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Na podlagi drugega odstavka 78. 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. 29/19) v vlogi Organa 
JPP izdajam  

 

SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI TERMNSKIH VOZOVNIC 

 

 
1. Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in 

načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 
(Uradni list RS  165/20, 181/20 in 188/20; v nadaljnjem besedilu Odlok) na 
podlagi katerega se je od 16.11.2020 do 14.12.2020 ustavilo izvajanje 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem 
in železniškem prometu. 

2. Potnikom se s tem sklepom podaljša datum veljavnosti mesečne enotne 
vozovnice za mesec oktober, november in december 2020 ter mesec januar 
2021 do konca meseca februarja 2021.  

3. Potnikom, ki niso uporabljali vozovnice, se s tem sklepom zagotovi vračilo 
kupnine za neizkoriščene enotne polletne in letne vozovnice, na naslednji 
način: 

3.1. Za imetnike polletne subvencionirane vozovnice se je datum veljavnosti 
novembrske vozovnice podaljšal do konca februarja 2021. Na kartico 
imetnika se naloži kupnina za neizkoriščeni vozovnici za  meseca december 
2020 in januar 2021. 

3.2. Za imetnike letne subvencionirane vozovnice se na kartico naloži kupnina 

za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter 

januar 2021.  

3.3. Za imetnike letne enotne vozovnice se na kartico naloži kupnina za  

neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 

2021.  
4. Potnikom, se bo kupnina za neizkoriščene vozovnice zapisala na kartico IJPP 

do 9. februarja 2021. Od tega datuma naprej bo na prodajnih mestih 
prevoznikov z IJPP kartico in osebnim dokumentom možno urediti izplačilo 
celotnih sredstev. Potniki, ki bodo želeli nakazilo celotnih sredstev na njihov 
tekoči račun, bodo na prodajno mesto prevoznika predložili izpolnjen obrazec 
iz priloge sklepa, IJPP kartico in osebni dokument. 

5. Potnik ne more uveljavljati vračila kupnine enotne vozovnice za obdobje 
podaljšanja vozovnice. 

6. Sklep izvrši SŽ Potniški promet d.o.o. v vlogi vodilnega partnerja konzorcija, 
ki izvaja vzdrževanje in nadgradnje sistema IJPP na podlagi pogodbe 2430-
15-100043 z dne 29.7. 2015.  

7. 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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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1355

