadrovski, industrijski 

in finančni).

Trenitalia je, za področje regionalnega prevoza, organizirana v posamezne regionalne/pokrajinske pisarne, ki 

so odgovorne za vodenje lokalnega in metropolitanskega prevoza v vsaki regiji/avtonomni pokrajini. 

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank

https://www.trenitalia.com/
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NA ELA

V Trenitalia dajemo varnost na prvo mesto.

Zato svojim strankam poskušamo nuditi storitve, ki ustrezajo najstrožjim standardom varnega potovanja.

Varovanje in varnost potnikov je bistvenega pomena za celotno Skupino Italijanskih državnih železnic. S tem 

namenom Trenitalia sodeluje z železniško policijo in ostalimi silami javnega reda.

Vse stranke Trenitalia imajo enake pravice, ne glede na nacionalnost, spol, raso, jezik, religijo in prepričanje. 

Skladno s temi načeli si Trenitalia prizadeva tudi za lažjo mobilnost potnikov z omejeno in zmanjšano 

gibljivostjo. 

Podatke o namensko prirejenih postajah in pripomočkih si lahko ogledate na spletni strani www.rfi.it ali na 

spletni strani www.trenitalia.com, prav tako pa je digitalni urnik In Treno Tutt’Italia (»Z vlakom po Italiji«) na 

voljo na spletni strani www.trenitalia.com. 

Trenitalia zagotavlja izvajanje storitve 365 dni na leto brez prekinitev. 

Izjema so občasni vlaki, ki so navedeni na spletni strani www.trenitalia.com in v digitalnem voznem redu In 

Treno Tutt’Italia (»Z vlakom po Italiji«), na voljo na isti spletni strani. 

Trenitalia se trudi v celoti zagotoviti pravico do obveščenosti. Spodbuja soočenje mnenj, ceni kritiko, predloge 

in pripombe svojih strank ter združenj potrošnikov.

Trenitalia izvaja, skladno s svojimi pristojnostmi, ukrepe, ki so potrebni za načrtovanje, oblikovanje in ponudbo 

prevoznih storitev z vidika vedno boljše učinkovitosti in uspešnosti. 

Trenitalia uporablja naslednja osnovna načela pri načrtovanju in izvajanju svojih storitev: 

Varnost potovanja

Varnost potnikov

Enakost pravic 

Neprekinjenost storitve 

Soudeležba 

U inkovitost in uspešnost

06Osnovna na ela Trenitalia si želi ponuditi učinkovito storitev, ki bo lahko zadovoljila potrebe strank in dejavno prispevala k 

boljši kakovosti življenja in okolja.

• vsem strankam zagotoviti ustrezen dostop do storitev; 

• urediti in očistiti vagone z namenskimi posegi; 

• zagotavljati točnost preko spremljanja gibanja vlakov in učinkovitega upravljanja morebitnega izpada 

storitev. 

Trenitalia je mnenja, da morata razvoj in modernizacija spoštovati merila okoljske in socialne trajnosti.  

S tem namenom si prizadeva za zagotavljanje in promocijo načel in vrednot trajnostnega razvoja, pri čemer 

upošteva potrebe deležnikov s pomočjo Odbora za trajnost, svetovalnega organa, ki ga sestavljajo glavni 

akterji najpomembnejših družb v Skupini. 

Kakovost storitve 

Trenitalia si prizadeva:

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank

https://www.trenitalia.com/
http://www.rfi.it
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
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STORITVE

Železniške storitve na nivoju regije določa Pogodba o izvajanju storitev med regionalno upravo in podjetjem 

Trenitalia. Prav tako veljavna je Pogodba o izvajanju storitev na nivoju države, ki določa medregionalne žele-

zniške storitve, ki niso zajete v pogodbi z regionalno upravo in, v primeru Regionalne pisarne Furlanije Julijske 

krajine, vključuje 18 hitrih regionalnih vlakov (RV - regionale veloce) na relaciji Trst - Portogruaro - Benetke - in 

obratno. 

V regionalni pogodbi je opredeljeno programsko načrtovanje, kvantiteta in kvaliteta železniških storitev in 

določene tiste storitve, ki so potrebne za zadovoljitev potreb prebivalstva skladno s finančnimi viri, ki so na 

razpolago. 

Cene vozovnic so v pristojnosti regionalne uprave tako, da so v Pogodbi o izvajanju storitev določene cene 

vozovnic za načrtovane železniške storitve. 

Ker prihodki od prodaje vozovnic po ceni, ki jo določi regija, ne pokrivajo dejanskega stroška same storitve 

- potnik pokrije samo del storitve, ki jo opravi Trenitalia - regionalna uprava pokrije strošek storitve, ki ga ni 

mogoče pokriti samo s prodajo vozovnic.

Pogodba o izvajanju storitev predvideva odškodninsko odgovornost podjetja Trenitalia v primeru, da ne do-

sega standardov kakovosti, ki so v pogodbi določeni. Prihodke od denarnih kazni regionalna uprava porabi v 

neposredno korist potnikov ali za pobude, katerih namen je izboljšanje kakovosti storitev, in sicer na način, ki 

ga določi sama.

Regionalna pisarna Trenitalia Furlanija Julijska krajina: ponudba

08Strnjene informacije o  
naših storitvah

PONUDBA

Vlaki dnevno: 150

Avtobusi dnevno 34

Pogonska vozila 41

Lokomotive 19

Dizelmotorne garniture 5

Elektromotorne 
garniture

17

Vagoni 93

0-5 LET 6-10 LET 11-15 LET >15 LET SKUPAJ

Električne lokomotive - 8 11 - 19

Dizelske lokomotive - - - - -

Elektromotorne 
garniture

12 - 5 - 17

Dizelmotorne garniture - - 5 - 5

Vagoni 8 10 - 75 93

Potniki dnevno 20.000**

Potniki letno 7.300.000**

Oskrbovani kraji 52

Prodajna okenca 8

Avtomati za nakup 
regionalnih vozovnic 

54

Drugi prodajalci 1313*

* poslovna dejavnost mrež 

LIS PAGA v okviru Lotto-

matica,  prodajnih mest 

Punto servizi in prodajnih 

mest Punti SisalPay. 

** navedene vrednosti 

so izračunane na podla-

gi vlakov, ki so določeni 

v Pogodbi z regionalno 

upravo FJK in v Pogodbi z 

državno upravo 

V teku so poslovne pobude za izboljšanje ponujenih železniških storitev, posadke, za boljšo povezavo s ce-

stnimi prevozniki in več priložnosti za potovanje. 

V nadaljevanju so navedene glavne novosti veljavnega voznega reda 2018/2019:

• 2 nova vlaka: na relaciji Videm - Trst Gl. za potrebe šolarjev v Červinjanu (Cervignano); na relaciji Trst Gl. - 

Portogruaro C., ki omogoča dostop do prvih jutranjih letov na Tržaškem letališču; 

• Stalna postaja v Pušji vasi (Venzone) za vse vlake;

• Ponovno obratovanje čezmejne povezave s Slovenijo od 9. septembra 2018;

• Ponovno obratovanje dveh hitrih vlakov na relaciji Trst Gl. - Benetke SL, ki sta začela voziti 9. septembra 

2018 zaradi povezave s hitrimi vlaki La Freccia proti Rimu.

V letu 2018 smo zaključili načrtovano povečanje flote s prihodom 4-ih ETR564, ki so bili projektirani tako, da 

lahko vozijo, ne le po italijanskem in slovenskem železniškem omrežju, ampak tudi avstrijskem. 

Starost flote:

Ponudba v regiji - novosti 2019

Vozni red in poslovne novosti

Flota

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank

https://www.trenitalia.com/
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STORITVE08Imeti moram vozovnico
Za potovanje na regionalnem vlaku potrebujete veljavno vozovnico, ki ste jo pred vstopom na vlak potrdili in 

jo boste hranili vse do izhoda iz ciljne postaje. 

Če kontrolorji pri preverjanju ugotovijo, da je potnik brez vozovnice, mora le-ta plačati:

• znesek po veljavni običajni tarifi za potovalni razred, ki ga je zasedel, in sicer, od začetne postaje vlaka, 

do cilja, ki ga navede potnik;

• 30,00 evrov, če plačilo izvrši nemudoma ob ugotovitvi kršitve na vlaku, ali v roku 15. dni od datuma ob-

vestila; 

• 50,00 evrov, če plačilo izvrši med 16. in 60. dnem od prejetega obvestila; 

• 150,00 evrov, če plačilo izvrši od 61. dneva od prejetega obvestila dalje. 

Navkljub zgornjemu osnovnemu pravilu, se potniku:

• ki nima vozovnice, a o tem obvesti posadko ob vstopu ali takoj po vstopu na vlak, vsekakor pa do nasled-

nje postaje, naloži plačilo vozovnice na vlaku, ki je dražja za 5,00 evrov;

• ki potuje iz kraja, v katerem je prodajno okence zaprto ali ne obstaja, avtomati za nakup kart pokvarjeni ali 

jih ni, prodajna mesta zaprta ali jih ni znotraj postaje, zaračuna vozovnica na vlaku, ki ni dražja za 5 evrov.

Potniku, ki stopi na vlak z vozovnico, ki ni potrjena:

• kontrolor potrdi vozovnico in mu zaračuna dodatnih 30,00 evrov.

Navkljub temu pravilu:

• se potniku, ki nima potrjene vozovnice, a je ob vstopu ali takoj po vstopu na vlak o tem obvestil posadko, 

v vsakem primeru pa do naslednje postaje, naloži plačilo dodatnih 2,00 evrov.

Zneski, ki jih zaračuna posadka na vlaku, se lahko plačajo v gotovini ali s kreditno/debetno kartico.

Več podatkov lahko najdete na spletni strani www.trenitalia.com., v okviru Splošnih prevoznih pogojev tako, 

da v III. delu Regionalni prevoz izberete Tarife 39/7 in 40/7

Kaj moram vedeti glede potovanja z vlakom
Vozovnice lahko kupite na prodajnih okencih, na pooblaščenih prodajnih mestih, na avtomatih za nakup 

vozovnic, preko interneta, potovalnih agencij, s pomočjo Samsung Smart TV, aplikacije Trenitalia za pametne 

telefone in tablice in na prodajnih mestih Lis Paga od Lottomatice, prodajnih mestih Punto Servizi in prodajnih 

mestih SisalPay.

Nakup regionalnih in medregionalnih vozovnic

Kupite lahko naslednje vrste vozovnic:

• Enkratne regionalne in medregionalne vozovnice;

• Enkratne vozovnice s popustom za uporabnike Zelene karte (Carta Verde) in Srebrne karte (Carta d’Ar-

gento) ter za skupine potnikov na regionalnih vlakih;

• Enkratne vozovnice z 20% popustom po tarifi »Weekend FVG« za vse, ki se v soboto in nedeljo vozijo z 

regionalnim vlakom v Deželi Furlaniji Julijski krajini; 

• Štirinajstdnevne, mesečne, letne in letne študentske regionalne vozovnice za vse, ki se pogosto vozijo 

znotraj regije;

• Mesečne in letne vozovnice po regionalni tarifi, ki veljajo na medregionalni povezavi z vstopom v eni in 

izstopom v drugi regiji, za vse, ki pogosto potujejo; 

• Mešane vozovnice za vlak in avtobus Trenitalia-SAF in »Montagna Pordenonese«: za vožnjo z različnimi 

prevoznimi sredstvi. 

Več podatkov najdete na spletni strani www.trenitalia.com.

Nakup je možen vse do petih minut pred uro odhoda vlaka. Omogoča enkratno spremembo datuma/ure 

in vračilo denarja (stranki osebno), ki ga je potrebno zahtevati do 23:59 ure na dan pred izbranim datumom 

odhoda.

Regionalna vozovnica, ki je bila kupljena na spletu je veljavna, se glasi na ime in je neprenosljiva, zato je ob 

njej potrebno vsakič pokazati veljaven osebni dokument (te vrste vozovnice ni potrebno potrditi).

Več podrobnosti najdete na spletni strani www.trenitalia.com.

Trenitalia vam omogoča, da na spletni strani Viaggiatreno v realnem času spremljate premikanje vlakov. 

Izberete lahko prikaz določenega vlaka in pridobite podrobne informacije o času prihoda in odhoda ter 

postajah na poti, prav tako pa lahko natisnete ure prihodov vlaka. Poleg tega lahko v realnem času dobite 

podatke o morebitnih prekinitvah na relaciji, zaustavitvah vlakov ali izvajanju nadomestnih storitev.

Do podatkov lahko dostopate na spletni strani www.viaggiatreno.it.

Izbira vozovnice

Regionalna vozovnica, kupljena na spletu

Spletna stran Viaggiatreno

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank

https://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com
http://www.viaggiatreno.it
http://www.trenitalia.com
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STORITVE08Na železniških postajah je na voljo brezplačna pomoč gibalno oviranim osebam, ki potujejo s Trenitalia, in 

sicer v tako imenovanih »modrih dvoranah« (Sale Blu), ki so del Italijanske železniške mreže (IŽM/RFI - Rete 

Ferroviaria Italiana) in jim omogočajo vstop in izstop iz vlaka. Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani 

www.rfi.it ali trenitalia.com.

Modro karto lahko dobijo gibalno ovirane osebe z bivališčem v Italiji, ki spadajo v eno od kategorij, določenih 

v 1. čl. Zakona 18/80 ali gluhoneme osebe na podlagi Zakona št. 381 z dne 26. maja 1970, ki z ustreznim 

dokumentom dokažejo to pravico in predložijo osebni dokument. Modro karto, ki omogoča brezplačno 

vozovnico ali vozovnico s popustom za spremljevalca, lahko brezplačno naročite v poslovalnicah Trenitalia 

(pisarnah, oddelkih za pomoč strankam in, kjer teh ni, na prodajnih okencih na postaji). 

Več informacij je na voljo na spletni strani www.trenitalia.com, v zavihku Informacije>Prevozni pogoji>Splošni 

prevozni pogoji.

Na vseh regionalnih vlakih - tudi tistih, ki v uradnem voznem redu niso označeni z namensko oznako - je 

dovoljen na enega potnika brezplačen prevoz enega zložljivega kolesa, ki je ustrezno zloženo, tudi če ni v 

namenski torbi in ob pogoju, da njegove dimenzije ne presegajo 80x110x45 cm in, da ne predstavlja nevarnosti 

ali neudobja za druge potnike.

Na regionalnih vlakih, ki so v uradnem voznem redu označeni z namensko oznako in glede na prosta mesta, 

lahko vsak potnik prevaža eno kolo dolžine največ dva metra in le, če je vplačal doplačilo za kolo, ki velja do 

23.59 ure istega dne, ki je naveden na vozovnici. Kupi lahko tudi dodatno enkratno vozovnico za drugi razred, 

ki velja na isti relaciji kot vozovnica potnika.

Posadka na vlaku lahko prepove prevoz koles z vlakom v primeru, da bi ta lahko vplival na prevozno storitev.

Več informacij je na voljo na domači spletni strani www.trenitalia.com, v zavihku Informacije>Prevozni 

pogoji>Splošni prevozni pogoji.

Vsak potnik lahko brezplačno na vlak vzame prtljago pod pogojem, da ne moti drugih potnikov in, da v prtljagi 

ni nevarnih ali škodljivih snovi. Potniki morajo paziti na svojo prtljago. Trenitalia odgovarja za izgubo prtljage v 

celoti ali deloma, kot tudi za poškodbo le-te v času potovanja, če je prišlo do nezgode in je zanjo odgovorna 

Trenitalia, oziroma v primeru, da je za izgubo ali poškodbo prtljage kriva Trenitalia. 

Več informacij je na voljo na domači spletni strani www.trenitalia.com v zavihku >Informacije>Prevozni 

pogoji>Splošni prevozni pogoji.

Gibalno ovirane osebe

Modra karta (La Carta Blu)

Kolesa 

Ro na prtljaga

Dovoljen je brezplačen prevoz manjših psov, mačk in drugih manjših udomačenih živali, ki morajo biti v 

namenski kletki, ki ni večja od 70x30x50 cm.

Prevoz večjih psov je dovoljen samo, če so opremljeni z nagobčnikom in povodcem, vendar ne v času jutranje 

konice med 7:00 in 9:00 uro, med delavniki od ponedeljka do petka. Za prevoz psa, ne glede na njegovo 

velikost, potrebujete veterinarsko spričevalo. Če tako zahteva kontrolor, mu mora potnik pokazati spričevalo.

Pes vodnik, ki spremlja slepo osebo, lahko potuje na vseh vlakih in avtobusih brezplačno in brez drugih 

pogojev.

Več informacij najdete na spletni strani www.trenitalia.com v zavihku >Informacije>Prevozni pogoji>Splošni 

prevozni pogoji. 

Na spletni strani www.trenitalia.com so, znotraj zavihka V regiji (In Regione), za vsako železniško postajo v 

regiji navedene informacije glede možnosti povezav z mestnimi in primestnimi avtobusi.

Prevoz malih živali z vlakom 

Intermodalnost

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank
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CILJI14
Skladno s politiko transparentnosti in obveščanja svojih potnikov, deželna uprava Furlanije Julijske krajine 

navaja dosežene cilje in rezultate prejšnjega leta, kot tudi cilje, ki si jih je zastavila za leto 2019 in so skladni z 

določili Pogodbe o izvajanju storitev z Deželo Furlanijo Julijsko krajino.

Cilji 

KAZALNIKI
CILJ 
2018

REZULTAT 
2018

CILJ 
2019

OPOMBE 

Točnost*

Prihod regionalnih vlakov v 5 minutah od 
predvidenega voznega reda

96,18% 96.99%*

Odstotki so dobljeni iz 
sistema IŽM. Zamude 
zaradi izrednih dogodkov 
ali stavk niso upoštevane.

Prihod regionalnih vlakov v 15 minutah 
od predvidenega voznega reda

99 ,16% 99.31%*

Odstotki so dobljeni iz 
sistema IŽM. Zamude 
zaradi izrednih dogodkov 
ali stavk niso upoštevane.

Zanesljivost

Dejanske/načrtovane ure obratovanja 99,40% 99,40%

Izračun v okviru letne 
količine opravljenih 
storitev upošteva ukinitev 
vlakov zaradi razlogov, 
ki so na strani Trenitalia, 
razen stavk.

Udobnost potovanja 

Vagoni z delujočimi klimatskimi napravami 
zraka (hlajenje) po opravljenih vzdrževalnih 
delih

100% 100%

Niso upoštevani primeri, 
ko zaradi razlogov na 
strani dobavitelja ni 
bilo mogoče nabaviti 
nadomestnih delov.

Vagoni z delujočimi klimatskimi napravami 
zraka po opravljenih vzdrževalnih delih

100% 100%

Niso upoštevani primeri, 
ko zaradi razlogov na 
strani dobavitelja ni 
bilo mogoče nabaviti 
nadomestnih delov.

Delujoče toalete po opravljenih vzdrževalnih 
delih

100% 100%

Niso upoštevani primeri, 
ko zaradi razlogov na 
strani dobavitelja ni 
bilo mogoče nabaviti 
nadomestnih delov.

Delujoča zunanja vrata po opravljenih 
vzdrževalnih delih

100% 100%

Niso upoštevani primeri, 
ko zaradi razlogov na 
strani dobavitelja ni 
bilo mogoče nabaviti 
nadomestnih delov.

Gneča

Prenatrpani vlaki 0% 0%

Prenatrpan je vlak, 
na katerem: 1) v času 
prometnih konic (6.00 - 
9.00; 17.00 - 19.00) potniki 
na vlaku stojijo več kot 
20 minut; 2) vlaki v drugih 
delih dneva, na katerih 
so potniki brez prostih 
sedežev.

Čistoča

Vlaki se redno čistijo, skladno s skrbno izdelanim načrtom, ki vključuje: - »Hitre« in »vzdrževalne« ukrepe, ki se 
vsakodnevno izvajajo na postajališču; - Posebno čiščenje »vzglavja sedežev«, ki se vsakodnevno izvaja na postajališču; 
Zahtevnejši posegi se izvedejo na namenskih krajih: - »Osnovni« tedenski poseg za globinsko čiščenje; - Mesečni 
poseg za vzpostavitev idealne čistoče vagonov; - S »podrobnejšim« posegom na pol leta, ki se izvede po predhodni 
odstranitvi notranje opreme, se očistijo nevidni deli vagona; - Tedensko pranje zunanjega ohišja; - Čiščenje grafitov 
na zunanjem ohišju, po pravilu v 48 urah od nastanka. Načrt, poleg navedenih posegov, vključuje minimalne ukrepe v 
zvezi za posamezne dele vagonov, ki se izvedejo po potrebi.

Odstotek načrtovanih posegov čiščenja, ki jih 
je Trenitalia preverila

>=10% >=10%

Najnižje število primerov 
v kontrolnem vzorcu 
določa predpis UNI 
EN 13549/2003, in 
sicer glede na velikost 
»kontrolne serije« in raven 
kolavdacije.

Odstotek ustreznih čiščenj na podlagi 
kontrole

87% 87%

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank
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CILJI14
KAZALNIKI

CILJ 
2018

REZULTAT 
2018

CILJ 
2019

OPOMBE 

Prodajna mreža

Delujoče naprave za nakup vozovnic 95% 95%

Odstotek dni dejanskega 
delovanja v primerjavi z 
načrtovanim. Nedelovanje 
zaradi vandalizma ni 
upoštevano.

Trenitalia zagotavlja popravilo naprav za nakup vozovnic v 2 delovnih dnevih od ugotovljene okvare. Trenitalia zagotavlja 
ponovno delovanje naprave za nakup vozovnic, ki je zaradi vandalizma v celoti nehala delovati, v roku 30 dni.

Delujoče naprave za potrjevanje vozovnic 95% 95%

Odstotek dni dejanskega 
delovanja v primerjavi z 
načrtovanim. Nedelovanje 
zaradi vandalizma ni 
upoštevano.

Informacije

Potniki, zadovoljni z obveščenostjo na vlaku 82% 83%

Trenitalia si prizadeva zagotoviti, da imajo potniki na vlaku dostop do naslednjih informacij: relaciji in postajah vlaka, 
morebitnih zamudah in zadevnih vzrokih, podatkih o nadaljnjem potovanju/povezavah, morebitni nedelujoči opremi 
na vlaku in morebitnih neobičajnosti v železniškem prometu. Trenitalia si prizadeva na oglasnih prostorih objaviti 
naslednje informacije: avtobusni vozni red z možnostjo kombiniranega prevoza, navedba nadomestne postaje, 
regionalne tarife, spremembe voznega reda, prodajna mesta vozovnic in način za predložitev pripombe/pritožbe. 
Trenitalia si prizadeva, da so na prodajnih okencih na voljo informacije o: delovnem času prodajnega okenca, voznem 
redu »InTreno«, načinu podajanja pripombe/pritožbe in obrazcih za pripombe/pritožbe.

Odnosi z javnostjo in obveščanje

Reklamacije

Odstotek reklamacij z odgovorom v roku 30 dni 100% 100%

Varnost premoženja

Potniki, ki so zadovoljni z varnostjo svojega 
premoženja na vlaku

82% 83%

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank
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ODNOSI16Trenitalia v odnosu  
do javnosti

Osebje Trenitalia lahko prepoznate po uniformi in identifikacijski kartici, na kateri je navedena njihova matična 

številka in strokovna usposobljenost, potnikom pa so na voljo za vse njihove prošnje. 

Zaradi neprestanega izboljševanja odnosov s strankami se osebje Trenitalia ustrezno usposablja in pridobiva 

posebna strokovna znanja. Trenitalia poskrbi tudi za ustrezno usposabljanje osebja, ki se tako nauči pri ob-

veščanju javnosti uporabljati jezik, ki je jasen in uporabniku razumljiv.

Osebje, ki na vlaku ali na postajališčih preverja ustrezne vozovnice, ima pooblastila uradne osebe, zato se za 

kazniva dejanja proti tem osebam uporabljajo posebna določila kazenskega zakonika in se lahko kaznujejo 

tudi z aretacijo in zaporom. 

Prepoznavnost in pristopnost

Stik s Trenitalia

Deželna pisarna Trenitalia Furlanija Julijska krajina

Faks 0432/592447
e-pošta: direzione.friuli@trenitalia.it

e želite izvedeti ve

Storitve na železniških postajah, ki jih zagotavlja Italijanska mreža železnic  
(RFI, Rete Ferroviaria Italiana)

Informacijske pisarne, prodajna okenca in potovalne agencije

Razprostranjene po celotnem ozemlju

Klicni center Trenitalia: 89 20 21(1) za informacije, nakup vozovnic in rezervacije 
1) Deluje vse dni v tednu, 24 od 24-ih ur. Iz fiksnega telefona: strošek ob odgovoru na klic je 30,5 

centov (DDV vključen). Strošek klica na minuto je 54,9 centov (DDV vključen). Iz mobilnega telefona: tarifa, ki 

se obračuna, je odvisna od ponudnika mobilnih storitev in njegovega cenika.

Trenitalia omogoča, za mobilne telefone podjetij, možnost klicanja številke 89 20 21, odvisno od pogodbe, ki 

jo ima sklenjeno podjetje s ponudnikom storitev mobilne telefonije. 

199 89 20 21(2) za informacije in pomoč uporabnikom
2) Deluje vse dni v tednu, 24 od 24-ih ur. Iz fiksnega telefona: brez stroška ob odgovoru na klic. Strošek klica 

na minuto je 10 centov (DDV vključen). Iz mobilnega telefona: tarifa, ki se obračuna, je odvisna od ponudnika 

mobilnih storitev in njegovega cenika.

Če kličete iz tujine lahko uporabite številko +39.06.68475475, na kateri smo dosegljivi vse dni od 7:00 do 23:59 

ure. Tarifa, po kateri se obračuna klic, je odvisna od telefonskega operaterja stranke.

06 3000(3) Za uporabnike, ki ne morejo klicati 199 ali tiste, ki želijo dostopati preko običajnih številk  
3) Tarifa, po kateri se obračuna klic, je mestna ali primestna, odvisno od telefonskega operaterja stranke. 

Spletna stran: www.trenitalia.com

Vse informacije v realnem času.

Storitve, ki jih izvaja RFI, spadajo na področje 

urejanja prometa in na področje nudenja 

storitev na železniških postajah.

Dejavniki kakovosti in pripadajoči standardi so 

navedeni na Seznamu storitev RFI, ki je na voljo 

na spletni strani www.rfi.it.
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ZAŠ ITA18
Povračila, odškodnine, zadnja povezava v dnevu, bonus reklamacije in pomoč na potovanju

Varstvo potnika

Potniki, ki svojo pot nadaljujejo z zadnjo povezavo tega dne, morajo o tem obvestiti posadko na vlaku v prime-

ru, da bi jim zamuda vlaka, na katerem se nahajajo, onemogočila prihod na cilj njihovega potovanja. Tam, kjer 

je to mogoče, Trenitalia zagotovi nadaljevanje poti, skladno z določbami Uredbe (ES) št. 1371/2007.

Povračilo za neizkoriščene vozovnice

V primeru neuspešnega potovanja zaradi razlogov na strani Italijanskih državnic železnic 

ali na strani organov javne oblasti, se neizkoriščena vozovnica v celoti povrne, skladno s Splošnimi prevoznimi 

pogoji. Tedenske, mesečne in letne vozovnice se lahko povrnejo, v kolikor so veljavne in v primeru, da bo 

predvidena prekinitev linije trajala več kot 10 dni. 

V primeru neuspešnega potovanja zaradi razlogov na strani potnika,

zadrži znesek v višini 20%, razen posebnih določil za posamezne tarife. Če je znesek za vračilo potem, ko je 

bil od njega odštet odtegljaj, enak ali nižji od € 8,00, se le ta ne izplača. Za regionalne vozovnice velja, da je 

potrebno vračilo zneska zahtevati do 23:59 ure dneva pred datumom potovanja, ki je naveden na vozovnici. 

Posebna pravila veljajo za letne vozovnice. 

Povračilo ni možno v primeru:

• vozovnic s popustom, v višini samega bonusa;

• petnajstdnevnih in mesečnih vozovnic (razen v primeru napačnega nakupa ali v primeru, da se storitev ne 

izvaja zaradi razlogov, ki so na strani Italijanskih državnih železnic ali organov javne oblasti);

• doplačil vozovnic za prevoz koles; 

• vozovnic (z izjemo letnih vozovnic), ki naj bi bile izgubljene, uničene ali ukradene.

Odškodnina za enkratne vozovnice (tarifa 39 in 39/AS)*

V primeru zamude, ki je nastala od kraja začetka do kraja konca potovanja, ki sta navedena na vozovnici, lahko 

potnik zahteva odškodnino v višini 25% cene vozovnice, če je bila zamuda med 60 in 119 minutami (za vozov-

nice v vrednosti najmanj € 16,00) in v višini 50% za zamude od 120 minut pa naprej (za vozovnice v vrednosti 

najmanj € 8,00). Odškodnine v vrednosti, ki je nižja od € 4,00, se ne priznajo. Odškodnina se prizna izključno 

za vozovnice, na kateri je naveden začetek in konec potovanja. 

Do odškodnine ste upravičeni, če ste:

za papirnate vozovnice: vozovnico potrdili tako ob odhodu, kot ob prihodu;

za spletne vozovnice: vozovnico potrdili pri kontrolorju na vlaku.

Več podrobnih informacij najdete na spletni strani www.trenitalia.com.

Enotna vozovnica - odškodnina zaradi zamude za kombinirane vozovnice.

Pogodba o prevozu se, po pravilu, nanaša na vožnjo potnika na enem vlaku in predstavlja pravico do uporabe 

vnaprej izbrane storitve železniškega prevoza.

V posebnih primerih, kjer Trenitalia omogoča koriščenje dveh ali več zaporednih storitev železniškega prome-

ta, lahko potnik kupi »enotno« vozovnico, ki vključuje kombinacijo več storitev v okviru nacionalnega prevoza 

ali »enotno kombinirano« vozovnico za potovanje, ki vključuje več vozovnic za storitve nacionalnega in regio-

nalnega prevoza. Takšna vozovnica izključuje mednarodne vozovnice ali vozovnice drugih železnic. 

Zaradi izvajanja pravic in dolžnosti potnikov znotraj železniškega prevoza, se lahko za eno samo potovanje 

šteje tudi, če ga opravimo z več soslednjimi vlaki/storitvami, ki smo jih kupili skupaj kot »enotno vozovnico« 

ali »enotno kombinirano vozovnico«, v vseh drugih primerih, ko potnik uporablja več soslednjih vlakov/stori-

Zadnja povezava

tev, pa se potovanja štejejo kot ločena in se pogodba o prevozu sklene za vsakega posebej. 

Za »enotno kombinirano vozovnico » Trenitalia, ki vključuje kombinacijo nacionalnega in regionalnega prevo-

za in je kot taka kupljena, se odškodnina za zamudo izračuna na podlagi skupne cene celotnega potovanja.  

Za »enotne kombinirane« vozovnice Trenitalia, se, za priznanje pravice do odškodnine zaradi zamude, 

upošteva ura prihoda na končni cilj celotnega potovanja.

*Zgoraj navedeno je povzeto po poslovniku podjetja Trenitalia. Več in obširnejše informacije so na voljo na 

domači spletni strani www.trenitalia.com, v zavihku Informacije>Prevozni pogoji>Splošni prevozni pogoji, III. 

del Regionalni prevoz.

Reklamacije predstavljajo izjemno priložnost za dialog in podrobnejši odgovor na pričakovanja in potrebe 

naših potnikov, zato vse reklamacije skrbno zbiramo in prebiramo. 

 

Da bi zadostili vašim pričakovanjem, se trudimo:

• našim potnikom omogočiti različne načine, da stopijo z nami v stik (spletna stran, obrazci na prodajnih 

okencih, informacijskih pisarnah in pisarnah za pomoč potnikom);

• odgovoriti v roku meseca dni ali, če to, zaradi opravičljivih razlogov ni mogoče, o tem obvestiti potnika ter 

pri tem navesti datum v časovnem okviru, ki ni krajši od treh mesecev od datuma sprejema reklamacije, 

do katerega lahko pričakuje odgovor;

• izvesti pravočasne in konkretne ukrepe za reševanje ugotovljenih težav.

Digitalizirano vodenje pritožb in pripomb. 

Pritožbe in pripombe lahko pošljete: 

• preko spletne strani www.trenitalia.com, v zavihku Informacije>Pomoč in kontakti>Spletna pomoč;

• z namenskim obrazcem, ki ga dobite na postajah, prodajnih okencih in v informacijskih pisarnah.

V letu 2018 je bilo na deželno pisarno Furlanije Julijske krajine naslovljenih 742 pritožb, od tega jih je bilo 100% 

rešenih v 30 dneh.

Postopek pošiljanja reklamacij podjetju Trenitalia

Pošiljanje pritožb in pripomb

Pregled pritožb

MAKRO POSTAVKA %

Rednost in točnost 29

Nivo storitve 34

Osebje v stiku s 
strankami

9

Udobje 17

MACRO VOCE %

Informacije 6

Čistoča 0

Drugo 5
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ZAŠ ITA18 21Prometna služba (it., Autorita’ di Regolazione di Trasporti - ART) je bila ustanovljena na podlagi 37. člena 

Zak. odloka št. 201 z dne 6. decembra 2011 (sprejet s spremembami kot zakon št. 214, dne 22. decembra 

2011). 

ART je, med drugim, odgovoren za ugotavljanje kršitev določb Uredbe (EU) št. 1371/2007 glede pravic in 

dolžnosti potnikov v železniškem prometu in izvajanje predvidenih sankcij, skladno z Zak. odlokom št. 70 

z dne 17. aprila 2014. ART lahko tako odredi administrativno preiskavo morebitnih pomanjkljivosti na strani 

železniških prevoznikov ali ugotavljanje pomanjkljivosti na podlagi reklamacije potnikov, tudi če so podane 

preko združenj, ki zastopajo njihove interese (upravičene). 

Pritožba se lahko naslovi na Prometno službo samo, če je bila pred tem predložena zadevnemu železniškemu 

prevozniku, ta pa v roku 30 dni ni podal ustrezne rešitve, ali v določenih primerih v roku treh mesecev, ki so 

predvideni za izvedbo pritožbenega postopka. 

Potniki lahko posredujejo pritožbe ART preko digitalnega sistema za zbiranje pritožb (SiTe, Sistema 

Telematico) na spletni strani www.autorita-trasporti.it, ali tako, da pošljejo namenski »pritožbeni obrazec« 

- ki je na voljo na isti spletni strani ART - na naslov Via Nizza 230, 10126-Torino ali z elektronsko pošto na 

naslov pec@pec.autorita-trasporti.it.

Če se ob zaključku preiskovalnega postopka ugotovijo morebitne nepravilnosti, lahko ART železniškemu 

prevozniku izreče kazen.

Morebitna škoda, ki po krivdi Trenitalia nastane za ljudi in/ali stvari, je krita s posebnimi zavarovalnimi policami. 

Zadevno škodo sporočite na:

Trenitalia - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Viale Miramare, 18 – 34135 Trst

Pritožbe naslovljene na Prometno službo

Zavarovanje

Predstavitev/Na ela/Storitve/Cilji/Odnosi/Zaš ita/Pravice in dolžnosti/Zadovoljstvo strank

Pravice in dolžnosti potnikov v železniškem prometu so določene na evropski ravni v Uredbi (ES) št. 

1371/2007, ki ureja pravice in dolžnosti potnikov v železniškem prometu.

Tudi sama Listina storitev je priložnost, da stranke Trenitalia spomnimo na vrsto možnosti, s katerimi lahko 

sebi in drugim zagotovijo udobno in varno potovanje.

Potnik, ki potuje s prevoznimi sredstvi, ima naslednje pravice:

• varnost in mir na potovanju;

• neprekinjeno in zagotovo storitev, po potrebi tudi s pomočjo vključevanja drugih prevoznih sredstev; 

• pravočasno obveščenost in enostaven dostop do informacij o voznih redih, ki (kjer je mogoče) vključu-

jejo kombinacije z drugimi prevoznimi sredstvi, ki so potrebna za prihod na cilj potovanja; 

• enostaven dostop do podatkov v zvezi z načini potovanja in cenami vozovnic, tako na krovu prevoznih 

sredstev, kot tudi na postajališčih; 

• pravočasne informacije, v primeru odstopanj, o možnostih nadaljnjega potovanja z drugimi prevoznimi 

sredstvi (kjer je mogoče);

• upoštevanje voznih redov prihodov in odhodov na vseh načrtovanih postajah na liniji; 

• higieno in čistočo prevoznih sredstev;

• prepoznavnost osebja in njihovih odgovornosti; enostaven dostop do posadke v času potovanja; 

• ustreznost dejansko opravljene storitve glede na kupljeno storitev; 

• upoštevanje prepovedi kajenja na prevoznih sredstvih, v uradih in v javnih prostorih; 

• enostavno možnost pritožbe in hiter odgovor na pritožbo (ki ni daljši od meseca dni ali od treh mesecev 

v določenih, upravičenih primerih, od datuma prevzema pritožbe).

Bistvene dolžnosti potnika (Odlok preds. vlade z dne 30.12.1998)

• na prevozno sredstvo vstopi izključno z vozovnico; 

• zasede lahko samo en sedež; 

• pazi na čistočo in ne poškoduje sten in notranje opreme; 

• upošteva prepoved kajenja; 

• se vede tako, da ne moti drugih oseb; 

• ne prevaža predmetov, ki so opredeljeni kot nevarni in škodljivi; 

• varnostne in alarmne naprave uporabi samo v primeru velike in neizbežne nevarnosti; 

• vestno upošteva vsa pravila in formalnosti kontrolnih varnostnih postopkov in carinskih postopkov; 

• skrbno upošteva navodila in določbe družb, ki so odgovorne za izvajanje storitev ter navodila, ki jih 

prejmejo od osebja; 

• uporablja prevozno infrastrukturo skladno z vnaprej določenimi pravili – skupaj s pravili kulturnega 

obnašanja - in na noben način ne ogroža varnosti potovanja in ne poslabša nivoja storitve zase in za vse 

tiste, ki potujejo z njim.

Pravice in dolžnosti 
potnika 
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI21 23Predlogi za varno potovanje
Trenitalia promovira varnost na potovanju z vlakom s pobudami, s katerimi širi kulturo odgovornosti in za-

konitosti. 

Celotno osebje pri Trenitalia se vsakodnevno trudi izboljšati varnost na vlaku in na postajališčih. Aktivno 

sodelovanje vseh potnikov pri zagotavljanju korektnega obnašanja in pozornosti pred in med potovanjem 

vsekakor pozitivno vpliva na manjšo pojavnost nedovoljenega vedenja.

Kaj lahko naredite sami:

• kupujete vozovnice samo od pooblaščenih prodajalcev in se tako izognete prevaram;

• ste pozorni med nakupovanjem vozovnic na samopostrežnih avtomatih in ne dovolite, da bi vam 

neznanci pomagali; 

• pazite na osebne stvari v gneči na postajališču, na primer na hodniku, pred prodajnimi okenci, na sa-

mopostrežnih avtomatih, na peronih, kjer se tatovi najrajši zadržujejo; 

• na postajališčih, na katerih so, za dostop do peronov, urejeni prehodi, vnaprej pripravite vozovnico, ki jo 

boste pokazali varnostnemu osebju Italijanskih železnic;

• ne puščate svoje prtljage brez varstva, saj lahko sprožite nepotreben alarm in policijski nadzor;

• prtljago na vlaku naložite na nosila nad svojim sedežem ali odložite na drugo namensko mesto, kjer 

boste imeli nadzor nad njo; 

• ne puščajte vrednejših stvari in torbic brez varstva, vozovnico pa hranite pri sebi;

• o kakršnemkoli nedovoljenem ravnanju znotraj železniške infrastrukture nemudoma obvestite železni-

ško osebje in železniško policijo;

• pravočasno obvestite železniško osebje, če na vlaku opazite berače: zbiranje denarja za osebne name-

ne ali namene nepooblaščenih organizacij ni dovoljeno; 

• ne kupujte blaga od vsiljivih prodajalcev in ne sprejmite hrane ali pijače od oseb, ki ste jih bežno spoz-

nali na potovanju: lahko bi ogrozili vaše zdravje;

• osebje Trenitalia je pogosto žrtev verbalnega in fizičnega nasilja. Ne ostanite ravnodušni in po potrebi 

prosite za pomoč;

• ne zaupajte svoje prtljage nepooblaščenim osebam: gre za nasilna dejanja. 

Kaj je v naši moči:

• tesno sodelujemo z železniško policijo, ki preprečuje in brzda kazniva dejanja v železniškem okolju;

• vključujemo vlake, na katerem je specializirano osebje; 

• vzpostavili smo direktno telefonsko povezavo med vlakom in železniško policijo za hitro ukrepanje sil 

javnega reda in mira na celotnem nacionalnem ozemlju, z namenom zagotavljanja varnosti potnikov in 

osebja; 

• spremljamo transakcije elektronskega denarja zato, da preprečimo nakupe s ponarejenimi kreditnimi 

karticami; 

• povečali smo kontrolo vozovnic na postajališčih in na vlaku tako, da smo ustanovili posebno nacionalno 

enoto za boj proti tovrstnim kršitvam;

• na veliko število vlakov smo vgradili nadzorne kamere;

• sodelujemo z enotami Civilne zaščite in Ministrstva za notranje zadeve zaradi posredovanja v primeru 

nevarnosti in zaradi boljšega nadzora železniškega okolja na podlagi posebnih konvencij; 

• izvajamo akcije za večjo ozaveščenost, na primer »Stai atento! Fai la differenza« (»Pozor! Bodi izjema«) 

zato, da bi lahko z odgovornim ravnanjem potnikov preprečili nekatera kazniva dejanja, kot je vsiljena 

prodaja, tatvine, nasilje. 

Trenitalia vsako leto, s pomočjo zunanjih raziskovalnih inštitucij, ki jih izbere na podlagi javnih razpisov, pe-

riodično izvede raziskavo trga zaradi analize stopnje zadovoljstva svojih strank v različnih fazah potovanja. 

Poleg omenjenih tržnih raziskav z namenom ugotavljanja zadovoljstva potnikov, si Trenitalia neprestano 

prizadeva za boljšo seznanjenost s potrebami in vedenjem svojih potrošnikov in zato izvaja namenske raz-

iskave trga. Tovrstne kvalitativne in kvantitativne raziskave se izvajajo z namenom pridobivanja podatkov v 

podporo pri sprejemanju strateških in operativnih odločitev. 

Raziskave trga in 
zadovoljstvo potnikov

Letni rezultati najpomembnejših dejavnikov kakovosti potovanja

NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI 
KAKOVOSTI

ODSTOTEK ZADOVOLJSTVA*

Potovanje v celoti 92,4

Čistoča 84,2

Udobje 92,7

Informacije na vlaku 94,2

Točnost 87,2

Bivanje na vlaku 96,2

Varnost 93,2

*Potniki, ki so ocenili svoje zadovoljstvo z oceno od 6 do 9 na lestvici od 1 do 9 
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