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1 UVOD 

V tem dokumentu so na kratko povzete glavne spremembe pri subvencioniranih vozovnicah IJPP, ki se 

uvajajo v sklopu poenostavitve sistema IJPP.   
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2 OPIS SPREMEMB PRI SUBVENCIONRANIH VOZOVNICAH 

2.1 UKINITEV POLLETNIH VOZOVNIC 

V sistemu IJPP so doslej obstajale polletne subvencionirane vozovnice (polletna vozovnica Slovenija, 
polletna relacijska vozovnica, polletna kuponska vozovnica za 10 voženj, polletna kombinirana 
vozovnica (A+M), ki so veljale 4 oziroma 5 mesecev. 

Z novim šolskim letom se vse polletne vozovnice ukinejo in ne obstajajo več.  

2.2 VOZOVNICA SLOVENIJA KOT EDINA RELACIJSKA MEDKRAJEVNA VOZOVNICA 

V sistemu IJPP je bilo doslej mogoče kupiti relacijsko medkrajevno vozovnico, katere obvezni sestavni 
del je bila relacijo od doma do kraja šolanja. Potnik se je lahko vozil zgolj na relaciji, ki jo je imel 
navedeno na vlogi oziroma naloženo na kartici.  

Z novim šolskim letom bo vozovnica Slovenija edina relacijska medkrajevna vozovnica.  

To pomeni, da pri oddaji vloge »mesečna« več ne bo potrebno navajati relacije. Potniki s 
subvencionirano vozovnico Slovenija se bodo lahko vozili v medkrajevnem prometu po celotni Sloveniji 
(za vozovnico za mestni promet je kot doslej potrebno doplačilo). Tako ne bo več potrebno spreminjati 
vlog in izvajati zamenjave vozovnic zaradi selitve, spremembe šole, opravljanja praktičnega 
izobraževanja, itd.  

Vozovnico Slovenija bo mogoče kombinirati z mestnimi prometi enako kot je to bilo doslej mogoče z 
medkrajevno relacijsko vozovnico.  

2.3 VELJAVNOST SUBVENCIONRANIH VLOGE IN LETNIH VOZOVNIC ODSLEJ 12 

MESECEV 

V sistemu IJPP so letne vozovnice doslej veljale 9 mesecev (študenti) in 10 mesecev (dijaki). 

Odslej vse letne subvencionirane vozovnice IJPP veljajo 12 mesecev, tako za dijake kot študente. 
Enako velja za subvencionirano vlogo – ta bo prav tako odslej veljala 12 mesecev. Cena letne 
vozovnice bo 8-kratnik mesečne vozovnice. 

 

DIJAKI IN UIO:  

- veljavnost vloge: od 1. 9. do 31. 8.  
- veljavnost letne vozovnice: od 1. 9. do 31. 8. oziroma do prvega delovnega dne v septembru 

 

ŠTUDENTI IN UIO:  

- veljavnost vloge: od 1. 10. do 30. 9. 
- veljavnost letne vozovnice: od 1. 10. do 30. 9. oziroma do prvega delovnega dne v oktobru 
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Veljavnost vlog 12 mesecev za dijake in študente pomeni, da brezplačnih poletnih vozovnic več ne 
bo. Dijak ali študent bo lahko, v kolikor nima letne vozovnice in kupuje mesečne vozovnice, normalno 
kupil vozovnico za julij in avgust kot za vse preostale mesece.  Študenti prav tako ne bodo več omejeni 
s tem, da morajo za mesec julij in september kupiti kuponsko vozovnico za 10 voženj (K10 oziroma 
M10), temveč bodo normalno kupili mesečno vozovnico Slovenija ali mesečno kuponsko vozovnico za 
10 voženj, odvisno od njihove vloge. 

2.4 KUPONSKE VOZOVNICE ZA 10 VOŽENJ  

V sistemu IJPP ostajajo kuponske vozovnice (za 10 voženj, t.i. K10 oziroma M10 vozovnice) kot doslej, 
z manjšimi spremembami. Še vedno je potrebno za kuponske vozovnice izbrati relacijo, pri čemer 
uporabnik lahko na vlogo doda poljubno vstopno in izstopno postajališče. 

Sprememba je le pri veljavnosti letnih kuponskih vozovnic, ki bodo odslej tako za dijake kot študente 
12 mesecev, tako kot vse letne vozovnice. 

 

2.5 UKINITEV SUBVENCIONIRANIH RAZREDOV ODDALJENOSTI 

Pri subvencioniranih relacijskih vozovnicah so doslej obstajali 3 razredi oddaljenosti, cena 

medkrajevnih relacijskih vozovnic pa se je oblikovala glede na uvrstitev relacije potnika v posamezen 

razred oddaljenosti, in sicer: 

- Do 60 km – cena mesečne relacijske vozovnice: 25 EUR 

- Od 60 do 90 km – cena mesečne relacijske vozovnice: 35 EUR 

- Nad 90 km – cena mesečne relacijske vozovnice: 55 EUR 

 

Subvencionirani razredi oddaljenosti se z novim šolskim letom ukinejo. Vsi potniki bodo lahko kot 

relacijsko medkrajevno vozovnico kupili zgolj vozovnico Slovenija, cena mesečne vozovnice za vse 

pa bo enaka – 25 EUR. 

Izjema so registrirani športniki, glej poglavje 2.6. 

2.6 UGODNOSTI ZA REGISTIRANE ŠPORTNIKE 

Registrirani športniki so doslej v sistemu IJPP ob nakupu subvencionirane vozovnice brezplačno (brez 
doplačila) prejeli vozovnico Slovenija. Sedaj bodo, enako kot vsi ostali, lahko glede na oddano vlogo 
(vloga »mesečna« ali vloga »za 10 voženj na mesec«) , kupili bodisi vozovnico Slovenija ali kuponsko 
vozovnico za 10 voženj.  

Za mesečno vozovnico Slovenija bodo registrirani športniki (preverjanje kot doslej preko sistema 
Pladenj) odšteli 5 EUR manj, torej 20 EUR (ostali 25 EUR). Cena letne vozovnice Slovenije bo za 
registrirane športnike 40 EUR ugodnejša, torej 160 EUR (ostali 200 EUR). 

Cena kuponske vozovnice za 10 voženj (K10) bo za registrirane športnike ista kot za ostale.  

To pomeni, da se vsakemu upravičencu, ki ima status registriranega športnika priporoča nakup 
vozovnice Slovenija. 
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2.7 NAKUP MESEČNE VOZOVNICE ZA SEPTEMBER ZA ŠTUDENTE NA OBSTOJEČO 

VLOGO 

Študenti, ki imajo obstoječo vlogo za šolsko leto 2020/2021, so lahko doslej v mesecu septembru kupili 
zgolj mesečno kuponsko vozovnico za 10 voženj.  

Za september 2021 bodo lahko kupili: 

- mesečno vozovnico Slovenija na obstoječo vlogo, ne glede na relacije na vlogi in vrsto vloge; 

- mesečno kuponsko vozovnico za 10 voženj za relacijo na vlogi 

-  lahko bodo oddali novo vlogo za preteklo študijsko leto (2020/21) in opravili nakup ali M10 ali 
mesečne vozovnice Slovenija 

2.8 POTRDILO O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja se obdrži, v poštev bo sicer prišlo le v primeru: 

a. da bo upravičenec bival znotraj 2 kilometrov od bivališča do šole in bo za praktično 
izobraževanje potreboval subvencionirano vozovnico; 

 

V prvem primeru bo upravičenec na prodajno mesto prinesel izpolnjeno potrdilo, prodajalec bo 
potrdilo sprejel in kreiral M vlogo s podatki o praktičnem izobraževanju in razdalji med bivališčem in 
lokacijo praktičnega izobraževanja (tako kot do sedaj). Vlagatelj bo lahko kupil vozovnico Slovenija 
in/ali potrebno vozovnico mestnega prometa. 

V primeru, da potrebne mestne relacije za prevoz do lokacije praktičnega izobraževanja še ni na 
obstoječi vlogi, se jo bo zgolj dodalo. 

2.9 ZAMENJAVA VLOGE IN VOZOVNICE M10 V M 

Odslej bo mogoče, v kolikor bo imel upravičenec vlogo za »10 voženj na mesec« oziroma t.i. M10 vlogo, 
slednjo zamenjati z mesečno vlogo (vloga M), pri čemer bo potrebno pri postopku zamenjava-storno 
izvesti ustrezno doplačilo med razliko v ceni med kuponsko in mesečno vozovnico. 

2.10 SPREMEMBA UPRAVIČENCEV ZA NAKUP SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC 

Udeležencem izobraževanja odraslih novi zakon odvzema pravico subvencionirane vozovnice v 
primeru, da se izobražujejo na osnovnošolskem nivoju.  

2.11 POSODOBITEV PISNE VLOGE 

Pisna vloga bo tudi po novem zakonu ZPCP ostala enaka, spremeni pa se besedilo navodil za 
izpolnjevanje, in sicer zaradi poenostavitve sistema oziroma sprememb pri subvencioniranih 
vozovnicah. 


