
PRILOGA 3 – TARIFA PREVOZNIN 

A) Tarifna lestvica za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem 

cestnem prometu in prevoz prtljage 

 
 

Tabela: Tarifna lestvica za enkratne 

vozovnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tarifna lestvica se uporablja za prodajo vozovnic na vozilu in za izključno predprodajo vozovnic na 

stacionarnih prodajnih mestih IJPP, v kolikor so organizirana ali preko spleta. Enotna vozovnica, ki je 

kupljena v predprodaji in naložena na elektronski kartici IJPP, omogoča multimodalno in 

multioperatersko uporabo. Cena dnevne vozovnice se določi z dvakratnikom enkratne vozovnice in 

omogoča neomejeno število voženj na relaciji, tedenska vozovnica se določi z osemkratnikom 

enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj od ponedeljka do nedelje. 

 

Organ JPP lahko določi višino dodatka za hitro linijo in ceno rezervacije sedeža.  

Prevoznina za kos izročene prtljage: en kos izročene prtljage brezplačno, vsak dodatni kos 1,30 EUR. 

 

B) Tarifna lestvica za mesečne in letne vozovnice 

Cena mesečne neimenske vozovnice se določi z 32 kratnikom enkratne vozovnice in omogoča 

neomejeno število voženj od prvega do zadnjega dne v mesecu. Mesečna enotna neimenska 

Razdalja 
(kilometri) 

Enkratna vozovnica 
(cena v eurih) 

Do vključno 5,00 1,30 

Nad 5,00 – 10,00 1,80 

Nad 10,00 – 15,00 2,30 

Nad 15,00 – 20,00 2,70 

Nad 20,00 – 25,00 3,10 

Nad 25,00 – 30,00 3,60 

Nad 30,00 – 35,00 4,10 

Nad 35,00 – 40,00 4,70 

Nad 40,00 – 45,00 5,20 

Nad 45,00 – 50,00 5,60 

Nad 50,00 – 55,00 6,00 

Nad 55,00 – 60,00 6,30 

Nad 60,00 – 65,00 6,70 

Nad 65,00 – 70,00 6,90 

Nad 70,00 – 75,00 7,20 

Nad 75,00 – 80,00 7,50 

Nad 80,00 – 85,00 7,90 

Nad 85,00 – 90,00 8,30 

Nad 90,00 – 95,00 8,70 

Nad 95,00 – 100,00 9,20 

Nad 100,00 – 105,00 9,60 

Nad 105,00 – 110,00 9,90 

Nad 110,00 – 115,00 10,30 

Nad 115,00 – 120,00 10,70 

Nad 120,00 – 125,00 11,10 

Nad 125,00 – 130,00 11,40 

Nad 130,00 – 135,00 11,60 

Nad 135,00 – 140,00 12,00 

Nad 140,00 – 145,00 12,40 

Nad 145,00 – 150,00 12,80 

Nad 150,00 13,00 



 

 

vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali na drugem ustreznem elektronskem mediju in 

omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. Organ JPP lahko v času uvajanja novih linij in 

novih produktov zniža ceno mesečnih vozovnic do 30 odstotkov. Cena mesečne imenske vozovnice 

se določi z 26 kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj od prvega do 

zadnjega dne v mesecu. Mesečna enotna imenska vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP 

ali na drugem ustreznem elektronskem mediju in omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. 

Cena letne vozovnice se izračuna na podlagi tarife za mesečno vozovnico, pomnoženo s količnikom 

osem. Organ JPP lahko v času uvajanja novih linij in novih produktov zniža ceno letnih vozovnic do 30 

odstotkov. 

 

C) Tarifa subvencionirane vozovnice 

Cene vozovnic, subvencionirane v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, so 

določene s pravilnikom, ki ureja cene subvencioniranega prevoza. 

 

Č) Posebne tarife 

Standardna tarifa enotne vozovnice je enaka tarifi, določeni v točkah A), B) in C) te priloge. Organ JPP 

standardno tarifo enotne vozovnice prilagaja skladno z dogovori o tarifni, finančni in fizični integraciji. 

Organ JPP lahko poleg popustov za določene skupine potnikov, ki jih določa zakonodaja, določi in 

objavi na spletu tudi popuste za: 

– specifične skupine potnikov, kot so npr. otroci, šolarji, družine, mladi, seniorji, brezposelni; 

– imetnike kartice ugodnosti invalida, izdane v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje 

možnosti invalidov; 

– spodbujanje uporabe JPP npr. v času vikenda, praznikov, počitnic; 

– izvedbo promocijskih akcij npr. za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa.  

Popusti se obračunajo od tarifne lestvice za enkratno vozovnico. 

 

D) Nadomestna prevoznina 

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja enotno vozovnico, ki se ne glasi nanj, ali ima 

enotno vozovnico oziroma kartico IJPP, ki je ponarejena ali prirejena, mora na zahtevo voznika ali 

kontrolorja plačati nadomestno prevoznino, ki se obračuna v višini petkratne vrednosti prevoznine na 

celotni voznoredni liniji. 

 

E) Brezplačna vozovnica 

Brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo lahko pridobi:  

Otrok do dopolnjenega 4. leta starosti. 

 
 


