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Na podlagi drugega odstavka 68. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o 
ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21, 181/21, 54/22 – ZUJPP in 56/22) 
in Sklepa o uvedbi vikend družinske vozovnice in vikend vozovnice št.: 371-13/2019/34 z dne 
22.6.2021 v vlogi Organa JPP izdajam  
 

 

SPREMEBMO SKLEPA O UVEDBI VIKEND DRUŽINSKE VOZOVNICE IN VIKEND 

VOZOVNICE 

 
1. V prvem odstavku Sklepa o uvedbi vikend družinske vozovnice in vikend vozovnice št.: 

371-13/2019/34 z dne 22.6.2021 je določeno obdobje uvedbe enotne »Vikend 
družinske« vozovnice oziroma se je za »Vikend« vozovnice zagotovila prilagojena 
tarifa. S tem Sklepom se spremeni prvi odstavek sklepa tako, da se glasi: 

»Za omilitev posledic epidemije Covid-19 in spodbujanje uporabe javnega potniškega 

prometa v času vikendov in praznikov, se za potnike v medkrajevnem linijskem prevozu 

potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu v obdobju od 1. julija 2021 do 30. 

junija 2023 uvede enotna »Vikend družinska« vozovnica oziroma se za »Vikend« vozovnice 

zagotovi prilagojena tarifa.« 

 

2. Prvi odstavek druge točke navedenega sklepa, se spremeni, tako da se glasi: 

»»Vikend« vozovnica – velja ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi. 

Ob nakupu vozovnice, se obračuna 75% popust cene vozovnice po veljavni tarifi, pri 

čemer cena enkratne vikend vozovnice in dnevne vikend vozovnice s popustom, ni 

nižja od cene vozovnice, ki velja za razdaljo do 5 km, to je 1,3 evra. Pogoj za nakup 

produkta je neimenska IJPP kartica. V kolikor potnik kartice nima, nakup opravi 

neposredno na prevoznem sredstvu. Ob nakupu mora potnik povedati število oseb do 

6. leta starosti, ki jim pripada brezplačen prevoz in število oseb nad 6. letom starosti. Na 

eno neimensko IJPP vozovnico, se lahko naloži vikend vozovnico za največ 10 oseb, 

ne glede na starost.« 

 

3. Skladno s tem sklepom SŽ, d.o.o. v vlogi vodilnega partnerja konzorcija, ki izvaja 

vzdrževanje in nadgradnje sistema IJPP na podlagi pogodbe 2430-21-100089 z dne 1. 

decembra 2021, izvede sistemske prilagoditve, ki so potrebne za izvedbo sklepa. 

 
4. Sklep se objavi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, na spletnih straneh 

izvajalcev enotne vozovnice in na prodajnih mestih enotne vozovnice. 
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