
IZVLEČEK IZ POTNIŠKE TARIFE (PT) 
ST 700.02 – POPUSTI 

I. Zakonski popusti 
1. Vojni veterani imajo pravico do štirih enosmernih ali povratnih 

brezplačnih potovanj na leto v 1. ali 2. razredu vseh vrst vlakov na 
podlagi izkaznice za vojne veterane - 

 
2. Vojni invalidi imajo 75 % popusta za pet enosmernih ali 

povratnih potovanj na leto v 1. ali 2. razredu vseh vrst vlakov na 
podlagi izkaznice za vojne invalide. Če ima invalid pravico do 
spremljevalca slednji potuje brezplačno - 

  
Potniki ki koristijo navedene popuste za potovanje z vlakom ICS 
plačajo ICS dodatek, za potovanje z ostalimi vlaki višje vrste pa 
znižani dodatek. 

II. Komercialni popusti 
1. Za skupinska potovanja otrok, če gre za najmanj šest otrok, do 

12 let starosti in potujejo pod vodstvom vzgojiteljev vrtcev, 
učiteljev in profesorjev, velja 50 % popusta za 1. in 2. razred 
vlakov vseh vrst, razen določenih ICS vlakov. 

2. Za skupinska potovanja oseb ki so starejše od 12 let, če potuje 
najmanj šest oseb, ki so starejše od 12 let velja 30 % popusta za 1. 
ali 2. razred vseh vrst vlakov, razen določenih ICS vlakov.  
Za potovanje z vlaki višje vrste je treba plačati znižani dodatek. 
Popust za skupinska potovanja se lahko na določenih razdaljah in 
vlakih  ter za določeno časovno obdobje omeji ali prepove.  
  
 
 

 
 
 
Potovanje skupine do 15 oseb se vnaprej ne prijavi. Večje skupine 
prijavijo potovanje odhodni postaji ali potovalni agenciji, in sicer 
skupine od 16 do 50 oseb najpozneje 2 delovna dneva, skupine nad 
50 oseb pa najpozneje 8 delovnih dni pred nameravanim 
potovanjem. Če se prijava ne predloži pravočasno, se prevoz opravi 
le, če to dopuščajo razmere.  

3. Za družinsko potovanje na podlagi izkaznice K-17 velja za 
odrasle in otroke nad 12 let starosti 40 % popust, otroci do 12. leta 
potujejo brezplačno. Popust velja vse dni v letu v 1. ali 2. razredu 
vseh vrst vlakov. 

 Za družinsko potovanje se šteje, če potuje najmanj ena oseba 
starejša oseba od 12 let in en otrok mlajši od 12 let, toda največ 10 
potnikov. Osebe starejše nad 12 let, ki želijo potovati brez otrok do 
12. leta starosti, popusta za družinsko potovanje ne morejo 
koristiti. 

4. Osebe starejše od 60 let, ki so državljani EU ter starostni in 
invalidsaki upokojenci, ki prejemajo pokojnino Republike 
Slovenije imajo 30 % popusta, ob sobotah nedeljah in praznikih pa 
50 % popusta v 1. ali 2. razredu vseh vrst vlakov. Popust se 
uveljavi na podlagi izkaznice K-13a, ki velja eno leto. Do tega 
popusta niso upravičeni invalidski upokojenci s polovičnim 
delovnim časom, kateri prejemajo nadomestilo iz invalidskega 
zavarovanja, ter otroci in mladi, ki prejemajo pokojnino po starših. 

5. Otroci do 6. leta starosti se vozijo brezplačno, če potujejo v 
spremstvu odraslih in se zanje ne zahteva poseben sedež. 

6. Otroci od 6. do 12. leta starosti, pa tudi mlajši otroci, za katere se 
zahteva sedež (skupina iz vrtca), so upravičeni do 50 % popusta za 
1. in 2. razred vseh vrst vlakov. 

7. Mladi od 12. do 26. leta starosti imajo 30 % popusta za 1. ali 2. 
razred vseh vrst vlakov. Popust velja na SŽ do meje tudi v 
mednarodnem prometu, po predpisih tarife TCV. Popust se 
uveljavi na podlagi izkaznice SŽ-Ej!KArtica, ki velja eno leto od 
meseca izdaje. 

8. Vsi potniki lahko uveljavljajo popust na postajah po ponudbi 
Turist vikend v višini 30 %. Popust velja le za povratna potovanja 
ob sobotah, nedeljah in praznikih v 1. in 2. razredu vlakov vseh 
vrst. Če se potnik vrača na dan, za katerega ne velja popust, se 
šteje kot potnik brez vozovnice. 

9. Vozovnica po pavšalni ceni se izdaja za vse proge SŽ in za vse 
vrste vlakov. Lahko se izdaja za 1. ali 2. razred na ime ali na 
prinosnika, za en mesec do enega leta. Veljati začne katerega koli 
dne v mesecu. Cena vozovnice je določena s Potniško tarifo. Če je 
izdana za najmanj tri mesece, toda največ za pet mesecev, je cena 
za 10 % nižja. Cena letne vozovnice je cena desetih mesečnih. 

10. Letne splošne vozovnice se izdajajo za 2. razred vseh vrst vlakov 
na določeni relaciji.  

 Cena splošne letne vozovnice, se izračuna tako, da se cena splošne 
mesečne vozovnice pomnoži s faktorjem 10.  

11. Splošne mesečne vozovnice se lahko izdajo za 1. ali 2. razred 
vseh vrst vlakov na določeni relaciji, kupi jo lahko vsak potnik in 
je cenejša za približno 20 %.  

12. Šolske mesečne vozovnice se izdajajo za 2. razred vseh vrst 
vlakov za potovanje od kraja bivanja do kraja šolanja oziroma 



opravljanja obvezne prakse in nazaj, osnovnošolcem, dijakom in 
študentom.  

13. Tedenske splošne se izdajajo za 1. ali 2. razred vseh vrst vlakov. 
Veljajo od ponedeljka do nedelje. 

Potniki, ki koristijo navedene popuste za potovanje z vlaki višje vrste 
plačajo znižani dodatek, za potovanje z vlakom ICS pa plačajo razliko 
v ceni za vlak ICS in plačano ceno. 
 
Spremembe, dopolnitve, razveljavitve PT prevoznik objavi v Tarifno 
transportnih obvestilih (TTO). 
 
 
Ljubljana, julij 2013 
 
 

SŽ - Potniški promet d. o. o. 


