
 

 
Enkratna vikend vozovnica, enako kot obstoječa enkratna splošna (enotna) vozovnica IJPP, omogoča 

enkratno vožnjo na izbrani relaciji, torej gre za enkratno vozovnico 

 Dnevna vikend vozovnica, enako kot obstoječa dnevna splošna (enotna) vozovnica, omogoča 

neomejeno število voženj na izbrani relaciji v izbranem dnevu.  

Do nakupa produkta vikend neimenska vozovnica, ki je glede na enak redni produkt kar 75-odsotkov 

cenejša, so upravičeni vsi potniki. Pogoj za nakup produkta je neimenska IJPP kartica (CUID) oziroma 

izjemoma, samo pri enkratni vikend vozovnico, je nakup mogoč na prevoznem sredstvu, če potnik 

nima neimenske IJPP kartice.  

Otroci do 6. leta starosti so upravičeni do brezplačne enkratne ali dnevne vikend vozovnice, osebe od 

6. leta starosti pa plačajo normalno ceno vikend enkratne ali vikend dnevne vozovnice. Nakup 

enkratnih vikend vozovnic na neimensko kartico IJPP s statusom »Splošna prenosna« je možen tudi na 

mobilnih terminalih, vendar samo za relacijo, na kateri avtobus/vlak vozi do končne postaje.  

Na mobilnih terminalih (avtobusih) je možen tudi nakup enkratnih vikend vozovnic v listni obliki, 

vendar samo za relacijo, na kateri avtobus/vlak vozi do končne postaje. Ob nakupu vikend vozovnic 

mora potnik povedati število oseb do 6. leta starosti (brezplačna vozovnica) in število oseb od 6. leta 

starosti. Pri tem lahko potnik na eno neimensko IJPP vozovnico kupi vikend vozovnico za največ 10 

oseb, ne glede na starost. 

Ob prodaji produkta je potrebno na prodajnem mestu izbrati število oseb, in sicer število oseb, starih 

do 6. leta, ter število oseb, starejših od 6. leta. Število oseb, ki pripadajo posamezni starostni kategoriji 

se izpiše na izdanem računu, potnik pa mora imeti račun s sabo, da ga lahko na zahtevo pokaže osebju 

prevoznika. 

Starost oseb se ob prodaji ne ugotavlja, dejansko izpolnitev pogojev za uporabo produkta lahko 

preverja osebje prevoznika (kontrolorji na avtobusih, sprevodniki na vlakih).  

Primer: štiričlanska družina z dvema otrokoma, ki sta stara 12 in 5. let, se bo v soboto podala na dnevni 

izlet na relaciji Maribor – Celje. Kupila bo vikend dnevno vozovnico za izbrani dan oziroma datum - 

soboto. Plačala bo 3 vikend dnevne vozovnice, četrta vikend dnevna vozovnica bo za otroka, ki je star 5 

let, naložena brezplačno. Na prodajnem mestu jim bo prodajno osebje ob plačilu naložilo vikend 

dnevno vozovnico za 4 osebe na neimensko IJPP kartico (CUID) ter ustrezno na kartico zapisalo število 

oseb, mlajših od 6. leta oziroma starejših od 6. leta. 

Za vračilo oziroma stornacijo vikend enkratnih in dnevnih vozovnic veljajo enaki pogoji kot za obstoječe 

enkratne in dnevne neimenske vozovnice, ki so bile uvedene v letu 2019.  

Za soboto, nedeljo ali praznik, ki je dela prost dan, se na stacionarni blagajni in spletni prodaji omeji 

prodaja obstoječih enkratnih in dnevnih vozovnic z »redno« ceno. To pomeni, da se na primer za 

soboto prodaja samo enkratna ali dnevna vikend vozovnica, ki je 75% cenejša kot enkratna ali dnevna 

vozovnica med delovnikom. 


