
 

 

IJPP vozovnice in popusti (železniški promet) 

• Enotne splošne IJPP vozovnice za vlak in avtobus  
• Subvencionirane IJPP vozovnice  
• Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 

let, imetnike invalidske evropske kartice in vojne 
veterane  

• IJPP vikend vozovnice 

 

 

DELOVNI ČAS ŽELEZNIŠKIH POSTAJ IN PRODAJALN 
VOZOVNIC : 

Železniška 

postaja 

Delovni čas od ponedeljka 

do petka 

Delovni čas 

sobote, 

nedelje in 

prazniki 

Murska 
Sobota 

5.55–10.00 in 10.30–13.40   ZAPRTO 

Ljutomer 
mesto 

5.45–11.00 in 11.30–13.30 ZAPRTO 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evropski teden 
mobilnosti 2021 
v Obc ini Razkriz je 

 
Z ivi zdravo.  
Potuj trajnostno. 
 

JAVNI POTNIŠKI PROMET 
    AVTOBUSNI IN ŽELEZNIŠKI LINIJSKI PREVOZI 

 

 

  

info@care4climate.si 
www.care4climate.si  

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je 
integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega  
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe 
in sredstvi partnerjev projekta.  

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

https://potniski.sz.si/ijpp-vozovnice-in-popusti/
https://potniski.sz.si/z-enotno-splosno-ijpp-vozovnico-na-vlak-ali-avtobus/
https://potniski.sz.si/ijpp-vozovnice-in-popusti/subvencionirane-ijpp-vozovnice/
https://potniski.sz.si/od-jutri-se-upokojenci-starejsi-od-65-let-imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnem-medkrajevnem-potniskem-prometu/
https://potniski.sz.si/od-jutri-se-upokojenci-starejsi-od-65-let-imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnem-medkrajevnem-potniskem-prometu/
https://potniski.sz.si/od-jutri-se-upokojenci-starejsi-od-65-let-imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnem-medkrajevnem-potniskem-prometu/
https://potniski.sz.si/ijpp-vikend-vozovnice/
mailto:info@care4climate.si
http://www.care4climate.si/


AVTOBUSNI JAVNI LINIJSKI PREVOZI 

Postaja: LJUTOMER     
 

 

PRIHOD 
AVTOBUSA 

V SMERI 

PRIHODI 

PONEDELJEK - PETEK 

Gibina 05:53 (Š2) 06:43 (Š2) 
 

G.Radgona 15:26 
 

Lendava 06:38 (Š2) 
 

Murska 
Sobota AP 

06:48 07:00 07:43 09:43 
10:43 
(D*B) 

11:43 12:58 (Š2)  

13:50 (Š2) 
  

13:52 
(Š2) 

14:50 
(ŠP2) 

14:57 (Š2) 

15:53    
 

Radenci 14:05 (Š2) 15:26 
 

Rakičan 13:52 (Š2) 14:57 (Š2) 
 

 

Postaja: STROČJA VAS  
 

 

ODHOD AVTOBUSA V SMERI 
ODHODI 

PONEDELJEK - PETEK 

Gibina  14:00 (Š2) 15:33 (Š2) 
 

Lendava  14:00 (Š2) 
 

Sr.Bistrica  13:59 (Š2) 14:00 (Š2) 
 

 
D*B - Vozi ob delav.razen sobot. NE vozi v dneh poletnih šolskih počitnicah 
NEPA - Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov od 1.9. do 24.6..  
Vozi, če je naslednji dan delavnik. Vozi tudi 31.8. 
ŠP2 - Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol.  
koled. za OŠ) 
Š2 - Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. 
 koled. za OŠ)  

 
 
 
 

 Mobilna aplikacija Slovenskih železnic – 

Grem z vlakom 

Naložite si aplikacijo in že boste lahko brskali po voznem redu 
vlakov in se seznanili z aktualnimi razmerami  v železniškem 
prometu. 

Mobilna aplikacija Grem z vlakom je izdelana za operacijska sistema 
Android in iOS. Prikazuje predvsem podatke o voznih redih vlakov 
na območju Slovenije in informacije o zamudah ter ovirah v prometu. 

Mobilno aplikacijo Grem z vlakom prenesite iz spletne trgovine Google 
Play, App Store ali Huawei AppGallery.  Njena uporaba je brezplačna 
in anonimna, saj ne zahteva registracije. 

Mobilna aplikacija je uporabnikom prijazna, preprosta, brezplačna in 
vedno kjerkoli dosegljiva, ki omogoča brezstično uporabo tudi na 
vlaku. 

Aplikacija Grem z vlakom omogoča tudi nakup vozovnice. Izberete 
dan in relacijo potovanja in prikaže se možnost za nakup enosmerne 
ali povratne vozovnice. Po spletnem nakupu se vaša e-voznica shrani 
v aplikaciji v zavihku Moje vozovnice. Osebje na vlaku vašo e-
vozovnico preveri povsem brezstično. 

Potniške informacije 

Klicni center 

Delovni čas: vsak dan od 6.00 do 20.00. 
Telefon: 080 81 11 
E-pošta: potnik.info@slo-zeleznice.si  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&hl=sl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&hl=sl&gl=US
https://www.apple.com/app-store/
https://consumer.huawei.com/si/mobileservices/appgallery/
tel:0808111
mailto:potnik.info@slo-zeleznice.si


ŽELEZNIŠKI JAVNI PREVOZI  
SLOVENSKE ŽELEZNICE 
 

Železniški promet je okolju najprijaznejša oblika 
javnega prevoza. 
 
Vrste vozovnic  

• Enosmerne in povratne vozovnice  
• Abonentske vozovnice  
• Mestna vozovnica  
• Vozovnice za ICS vlak  
• Dodatki k ceni vozovnice  
• Vozovnica vlak Koper + bus Koper-Piran/Lazaret  
• Na izlet z IZLETko 

IJPP vozovnice in popusti  

• Enotne splošne IJPP vozovnice za vlak in avtobus  
• Subvencionirane IJPP vozovnice  
• Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, 

imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane  
• IJPP vikend vozovnice 

Popusti in ugodnosti  

• Mladi do 26 let  
• Družine  
• Starejši od 65 let  
• Turist vikend  
• Otroci  
• Skupine 

Več informacij na spletni strani: 

https://potniski.sz.si/  

 

Postaja: LJUTOMER     

ODHOD 
AVTOBUSA V 

SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK-PETEK 
NEDELJA-
PRAZNIK 

Gibina 13:57 (Š2) 15:30 (Š2) 
 

  

G.Radgona 06:00 
 

  

Križevci pri 
Ljut. 

06:00 06:05 
(Š2)  

06:05 
(ŠP2) 

07:10                                           

08:10 10:10 
(D*B) 
 

11:05 12:15 

 
13:05 
(Š2) 

13:50 
(Š2) 

15:05 15:05  
(Š2) 

 

17:35  
(NEPA) 
  

Ljubljana AP 
  17:35  

(NEPA) 
 

Murska 
Sobota AP 

06:05 
(Š2)  

06:05 
(ŠP2) 

07:10 08:10 

10:10 
(D*B) 
 

11:05 12:15 13:50   
 (Š2) 

15:05    
 

  

Murska 
Sobota CPŠ 

06:05 (Š2)     

Radenci 06:00 13:05 (Š2) 15:05 (Š2) 
 

  

Rakičan 06:05 (Š2) 07:10 12:15 
 

  

Razkrižje 13:57 (Š2) 15:30 (Š2) 
 

  
 

D*B - Vozi ob delav.razen sobot. NE vozi v dneh poletnih šolskih počitnicah 
NEPA - Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov od 1.9. do 24.6..  
Vozi, če je naslednji dan delavnik. Vozi tudi 31.8. 
ŠP2 - Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ) 
Š2 - Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ) 

 

https://potniski.sz.si/vrste-vozovnic/
https://potniski.sz.si/enosmerne-in-povratne-vozovnice/
https://potniski.sz.si/abonentske-vozovnice/
https://potniski.sz.si/mestna-vozovnica/
https://potniski.sz.si/vozovnice-za-ics-vlak/
https://potniski.sz.si/dodatki-k-ceni-vozovnice/
https://potniski.sz.si/vrste-vozovnic/vozovnica-vlak-koper-bus-koper-piran-lazaret/
https://potniski.sz.si/na-izlet-z-izletko/
https://potniski.sz.si/ijpp-vozovnice-in-popusti/
https://potniski.sz.si/z-enotno-splosno-ijpp-vozovnico-na-vlak-ali-avtobus/
https://potniski.sz.si/ijpp-vozovnice-in-popusti/subvencionirane-ijpp-vozovnice/
https://potniski.sz.si/od-jutri-se-upokojenci-starejsi-od-65-let-imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnem-medkrajevnem-potniskem-prometu/
https://potniski.sz.si/od-jutri-se-upokojenci-starejsi-od-65-let-imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnem-medkrajevnem-potniskem-prometu/
https://potniski.sz.si/ijpp-vikend-vozovnice/
https://potniski.sz.si/vrste-popustov-na-vozovnico/
https://potniski.sz.si/mladi-do-26-let/
https://potniski.sz.si/druzine/
https://potniski.sz.si/upokojenci-in-starejsi/
https://potniski.sz.si/turist-vikend/
https://potniski.sz.si/otroci/
https://potniski.sz.si/skupine/
https://potniski.sz.si/


Postaja: GIBINA  
 

 

ODHOD 

AVTOBUSA V 

SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK-PETEK 

Murska Sobota AP 05:50 (Š2) 
 

Razkrižje 05:40 (Š2) 05:50 (Š2) 06:30 (Š2) 
 

Ljutomer 05:40 (Š2) 06:30 (Š2) 
 

Ljutomer Tehnostroj 06:30 (Š2) 
 

 

 

Postaja: ŠAFARSKO  
 

 

ODHOD AVTOBUSA 

V SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK-PETEK 

Gibina  14:08 (Š2) 15:18 (Š2) 15:41 (Š2) 
 

Murska Sobota AP  05:52 (Š2) 
 

Ljutomer  05:42 (Š2) 06:32 (Š2) 
 

Ljutomer Tehnostroj  06:32 (Š2) 
 

 

Š2 - Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o 

šol. koled. za OŠ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN 
ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP 

Z novim šolskim oziroma študijskim letom Ministrstvo za 
infrastrukturo uvaja možnost pridobitve vozovnice Slovenija za vse 
upravičence do subvencioniranega prevoza. 

Pravilnik o določanju cen in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza sta bila v Uradnem 
listu RS št. 133/21 objavljena  23.8.2021 in  sta začela veljati 
24.8.2021. Pravilnika sta dostopna na naslednji povezavi: Uradni list 
RS 133/21. 

Vse polletne vozovnice so ukinjene. Ukinjene so vse relacijske 
polletne vozovnice, ter tudi vse kombinirane mestne polletne 
vozovnice, ki so bile do sedaj izdane, na podlagi relacijske polletne 
vozovnice.          

Subvencionirane IJPP vozovnice za dijake, študente in 
udeležence izobraževanja odraslih 

- mesečna vozovnica (neomejeno število voženj v času veljavnosti 
vozovnice) 

- letna vozovnica (neomejeno število voženj v času veljavnosti 
vozovnice) 

- mesečna M10 vozovnica (10 voženj na mesec) 
- letna M10 vozovnica (10 voženj v vsakem mesecu v obdobju 

veljavnosti letne vozovnice) 
- mesečna vozovnica za kategoriziranega športnika (neomejeno 

število voženj v času veljavnosti vozovnice) 
- letna vozovnica za kategoriziranega športnika (neomejeno število 

voženj v času veljavnosti vozovnice) 

                                                  

                                                                                  
VOZOVNICE JE MOGOČE KUPITI PREKO SPLETA (Več na  

https://nakup.ijpp.si/ ) ALI NA PRODAJNIH MESTIH IJPP VOZOVNIC.   

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021133.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021133.pdf
https://nakup.ijpp.si/


VIKEND VOZOVNICE 

Ministrstvo za infrastrukturo je s 1. julijem 2021 uvedlo dve 
vozovnici, ki potnikom prinašata dodatne ugodnosti pri potovanju z 
medkrajevnim avtobusnim javnim potniškim prometom in domačim 
železniškim prometom. 
Vikend vozovnica za družine in skupine potnikov 
Vozovnica omogoča družinam oziroma skupinam potnikov do 5 
oziroma do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 
let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z 
vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih 
zaporednih dni. Cena vikend vozovnice je 15 evrov za skupine do pet 
oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb. 
 

Nakup vikend družinske vozovnice je mogoč le na prodajnih 
mestih za IJPP VOZOVNICE. Vozovnica se naloži na neimensko 
IJPP kartico, kar stane 3,00 EUR. 
 

Vikend popusti 75% 
Potniki lahko vse sobote, nedelje in praznike v obdobju od 1. 7. 2021 
do 30. 6. 2022 potujejo s 75% popustom v medkrajevnem 
avtobusnem in domačem železniškem prometu. 
Nakup enkratne ali dnevne vikend vozovnice s 75 % popustom 
je omogočen na IJPP prodajnih mestih. Vozovnica se naloži na 
neimensko IJPP kartico, kar stane 3,00 EUR. 
 

Pri vozniku na avtobusu je mogoče izvesti nakup le enkratnih vikend 
vozovnic in sicer samo za relacijo na kateri se vozilo vozi. Vozovnica 
kupljena pri vozniku ne omogoča prestopanja. V priponki se nahaja 
tozadevni cenik s 75 % popustom. 
 

Ugodnosti, ki bodo v veljavi od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 so se 
uvedle z namenom dodatne spodbude za ponovno oživitev javnega 
potniškega prometa po epidemiji COVID-19 kot ene najbolj 
trajnostnih oblik mobilnosti. Ministrstvo za infrastrukturo poziva 
vse potujoče, posebej pa družine in skupine, ki so pretežno vezane 
na potovanja z avtomobilom, da preizkusijo prednosti potovanja z 
javnim potniškim prometom pod posebno ugodnimi pogoji. 

Glede na odziv potujoče javnosti se bo ministrstvo odločilo o trajni 
uvedbi popustov in ugodnosti. 

Postaja: RAZKRIŽJE     
 

 

ODHOD AVTOBUSA 
V SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK - PETEK 

Gibina  14:06 (Š2) 15:16 (Š2) 
15:39 
(Š2) 

 

Rakičan  05:58 (Š2) 07:25 (Š2) 
 

Murska Sobota AP  05:58 (Š2) 07:25 (Š2) 
 

Lendava  06:14 (Š2) 
 

Ljutomer 
Tehnostroj  

06:27 (Š2) 06:29 (Š2) 06:34 (Š2) 

 

 

Postaja: RAZKRIŽJE 
  

 

 

PRIHOD AVTOBUSA 
IZ SMERI 

PRIHODI 

PONEDELJEK-PETEK 

Gibina  05:44 (Š2) 05:54 (Š2) 06:34 (Š2) 
 

Rakičan  14:41 (Š2) 15:16 (Š2) 
 

Murska Sobota AP  06:27 (Š2) 14:41 (Š2) 15:16 (Š2) 
 

Lendava  06:29 (Š2) 14:18 (Š2) 
 

Ljutomer 
Tehnostroj  

14:05 (Š2) 14:06 (Š2) 
 

Ljutomer  14:06 (Š2) 15:39 (Š2) 
 

Š2 - Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za 

OŠ) 



 

Postaja: VEŠČICA / LJUT.       
 

ODHOD AVTOBUSA 
V SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK - PETEK 

Ljutomer 
Tehnostroj  

06:29(Š2) 06:31 (Š2) 06:36 (Š2) 

 

 

 

Postaja: VEŠČICA NOVAK/LJUT.  

 

ODHOD 
AVTOBUSA V 

SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK - PETEK 

Ljutomer 
Tehnostroj  

06:31 (Š2) 06:33 (Š2) 06:38 (Š2) 
 

 

Postaja: VEŠČICA NOVAK/LJUT.  
 

 

ODHOD AVTOBUSA V 
SMERI 

ODHODI 

PONEDELJEK - PETEK 

Lendava  14:02 (Š2) 
 

Sr.Bistrica  14:01 (Š2) 14:02 (Š2) 
 

      Vozni redi veljajo od 01.09.2021 

Š2 - Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. 

za OŠ) 

BREZPLAČNI PREVOZI ZA UPOKOJENCE 

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani 
in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet s 1. 
julijem 2020 koristite brezplačno. Vlogo za vozovnico  lahko oddate 
na prodajnih mestih ali po pošti. Do brezplačne vozovnice so 
upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v 
delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane 
dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali 
direktorji zasebnih zavodov. 

Stroški izdelave vozovnice  za upravičenca znaša 3 evre. Vozovnica je 
veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od 
začetka prihodnjega meseca). Priporočamo, da upravičenci s 
postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo 
šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet 
dejansko koristiti. 

Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjamo, 
da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Pridobitev brezplačne vozovnice: 
1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je med drugim 

objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.  
2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni 

dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za 
invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov 
ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj 
jo pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 
Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«. 

3. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na 
elektronski naslov mzi.dtmpp@gov.si in v zadevo e-pošte napišejo 
»brezplačna vozovnica Slovenija«. 

4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od 
prodajnih mest, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa. 

5. Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice vam na 
Ministrstvu za infrastrukturo nudijo tudi prek telefonske številke 01/478 84 
11. Dosegljivi smo ob delavnikih od 8. do 16. ure 

    
3 

https://www.apms.si/data/attachment/898d99d62e92c4485fff43391cec7c59e4fe7d12/1595336537PRIPORO_ILA_NIJZ_10._7._2020_prevozi_linijski_avtobusi.pdf

