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 0. PREGLED KRATIC 
 

 

CIV - Enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu potnikov 

(CIV) 
 

DDV - Davek na dodano vrednost 
 

EUR - Denarna enota držav Evropske monetarne unije (EMU) 
 

EC - EuroCity vlak 

 

EN - EuroNight vlak 
 

IC - InterCity vlak 

 

ICS - InterCity vlak Slovenija 
 

IJPP - Integrirani javni potniški promet  

 

JŽI - Javna železniška infrastruktura 
 

kg - Kilogram 
 

km - Kilometer 

 

MT - Mobilni terminal 

 

MV - Mednarodni vlak 
 

PT - Potniška tarifa  
 

RG - Regionalni vlak 

 

RS  - Republika Slovenija 

 

ST - Stacionarni terminal 
 

SŽ - Slovenske železnice 
 

SŽ-PP - SŽ–Potniški promet, d.o.o. 
 

TTO - Tarifno-transportna obvestila 

 

UO - Uradne objave 
 

Uredba (ES) št. 1371/2007     - Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta 

o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu  
 

WR - Jedilni vagon 
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ZZelP - Zakon o železniškem prometu 
 

ZPPŽP - Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu 
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1.  NAMEN 

 

 Namen potniške tarife je seznaniti potnike s prevoznimi pogoji pri prevozu 

potnikov po železnici. 

 

2.  PODROČJE UPORABE 

 

Potniška tarifa se uporablja pri prevozu potnikov v notranjem 

prometu po železnici. V mednarodnem prometu se uporablja 

mednarodna tarifa. 

 

3.  PREDPISI, KI UREJAJO PREVOZ POTNIKOV PO ŽELEZNICI 

 

30. Za prevoz potnikov in prtljage veljajo na progah SŽ poleg te tarife še naslednji 

predpisi: 

- Zakon o železniškem prometu (ZZelP), 

- Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP), 

- Pravilnik o notranjem redu na železnici, 

- Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta o 

pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu. 

- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih 

potnikov v železniškem prometu, 

- Splošni pogoji prevoza potnikov po železnici (GCC- CIV/PRR). 

 

31. Potniška tarifa (PT) je sestavljena iz:  

 I. dela – Prevozni pogoji – ST 700.01 

 II. dela – Vozovnice, popusti in ugodnosti – ST 700.02 

 III. dela – Imenik železniških postaj in Daljinar za prevoz potnikov po 

železnici – ST 700.03 

 IV. dela – Cenik – ST 700.04 

 

32. Ta tarifa velja za prevoz potnikov po voznem redu. 

 

33. Prevoznine in nadomestila za dodatne storitve so v tej tarifi navedeni v evrih, 

kjer je vštet z zakonom določen DDV. Obrazce, ki so potrebni za izvajanje 

pogodb o prevozih potnikov, predpiše, tiska in izdaja prevoznik (SŽ-PP). 

 

34. Potnik mora upoštevati carinske in druge predpise, ki veljajo zanj in njegovo 

osebno prtljago. 

 

35. Uveljavitev, spremembe, dopolnitve, pojasnila in razveljavitev PT objavlja 

prevoznik v Tarifno-transportnih obvestilih (TTO) in na spletnih straneh 

prevoznika. 
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4.  POTNIKI 

 

40.  SPLOŠNA DOLOČILA 

 

400.  Vlaki, vozni redi 

 

400.0 Potniki potujejo z rednimi vlaki, ki so navedeni v voznem redu, in v 

nadomestnem avtobusnem prometu prevoznika. 

 

 Pogoji za uporabo posamičnih vlakov ali vagonov (oddelkov, razredov) so 

predpisani s to tarifo, omejitve pri uporabi posamičnih vlakov ali vagonov pa 

morajo biti navedene v voznem redu in poudarjene v izvlečkih iz voznega reda 

za potnike. 

 

400.1 Vlaki višje vrste so vlaki, ki so označeni v voznem redu s kraticami IC 

(InterCity), MV (mednarodni vlaki), EN (EuroNight), EC (EuroCity), ICS 

(InterCity Slovenija). 

 

400.2 Prevoznik izdaja vozni red, ki je namenjen potnikom, s podatki o vseh vlakih 

in drugimi informacijami, potrebnimi za potovanje. Spremembe v voznem redu 

se javno objavijo na primeren način (npr. v papirnati obliki, na svetovnem 

spletu, portalu, info monitorjih itn.) skladno z ZZelP. 

 Odhodi vlakov se ravnajo po uri na železniški postaji. 

 

  

401.  Prevozna pogodba 

 

401.0 Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik kupi vozovnico. Če se cene 

prevozov spreminjajo, velja cena vozovnice na dan nakupa.  

 

Potnik z enotno vozovnico po železnici potuje skladno s prevoznimi pogoji 

prevoznika. Za potovanje po železnici mora pridobiti relacijsko vozovnico 

prevoznika. 

 

401.1 Za potovanje se šteje vožnja v eni smeri od odhodne do namembne postaje po 

zahtevani prevozni poti. 

 

 Vozovnica se lahko izstavi za enosmerno ali povratno potovanje za prevozno 

pot. Cena se zaračuna za dejansko relacijo potovanja. 

 

Mestna vozovnica velja za potovanja med postajami in postajališči znotraj 

meja opredeljenih vozlišč, ki so objavljeni na spletnih straneh prevoznika. 

 

Krožno potovanje se šteje kot enosmerno, če sta odhodna in namembna postaja 

oddaljeni več kot 50 km, v nasprotnem primeru se šteje za povratno potovanje. 

To je treba upoštevati predvsem pri potovanjih, kjer je število potovanj z 

ugodnostmi številčno omejeno (npr. zakonski popusti itd.). 

 



SŽ-Potniški promet, d.o.o. – ST 700.01 – 20.03.2020  

 10 

402.  Vstop na postaje, perone in vlake 

 

402.0 Vstop na postaje in v postajne prostore je prvenstveno namenjen potnikom. 

 V vlak lahko vstopijo osebe, ki imajo veljavne vozovnice, oziroma tisti, ki 

nameravajo vozovnico kupiti. Vstop v vlak je za krajši čas dovoljen 

spremljevalcem, ki potnikom pomagajo v vlak prinesti in tam namestiti osebno 

prtljago in otroke. 

 

402.1 Potnikom z obutimi rolerji in kotalkami ni dovoljen vstop v vlak. 

 

402.2 Vstop v vlak, ki je pripravljen za odhod, je dovoljen le, če od službujočega 

delavca še ni dan znak za odhod vlaka. 

 

403. Zadrževanje na postajah in v vlakih 

 

403.0 Potniki morajo upoštevati navodila železnice o varnosti, redu in miru v zaprtih 

in odprtih postajnih prostorih ter med vožnjo. Ravnati se morajo po navodilih 

službujočih železniških delavcev. 

 

403.1 Če so mnenja različna, spore na postaji rešuje pristojni delavec ali njegov 

namestnik, med vožnjo vlaka ali na nezasedenih postajah (kjer se ne izvaja 

prodaja) osebje za spremljavo vlakov.  

 

403.2 Med vožnjo se potnik ne sme nagibati skozi okno, odpirati zunanjih vrat 

vagonov ali se zadrževati na prehodnicah med vagoni. 

 

403.3 Potniki lahko vstopijo v vlak ali izstopijo iz njega samo na postajah, kjer je 

postanek predviden z voznim redom. Pri tem morajo počakati, da se vlak 

povsem ustavi, in vstopiti ali izstopiti na za to določenem prostoru ter na 

predpisani strani vlaka. 

 

 Potnik mora sam skrbeti, da na vstopni ali prestopni postaji vstopi v pravi vlak, 

pa tudi, da izstopi na namembni postaji, do katere velja njegova vozovnica, 

oziroma na eni pred njo, če se vlak na namembni postaji ne ustavi. 

 

403.4 Potniki ali službujoče osebe smejo uporabiti zavoro v sili samo, če nevarnost 

grozi v vlaku, zaradi varnosti potnikov in drugih oseb. 

 

403.5 Iz vlakov je prepovedano metati kakršnekoli predmete. 

 

403.6 Potnik, ki neupravičeno uporabi zavoro, kadi v vlaku, zamaže postajne 

prostore, vagone, oddelke, sedeže, poškoduje inventar in opremo, plača SŽ-PP  

odškodnino, ki je določena v potniški tarifi ST 700.04. 

 

 Poleg odškodnine za povzročeno škodo pri kršitvi notranjega reda pri prevozu 

potnikov lahko pristojni inšpekcijski organ potniku skladno z zakonom 

zaračuna kazen.  
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404. Zasedanje sedežev 

 

404.0 Potnik je upravičen, da v vlakih, kjer se sedeži ne rezervirajo, zasede sedež 

zase, in če so sedeži prosti, po en sedež za vsako osebo, ki potuje z njim in za 

katero lahko pokaže veljavno vozovnico. Potnik, ki zapusti svoj sedež, izgubi 

pravico do sedeža, če ga zasede drug potnik. 

 

404.1 Potnik brez veljavne vozovnice lahko zasede prost sedež 1. in 2. razreda samo, 

če mu to dovoli osebje za spremljavo vlakov, ta pa mu to lahko dovoli samo, če 

ni potnikov z veljavnimi vozovnicami. Potnik z veljavno vozovnico 2. razreda 

lahko zasede prosto mesto v 1. razredu samo, če mu to dovoli osebje za 

spremljavo vlakov, ta pa mu to dovoli samo, če ni potnikov z veljavnimi 

vozovnicami 1. razreda. 

 

404.2 Če se potniku z vozovnico 1. razreda ne more dodeliti sedež v 1. razredu, lahko 

zasede sedež v 2. razredu, o čemer osebje za spremljavo vlakov obvezno izda 

ustrezno potrdilo. 

 

404.3 Potniki, ki imajo vozovnico in potrdilo o rezerviranem sedežu, lahko v vlakih, 

kjer se sedeži rezervirajo, zasedejo le rezervirani sedež. 

 

405.  Zamuda ali izostanek vlaka 

 

405.0 Če vlak izostane na vsej relaciji ali na delu relacije ali če zamuja in potniki 

izgubijo zvezo za nadaljevanje potovanja, se upoštevajo določila iz ZPPŽP, 

Uredbe (ES) št. 1371/2007 in Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in 

obveznostih potnikov v železniškem prometu.  

 

Potnik nima pravice zahtevati drugih ukrepov in nadomestil v svojo korist, 

razen tistih, ki izhajajo iz omenjenih določil ZPPŽP, Uredbe (ES) št. 

1371/2007 ter Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih 

potnikov v železniškem prometu. Odstopanje od voznega reda več kot 30 

minut sporoča upravljalec JŽI z objavo na postaji in prevoznik z objavo na 

vlaku in spletnih straneh prevoznika. 

 

405.1 Za uveljavljanje pravic mora potnik predložiti svojo vozovnico v potrditev tam, 

kjer je nastala ovira v prometu ali zamuda vlaka. V primeru elektronske 

vozovnice mora potnik pridobiti potrdilo o zamudi pri osebju za spremljavo 

vlakov. Če na postaji ali postajališču v času postanka vlaka ni odprte potniške 

blagajne, potnik pred izstopom iz vlaka za uveljavljanje pravic predloži svojo 

vozovnico v potrditev osebju za spremljavo vlakov. 

 

 

405.2 Postopki v zvezi s povračili in nadomestili potniku zaradi zamude vlaka so 

opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1371/2007, Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o 

pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu in v Splošnih pogojih 

prevoza potnikov po železnici (GCC-CIV/PRR). 
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406.  Osebe, ki se izključijo iz prevoza ali ki se vozijo pod posebnimi pogoji 

 

406.0 V vlake se ne sprejemajo, med vožnjo pa se izključijo iz nadaljnjega prevoza 

brez pravice do vračila prevoznine:  

- alkoholizirane osebe in osebe, ki s svojim obnašanjem vznemirjajo druge 

potnike, če na opozorilo osebja za spremljavo vlakov ne prenehajo s takim 

obnašanjem; 

- osebe, ki ne upoštevajo predpisov o javnem redu in miru in določil 

Pravilnika o notranjem redu na železnici; 

- osebe, ki v vlaku brez dovoljenja prodajajo stvari ali pijače oziroma 

ponujajo potnikom poklicne ali druge storitve (zavarovalni agenti, trgovski 

potniki, vedeževalci itd.); 

- osebe, ki igrajo za denar ali nagovarjajo potnike k igranju za denar; 

- osebe, ki ogrožajo varnost. 

 

406.1 Osebe, ki so zbolele ali se sumi da so zbolele za katero od nalezljivih bolezni, 

nevarnih za zdravje drugih potnikov, se v smislu posebnih predpisov ne 

sprejmejo v vlak. Če se med vožnjo pokažejo pri potniku znaki katere izmed 

nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, se potnika izključi iz 

nadaljnjega potovanja na prvi postaji, kjer lahko dobi zdravstveno pomoč. 

 Sprejeti in zagotoviti je potrebno vse ukrepe za zavarovanje zdravja drugih 

potnikov (zaprtje oddelka, dezinficiranje idr.). 

 

 

41. VOZOVNICE, CENE PREVOZOV 

 

410.  Izstavljanje vozovnic 

 

410.0 Vozovnice se potnikom izstavljajo na naslednje načine: 

- prek prodajnih mest ali prodajnih avtomatov na postajah in 

postajališčih, 

- prek telefona, interneta ali druge dostopne informacijske tehnologije, 

- v vlaku. 

 

410.1 Vozovnice prodaja osebje na pooblaščenih prodajnih mestih prevoznika. Če 

postaja in postajališče ne izdaja vozovnic ali če potnik vozovnice ni kupil, 

osebje za spremljavo vlakov v vlaku izstavi vozovnico po pogojih, ki jih 

določa ta tarifa. 

 

410.2 Delovni čas blagajn na postajah in postajališčih objavijo SŽ-PP v bližini na 

vidnem mestu z navedbo časa odpiranja in zapiranja blagajn. 

 

410.3 Vozovnice se lahko izdajajo v predprodaji, vendar največ dva meseca vnaprej, 

računano od prvega dne roka veljavnosti (15. marca se npr. lahko izda 

vozovnica, ki začne veljati 14. maja), razen abonentskih (letnih, polletnih in 

mesečnih) vozovnic, ki se lahko izdajo največ sedem koledarskih dni pred 

začetkom prvega dne v mesecu, ter tedenskih, ki se lahko izdajo največ tri dni 

pred začetkom roka veljavnosti, za katerega veljajo. 

 



SŽ-Potniški promet, d.o.o. – ST 700.01 – 20.03.2020  

13 

 

Vozovnice se izdajajo po ceni, ki velja na dan nakupa. 

 

410.4 Povratne vozovnice se izdajajo le za isto prevozno pot ob odhodu in vrnitvi. 

Odhodna in namembna postaja morata biti enaki ob odhodu in ob povratku.  

 

411.  Podatki na vozovnicah 

 

411.0 Za prevoz so odločilni podatki, ki so navedeni na vozovnici. Vozovnica 

vsebuje praviloma naslednje podatke: o vstopni postaji, izstopni postaji, 

prevozni poti (če je potrebno), vrsti vlaka, razredu, ceni prevoza, roku 

veljavnosti in prvem dnevu roka veljavnosti. Ti podatki se lahko označijo tudi 

kot znaki, številke ali druge kratice. Vozovnice, na katerih ni označena 

prevozna pot, veljajo samo za najkrajšo (direktno) prevozno pot.  

 

411.1 Podatki na vozovnici so lahko tudi v obliki elektronskega podatkovnega zapisa, 

ki ga je mogoče spremeniti v obliko čitljivega zapisa. 

 

411.2 Potnik se mora pri prevzemu vozovnice prepričati, ali je izdana tako, kot je 

zahteval in če je denar pravilno vrnjen. 

 

412.  Uporaba in kontrola vozovnic 

 

412.0 Vozovnica je neprenosljiva, če se je potovanje že začelo ali če se glasi na ime 

uporabnika. 

 

412.1 Potnik mora vozovnico hraniti ves čas potovanja in jo mora na zahtevo 

pooblaščenega delavca SŽ-PP pokazati zaradi kontrole. Vozovnica velja tudi 

kot račun. V ceno je vštet z zakonom določen DDV. 

 

412.2 Povratna vozovnica se uporablja za odhod in povratek, s tem da se najprej 

koristi odhod in šele nato povratek. Koriščenje povratne vozovnice v obratnem 

zaporedju ni dovoljeno. V primeru, da potnik koristi najprej povratek, ni 

upravičen do potovanja na odhodni relaciji in posledično potrdila za 

neizkoriščeno potovanje. 

 

413.  Rok veljavnosti vozovnic  

 

413.0 Enkratne enosmerne in povratne vozovnice veljajo 1 dan.  

 

Določene vozovnice veljajo samo za datum in vlak, za katerega so izstavljene. 

 

413.1 Rok veljavnosti začne teči od 0.01 prvega dne roka veljavnosti, ki je označen 

na vozovnici in velja do 24.00 ure. Če na vozovnici ni označen prvi dan roka 

veljavnosti, se računa, da je to dan, ko se potovanje začne. Potovanje se mora 

končati najpozneje z vlakom, ko po voznem redu prispe na namembno postajo 

do 24.00 zadnjega dne roka veljavnosti vozovnice, razen v primeru, ko se 

potniku izda vozovnica za direktni vlak, ki svojo vožnjo prične pred 24.00 uro, 

na namembno postajo pa vlak prispe po 24.00 uri.  
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 Pri vozovnicah, ki veljajo en dan, se začeto potovanje lahko brez potrditve 

konča tudi prvi naslednji dan z istim ali prvim priključnim vlakom. 

 

413.2 Veljavnost vozovnic, je predpisana z določili potniške tarife ST 700.02 v 

pogojih za izrabo popusta. 

 

414.  Prekinitev potovanja 

 

414.0 Potnik ima pravico, da v roku veljavnosti vozovnice prekinja potovanje.  

 

415. Cene prevozov in dodatki 

 

415.0 Cene vozovnic so navedene v potniški tarifi ST 700.04 in v ustreznih 

mednarodnih tarifah. 

 

415.1 Za potovanje z vlakom višje vrste se plača poleg prevoznine za potniški vlak 

ne glede na razred tudi dodatek za uporabljen vlak višje vrste po določilih IV. 

dela PT. Dodatek za vlake višje vrste se zaračuna ne glede na razdaljo. 

 

415.2 Mednarodna vozovnica v notranjem prometu velja za potovanje z vsemi 

potniškimi vlaki brez plačila dodatka. 

 

415.3 Prevoznina s popustom velja za nakup vozovnic na postaji in na vlaku.  

 

415.4 Na vlaku se pri odpravi potnikov iz postaj in postajališč, kjer je v času odhoda 

vlaka odprta potniška blagajna in se prodajajo vozovnice, poleg prevoznine 

zaračuna dodatek po določilih potniške tarife ST 700.04. 

 

Pri uveljavljanju popusta za vožnjo z vlakom višje vrste se na postaji in na 

vlaku doplača dodatek. 

 

415.5 Dodatna vozovnica za vlak višje vrste, če je izdana posebej, velja v času 

veljavnosti osnovne vozovnice, v zvezi s katero je bila izdana.  

 

Dodatna vozovnica, ki je izdana z datumom, zgodnejšim od dne roka 

veljavnosti osnovne vozovnice, v zvezi s katero je pokazana, ne velja. Pri 

potovanju z vlaki različnih vrst se plača dodatek samo za najvišjo vrsto vlaka. 

 

416. Sprememba razreda in prevozne poti 

 

416.0 Potniki, ki imajo veljavne vozovnice 2. razreda in želijo potovati v 1. razredu, 

morajo plačati – na postajah ali v vlaku – ustrezno razliko med cenama prevoza 

v 2. in 1. razredu za relacijo, na kateri se vozijo v 1. razredu, odvisno od 

popusta, do katerega so potniki upravičeni. 
 

416.1 Če je do namembne postaje mogoče priti po dveh ali več prevoznih poteh, ki se 

lahko uporabijo po želji, mora potnik navesti, katero prevozno pot želi 

uporabiti. Če se uporabi prevozna pot, za katero velja cena prevoza, višja od 
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tiste, ki je plačana in označena na vozovnici, mora potnik plačati razliko med 

tema dvema cenama. 
 

417.  Potnik brez veljavne vozovnice in zlorabe 

 

417.0 Vsak potnik brez vozovnice ali brez veljavne vozovnice mora plačati za 

prepotovano razdaljo (če se relacija ne more takoj ugotoviti, se upošteva 

relacija uporabljenega vlaka), prevoznino za potovanje v eni smeri in 

predvideni dodatek po določilih potniške tarife ST 700.04. 

 

Za potnika brez veljavne vozovnice, se šteje: 

- če je čip kartica neveljavna in nima ustreznega zapisa o veljavni vozovnici, 

- če se čip kartica nahaja na seznamu neveljavnih vozovnic (črna lista), 

- če jo lastnik uporablja na drugi relaciji, 

- če je čip kartica poškodovana in neberljiva,  

- če je potekel rok veljavnosti vozovnice.  
 

417.1 Za neupravičeno uporabo (zlorabo) se šteje:  

- če potuje z vozovnico druga oseba, ne pa tista, na katere ime se glasi, 

- če so vidni znaki popravljanja podatkov. 

 

                Zloraba se kaznuje. V primeru neupravičene uporabe (zlorabe) osebje vlaka čip 

kartico/vozovnico odvzame, potniku pa se zaračuna neuporabljena 

vožnja/vozovnica z najvišjim dodatkom, določenim v potniški tarifi ST 700.04. 

Odvzetih čip kartic/vozovnic prevoznik ne vrača niti zanje ne izplačuje 

odškodnine, kot tudi ne za izgubljene. SŽ-PP si pridržujejo pravico, da ne samo 

izterjajo plačilo prevoznine in dodatka, ampak proti takemu potniku vložijo 

tudi prijavo (tožbo) pri pristojnemu sodišču.  
 

417.2 Če se zlorabi ugodnost, ki jo odobri SŽ-PP, se ta uporabniku odvzame in se mu 

zaračuna kazen skladno s potniško tarifo ST 700.04. Poleg tega se lahko zoper 

tako osebo vloži tožba pri pristojnemu sodišču. 
 

417.3 Če se v nasprotju s predpisi uporabi ali zlorabi popust, ki je odobren z 

zakonskim predpisom ali sklepom (odlokom) pristojnega upravnega organa, se 

listina o uporabi popusta, s katero je bila izpeljana zloraba, skupaj s potrebnimi 

podatki o uporabniku dostavi v obravnavo pristojnemu upravnemu organu, ki 

skrbi za pravilno uporabo ustreznega popusta. 
 

418.  Vračanje prevoznine in dodatkov 

 

418.0 Potnik lahko zahteva povrnitev plačane prevoznine v celoti pred začetkom roka 

veljavnosti vozovnice, razen za vozovnice, kupljene prek spleta ali prek 

mobilne aplikacije, za katere se prevoznina ne vrača. 

 

Vračilo za delno neizkoriščeno vozovnico lahko potnik skladno s točko 418.2 

zahteva za polletno in letno vozovnico, ki je še v roku veljavnosti. 
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Delno vračilo je možno tudi v primerih, navedenih v Uredbi (ES) št. 1371/2007 

in Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v 

železniškem prometu. 

 

Vračilo za v celoti ali delno neizkoriščene vozovnice je mogoče na potniških 

blagajnah, ki so opremljene s ST (stacionarnim terminalom) in so navedene v 

potniški tarifi ST 700.03 oziroma so objavljene na spletnih straneh prevoznika, 

in preko pristojne službe prevoznika na podlagi zahtevka za vračilo prevoznine 

K-99c.  

 

Na potniških blagajnah, ki so opremljene z MT (mobilnimi terminali), je 

vračilo prevoznine mogoče samo za v celoti neizkoriščene vozovnice za 

notranji promet. 

 

 Potniške blagajne, na katerih prodajajo vozovnice pogodbeni prodajalci, 

vračajo plačano prevoznino in dodatke samo za vozovnice, kupljene na 

njihovih blagajnah. 

 

418.1 Zahtevek za vračilo prevoznine K-99c se posreduje pristojni službi prevoznika 

v naslednjih primerih: 

- kadar se potniku izda na vlaku Potrdilo o neizkoriščenem dodatku, 

- če so bile okoliščine, zaradi katerih je bila vozovnica neizrabljena, nejasne 

oziroma katerih ni možno preveriti, 

- za vozovnice, plačane s plačilno kartico ali na podlagi naročilnice, 

- za vozovnice, ki imajo na hrbtni strani opombo »Izdano potrdilo K-24«, 

- če je vozovnica neizrabljena  po krivdi železnice.  

 

Izpolnjenemu zahtevku za vračilo prevoznine K-99c je treba predložiti 

originalno vozovnico oziroma potrdilo o nakupu vozovnice. 

 

Poleg vozovnice mora potnik zahtevku za vračilo prevoznine K-99c priložiti 

potrdilo od osebja za spremljavo vlakov v naslednjih primerih: 

- če je potoval v 2. razredu z vozovnico 1. razreda po krivdi železnice, 

- če je uporabil vlak nižje vrste z vozovnico za vlak višje vrste po krivdi 

železnice, 

- če je potovalo manjše število potnikov, kot je navedeno na skupinski 

vozovnici. 

 

418.2 Metodologija izračuna zneska vračila prevoznine 

 

 Znesek za vračilo se izračuna tako, da se od plačanega zneska odšteje 

prevoznina za prepotovani del relacije.  

  

 

 Delno vračilo plačane prevoznine za polletne in letne vozovnice se izračuna 

tako, da se plačani znesek deli s številom koledarskih dni za dejansko plačane 

mesece. Dobljeni znesek se pomnoži s številom realiziranih dni (koledarski 

dnevi). Razlika med plačano prevoznino in tako izračunanim zneskom se vrne 

potniku. 

 



SŽ-Potniški promet, d.o.o. – ST 700.01 – 20.03.2020  

17 

 

 Če v vlaku izjemoma ni 1. razreda, za katerega velja vozovnica, ali če se 

potniški promet začasno ustavi, uporabnik vozovnice nima pravice do vračila. 

  

 Če je bila letna vozovnica neuporabljena manj kot štiri mesece in polletna manj 

kot en mesec vračilo prevoznine ni dovoljeno. 

 

 

42.  DOPLAČILA V VLAKIH IN NA POSTAJAH 

 

420. Potnik brez vozovnice 

 

420.0 Za potnika brez vozovnice v vlaku se šteje: 

- potnik, ki je napoten, da kupi vozovnico pri osebju za spremljavo vlakov, 

ker na postaji zaradi večje frekvence potnikov odprava ni bila mogoča ali 

ker na postajališču ali postaji oziroma v bližini ni organizirana prodaja 

vozovnic in podobno, 

- potnik, ki je vstopil v vlak brez vozovnice, predhodno kupljene pri 

potniški blagajni, 

- potnik, ki pri pregledu vozovnic ne more pokazati veljavne vozovnice, 

- potnik, ki v vlaku nadaljuje potovanje prek postaje, do katere je veljala 

njegova vozovnica, 

- potnik z vozovnico, ki je časovno omejena in ki velja samo določene dni 

v tednu. 

 

420.1 Prijavljanje osebju za spremljavo vlakov 

 

Potnik brez vozovnice, ki se namerno izogiba nakupu vozovnice pri osebju za 

spremljavo vlakov, ki se namerno izogiba kontroli preverjanja vozovnic, ki 

ovira osebje za spremljavo vlakov pri zaračunavanju prevoznine ali pri 

pregledu vozovnic, ki ne more pokazati veljavne vozovnice, poleg ustrezne 

prevoznine oziroma razlike plača še dodatek, predviden v IV. delu PT za 

potnike, ki se niso prijavili osebju za spremljavo vlakov. 

 

 Potnik, ki ne potrdi vozovnice na postaji, kjer deluje potrdilnik (validator), 

plača pavšalni dodatek predviden v IV. delu PT. 

 

 Potnik brez vozovnice, ki osebju za spremljavo vlakov takoj po vstopu prijavi, 

da je brez vozovnice in je voljan plačati ustrezno prevoznino, plača dodatek, 

predviden v IV. delu PT za potnike, ki so se prijavili osebju za spremljavo 

vlakov. 

 

 Prevoznina oziroma razlika se zaračuna za razdaljo od vstopne do namembne 

postaje potovanja. Če se vstopna postaja ne more zanesljivo ugotoviti, se 

prevoznina zaračuna od odhodne postaje vlaka. 

 

 Potnik brez vozovnice za več zasedenih sedežev, ki odkloni, da bi jih odstopil 

na zahtevo zainteresiranih potnikov, plača ustrezno prevoznino za več 

zasedenih sedežev za relacijo od postaje, na kateri je odklonil odstopiti več 

zasedenih sedežev, do postaje, ko je sedeže odstopil oziroma sprostil, in 
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dodatek, predviden v IV. delu PT za potnike, ki se niso prijavili osebju za 

spremljavo vlakov. 

 

420.2 Prestop v 1. razred 

 

Če pokazana vozovnica ne velja za uporabljeni 1. razred, plača potnik, če to 

prijavi osebju za spremljavo vlakov takoj po vstopu v vlak, razliko med 

rednima oziroma znižanima cenama prevoza v 2. in 1. razredu do postaje, do 

katere želi v njem potovati, če s predpisi II. dela ni določeno drugače. 

  

 Če se ne more zanesljivo ugotoviti postaja, na kateri je potnik prestopil v 1. 

razred, se razlika oziroma prevoznina za 1. razred plača od postaje, od katere 

velja vozovnica, oziroma od postaje, kjer je potnik zamenjal vlak ali vagon. 

 

420.3 Prestop v vlak višje vrste 

 

Pri prestopu v vlak višje vrste z vozovnico za vlak nižje vrste plača potnik, če 

to prijavi osebju za spremljavo vlakov takoj po vstopu v vlak dodatek za 

ustrezni vlak višje vrste po določilih IV. dela PT, če s predpisi II. dela PT ni 

določeno drugače. 

 

420.4 Če potnik prestopi v 1. razred in v vlak višje vrste, plača doplačilo po točkah 

420.2 in 420.3, pri čemer se dodatek po določilih IV. dela PT plača samo 

enkrat. 

 

420.5 Nadaljevanje potovanja 

 

Potnik, ki v vlaku želi nadaljevati potovanje prek postaje, do katere velja 

njegova vozovnica, plača prevoznino za relacijo od prvotne do nove 

namembne postaje, če se je osebju za spremljavo vlakov prijavil pred prvotno 

namembno postajo. Če se ni prijavil, se šteje za potnika brez veljavne 

vozovnice. 

 

420.6 Neizpolnjevanje formalnosti za uporabo popusta 

 

Potnik, ki v vlaku pri uporabi vozovnice s popustom ne more pokazati osnove 

za uveljavitev popusta, plača razliko do redne cene oziroma do znižane cene, 

če ima pravico do popusta na kaki drugi podlagi.  

 

 Potnik v vlaku z vozovnico, katere rok veljavnosti po ponudbi je časovno 

omejena, lahko koristi popust samo za čas za katerega velja popust. Če potnik 

potuje z vozovnico s časovno omejitvijo v dneh, za katere ne velja popust, se 

šteje kot potnik brez vozovnice. 

 

Med časovno omejene popuste spadajo ponudbe: 

- Turist vikend 

- IZLETka 

- Družinska IZLETka,  

- ostale ponudbe, ki veljajo samo za določen dan. 
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420.7 Primeri, v katerih se ne plača dodatek iz IV. dela PT 

 

Dodatkov iz IV. dela PT, predvidenih v prejšnjih določilih, ne plača potnik: 

- ki začne potovanje na postaji, kjer so potniki napoteni s strani prodajalca, 

da kupijo vozovnico v vlaku, če to prijavi osebju za spremljavo vlakov,  

- ki je očitno napačno vstopil v neustrezni vlak, če to prijavi osebju za 

spremljavo vlakov pred pregledom vozovnic in pokaže veljavno 

vozovnico za drugo relacijo, 

- z zakonskim popustom, 

- otrok do 12. leta starosti. 

 

 

43.  IZKLJUČITEV IZ POTOVANJA 

 

430. Osebe, ki se izključijo iz potovanja in izjeme 

 

430.0 Potnik, ki v vlaku odkloni plačilo prevoznine, razlike v ceni prevoza ali 

doplačilo, se izključi iz potovanja v skladu s predpisi na prvi postaji ali 

postajališču, kjer ima vlak postanek.  

 

430.1 Iz potovanja se ne izključijo, čeprav nimajo veljavne vozovnice: 

- spremljevalci otrok do dopolnjenega 6. leta starosti,  

- težji invalidi,  

- slepe osebe,  

- osebe, ki potujejo z vozovnico za službeno potovanje, če se njihova 

identiteta lahko ugotovi na podlagi osebnega dokumenta,  

- otroci brez spremljevalca do dopolnjenega 12. leta starosti. 

 

 

44.  POSEBNA DOLOČILA 

 

440.  Rezerviranje sedežev in oddelkov 

 

440.0 Sedeži se lahko rezervirajo vnaprej, vendar največ dva meseca pred dnem 

nameravanega potovanja (npr. 15. marca se lahko rezervira sedež za potovanje, 

ki se bo začelo 14. maja). Vlaki in vagoni, v katerih se rezervirajo sedeži, so 

navedeni v voznem redu. Sedeže rezervirajo potniške blagajne, opremljene s 

ST (stacionarnim terminalom), na železniških postajah ali pri pogodbenih 

prodajalcih vozovnic s plačilom nadomestila, ki je določeno v potniški tarifi 

ST 700.04 in morebitne poštne in druge stroške. Potrdilo o rezerviranem 

sedežu se izda samo potniku, ki ima ustrezno osnovno vozovnico. 

 

440.1 Rezervirani sedeži so lahko označeni z rezervacijskimi lističi ali s številkami. 

Rezervirane sedeže morajo potniki zasesti najpozneje 5 minut po odhodu vlaka 

s postaje, od katere so sedeži rezervirani, sicer se rezervacija šteje za 

neveljavno. Nadomestilo za rezervacijo se vrača le v upravičenih primerih. 
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440.2 Podrobnejša določila so predpisana v Navodilu 122 (Navodilo o rezervaciji 

sedežev, postelj in ležišč). 

 

441.  Jedilni vagon (WR) in vagon z bifejem 

 

441.0 V jedilnih vagonih se smejo zadrževati potniki z veljavno vozovnico za 

ustrezno relacijo ter vrsto vlaka. 

 

441.1 Potnik, ki je v jedilnem vagonu ali v vagonu z bifejem brez veljavne 

vozovnice, plača prevoznino za 1. razred za ustrezno relacijo in vrsto vlaka ter 

dodatek po določilih te tarife o doplačilih v vlaku. 

 

 Potnik, ki je v vagonu z bifejem ali v bistro oddelku vlaka ICS brez vozovnice, 

plača prevoznino za 2. razred za ustrezno relacijo in vrsto vlaka ter doplačilo 

po točki 420 te tarife. 

 

441.2 Alkoholiziranim potnikom se v vlakih ne smejo prodajati alkoholne pijače. 
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5. PREVOZ PRTLJAGE IN ŽIVALI 

 

50.  SPLOŠNA DOLOČILA 

  

500.  Prevoz prtljage 

 

500.0 Potnik ima pravico, da kot osebno prtljago brezplačno in brez prevozne listine 

v potniškem vlaku prepelje predmete, ki jih lahko vnese in namesti nad 

sedežem, ki ga potnik zasede, in pod njim, če to ni v nasprotju s carinskimi in 

drugimi predpisi in če ti predmeti ne poškodujejo vlaka. 

 

 Potniki, ki nimajo sedeža, se glede namestitve osebne prtljage ravnajo po 

navodilih osebja za spremljavo vlakov. 

 

 Potnik mora sam paziti na svojo prtljago. Pri prestopanju iz vlaka v vlak skrbi 

za prenos svoje osebne prtljage potnik sam. Železnica ne prevzema 

odgovornosti za stvari, ki jih je potnik vzel s seboj. 

 

500.1 Predmeti, ki jih potnik v nasprotju z določili 500.0 vzame s seboj kot osebno 

prtljago, se v skladu z možnostmi namestijo v prtljažni vagon. 

 

 Če se predmeti iz prejšnjega odstavka ne morejo prenesti oziroma namestiti v 

prtljažni (službeni) vagon, ostanejo pri potniku pod njegovim nadzorom. V tem 

primeru plača potnik za prevoz teh predmetov prevoznino za preobsežno 

osebno prtljago po določilih potniške tarife ST 700.04. Kot preobsežno prtljago 

osebje za spremljavo vlakov zaračuna tudi predmete, namenjene za uporabo 

potnikom (ne glede na količino), ki se ne štejejo kot osebna prtljaga. 

 

500.2 Potnik nadomesti prevozniku škodo, povzročeno z vnašanjem osebne prtljage, 

če za škodo ni odgovoren prevoznik ali če je ni zakrivila tretja oseba. 

 

500.3 Prevoznik lahko omeji obseg in količino osebne prtljage, ki jo je mogoče vnesti 

v vlak. 

 

 Te omejitve se objavijo v voznem redu. 

 

 V potniške vlake se lahko vnašajo smuči in ročne sani samo, če ne motijo 

drugih potnikov in če se z njimi ne zamažejo sedeži. Potnik lahko vzame v vlak 

osebno prtljago samo en par smuči ali ene ročne sani. 

 

500.4 V potniške vlake ni dovoljeno prinašati nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, 

vnetljivih in jedkih snovi ter drugih nevarnih predmetov, s katerimi se lahko 

ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom ali njihovi lastnini in stvarem. 

 

 Potniki, ki po svoji službeni dolžnosti nosijo strelno orožje, pa tudi lovci in 

strelci, ki imajo dovoljenje za nošenje orožja, lahko nosijo s seboj orožje in 

strelivo, ki mora biti ustrezno zapakirano. 
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500.5 Železniški delavci lahko preverijo vsebino osebne prtljage, ki jo je potnik 

prinesel v potniški vlak, če je utemeljen sum o kršitvi določil iz točke 500.4, 

pri čemer pokličejo policista spremljevalca vlaka, da je navzoč pri preverjanju 

prtljage. Če policista ni ali če ne more takoj priti, se vsebina prtljage preveri v 

navzočnosti dveh potnikov. 

 

500.6 Oseba, ki ravna v nasprotju z določili iz točke 500.4, se izključi iz nadaljnjega 

potovanja brez pravice do vračila prevoznine. Oseba je odgovorna tudi za 

škodo, ki jo povzroči s kršenjem teh določil. Če vsebujejo predmeti snovi, ki so 

po ZPPŽP izključene od prevoza, ali snovi, ki se pogojno sprejemajo na 

prevoz, se ravna po določilih ZPPŽP.  

 

500.7 Kot nespremljana prtljaga se prevzamejo v prevoz predmeti, ki so namenjeni 

za uporabo potnikov. Nespremljano prtljago potnik preda v prevoz v zbirnih 

centrih za prevoz malih pošiljk. 

 

501.  Prevoz koles, električnih koles in koles z motorjem 

 

501.0 Prevoz koles (v nadaljevanju te točke se nanaša na kolesa, električna kolesa in 

kolesa z motorjem, razen če ni drugače napisano) je urejen na dva načina: 

- kot osebna prtljaga, 

- kot pošiljka. 

 

 a) Prevoz koles je možen kot prevoz osebne prtljage: 

- v vlakih s klasičnimi garniturami, ki imajo v svoji sestavi službeno-prtljažne 

vagone. V teh vagonih je možen tudi prevoz koles z motorjem, če je vagon 

spremljan s pooblaščenim železniškim delavcem (manipulantom). 

- z dieselmotornimi vlaki v okviru možnosti izrabe kapacitet. Prevoz koles z 

motorjem v teh vlakih ni dovoljen. 

- z elektromotornimi vlaki v okviru možnosti izrabe kapacitet s soglasjem 

osebja vlaka, ki na osnovi dejanske zasedenosti vlaka oziroma 

razpoložljivosti prostora presodi, če je prevoz možno opraviti. Prevoz koles 

z motorjem na teh vlakih ni dovoljen. V vlakih ICS prevoz koles in koles z 

motorjem ni možen. 

- v avtovlaku na relaciji Bohinjska Bistrica–Podbrdo–Most na Soči in obratno, 

razen v zimski sezoni, je možen prevoz koles v posebnem kolesarskem 

vagonu. Prevoz koles z motorjem na teh vlakih ni dovoljen. 

 

501.1 Prevoz kolesarske prikolice je možen pod enakimi pogoji kot za kolo, pod 

pogojem da se skupaj prevažata kolo in kolesarska prikolica. Na prevoz se 

sprejmejo tudi kolesa s kolesarskimi prikolicami, namenjenimi za prevoz 

otrok, prtljage ter psov. Potniku se izdata dve vozovnici za kolo, in sicer ena 

za kolo in druga za kolesarsko prikolico. 

 

Prevoz kolesarske prikolice brez kolesa ni dovoljen po določilih za kolesa, 

temveč po določilih za prevoz prtljage. Potniku se za prevoz kolesarske 

prikolice in otroškega vozička zaračuna prevoznina za preobsežno osebno 

prtljago po določilih potniške tarife ST 700.04 .  
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 Vlaki z možnostjo prevoza koles so označeni v voznem redu. 

 

 SŽ-PP v konicah ob določenih dneh na določenih vlakih prevoz koles lahko 

omejijo ali prepovejo. 

 

 Potnik kolo sam naloži, pazi na njega in ga sam razloži. 

 

 Cena za prevoz koles je enotna in ni odvisna od razdalje. Določena je v  

potniški tarifi ST 700.04. 

 

Potnik lahko preda kolo v prevoz tudi kot pošiljko v zbirnih centrih za prevoz 

malih pošiljk. 

 

502. Prevoz živali 

 

502.0 Če ni v nasprotju z veterinarskimi in drugimi predpisi, je s potniškimi vlaki 

dovoljeno prevažati majhne udomačene živali, zaprte v kletke, košare ali druge 

primerne zavoje, če se lahko namestijo kot osebna prtljaga. Majhni psi se lahko 

držijo v naročju. Kot majhen pes šteje pes, ki v svojem prednjem delu, merjeno 

od tal do grebena, ne presega višine 30 cm. Večji psi morajo imeti nagobčnik 

in biti privezani na kratki vrvici. 

Nagobčnika ni potrebno imeti psom vodičem slepih, pomočnikom invalidov, 

terapevtskim psom in reševalnim psom, ki morajo biti označeni z vidnimi 

oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici). 

 

 Če drugi potniki nasprotujejo vnašanju živali v vlak, o namestitvi potnikov in 

živali odloči osebje za spremljavo vlakov. Potnik mora paziti na živali, ki jih 

nosi s seboj, in mora povrniti škodo, ki jo zaradi njih utrpijo prevoznik in drugi 

potniki. 

  

502.1 V spalnih vagonih in vagonih z ležišči se psi vozijo pod pogojem, da ima 

potnik oddelek v izključni uporabi. Prevoz malih udomačenih živali v jedilnih 

vagonih ni dovoljen. Izjema so le psi spremljevalci slepih in invalidnih oseb. 

 

V vlakih ICS je dovoljen prevoz malih udomačenih živali, ki so zaprte v 

kletkah in košarah ter malih psov, ki se držijo v naročju.  

 

Prevoz večjih psov (nad 30 cm) z vlaki ICS ni dovoljen. Izjema so le psi vodiči 

slepih, pomočniki invalidov, terapevtski psi in reševalni psi.  

 

502.2 Za večje pse je treba plačati polovično vozovnico za 2. razred potniškega vlaka 

brez drugih dodatkov. 
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6.  PREVOZ SPREMLJANIH AVTOMOBILOV IN OSTALIH VOZIL 

 

60.  SPLOŠNA DOLOČILA 

 

600.  Pogoji za sprejem na prevoz 

 

600.0 Na prevoz z avtovlakom na relaciji Nova Gorica–Most na Soči–Podbrdo–

Bohinjska Bistrica se sprejmejo na prevoz spremljana osebna vozila, bivalna 

vozila, bivalni priklopniki, priklopna vozila, terenska vozila, štirikolesniki, 

traktorji in traktorski priključki, motokultivatorji, delovni stroji, tovorna, 

kombinirana ter delovna vozila do skupne mase 3.500 kg. 

 

Vsa vozila razen motokultivatorja in delovnega stroja morajo biti registrirana 

ali imeti tablico za poskusno vožnjo. Avtomobil ne sme imeti več kot osem 

sedežev. Vsako vozilo mora spremljati najmanj ena odrasla oseba. 

 

Cestna vozila, ki ne presegajo teže 3.500 kg, višine 3,0 m, dolžine 13 m in 

širine 2,4 m, se sprejmejo v prevoz na relacijah, ki so objavljene v voznem 

redu in v potniški tarifi ST 700.04.  

 

Vozilo, težje od 3.500 kg do skupne teže 10.000 kg, višje od 3,0 m, dolžine 13 

m in širine 2,4 m, se prevaža kot izredna pošiljka samo na podlagi pogodbe, 

sklenjene med lastnikom vozila in podjetjem SŽ-PP. Cena prevoza za izredno 

pošiljko se določa za vsak prevoz posebej. 

 

Prevoz motornih koles, motornih trikoles, mopedov in avtobusov ni dovoljen. 

 

 Na avtovlaku je prevoz spremljanih vseh vrst koles dovoljen samo v vagonu, ki 

je preurejen za prevoz vseh vrst koles.  

 

 Spremljevalec mora sam poskrbeti za svoje kolo pri vstopu v vagon in pri 

izstopu iz vagona oziroma vlaka.  

 

 Za prevoz vseh vrst koles veljajo tarifna določila in cenik prevoznine za  kolesa  

ST 700.04. 

 

 

600.1 Potniki se med vožnjo vlaka nahajajo v vozilu ali v vagonu za prevoz potnikov. 

Potnik lahko, na lastno odgovornost, pusti med prevozom prtljago v 

avtomobilu ali na strehi avtomobila. Poleg avtomobila, tudi na lastno 

odgovornost, lahko pritrdi lahke čolne, jadralne deske in podobne športne 

rekvizite. 

 

600.2  Prevozna pogodba o prevozu je sklenjena, ko je avtomobil naložen in 

železniški delavec na vlaku izda vozovnico za ustrezno vozilo oziroma potrdi 

izkoriščenost vozovnice. 
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601.  Rezerviranje in sprejem vozila 

 

601.0 Avtovlak ne omogoča predhodnega rezerviranja mest vozil. Število vozil se 

sprejme na prevoz glede na prosta mesta in zasedbo le teh. 

 

 Vsak sprejem vozila, ki presega dimenzije, na prevoz se dogovarja na sedežu 

podjetja posamezno, s tem da se prevoz vozil lahko odobri ali zavrne.  

 

Za vsak odobren prevoz vozil SŽ-PP izda posebno pisno dovoljenje in 

navodilo za prevoz vozila, ki presega dimenzije, na avtovlaku. 

 

602.  Cene za prevoz cestnih vozil in potnikov 

 

602.0 Za prevoz cestnih vozil in potnikov v notranjem prometu so cene določene v 

potniški tarifi ST 700.04. Cena je odvisna od relacije, vrste vozila in dolžine 

vozila. 

 

603.  Predaja na prevoz, nakladanje in razkladanje 

 

603.0 Nakladanje in razkladanje vozila opravi spremljevalec vozila sam. Po 

končanem nakladanju mora spremljevalec vozila ukreniti vse, da se prepreči 

škoda pri prevozu. Spremljevalec vozila zavaruje vozilo ter ostalo opremo, kot 

so npr. čoln, jadralna deska in kolesa, pred premaknitvijo.  

V prisotnosti železniškega delavca spremljevalec vozila vozilo razloži. 

 

604.  Odgovornost 

 

604.0 Spremljevalec vozila je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil drugim vozilom 

ob nakladanju, med prevozom in pri razkladanju svojega vozila. 

 

604.1 Železnica je dolžna v nakladalni postaji sestaviti zapisnik o vidnih poškodbah 

avtomobila. V namembni postaji železnica sestavi zapisnik o poškodbah na 

vozilih, nastalih med prevozom. Zapisnik se pošlje pristojni službi prevoznika  

 

604.2 SŽ-PP ne odgovarja za predmete, ki so v vozilu ali pod, nad, oziroma ob 

vozilu. 
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7.  PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA  

 

700.0 Dne 19.03.2020 se razveljavlja PT ST 700.01, ki je veljala od 15.04.2014 z 

vsemi spremembami in dopolnitvami.  

 

 Ta potniška tarifa vsebuje vse spremembe, popravke in pojasnila, ki so bila 

izdana in objavljena do 19.03.2020. Potniška tarifa začne veljati 20.03.2020. 

 

700.1 Prejemniki te tarife so: SŽ-Potniški promet, d.o.o., SŽ-Infrastruktura, d.o.o.,  

vse potniške blagajne na območju SŽ, vsi pogodbeni prodajalci železniških 

vozovnic, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance in 

Inšpektorat za infrastrukturo.  

 

700.2 Za uresničevanje te tarife so odgovorni vodje organizacijskih enot. 

 

700.3 Upoštevanje tarife nadzoruje pristojno osebje prevoznika. 

 

700.4 Tarifa se spreminja na enak način in po enakem postopku, kot je bila sprejeta. 

 

700.5 Za razlago tarife je pristojna družba SŽ-Potniški promet, d.o.o. 

 

 

 


