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I UVOD 
 
Starejše osebe in tudi nekatere druge skupine ljudi sodijo med ranljive skupine udeležencev 
v prometu. Njihova gibljivost v javnem prometu je pomembna za kakovost njihovega 
življenja. Razvoj prometa mora omogočati gibljivost in udeležbo starih ljudi v njem. "Visoke 
zahteve glede varnosti, udobnosti in še posebej dostopnosti, ki jih ta populacija ima, 
narekujejo posebno skrb in pozornost pri spodbujanju uporabe javnih prevoznih sredstev 
tako v cestnem kot tudi v železniškem prometu. Pri načrtovanju in konstruiranju prevoznih 
sredstev in spremljajoče infrastrukture je treba upoštevati različne potrebe starejših oseb, ki 
morajo imeti enakovredne možnosti uporabe prevoznih sredstev…" (Strategija varstva 
starejših…, spletna stran). 
 
V akcijskem načrtu, posredovanem vladi so bili med drugim zapisani naslednji cilji: 

- nadaljnje širjenje ugodnih aranžmajev v železniškem prometu z uvedbo kartice, ki bo 
upokojencem zagotavljala dodatne ugodnosti,  

- povezovanje s tujimi železniškimi podjetji,  
- ustrezne tehnične rešitve novih prevoznih sredstev, prilagojene starejšim,  
- večja udeležba starejših v javnem potniškem prometu,  
- večja varnost starejših v cestnem prometu,  
- ureditev pravic potnikov z omejeno mobilnostjo v zračnem prometu (Šonc 2010, 

spletna stran). 
 
Osrednja tema, s katero se ukvarjamo, je ureditev brezplačnega1 oziroma subvencioniranega 
javnega prevoza za upokojence v državah članicah Evropske unije. Glede na to, da imajo 
posebne ugodnosti tudi nekatere druge skupine ljudi (invalidi, študenti, dijaki ipd.), smo 
mestoma navedli tudi ureditev zanje.  
 
Uvodoma navajamo nekaj primerov brezplačnega ali subvencioniranega prevoza v 
slovenskih občinah. V nadaljevanju (v drugem poglavju) prikazujemo ureditev navedene 
tematike v naslednjih državah: na Češkem, Danskem, v Estoniji, Italiji, Latviji, na 
Madžarskem, v Nemčiji, na Poljskem, v Romuniji in na Švedskem. 
 
V tretjem poglavju smo na konkretnih primerih nekaterih mest (v Estoniji, Nemčiji, na 
Poljskem in Švedskem) poizkusili nanizati pozitivne/negativne učinke brezplačnega ali 
subvencioniranega prevoza. Kateri razlogi govorijo v prid takšni ureditvi in kakšne pomisleke 
imajo/so imeli kritiki? Ali takšna ureditev vpliva na socialni položaj upokojencev)? Kašni so 
učinki s sociološkega vidika - vključenost starejših ter kakšni so okoljevarstveni in drugi 
vidiki? V zaključnem delu oziroma v prilogah so zajeti nekateri primeri financiranja javnega 
prevoza v slovenskih občinah (priloga A) in konkretni podatki o upokojenskih vozovnicah in 
cenah oziroma popustih zanje (prilogi B in C). 
 
Podatke za raziskovalno nalogo smo poiskali v nekaterih odgovorih Evropskega centra za 
parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD – European Centre for Parliamentary 
Research and Documentation) in v drugem razpoložljivem gradivu, objavljenem predvsem na 
spletnih straneh. Za statistične podatke (glede števila prodanih/izdanih vozovnic za 
upokojence in cen teh vozovnic) smo zaprosili slovenska prevozna podjetja. Do 22. 8. 2019 
smo prejeli sedem odgovorov, ti so zajeti v prilogah (B in C).  

 
 
 

                                                           
1
 Brezplačni javni prevoz je prevoz, ki se v celoti financira z drugimi sredstvi (ne od prodaje vozovnic). Financirajo 

ga lahko nacionalne, regionalne ali lokalne oblasti iz naslova davkov ali s komercialnim sponzorstvom (gl. npr. 
Wikipedia v: van Hulten in drugi, 2015). 



4 
 

2 NEKAJ PRIMEROV DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI2 
 
V različnih slovenskih občinah imajo starejši občani možnost brezplačnega prevoza do 
različnih institucij, trgovin, zdravstvenega doma, pošte, banke, prijateljev itn. To zagotavljajo 
različne organizacije ob sodelovanju občin ali pa kar občine same (gl. tudi prilogo A).  
 
 
2.1 Sopotniki 
 
Zavod Sopotniki3 - zavod za medgeneracijsko solidarnost (v nadaljevanju zavod) je nastal, 
da bi pomagali starostnikom pri vključevanju v družbeno življenje. Preprečiti želijo izoliranost 
in osamljenost starejših prebivalcev zlasti iz manjših, odročnejših krajev, ki zaradi 
oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skorajda ne odidejo od doma. 
 
Zavod jim nudi brezplačni prevoz. Tako se lahko udeležijo kulturnih dogodkov, obiskujejo 
prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Sklepajo lahko nova poznanstva in prijateljstva 
ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico. 
 
Njihova osnovna načela delovanja so: 

 starostnikom nudijo brezplačni prevoz do želene lokacije in nazaj v namenskem 
osebnem vozilu, 

 spodbujajo jih k aktivnosti ("zakaj bi čakali na pomoč drugih, če se po opravkih lahko 
odpravijo sami"), 

 poleg prevoza starostnikom nudijo tudi druženje ob vožnji in pomoč pri opravkih 
(prenašanje težjih stvari, spremstvo), 

 ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev, omogočajo obisk kulturnih 
prireditev, razstav, prijateljev. Tako niso izključeni iz kulturnega dogajanja in 
družabnega življenja, 

 krepijo medsebojno povezovanje, zaupanje in sodelovanje. 
 
Zavod Sopotniki je neprofitni zasebni zavod, vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij. 
Financira se iz naslednjih virov: 

- iz prostovoljnih donacij posameznikov,  
- iz donacij in sponzorstev podjetij, s strani občin in evropskih razpisov (Sopotniki, 

spletna stran).  
 
Iz spletnih strani izhaja, da imajo sopotniki enote na naslednjih področjih/enotah: Kras-Brkini, 
Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran (Sopotniki, spletna 
stran).  
 
 
2.2 Mestna občina Ljubljana4  
 
Vozilo na električni pogon - Kavalir,5 v mestni občini Ljubljana nudi brezplačni prevoz v 
starem delu mesta znotraj območja za pešce. Kavalirji so namenjeni predvsem starejšim, 
gibalno oviranim osebam in turistom. Zaradi nizke hitrosti (do 25 km/h) ga je mogoče ustaviti 
kar med vožnjo ali pa se prevoz z njimi naroči po telefonu. 
 

                                                           
2
 Izbor primerov in občin je naključen. Gl. tudi prilogo A.  

3
 Povzeto iz spletne strani Sopotniki, gl. raziskovalno nalogo št. 14/2019: Zagotavljanje storitev in razvoj 

oddaljenih območij, spletna stran: https://fotogalerija.dz-
rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2019/Zagotavljanje_storitev_in_razvoj_oddaljenih_obmocij.pdf.  
4
 Gl. tudi: https://www.lpp.si/enotna-mestna-kartica-urbana/brezplacen-prevoz. 

5
 Povzeto iz spletne strani: Kavalir, spletna stran, gl. raziskovalno nalogo št. 14/2019: Vpliv zagotavljanja 

nekaterih storitev na razvoj deprivilegiranih območij države.  

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2019/Zagotavljanje_storitev_in_razvoj_oddaljenih_obmocij.pdf
https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2019/Zagotavljanje_storitev_in_razvoj_oddaljenih_obmocij.pdf
https://www.lpp.si/enotna-mestna-kartica-urbana/brezplacen-prevoz
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Trenutno so na voljo štiri vozila (dva odprta vozila, ki vozita v poletnem času in dva 
zastekljena, ki sta v zimskem času tudi ogrevana in vozita vse leto). Kavalir lahko pelje do 
pet potnikov hkrati. 
 
Vožnje omogoča več akterjev: javno podjetje Ljubljanski potniški promet v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana in Turizmom Ljubljana. Gre za enega izmed ukrepov za uvajanje 
okolju prijaznejših oblik prevoza v mestu, hkrati pa pomeni tudi pomoč starejšim občanom pri 
njihovih vsakodnevnih opravilih. Podobne projekte so zasnovale tudi nekatere druge občine.  
 
 
2.3 Občina Ruše 
 
Občina Ruše subvencionira cene mesečne vozovnice za invalidne osebe, upokojence in 
brezposelne osebe, ki so občani občine Ruše (na linijah Ruše – Maribor – Ruše, Ruše – 
Lovrenc na Pohorju – Ruše in Ruše - Selnica ob Dravi – Ruše), na katerih je vstopno ali 
izstopno postajališče eno od postajališč v občini Ruše. Cena subvencionirane mesečne 
vozovnice je 20 EUR (Občina Ruše(a), spletna stran). 
 
Upravičenost do znižane cene vozovnice se ob nakupu izkazuje z ustrezno dokumentacijo 
(invalidsko kartico, kartico upokojenca, potrdilo o prijavljenosti na Zavod za zaposlovanje 
(Občina Ruše(a), spletna stran). 
 
Subvencionirane cene pri nakupu IJPP6 vozovnice veljajo tudi za dijake in študente, ki so 
občani občine Ruše. Znižanje cen velja za naslednje vozovnice: 

- mesečne vozovnice za dijake, študente ali udeležence izobraževanja odraslih se 
cena zniža za 5,00 EUR 

- polletne vozovnice za dijake se cena zniža za 12,00 EUR, 
- letna vozovnica za dijake se cena zniža za 30,00 EUR, 
- polletna vozovnica za študente za obdobje oktober-januar se cena zniža za 10,00 

EUR, 
- polletna vozovnica za študente za obdobje februar-junij se cena zniža za 12,00 EUR, 
- letna vozovnica za študente se cena zniža za 25,00 EUR (Občina Ruše(b), spletna 

stran). 
 
 
2.4 Mestna občina Velenje 
 
2.4.1 Lokalc 
 
Lokalc je brezplačna storitev javnega prevoza v Mestni občini Velenje od leta 2008. Izvajajo 
jo posebni avtobusi rumene barve. Lokalc vozi po petih progah. Na vseh postajah so 
informativne table z voznim redom za posamezno postajališče (Lokalc, spletna stran). 
 
Potniku se za posamezno vožnjo izda vozovnica z vrednostjo nič EUR. Klimatizirani avtobusi 
imajo najmanj 25 sedežev in 19 stojišč, nekateri pa so prilagojeni za vstopanje in izstopanje 
z invalidskim vozičkom. Prevoze izvaja celjski Izletnik skupaj s partnerjem APS Velenje. 
Mesečno se z Lokalcem pelje več kot 35.000 potnikov (ZDUS, spletna stran). 
 
Marca 2013 so za uporabnike uvedli novo storitev, in sicer aplikacijo, ki prek pametnih 
telefonov zagotavlja ažurne informacije o času prihodov avtobusov na avtobusna 
postajališča. Mestna občina Velenje za izvedbo mestnega potniškega prometa vsako leto v 
proračunu zagotovi 380.000 EUR7 (ZDUS, spletna stran).  

                                                           
6
 Integrirani javni potniški promet. 

7
 Podatek iz leta 2015 (ZDUS, spletna stran). 
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2.4.2 Kamerat 
 
V mestni občini je leta 2018 zaživel projekt Kamerat, ki od 12. 11. 2018 omogoča brezplačne 
prevoze za starejše od 65 let in gibalno ovirane Velenjčane, ki nimajo druge možnosti za 
prevoz. Mestna občina Velenje je kupila električni avtomobil (29.500 EUR, vključeno je 
zavarovanje in registracija). Z avtomobilom bo upravljal Mladinski center Velenje, vozili pa ga 
bodo prostovoljci Udarnika Mladinski center Velenje. Župan je poudaril, da je mesto Velenje 
znano po solidarnosti in prostovoljstvu in želijo s tem projektom izboljšati kvaliteto bivanja 
občanom in jim olajšati življenje. Ne gre le za prevoz, pač pa tudi za medosebne/prijateljske 
odnose, saj bodo vozniki uporabnikom tudi v pomoč, če bodo tako želeli (nošenje težjih 
predmetov ob prevozu v trgovino ipd.), pomagali jim bodo pri hoji itn. Zato ime "Kamerat" 
(Mestna občina Velenje, spletna stran). 
 
Občani Mestne občine Velenje, starejši od 65 let ali gibalno ovirani, ki potrebujejo prevoz na 
relaciji Šaleške doline (zdravstveni dom, pokopališče, lekarna, trgovina, banka, Bolnišnica 
Topolšica itd), storitve naročijo po telefonu vsaj 3 dni, preden je prevoz potreben (Mestna 
občina Velenje, spletna stran).  
 
 
2.5. Občina Metlika 
 
Na pobudo in ob podpori Lions kluba Podzemelj Bela krajina se je občina Metlika v okviru 
Zlate mreže pridružila akciji Prostofer.8 Med različnimi storitvami Zlate mreže je tudi pomoč 
pri organizaciji prevozov (Občina Metlika, spletna stran). 
 
Zlata mreža s svojimi Zlatimi asistenti povezuje prostovoljne šoferje Prostoferje in starejše, ki 
potrebujejo prevoz k zdravniku ali po drugih neodložljivih opravkih in ne zmorejo uporabljati 
javnih ali plačljivih prevozov (Občina Metlika, spletna stran).  
 
Starostnik, ki je občan občine Metlika in potrebuje prevoz, prevoz naroči po telefonu. V 
komunikacijskem centru pošljejo ustreznega voznika iz seznama, prostofer in uporabnik se 
dogovorita  za prevoz, ki ga opravita z občinskim avtomobilom (Občina Metlika, spletna 
stran). 
 
"Glavni cilj projekta je spodbujanje in ohranjanje mobilnosti v tretjem življenjskem obdobju, 
izboljšati varnost starejših voznikov in drugih udeležencev v prometu ter povečati dostopno 
mobilnost in socialno vključenost starejših" (Občina Metlika, spletna stran). 
 
 
2.6 Mestna občina Murska sobota 
 
Mestni avtobus Sobočanec deluje od septembra leta 2007. Uvedla ga je mestna občina 
Murska Sobota. Mestna linija avtobusa Sobočanec znotraj mesta Murska Sobota je 
brezplačna za: 

- občane Mestne občine Murska Sobota z vozovnico Sobočanec; 
- dijake z vozovnico Sobočanec, 
- gibalno ovirane osebe ter člane invalidskih organizacij in invalidskih društev, ki se 

izkažejo z veljavno izkaznico pripadajočega društva, 
- predšolske otroke in osnovnošolske otroke z veljavno izkaznico osnovne šole, ki jo 

obiskujejo v Mestni občini Murska Sobota (Mestna občina Murska Sobota, spletna 
stran). 

                                                           
8
 Gl. tudi: http://www.prostofer.si/kaj-je-prostofer.  

http://www.prostofer.si/kaj-je-prostofer
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Mestna občina za izvajanje mestnega potniškega prometa letno zagotavlja skoraj 266.000 
EUR.9 Klimatizirane mestne avtobuse je leta 2014 uporabilo nekaj več kot 93.000 potnikov 
(RTV v ZDUS, spletna stran). 
 

 
 
II SUBVENCIONIRANJE JAVNEGA PREVOZA ZA STAREJŠE in INVALIDE V 
NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 
 
V večini obravnavanih držav članic Evropske unije imajo na takšen ali drugačen način 
oziroma bolje rečeno v večjem ali manjšem obsegu zagotovljene ugodnejše ali celo 
brezplačne prevozne storitve za starejše občane/državljane. Pri tem imajo najpomembnejšo 
vlogo lokalne skupnosti. Določene ugodnosti pa imajo tudi druge skupine,  npr. invalidi, 
mladi.  
 
 
2.1 Češka  
 
Za starejše je javni prevoz brezplačen ali pa zanje velja nižja cena. Brezplačni prevoz imajo 
tudi otroci in študenti (ECPRD 3280). 
 
Navedimo nekaj primerov: 
 
a) Češke železnice (České dráhy) starejšim od 70 let nudijo posebno karto, imenovano IN-
Senior. S to karto lahko potujejo brezplačno ali s popustom (ECPRD 3280).  
  
b) Študentska agencija (RegioJet), ena največjih čeških zasebnih prevoznih podjetij, ki 
upravlja avtobuse in vlake, ponuja potnikom, ki so starejši od 60 let, popust v višini 25 % na 
določenih progah (ECPRD 3280).   
 
c) Starejši so upravičeni tudi do brezplačne ali cenejše uporabe javnega prevoza v 
regionalnem oziroma mestnem prometu. To je odvisno od starosti in drugih pogojev, 
predvsem pa od odločitev regionalnega oziroma občinskega sveta. Regije so namreč 
odgovorne za regionalni javni prevoz, občine pa za lokalni javni prevoz; javni prevoz se na 
lokalnih območjih financira iz regionalnih/občinskih proračunov (ECPRD 3280).   
 
d) V glavnem mestu, v Pragi, lahko državljani, starejši od 70 let, brezplačno potujejo po Pragi 
in tudi na celotnem "praškem območju" (Pražská integrovaná doprava – PID). Otroci in 
študenti imajo popust (ECPRD 3280).  
 
e) Podobno kot v Pragi velja tudi v drugem največjem mestu v Brnu. Potniki, starejši od 70 
let, lahko potujejo brezplačno ob pogoju, da imajo posebno karto, ki jo je izdalo občinsko 
prevozno podjetje (DPM - Dopravní podnik města) (ECPRD 3280).   
 
Težje prizadete osebe (huda invalidnost) na podlagi Zakona št. 329/2011 uporabljajo 
sredstva javnega prevoza brezplačno ali po znižani ceni - 75 % tako vlake kot avtobuse 
(drugi razred). Ta ugodnost velja tudi za osebo, ki invalida spremlja. Zasebna prevozna 
podjetja to urejajo samostojno (ECPRD 3717). 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Podatek iz leta 2015 (ZDUS, spletna stran). 
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2.2 Danska  
 
Na Danskem imajo starejši državljani, stari 65 let ali več, pravico do uporabe javnega 
prevoza po znižani ceni. To ne velja samo za lokalni prevoz, ampak tudi za javni prevoz po 
vsej državi. Državljani, mlajši od 65 let, so upravičeni do enake stopnje znižanja, če so 
predčasno upokojeni (ECPRD 3280).  
 
Železniški prevoz in prevoz s trajekti se načeloma financirata iz prihodkov prodanih vozovnic 
(torej s strani potnikov) in subvencij države. Avtobusni prevoz pa iz prihodkov od prodanih 
kart in  finančne podpore iz regij oziroma občin (ECPRD 3280).   
 
Cen ne določa država, pač pa posamezni ponudniki prevozov. Ti odločajo o tem, katere 
avtobusne/železniške vozovnice so plačljive in do kakšnih popustov so upravičeni starejši 
državljani. Država jim pri tem pomaga tako, da železnici letno prispeva več kot 4 milijarde 
DDK,10 kar omogoča, da starejši prejmejo najmanj 25 % popust na vozovnice za vlak 
(ECPRD 3280). 
 
Invalidna oseba s trajno poškodbo (okvaro) lahko dobi subvencije za individualni prevoz. Z 
individualnim prevozom je mišljena alternativna možnost za javni prevoz. V skladu s 117/1. 
členom Zakona o socialnih storitvah lahko občinski svet odobri subvencije osebam, ki 
potrebujejo individualni prevoz zaradi trajne telesne ali duševne okvare.  Pogoj za pridobitev 
subvencije je, da oseba ni mlajša od 18 let in da zaradi invalidnosti ne more uporabljati 
sredstev javnega prevoza (Ministrstvo za otroke in socialne zadeve v: ECPRD 3717).   
 
Trenutno se shema uporablja za ljudi, ki imajo hude motnje v delovanju motorike, npr. 
potrebujejo pomoč za hojo. Do 1. 7. 201811 naj bi bili v shemo vključene tudi slepe in hudo 
slabovidne osebe (ECPRD 3717). 
 
Ljudje, vključeni v shemo, imajo pravico do vsaj 104 potovanj letno. Shema se delno 
financira iz plačil uporabnikov, delno pa iz občinskih subvencij (ECPRD 3717). 
 
Ni posebne zakonodaje, ki bi invalidom omogočila pravico do voženj po znižanih cenah z 
javnimi prevoznimi sredstvi. Vendar pa podjetja javnega prevoza zagotavljajo popust za 
invalide, država pa jim delno to povrne (ECPRD 3717). 
 
 
2.3 Estonija  
 
V zvezi z lokalnim javnim prevozom so nekatere lokalne oblasti uvedle brezplačni prevoz za 
vse svoje stalne prebivalce (v skladu z evidencami registra prebivalstva). Tako imajo 
rezidenti Talina brezplačni javni prevoz od leta 2013. Edini strošek (2 EUR) je potrjena 
personalizirana pametna kartica, ki je veljavna z osebnim dokumentom (ECPRD 3717). 
 
Tudi prebivalci v Tartuju (registrirani rezidenti v Tartuju), stari 65 let in več, imajo pravico do 
brezplačnega javnega prevoza. Za brezplačno vožnjo potnikov, starih 65 let ali več, je 
potrebna osebna izkaznica in potrjena karta za javni prevoz (validated public Transport Card) 
(ECPRD 3280).  
 
Podobno velja v Pärnuju, kjer imajo rezidenti, stari 65 let in več, pravico do brezplačnega 
prevoza. Imeti morajo ustrezen dokument (ECPRD 3280).  
 

                                                           
10
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 Podatek iz aprila leta 2018. 
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V Rakvereju imajo starejši od 70 let (registrirani prebivalci Rakvere) pravico do brezplačnih 
prevozov (ECPRD 3280).  
 
Zakon o javnem prevozu v 34. členu določa možnost brezplačnega prevoza znotraj države. 
Kategorije oseb, ki lahko potujejo brezplačno po cesti, vodi in železnici, so naslednje:   

- otrok, ki še ni dopolnil sedem let starosti do 1. oktobra v tekočem šolskem letu;   
- otrok, katerega začetek obvezne šole je bil odložen;  
- invalidna oseba, stara do 16 let;   
- težje prizadeta oseba, stara vsaj 16 let;   
- oseba z resno okvaro vida;   
- oseba, ki spremlja osebo s hudo okvaro (težje prizadeto) ali hudo okvaro vida;   
- psa vodnika ali psa pomočnika, ki spremlja invalidno osebo (ECPRD 3717).   

Invalidna oseba lahko pravico do brezplačnega prevoza dokaže na tri načine:   
- s potrdilom o pokojnini, izdanim na podlagi 35. člena Zakona o državnem 

pokojninskem zavarovanju, ki navaja podrobnosti oziroma stopnjo invalidnosti; 
- z invalidsko kartico, izdano na podlagi 23. člena Zakona o socialnih dajatvah za 

invalidne osebe;  
- pri osebi s hudo okvaro vida potrdilo, ki ga izda organ za socialno zavarovanje 

(Social Insurance Board) (ECPRD 3717).  
 
Ta potrdila se osebi izdajo brezplačno. 
 
Poleg pravice do brezplačnega prevoza, ki izhaja iz Zakona o javnem prevozu, lahko lokalna 
oblast zagotovi t. i. socialni prevoz za invalide v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki 
določa minimalne zahteve te storitve (členi 38–40). Storitev socialnega prevoza je 
namenjena ljudem, ki potrebujejo prevoz za delo, študij ali uporabo javnih storitev, vendar 
invalidnost ovira uporabo osebnega ali javnega prevoznega sredstva (če v avtobus ni 
mogoče vstopiti z invalidskim vozičkom, če oseba ne more voziti osebnega vozila) (ECPRD 
3717). 
 
 
2.4 Italija 
 
V Italiji obstajajo popusti v javnem prevozu za nekatere skupine ljudi. V skladu z ustavo (117. 
člen) in odločitvijo Ustavnega sodišča (št. 222/2005) so storitve javnega prevoza v 
pristojnosti regij, razen velikih prometnih in navigacijskih omrežij. V večini primerov pa je 
upravljanje storitev lokalnega javnega prevoza s strani regij preneseno na lokalne organe. 
Tako ima vsaka regija svojo ureditev "voznin." Znižane vozovnice in brezplačna uporaba 
javnih sredstev je razširjena po vsej državi, razlike znotraj krajev pa so majhne. Včasih 
znižana cena zajema celoletno karto, ki se lahko kupi po posebni ceni (ECPRD 2152). 
 
V bistvu so popusti namenjeni invalidom,12 starejšim, mladim in študentom, vojnim 
veteranom, brezposelnim in registriranim nogometnim navijačem (za to skupino so popusti 
nižji, na primer za imetnike kartice Tessera del tifoso je cena vozovnice za vlak nižja za 15%, 
popust imajo tudi na bencinskih servisih) (ECPRD 2152). 
 
Kar zadeva študente invalide, državni zakon št. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-
legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) v 28. členu 

                                                           
12

 To urejata posebna državna zakona: št. 104/1992 za pomoč, socialno vključevanje in pravice invalidov (Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, spletna stran: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=) in zakon št. 138/2001 o motnjah 
vida in pravilih glede preiskav oči (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di 
accertamenti oculistici, spletna stran: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-
03;138!vig=).  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-03;138!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-03;138!vig
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določa, da morajo javni organi zagotoviti brezplačni prevoz zanje, da se lahko udeležijo 
obveznega šolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja (ECPRD 2152). 
 
Nacionalne železniške storitve zagotavljata dve podjetji: Trenitalia in NTV. Družba Trenitalia,  
je največja in je v lasti države (Ferrovie dello Stato).. Popust nudi dojenčkom in otrokom 
mladim do leta 26 leta starosti, starejšim od 60 let, invalidom (včasih tudi njihovim 
sopotnikom), vojnim veteranom (ECPRD 2152). 
    
NTV, večja zasebna družba, ustanovljena leta 2006, katere vlaki so poimenovani Italo, 
ponuja popuste za družine, dojenčke in otroke ter za skupine (ECPRD 2152).  
  
Alitalia, ki je glavni italijanski letalski prevoznik, prav tako daje popuste (na primer 40 % za 
slepe in njihove sopotnike na letih znotraj države) (ECPRD 2152). 

 
 
2.5 Latvija  
 
Brezplačni lokalni javni prevoz je na voljo za:   

- predšolske otroke, sirote, invalidne osebe skupine I ali II, invalidne otroke in osebe, ki 
spremljajo invalidne osebe skupine I ali invalidne otroke skupine I.  

- osnovnošolce od prvega do devetega razreda 
- člane nacionalnega odporniškega gibanja in politično zatirane osebe iz časov pod 

sovjetsko oblastjo (ECPRD 3280).  
 
Prevoze po polovični ceni imajo mladi od 10. do 12. razreda.  
 
Nekatere lokalne oblasti so za lokalni javni prevoz uvedle dodatne spodbude; na primer, v 
Rigi je lokalni javni prevoz brezplačen za upokojence, nižjo ceno pa plačuje osebje vrtcev in 
učitelji osnovnih šol (general schools) (ECPRD 3280).  
 
Brezplačni ali cenejši lokalni javni prevoz financira tisti, ki je prevoz naročil (organiziral).13 
Naročnik je država ali lokalna skupnost in organizira storitve javnega prevoza v okviru svojih 
pristojnosti (Zakon o javnem prevozu) (ECPRD 3280). 
 
V skladu z Zakonom o invalidnosti (12. člen) imajo osebe skupine I (zelo huda invalidnost) ali 
skupine II (huda invalidnost), invalidi do 18. leta starosti in oseba, ki spremlja invalidno osebo 
iz skupine I ali invalidno osebo do 18 let, pravico, da brezplačno uporabljajo vse vrste 
javnega prevoza na ozemlju Republike Latvije, razen zračnega prometa, taksijev in prevoza 
potnikov po celinskih vodah (ECPRD 3717).  
  
Vlada določa kategorije potnikov, ki so upravičene do olajšav v letalskem prometu, postopke 
za uveljavitev takih oprostitev in njihove zneske (Pravilnik št. 371 - ECPRD 3717). 
 
 
2.6 Madžarska  
 
Na Madžarskem vladni odlok št. 85 z dne 25. aprila 2007 o ugodnostih v javnem potniškem 
prometu (Decree on advantages in public passenger transport) določa popuste za lokalni 
prevoz in kdo je do tega upravičen. V skladu z odlokom imajo naslednji državljani, starejši od 
65 let (v nadaljevanju starejši), pravico do brezplačnega lokalnega javnega prevoza: 

- madžarski državljani, 
- državljani drugih držav članic Evropske unije, 
- tuji državljani, ki prejemajo pokojnino iz madžarskega pokojninskega sklada, 
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 Tako določa vladni predpis št. 435 (ECPRD 3280). 
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- tuji državljani z madžarskim državljanstvom na podlagi Zakona LXII iz leta 2001 o 
Madžarih, ki živijo v sosednjih državah (Act on Hungarians Living in Neighbouring 
Countries), 

- tuji državljani, ki so se naselili na Madžarskem na podlagi mednarodnega sporazuma, 
- begunci (ECPRD 3280). 

 
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Act CLXXXIX  on Hungary’s local governments)  
iz leta 2011 in Zakonu o storitvah potniškega prevoza (Act XLI on Passenger Transport 
Services) iz leta 2012 je zagotavljanje lokalnega javnega prevoza ena od obveznih nalog 
skupščine14 glavnega mesta (ECPRD 3280).  
 
Ustava (Fundamental Law of Hungary) v 34. členu določa, da so lokalne oblasti upravičene 
do sorazmerne proračunske in/ali druge finančne podpore za opravljanje obveznih nalog 
(izbirne financirajo lokalne oblasti) (ECPRD 3280). 
 
Zakon o storitvah potniškega prevoza določa, da je prevoznik, ki zagotavlja brezplačni lokalni 
javni prevoz določenim potnikom, upravičen do finančne podpore, ker je ta odgovornost 
predpisana z zakonom. To velja od vladne uredbe št. 121 z dne 26. junija 2012 (ECPRD 
3280). 
 
V skladu z Odlokom vlade št. 85/2007 o znižanih cenah v javnem potniškem prometu imajo 
invalidi brezplačni javni prevoz (100 % popust) za vse oblike prevoza v javnem prometu v 
madžarski prestolnici, in sicer: 

- slepi (razen v primestnem železniškem prometu izven Budimpešte) z uradnim 
potrdilom, ki ga izda madžarska državna zakladnica, in z dokumentom, ki dokazuje 
identiteto, ali veljavno izkaznico s fotografijo, ki jo je izdala madžarska zveza za slepe 
in slabovidne; 

- slušno prizadeti (razen v primestnem železniškem prometu izven Budimpešte) z 
veljavno izkaznico s fotografijo, ki jo je izdalo madžarsko združenje gluhih in 
naglušnih; 

- otroci, ki prejemajo višje družinske dodatke in hudo invalidne osebe (v skladu z 
Zakonom XXVI/1998) (razen v primestnem železniškem prometu izven Budimpešte); 

- s potrdilom madžarske državne blagajne in osebno izkaznico ena oseba, ki spremlja 
slepe, slušno prizadete, invalidne osebe ali osebe, ki prejemajo višje družinske 
prejemke. Oseba, ki spremlja ima pravico do brezplačnega prevoza le skupaj z 
osebo, ki jo spremlja (ECPRD 3717).  

Navedene osebe lahko dobijo 90 % popust za avtobusne vozovnice in vozovnice primestne 
železnice izven upravnih meja Budimpešte (ECPRD 3717). 
 
 
2.7 Nemčija  
 
V Nemčiji ni niti enotne določbe glede pogojev, pod katerimi lahko starejši uporabljajo lokalni 
javni prevoz, niti splošne določbe o brezplačni uporabi lokalnega javnega prevoza za 
starejše. Posamezne zvezne dežele in prevozna združenja (transport associations) sami 
določijo prevoznine (ECPRD 3280). 
 
V posameznih regijah pa obstajajo posebne pobude, ki starejšim omogočajo brezplačno 
uporabo lokalnega javnega prevoza za omejeno obdobje (ECPRD 3280).  
 
Na primer, v okrožju Ludwigsburg je potekal pilotni projekt od 1. oktobra 2015 in do 31. 
decembra 2017 za prostovoljni umik vozniških dovoljenj. Starejši državljani, ki prostovoljno 
vrnejo svoje vozniško dovoljenje, jim izdajo brezplačno letno vozovnico (ta se ne obnavlja). 
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Projekt je bil namenjen starejšim živečim v okrožju Ludwigsburg, starim najmanj 65 let ali 
najmanj 60 let, ki prejemajo pokojnino ali starostno pokojnino v okviru obveznega 
pokojninskega zavarovanja. Stroške letne vozovnice je krilo okrožje Ludwigsburg in javno 
prevozno v Stuttgartu VVS (Stuttgart VVS public transit association) (ECPRD 3280).  
 
V mestu Rheine je od avgusta 2012 za starejše državljane možno, da vozniško dovoljenje 
zamenjajo za enoletno brezplačno uporabo mestnega avtobusa (Rheine city bus). Ukrep 
financira mestno prevozno podjetje (transport company of the city of Rheine). Podobne 
pobude imajo mesta Dortmund, Essen in Münster (ECPRD 3280). 
 
Prevoz težjih invalidov (hudo prizadetih oseb) ureja Socialni zakonik (Sozialgesetzbuch). Za 
težje invalide, katerih mobilnost je zelo omejena, ki so zaradi invalidnosti nemočni, ali gluhi, 
imajo v lokalnem prometu brezplačni prevoz. To jim omogočajo podjetja, ki opravljajo storitve 
javnega prevoza, ob predložitvi ustrezno označene invalidske izkaznice. V ta namen se 
izdajo posebni žetoni (token), in sicer v višini 80 EUR za eno leto ali 40 EUR za šest 
mesecev. Do žetonov niso upravičene osebe, ki uveljavljajo znižanje davka na uporabo cest 
(road tax) (ECPRD 3717).  
 
Prevoz za osebe, ki spremljajo invalide, je brezplačen, če je ta pravica vnesena v invalidsko 
izkaznico. Pravica do brezplačnega prevoza zajema: prevoz ročne prtljage, motoriziranega 
invalidskega vozička, če je to dovoljeno zaradi narave prevoznega sredstva ter drugih 
ortopedskih pripomočkov, in psa vodnika.  V prometu na dolge razdalje (Intercity, Eurocity in 
Inter-city Express) invalidi plačajo polno ceno vozovnice (ECPRD 3717).  
 
Brezplačno so na voljo vožnje v drugem razredu, in sicer s tramvaji, lokalnimi avtobusi, 
mestno (lahko)15 železnico, metroji, predmestnimi vlaki, lokalnimi vlaki železnic, ki niso v lasti 
države, lokalnimi vlaki Deutsche Bahn, regionalnimi vlaki (RB), regionalnimi ekspresi (RE), 
medregionalnimi ekspresi (IRE) (ECPRD 2152). 
 
Nekateri nogometni klubi organizirajo popusta za svoje navijače, kar pomeni do 20 % 
popusta na avtobusne ali železniške vozovnice za obisk tekme (ECPRD 2152). 
 
Mladim oziroma študentom različne univerze v Nemčiji ponujajo semestrske študentske 
vozovnice.16 V ta namen mora univerza skleniti pogodbo z lokalnimi prevoznimi podjetji. V 
Berlinu je cena vozovnice vključena v vpisnino (ECPRD 2152). 
 
V nekaterih občinah imajo tudi  brezposelni možnost nakupa znižane vozovnice v javnem 
prevozu (ECPRD 2152).  
 
 
2.8 Poljska 
 
Stroške javnega prevoza (prevoznine) ureja Zakon o javnem potniškem prometu (Act on 
public collective transport) iz leta 2010. V skladu s 50.a členom občinski svet v okviru svojih 
pristojnosti določa cene za storitve javnega prevoza. Občinski svet s sklepi17 določi tudi 
pravice posameznih skupin do popustov ali oprostitve plačila teh storitev (ECPRD 3280). 

 
Upokojenci so v večini mest upravičeni do 50 % popusta. Starejši od 70 let pa imajo pravico 
do brezplačne uporabe občinskega prevoza (avtobusi, tramvaji). V nekaterih mestih je 
mogoče kupiti tudi tako imenovano "vozovnico za starejše državljane," ki imetniku daje 
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 Mestna – lahka železnica, gl. npr. spletno stran Wikipedie: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_%C5%BEeleznica.  
16

 Več gl.: http://www.studis-online.de/StudInfo/semesterticket.php.   
17

 Resolucija/sklep, ki določa načelo plačila za uporabo lokalnih kolektivnih prevozov (in resolutions fixing the 
principles of payment for the use of local collective transport) (ECPRD 3280). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_%C5%BEeleznica
http://www.studis-online.de/StudInfo/semesterticket.php
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pravico do prevoza po plačilu enkratne nizke prevoznine (after paying a one-off low fare). 
Vozovnica velja eno leto (ECPRD 3280).  
Naveden popust ali oprostitev se financira s strani organizatorja prevoza (ki je običajno 
občina ali medobčinsko komunalno združenje18 (intermunicipal/communal union) (ECPRD 
3280). 
 
To področje ureja Zakon iz leta 1992 o upravičenosti popusta v javnem potniškem prometu. 
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za javni prevoz v mestih. Popust velja le za vožnje v 
drugem razredu, in sicer le za določene vrste vlakov in le za določen tip vozovnic (ECPRD 
3717). 
 
Za otroke in mladostnike, ki so invalidi, je v javnem prometu popust 78 % za vožnjo z vlakom 
in avtobusom (za posamezno vozovnico ali za mesečno karto - monthly individual).   
Za težjo invalidno osebo velja popust v višini 49 % za vožnjo z vlaki in avtobusi za 
posamezno vozovnico (ECPRD 3717).   
 
Slepe osebe, ki potrebujejo pomoč lahko koristijo 93 % popust pod pogoji, ki veljajo za težje 
invalidne osebe, 51 % popust pa imajo za prevoze z vlakom (razen počasnih vlakov) in za 
avtobusne prevoze (ECPRD 3717). 
 
Stroški financiranja se krijejo iz državnega proračuna. Cenejše vozovnice v lokalnem javnem 
prometu določajo organi lokalne samouprave (ECPRD 3717). 
 
 
2.9 Romunija  
 
Starejši državljani imajo nekatere ugodnosti pri uporabi lokalnega javnega prevoza. Skoraj 
vsa mesta, ki imajo lokalni javni prevoz, upokojencem zagotavljajo brezplačni javni prevoz ali 
50 % popust (ECPRD 3280).   
 
V 1. členu Zakona št. 147 o nižjih prevoznih stroškov za upokojence (Law concerning 
reductions for retired on inland transport) iz leta 2000 določa, da upokojenci državnega 
sistema socialnega zavarovanja, upokojenci, ki so zavarovani kot kmetje in upokojenci iz 
drugih sistemov socialnega zavarovanja, letno koristijo 6 kart (simple trip), znižanih za 50 %. 
Velja za tarifo - potovanje z vlakom drugega razreda, in sicer v notranjem prometu. Osebe, ki 
ne morejo potovati z železnico, imajo na voljo 6 kart, znižanih za 50 % v notranjem prometu 
z avtomobilom, ladjo ali javnim prevozom med mesti (ECPRD 3280).  

 
V 42. členu Zakona št. 92/2007 o storitvah lokalnega javnega prevoza je določeno, da se 
finančno kritje stroškov za potovanja oseb, za katere veljajo brezplačne individualne 
vozovnice, zagotovi iz državnega proračuna, lokalnih proračunov ali proračunov drugih 
organizacij/institucij, ustanovljenih z zakonom (ECPRD 3280). 
 

 
2.10 Švedska  
 
Lokalni in regionalni javni promet ureja poseben zakon o javnem prevozu  iz leta 2010 (Lag 
om kollektivtrafik). Obstaja tudi več zakonov in uredb ter določb, ki urejajo različne vidike 
javnega prevoza. Analiza, ki jo je pripravila vladna agencija, kaže, da se lokalni in regionalni 
javni prevoz na Švedskem stalno povečuje (ECPRD 3717, 3280). 
 
Oblikovanje cen v lokalnem javnem prevozu je lokalno/regionalno politično vprašanje 
oziroma odločitev. Običajno so na voljo znižane cene vozovnic za različne skupine ljudi 
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 Gre za običajna povezovanja občin za reševanje skupnih problemov oziroma izvajanje projektov. 
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(starejše, študente, invalide itd.). Kot rečeno, je višina popusta odvisna od občinske oziroma 
regionalne politike/oblasti. Sicer pa skoraj vsi ponudniki prevozov ponujajo popuste za 
študente in starejše (ECPRD 3280). 
 
Brezplačni lokalni/regionalni prevoz je za starejše na voljo v več mestih. Revija švedskega 
združenja za starejše državljane Seniena je leta 2016 objavila seznam občin,19 v katerih je 
zagotovljen brezplačni lokalni prevoz za starejše državljane (ECPRD 3280). 
 
Okrožja Stockholm, Västra Götaland in Scania, ki pokrivajo tri največja mesta, predstavljajo 
skoraj 60 % ponudbe. Vrste prevozov se med občinami razlikujejo: 

- avtobusni prevoz in vlak sta na voljo v večini krajev, 
- železnice (light rail) in ladje redko, 
- podzemna železnica je na voljo le v glavnem mestu Stockholmu (ECPRD 3280). 

 
Poleg rednih lokalnih in regionalnih storitev javnega prevoza so tu še specializirane prevozne 
storitve (särskilda persontransporter), ki vključuje: lokalno mobilno službo, (färdtjänst), 
nacionalno mobilno službo za mobilnost (riksfärdtjänst), poti namenjene zdravljenju 
(sjukresor) in šolski prevoz (skolskjus) (ECPRD 3717).  
V nekaterih mestih, na primer v okrožju Stockholma, so tisti, ki so upravičeni do lokalne 
storitve mobilnosti, samodejno deležni brezplačnega javnega / regionalnega javnega prevoza 
(ECPRD 3717).  
 
Oktobra 2016 je vlada izdala pooblastila delovnemu odboru za "usklajevanje specializiranih 
prevoznih storitev." Pripravljalne študije in analize so pokazale razdrobljen regulativni okvir, 
raznolikost izvajalcev, ki ustvarjajo prekomerne upravne stroške, prekrivanje predpisov ter 
pristojbine za isto potovanje, kar potniki težko razumejo in prezrejo (ECPRD 3717). 
 
 
 

III UČINKI BREZPLAČNEGA ALI SUBVENCIONIRANEGA JAVNEGA PREVOZA – 
PRAKSA IN IZKUŠNJE NEKATERIH DRŽAV 
 
V nadaljevanju prikazujemo nekaj izkušenj (pozitivnih učinkov) brezplačnega ali 
subvencioniranega prevoza v nekaterih mestih, v naslednjih državah: Estonija, Nemčija, 
Poljska, Združeno kraljestvo. 
 
 
3. 1 Estonija 
 
Estonija je prva država na svetu, ki je uvedla brezplačni (avtobusni)  javni prevoz skoraj po 
vsej državi.20 Po mnenju ministra za gospodarske zadeve brezplačni prevoz ljudem z nizkimi 
in povprečnimi dohodki olajša mobilnost (Modijefsky, 2018).  
  
V glavnem mestu (Talin) je javni promet (mestni avtobusi, tramvaji, trolejbusi in vlaki) 
brezplačen že od leta 2013. Prehod na brezplačni javni prevoz v drugih (o)krajih temelji na 
sistemu, ki se že uporablja v glavnem mestu (Modijefsky, 2018). 
 
Uvedba brezplačnega prevoza je povzročila tudi nekaj kritik; štiri okrožja (Westznu, Harju, 
Rapli in Parnu) so se odločila, da za enkrat ne bodo imela brezplačnega avtobusnega 
prevoza. Zaslediti je bilo mogoče pomisleke glede: 

- stroškovne učinkovitosti, 

                                                           
19

 Seznam gl.: https://www.senioren.se/nyheter/har-aker-seniorer-gratis-buss/.  
20

 V 11-ih od 15-ih okrožij: Valga, Võru, Viljandi, Põlva, Järva, Jõgeva, Tartu, Ida-Viru, Hiiu, Saare (Modijefski, 
2018). 

https://www.senioren.se/nyheter/har-aker-seniorer-gratis-buss/
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- praktičnih težav pri izvajanju, zlasti na "kombiniranih progah"  (mixed lines)  in 
- nepravične obravnave (Modijefsky, 2018). 
 
Slika 1: Uvedba brezplačnega prevoza v Estoniji 

 

 
Vir: spletna stran: https://www.abc.net.au/news/2019-03-15/woman-scans-transport-card-on-bus-in-estonia-
1/10895828. 

 
Prometni center v Harju, odgovoren za javni prevoz v okrožju Harju, pričakuje, da se bo z 
uvedbo brezplačnega prevoza število potnikov povečalo za do 40 %. Takega povečanja v 
okviru obstoječe sheme (sedanjih zmožnosti) ne bi mogli prenesti. Ponudbe za dodatne 
koncesionarje pa bi morali objaviti/zbirati že veliko prej, da bi bile dodatne zmogljivosti 
pravočasno zagotovljene. Če bo vlada vztrajala pri brezplačnem javnem prevozu si bodo v 
tem okrožju prizadevali povečati kakovost storitev, izboljšati vozne rede in odpraviti 
pomanjkljivosti (Modijefsky, 2018 in Terje Villem v: Modijefsky, 2018).  
 
Glede stroškovne učinkovitosti so imeli pomisleke tudi v drugih (o)krajih. Raziskava je 
pokazala, da 57 % prebivalcev na podeželju ne podpira javnega prevoza. Ljudje na 
podeželskih območjih ne uporabljajo javnega prevoza, ker kakovost storitev ni ustrezna; v 
nekaterih krajih je neustrezen urnik ipd. (Modijefski, 2018 in Aivar Vog v: Modijefski, 2018). 
 
Pojavili so se tudi pomisleki v zvezi z neenako obravnavo potnikov. Proge so bile oblikovane 
v času, ko prevoz še ni bil subvencioniran/brezplačen. Bilo je manj postaj, številne 
podeželske vasi so ostale brez povezave z večjimi mestnimi središči. Izključitev teh 
kombiniranih linij (mesto-vas op. p.) iz sistema brezplačnega javnega prevoza bi pomenila 
nepravično obravnavo in ne bi bila v skladu s ciljem  - povečati dostop teh storitev 
prebivalcem na podeželju (Modijefsky, 2018). 
 
Okrožja, ki se odločijo, da ne bodo zagotavljala brezplačnega javnega prevoza, za javni 
prevoz ne prejmejo dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Sama plačajo tudi koncesijo 
za prevoz (Modijefsky, 2018). 
 
Uvedba brezplačnega avtobusnega prevoza v prvih dveh tednih ni povzročila večjih težav. 
Dejanski učinki uvedbe brezplačnega avtobusnega prevoza pa se lahko ustrezno ocenijo 
šele po enem letu (Modijefsky, 2018). 
 

https://www.abc.net.au/news/2019-03-15/woman-scans-transport-card-on-bus-in-estonia-1/10895828
https://www.abc.net.au/news/2019-03-15/woman-scans-transport-card-on-bus-in-estonia-1/10895828
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjy8fv_57vjAhWCyqQKHTMRAUIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.huffpost.com/entry/estonia-free-public-transportation-tallinn-paris-germany_n_5b0e7519e4b0802d69cfecaf&psig=AOvVaw2-EsB8Sofh_KrlTvkcmbDC&ust=1563447947472932
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3.1.1 Talin 
 
Po referendumu leta 2012 ("za" je glasovalo 2/3 volivcev) je 1. 1 2013 Talin postal prva 
evropska prestolnica, ki je svojim prebivalcem zagotovila brezplačni javni prevoz z 
namenom, da bi znatno zmanjšali vožnje z avtomobili (van Hulten, 2015). 
 
 

Slika 2: Brezplačni javni prevoz v glavnem mestu 
 

 
 

Vir: Spletna stran: https://frepubtra.blogspot.com/2013/09/a-visit-to-summer-school-capital-of.html. 

 
 
 
V študiji, katere ugotovitve povzemamo v nadaljevanju, so preučene spremembe v vzorcih 
potovanj, ki temeljijo na podatkih o navadah pred uvedbo brezplačnega javnega prevoza in 
po njem (približno eno leto po uvedbi). Raziskava temelji na naključnem vzorcu 1500 
gospodinjstev. Analizirani so učinki prehoda, zadovoljstvo, pa tudi učinki z vidika pravičnosti, 
zaposlitvenih možnosti ipd. Skoraj leto po uvedbi novega sistema se je uporaba javnega 
prevoza povečala in mobilnost prebivalcev z nizkimi dohodki se je izboljšala (Cats in drugi, 
2016). S tem so bili doseženi zastavljeni cilji. 
 
Rezultate analize (po posameznih kazalcih) kratko povzemamo v nadaljevanju (povzeto po 
Cats in drugi, 2016). 
 
Talin ima približno 420.000 prebivalcev.  Brezplačni prevoz so uvedli kot del politike za 
spodbujanje trajnostnih prometnih rešitev. Sistem javnega prevoza v Talinu je sestavljen iz 5 
tramvajskih prog, 8 linijskih avtobusnih prog in 57 običajnih avtobusnih prog (gl. sliko 3) (Cats 
in drugi, 2016).  
 
 
  

https://frepubtra.blogspot.com/2013/09/a-visit-to-summer-school-capital-of.html
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD7pni57vjAhXxMewKHUfWAxIQjRx6BAgBEAU&url=https://frepubtra.blogspot.com/2013/09/a-visit-to-summer-school-capital-of.html&psig=AOvVaw2-EsB8Sofh_KrlTvkcmbDC&ust=1563447947472932
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Slika 3: Javni prevoz – Talin 
 

 
 
Vir: Cats in drugi, spletna stran: https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-016-9695-5  

 
 
 
Učinki 
 
Izbira načina potovanja 
 
Po uvedbi brezplačnega prevoza ostaja povprečno število potovanj na osebo skoraj 
nespremenjeno: leta 2012 - 1,98 in 1,96 v letu 2013. Deleži so bili izračunani na podlagi 
analize evidenc "potovalnega dnevnika" za različne socialno-demografske skupine in mestne 
četrti (Cats in drugi, 2016).  
 
Slika 4 prikazuje razčlenitev po vrsti uporabe prevoznih sredstev oziroma mobilnost v letih 
2012 in 2013. Očitno je, da se je delež uporabe javnega prevoza povečal z že tako visoke 
ravni s 55 % na 63 %, torej še za 14 %. Iz slike 4 je razvidno, da se je zmanjšalo tudi število 
voženj z avtomobilom (Cats in drugi, 2016). 
 
 
  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-016-9695-5
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Slika 4: Mobilnost v Talinu 
 

Legenda /prevod: 
Modra: javni prevoz (public transport) 
Rdeča: avtomobili (car) 
Zelena: hoja (walking) 
Vijolična: kolo (bicycle) 
Svetlo modra: drugo (other) 

 
 
 

Vir: Cats in drugi: https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-016-9695-5 

 
 
Dostopnost in pravičnost 
 
Eden od glavnih ciljev nove politike je bil tudi izboljšati dostopnost voženj za določene 
("ranljivejše") skupine ljudi. Po uvedbi brezplačnega javnega prevoza se je občutno 
zmanjšal delež tistih, ki pred tem niso potovali, in sicer z 18 % na 13 %. Kar pomeni, da se 
je mobilnost povečala (tudi za brezposelne osebe, upokojence, starše na starševskem 
dopustu). Zmanjšalo se je tudi število lastnikov avtomobilov (Cats in drugi, 2016). 
 
 
Zaposlitvene možnosti 
 
Večja dostopnost in mobilnost pripomoreta k vključevanju več ljudi v več različnih 
dejavnosti. Razširi se potencialno območje iskanja zaposlitve in dela, stroški prevoza so 
manjši tako za zaposlene kot za delodajalce. Delež anketirancev, ki so kot razlog navedli, 
da so morali zaradi mobilnosti v zadnjih dveh letih opustiti zaposlitveno priložnost, je bil v 
obeh letih 5 %. Glavni razlogi so bili skoraj identični: 40 % jih je omenjalo razdaljo in dolg 
čas potovanja, 31 % povezljivost, 12 % pa jih je kot glavni razlog navedlo stroške 
potovanja z javnim prevozom. Slednje je lahko povezano z možnostmi zaposlitve izven 
mesta. Rezultati raziskave kažejo, da je cena vozovnic razmeroma zanemarljiv dejavnik pri 
t. i. zamujenih zaposlitvenih možnostih. Glavni razlogi za zmanjšanje zaposlitven ih 
priložnosti zaradi mobilnosti so predvsem slabe povezave. Kljub temu 40 % brezposelnih 
meni, da so se zaposlitvene možnosti po uvedbi brezplačnega prevoza izboljšale, 4 % pa 
jih meni, da je to negativno vplivalo na njihovo iskanje zaposlitve (več: Cats in drugi, 2016). 
 
 
Nakupovanje in druge dejavnosti v prostem času 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-016-9695-5
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Da bi preverili, ali brezplačni javni prevoz vpliva na vzorce mobilnosti in potovalne navade, so 
anketirane vprašali o njihovih najbolj priljubljenih območjih za nakupovanje in dejavnosti v 
prostem času. Staro mestno jedro in glavni "nakupovalni okraji" so ostali med najbolj 
privlačnimi kraji za nakupovanje in preživljanje prostega časa. Skoraj 15 % jih je navedlo, da 
je uvedba brezplačnega prevoza vplivala na njihovo izbiro lokacije (Cats in drugi, 2016). 
  
 
Zadovoljstvo, stališča in sprejemljivost 
 
Nezadovoljstvo s stroški potovanja z javnim prevozom je bilo med vzroki za uvedbo 
brezplačnega javnega prevoza. Oglejmo si analizo vplivov na zadovoljstvo potovanj.  
 
Zadovoljstvo pri prevozu/potovanju 
 
Uvedbi brezplačnega prevoza je sledilo povečanje zadovoljstva s 3,20 na 3,35 (na lestvici od 
1–5). Na vprašanje, ali se je javni prevoz v zadnjem letu spremenil na boljše ali slabše, jih je 
44,3 % odgovorilo, da se je v letu 2013 spremenil na bolje, kar je skoraj dvakrat več kot leta 
2012 (23,8 %). V obeh letih je približno 5 % vprašanih odgovorilo, da se je spremenilo na 
slabše (Cats in drugi, 2016). 
 
Anketirane so prosili tudi za oceno najbolj problematičnih področij v Talinu. Leta 2013 je bil 
javni prevoz uvrščen med tri najbolje opravljene komunalne storitve od skupaj 23 storitev. 
Leta 2012 je zasedal sedmo mesto. Anketirane so prosili, naj navedejo tri glavne težave, 
povezane s storitvami javnega prevoza. Delež anketirancev, ki so izjavili, da so zadovoljni in 
ni nič problematičnega, se je povečal s 7,6 % na 18,4 %. Kot težave pa so najpogosteje 
navedli prisotnost brezdomcev ali pijanih potnikov (Cats in drugi 2016). 
 
 
Sprejemljivost brezplačnega prevoza 
 
Rezultati ankete kažejo, da so ljudje pozitivno gledali na učinke brezplačnega prevoza (Cats 
in drugi, 2016).  
 
Med potniki, ki po uvedbi brezplačnega prevoza pogosteje uporabljajo javni prevoz (14,4 % 
vseh vprašanih), jih je 45 % navedlo, da so to storili v prvem tednu njegove uvedbe, 28 % pa 
je to storilo v prvem mesecu (Cats in drugi, 2016).  
 
 
Prijava bivališča 
 
Eden izmed ciljev uvedbe brezplačnega prevoza je bil tudi povečanje prihodkov iz lokalnega 
davka. To je uspelo, saj se je leta 2013 v Talinu prijavilo novih 11.000 prebivalcev. Ti letno 
prispevajo približno 11 milijonov EUR, kar je skoraj enako izgubljenemu dohodku (za 
brezplačni prevoz) (Cats in drugi, 2016).  
 
Po mnenju avtorjev študije je treba učinke spremljati dolgoročno in ugotavljati, ali so rezultati, 
doseženi v obdobju te analize, trajni. Analiza stroškov in koristi mora vključevati tudi širše 
gospodarske koristi, kot so učinki na trgu dela ipd. (Cats in drugi, 2016) . 
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3.2 Nemčija21 
 
V Nemčiji imajo nekoliko manj izkušenj s stalnim zagotavljanjem brezplačnega javnega 
prevoza.  
 
Navedimo primer mesta Templin. Templin je mesto z okoli 16.500 prebivalci. Sistem javnega 
prevoza ni bil dobro razvit. Imeli so štiri mestne in več regionalnih prog. Delež avtomobilov v 
mestu je bil zelo velik. Dnevno je v mesto prispelo 17.000 avtomobilov. Javni prevoz je bil 
subvencioniran s 86 %, vendar ga je uporabljalo le 41.000 potnikov (van Hulten, 2015).  
 
V okrožju Uckermark so se skupaj z družbo za javni prevoz (Uckermärkische 
Verkesgesellschaft) in mestom odločili, da decembra 1997 poizkusno uvedejo brezplačni 
javni prevoz. Višje stroške je krilo mesto Templin. Zaradi uvedbe brezplačnega javnega 
prevoza se je znatno povečalo število avtobusnih postajališč (iz 27 na 42), avtobusi so vozili 
pogosteje – na 20 minut. Postaje so bile obnovljene in mesto je ponovno postalo privlačno za 
obiskovalce/občane. Javni avtobus je dobil svoj logotip. Mesto oglašuje brezplačni javni 
prevoz (van Hulten, 2015). 
 
Višje stroške so pokrili z višjim turističnim davkom, poslovnim oglaševanjem v okviru sistema 
javnega prevoza in parkirninami (van Hulten, 2015).  
 
Učinki uvedbe brezplačnega prevoza so bili zelo veliki: v prvem letu se je število potnikov 
povečalo za 750 % (več: van Hulten, 2015). 
 
 
3.3 Poljska22 
 
Na Poljskem je javni prevoz subvencioniran ali brezplačen, a večinoma ne za vse. Slika 5 
prikazuje znak za brezplačni prevoz v mestu Gniezno. 
 
Slika 5: Brezplačni avtobusni prevoz na Poljskem (Gniezno) 
 

 
 
Vir: Spletna stran: https://komunikacja.gniezno.pl/aktualnosci/bezplatna-komunikacja-miejska-w-wakacje-2019-r/ 
 

Praktične izkušnje prikazujemo na primeru mesta Żory, ki je kot prvo mesto uvedlo 
brezplačni javni prevoz, in sicer 1. 5. 2014. 
 

                                                           
21

 van Hulten (2015). 
22

 Prav tam. 

https://komunikacja.gniezno.pl/aktualnosci/bezplatna-komunikacja-miejska-w-wakacje-2019-r/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4hu-X47vjAhUFLVAKHcFaCf0QjRx6BAgBEAU&url=https://komunikacja.gniezno.pl/aktualnosci/bezplatna-komunikacja-miejska-w-wakacje-2019-r/&psig=AOvVaw3XVY0lXjDVUX7zQpBBU3cI&ust=1563446623982694
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Vožnja z lokalnimi avtobusi je brezplačna za vse – ne le za  prebivalce s stalnim bivališčem, 
ampak tudi za občasne obiskovalce, turiste, tujce. V shemo je vključenih sedem lokalnih 
avtobusov; proge izven meje občine niso vključene. Brezplačni javni prevoz se izvaja kot 
eden izmed ukrepov za preprečevanje zmanjševanja števila prebivalstva. 
 
 
Slika 6: Brezplačni avtobusni prevoz v poljskem mestu (Żory) 
 

 
Vir: Spletna stran:  http://zory.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bezplatna-komunikacja-zory-awantura-w-
autobusie,3779872,artgal,t,id,tm.html.  

 
Občina ima približno 60.000 prebivalcev. Uporabniki lokalnih avtobusov so večinoma otroci 
in starejši. Zlasti za družine, ki imajo veliko otrok, je takšen ukrep velik prispevek/podpora k 
družinskemu proračunu.23 Pri uvajanju sprememb so bila upoštevana dejstva, da se mesto 
hitro razvija in širi (oddaljenost novih mestnih četrti od središča mesta - centra). Z 
brezplačnim prevozom so pomagali tudi trgovinam in storitvenim podjetjem (privabljanje 
novih in ohranjanje starih strank). Pred ukrepom, torej pred letom 2014, se je število potnikov 
postopno zmanjševalo, kar je povzročilo povišanje stroškov javnega prevoza, ki jih je morala 
plačati občina. 
 
Prednosti brezplačnega javnega prevoza (za vse) so naslednje: 

- povečanje števila potnikov v avtobusih, 
- manj avtomobilov v mestu, 
- manjše onesnaževanje zraka z izpušnimi plini, 
- manj prometnih zastojev v mestu, 

                                                           
23

 Eden izmed prebivalcev je naredil brezplačno mobilno aplikacijo z urnikom avtobusov v zahvalo županu, ker se 
njegovi štirje otroci lahko brezplačno vozijo (van Hulten, 2015). 

 

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bezplatna-komunikacja-zory-awantura-w-autobusie,3779872,artgal,t,id,tm.html
http://zory.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bezplatna-komunikacja-zory-awantura-w-autobusie,3779872,artgal,t,id,tm.html
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- več brezplačnih parkirnih mest v mestu, 
- mesto je "oživelo" (prebivalci uživajo v kulturnih dogodkih, v rekreacijskih centrih in pri 

športu), 
- trgovine so bolj obiskane, 
- družine in prijatelji se večkrat obiskujejo,  
- center mesta je pogosteje obiskan ipd. (van Hulten, 2015). 

Mesto je dobilo ugled po vsem svetu, saj so mediji in novinarji obširno pisali o njem. 
 
Slabosti uvedbe brezplačnega prevoza niso zaznali. 
 
Omenimo še, da so pred uvedbo opisanega projekta prebivalci imeli možnost izraziti svoje 
mnenje, kar je bilo v precejšnjo pomoč. Predloge so pošiljali po pošti, elektronski pošti ali pa 
so prišli osebno na razgovor. Po treh mesecih dialoga so se odločili, da uporabijo vse zamisli 
za spremembo sistema glede avtobusnih linij, lokacij postajališč in urnikov, saj so želeli imeti 
popoln sistem za njihove prebivalce (van Hulten, 2015). 
 
 
3.4 Švedska24 
 
3.4.1 Kölsillre 
 
V majhni vasi Kölsillre s 100 prebivalci v občini Ånge so zaradi stroškov in majhnega števila 
potnikov ukinili tradicionalno avtobusno linijo. Vzpostavljena je bila nova fleksibilna 
avtobusna linija (Kölsillre Byabuss).  
 
Vaščani prek spletne strani (www.byabussen.se) zaznamujejo, kdaj želijo avtobus uporabiti, 
drugi pa se jim lahko pri tej vožnji pridružijo. Avtobus se v glavnem uporablja za prevoz iz 
vasi do mesta Ånge, a so možne tudi vožnje v druge kraje znotraj občine Ånge. 
 
Avtobus vozijo sami prebivalci Kölsillre, sicer pa ga lahko uporabi vsak, tudi obiskovalci. 
Uporabniki so tako družine z otroki kot starejši. Za projekt je odgovoren regionalni oddelek za 
javni prevoz (regional transit authority) skupaj z občino Ånge. Avtobus je dalo v najem 
zasebno podjetje.  
 
Učinki 
 
Prebivalci vasi pravijo, da se sedaj udeležijo več kulturnih dejavnosti, večkrat odidejo v 
gledališče in kino ter jedo v restavracijah. Starejši ljudje (so zelo pogosti uporabniki 
avtobusa) imajo več družabnega življenja in so lahko bolj aktivni. Ljudje so se približali drug 
drugemu in postali so bolj povezani. Avtobus jim pride prav tudi kot vožnja na delo oziroma v 
službo. 
 
Vaški avtobus v Kölsillreju je bil del projekta, imenovanega "Rural Transport Solutions", 
financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund) 
prek programa "Severna periferija" 2007–2013 (Northern Periphery). 
 
Začetni načrt je bil, da se po koncu projekta začne pobirati pristojbina za vse prevoze, 
vendar je avtobus še vedno brezplačen (van Hulten, 2015). 
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 V celoti povzeto po van Hulten, 2015. 

http://www.byabussen.se/


23 
 

3.4.2 Kristinehamn 
 
V kraju Kristinehamn s 23.700 prebivalci je bil leta 1997 vpeljan brezplačni javni prevoz, po 4 
letih pa je bil ukinjen. Brezplačni so bili le lokalni avtobusi. Pravico do brezplačne vožnje so 
imeli vsi uporabniki.  
 
V mestu se je promet skoraj podvojil, na podeželju se je povečalo za 8 %. Največje število 
potnikov  je bilo med zaposlenimi. 
 
Učinki 
 
V anketi je 24 % prebivalcev izjavilo, da bi uporabilo avto namesto avtobusa, če ne bi bil 
zastonj. Povečanje vozačev/števila potnikov v mestu je dalo celotnemu projektu pozitiven 
rezultat glede na razmerje med stroški in koristmi, medtem ko za podeželje tega ne moremo 
trditi (van Hulten, 2015) 
 
Ponovna uvedba voznin je povzročila upadanje  števila potnikov, a še vedno jih je bilo 15 % 
več kot pred uvedbo brezplačnega javnega prevoza. Prevozna sredstva v mestu so bila zelo 
natrpana, cene vozovnic pa so se povečale zaradi financiranja uvajanja novih prog. Število 
potnikov se je zmanjševalo.  
 
Javni prevoz upravlja regionalni oddelek za javni prevoz (regional public transit authority) in 
občina Kristinehamn (van Hulten, 2015). 
 
 
 
IV ZAKLJUČEK 
 
V mestih obravnavanih držav članic Evropske unije pogosto velja posebna ureditev javnega 
prevoza, še posebej za določene kategorije ljudi (starejše, mlade in invalide).  
 
Praksa je različna. Na primer, v nekaterih mestih imajo brezplačen prevoz vsi prebivalci 
(Talin v Estoniji). Ugodnosti/popuste imajo na primer starejši občani od 65 let v Tartuju v 
Estoniji, v Rakvereju v Estoniji pa starejši od 70 let. Ugodnosti nudijo tudi Češke železnice, in 
sicer  starejšim od 70 let, starejši imajo ugodnosti tudi v regionalnem in mestnem prometu, 
na območju Prage pa imajo prevoz brezplačen. Na Danskem starejši državljani 65 ali več let 
po vsej državi uporabljajo javni prevoz po znižani ceni. Upokojenci na Poljskem so v večini 
mest upravičeni do 50 % popusta, za starejše od 70 let pa je prevoz brezplačen. Ugodnosti 
zasledimo tudi v Romuniji, na Švedskem in v drugih državah. 
 
Posebna cenovna ureditev v javnem prometu velja tudi za invalide oziroma težje prizadete 
osebe. Ti na primer pod zakonsko določenimi pogoji potujejo brezplačno: na Češkem, 
Madžarskem, v Estoniji, Latviji, Nemčiji, ali po znižani ceni (na Danskem, Češkem,  v 
Nemčiji, na Poljskem, v Italiji). 
 
Posebno ureditev zasledimo tudi za nekatere druge skupine ljudi, zlasti za mlade. Tako imajo 
brezplačen javni prevoz osnovnošolci v Latviji, v Nemčiji pa mladim/študentom nudijo 
popuste različne univerze.  
 
Posebne ugodnosti imajo tudi otroci in mladostniki, ki so hkrati invalidi. Ugodnost običajno 
velja tudi za osebe, ki invalide spremljajo. 
 
Izkušnje posameznih držav, ki so uvedle brezplačen ali subvencioniran javni prevoz, so zelo 
pozitivne. 
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V Estoniji so ocenili, da se je po uvedbi nove politike promet preusmeril z avtomobilov na 
javni promet, uporaba javnega prevoza se je povečala, delež uporabnikov avtomobilov pa 
zmanjšal. Povečalo se je tudi število prebivalcev, registriranih v glavnem mestu, kar je 
pomenilo večji prihodek z naslova davkov. Izboljšala se je mobilnost, ljudje so vzpostavili 
nove socialne vezi ipd.  
 
Pozitivne učinke so navedli tudi v Nemčiji, v mestu Templin in na Poljskem v mestu Zory. Kot 
prednosti takšnega načina so navedli: večje število potnikov v mestnih avtobusih, manj 
avtomobilov v mestu, več parkirnih mest v mestu, boljši obisk trgovin, manjše onesnaženje 
zraka ipd. Slabosti niso našli/navedli. 
 
V vasi Kölsillre na Švedskem pa so kupili avtobus, katerega upravljajo prebivalci sami. Prek 
spletne strani označijo, kdaj ga želijo uporabiti, drugi pa se lahko vožnji pridružijo. Prebivalci 
so postali mobilnejši, obiskujejo več kulturnih dejavnosti, imajo več družbenega življenja, so 
lahko bolj aktivni in družabni.  
 
Lokalne skupnosti lahko v okviru nalog oziroma prizadevanju in skrbi za čim bolj kvalitetno 
življenje svojih občanov vzpostavijo/zagotovijo subvencioniran ali brezplačni javni prevoz. 
Tudi v slovenskih občinah smo našli takšne primere (Murska Sobota, Ljubljana, Ruše in 
druge). In tudi v slovenskih občinah so navedli veliko pozitivnih učinkov po uvedbi "nove 
prometne politike." Gre za doseganje ciljev, kot so: spodbujanje in ohranjanje mobilnosti 
starejših, socialna vključenost ipd. 
 
 
Pripravila: 
 
dr. Katarina Žagar 
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PRILOGA A: Javni prevoz v nekaterih občinah 
 
 

Tabela 1: Brezplačni javni prevoz v (nekaterih) slovenskih občinah 

 
OBČINA/ 
KAZALCI 

VELENJE (LOKALC) PTUJ NOVA GORICA MURSKA SOBOTA 
(SOBOČANEC) 

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV 

24.939 17.793 13.491 11.129 

OD KDAJ JE 
BREZPLAČEN 

september 2008 konec leta 2015 april 2006 september 2007 

ŠTEVILO LINIJ 5 2 5 2 

NAJPOGOSTEJŠI 
UPORABNIKI 

Dijaki, študenti, šolarji, 
upokojenci, drugi. 

Vse generacije, 
prevladujejo 
starejši. 

Šolajoči (50 %), 
upokojenci 
(dobrih 20 %), 
zaposleni (20 
%), drugi (10 %) 

Osnovnošolci, dijaki in 
starejši upokojenci. 

UČINKI Izboljšanje lokalne 
mobilnosti, 
razbremenitev 
mestnega jedra, 
zmanjšanje emisij 
CO2. 

Rast števila 
uporabnikov. 

Do dvakratno 
povečanje 
števila 
prepeljanih 
potnikov v 
zadnjih 10 letih. 

Več kot enkratno 
povečanje števila 
prepeljanih potnikov v 
zadnjih 10 letih. 

FINANCIRANJE Iz proračuna MO 
Velenje, WG 
Projektiranje, 
investiranje in 
inženiring d.o.o 
(Nakupovalni center 
Velenjka) 300 
EUR/mesec, 
Komunalno podjetje 
Velenje d.o.o., 1000 
EUR/mesec 

Proračun (70 % 
Nova Gorica, 30 
% Šempeter-
Vrtojba). 

Proračun. Proračun. 

ŠT. PREPELJANIH 
POTNIKOV LETNO 

400.000 73.807  
(leta 2017). 

Več kot 500.000 129.566  
(leta 2015). 

STROŠEK V EUR 355.446.08 108.446 500.000 120.000 

CILJI V 
PRIHODNOSTI 

Brezplačen prevoz v 
celotni občini; 
posodobiti vozni park, 
čistejši in okolju 
prijazni avtobusi. 

Razvoj dodatnih 
linij. 

Številni ukrepi v 
okviru 
prometnega 
načrta in 
strategije za 
mesto. 

Proučitev možnosti 
integracije primestnih in 
mestnih linij, da bi 
povečali število odhodov 
na uro; poenostaviti 
mrežo linij skozi mesto. 

     
Vir: Prezelj, Metka (2018): V Estoniji brezplačen javni prevoz, kaj pa v Sloveniji? SiolNET., spletna stran: 
https://siol.net/avtomoto/promet/v-estoniji-brezplacen-javni-prevoz-kaj-pa-v-sloveniji-472511.  

 
 
 
 
 
  

https://siol.net/avtomoto/promet/v-estoniji-brezplacen-javni-prevoz-kaj-pa-v-sloveniji-472511
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PRILOGA B: Število vozovnic in cena (popusti) za upokojence - odgovori 
slovenskih prevoznih podjetij in Slovenskih železnic  

 
 

Tabela 1: Odgovori slovenskih prevoznih podjetij in Slovenskih železnic glede prodaje 
vozovnic za upokojence 

 
Podjetje Datum 

prejetja 
odgovora 
(kronološko 
– padajoče) 

Prodaja 
mesečnih, 
letnih, 
terminskih 
vozovnic za 
upokojence 

Število prodanih 
vozovnic 
upokojencem in 
cena/popust 

Opombe 
 

Drugo 

LPP  
JAVNO 
PODJETJE 
LJUBLJANSKI 
POTNIŠKI 
PROMET,  
D.O.O. Ljubljana 

7. 8. 2019 Da. Št. prodanih kosov 
mesečnih 
upokojenskih 
vozovnic v: 
MESTNEM prometu 
(vsa tri območja, gl. 
prilogo C): leta 2016: 
95.996, leta 2017: 
92.484, leta 2018: 
90.739; 
v MEDKRAJEVNEM 
prometu: leta 2016: 
323, leta 2017: 344, 
leta 2018: 376. 
Cene v mestnem 
prometu in 
integriranih linijah: 
prevoz v enem 
območju: 20 EUR, 
prevoz v dveh 
območjih: 40 EUR, 
prevoz v treh 
območjih: 60 EUR 
(gl. prilogo C: Cenik 
in shema območij v 
mestnem prometu). 

Pogoj za pridobitev 
upokojenske vozovnice je 
odločba ZPIZ o upokojitvi, 
vozovnico lahko kupijo tudi 
starejši po dopolnitvi 65 leta 
na podlagi osebnega 
dokumenta. 
 
V letih 2016, 2017 in 2018 so 
bile cene v območnem 
sistemu enake (gl. tudi 
prilogo C). 

- 

Slovenske 
železnice  
SŽ – Potniški 
promet, d.o.o. 

1. 8. 2019 Da. Na podlagi kartice 
SENIORJI je bilo 
prodanih: 
leta 2016: 209.199 
enkratnih vozovnic s 
30 % popustom in 
35.939 vozovnic s 50 
% popustom; 
leta 2017: 194.354 
enkratnih vozovnic s 
30 % pop. in 34.569  
s 50 % popustom; 
leta 2018: 187.101 
enkratnih vozovnic s 
30 % popustom in 
33.444 vozovnic s 50 
% popustom. 
 
Od 21. 5. 2018 do 
13. 12. 2018 je bilo 
prodanih 38 vozovnic 
po ponudbi ZLATKA. 

Potnikom starejšim od 60 let, 
starostnim in invalidskim 
upokojencem ter otrokom in 
mladim, ki  prejemajo 
pokojnino po starših, s 
stalnim bivališčem v 
Sloveniji, imetnikom SŽ 
kartice ugodnosti – 
SENIORJI, ki stane 10 EUR 
in velja eno leto nudijo 
popuste v naslednji višini: 
30 % za vsa potovanja od 
poned. do petka (v 
notranjem prometu), 
50 % za potovanja ob 
sobotah, nedeljah in 
praznikih (v notranjem 
prometu), 
50 % v mednarodnem 
prometu s Hrvaško, 
15 % Railplus popust v 
mednarodnem prometu. 

Od 21. 5. 2018, 
starejšim od 65 let 
nudijo celoletno 
vozovnico Zlatka. 
Ta pavšalna 
vozovnica omogoča 
neomejeno št. 
potovanj po 
slovenskih progah 
vse dni v letu po 
ceni 299 EUR, za 
dve osebi pa 499 
EUR. Tako lahko 
potovanje  stane na 
dan le 0,82 EUR. 

Nomago d.o.o. 31. 7. 2019 Da. Podatki o številu 
mesečnih vozovnic 
za upokojence po 
občinah: Zagorje ob 

Podatki se nanašajo na dan 
31. 7. 2019. 
V občinah Zagorje ob Savi in 
Trbovlje razliko do polne 

Evidence o starosti 
uporabnikov ne 
vodijo. 
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Savi: prodanih 105 
vozovnic po ceni 5 
EUR, 
Trbovlje: 441 
vozovnic po ceni 5 
EUR, 
Hrastnik: 71 vozovnic  
po ceni 10 EUR, 
Celje: prodanih 51 
vozovnic s 40 % 
popustom. 

cene subvencionira občina. 
 

INTEGRAL 
BREBUS 
BREŽICE d.o.o. 

25. 7. 2019. Ne. - - V zadnjih letih niso 
prodali nobene 
letne, mesečne ali 
terminske 
vozovnice za 
upokojence. 

Zgornji Zavratnik 
d.o.o. 

24. 7. 2019 Ne. - - Ne prodajajo 
mesečnih, letnih ali 
krajših terminskih 
vozovnic za 
upokojence. 

AVTOBUSNI 
PROMET  
Murska Sobota. 
d. d. 

23. 7. 2019 Ne. - Posamezni upokojenci so 
predlagali uvedbo popustov 
ob nakupu enkratne 
vozovnice. 
 

Ne prodajajo 
vozovnic, ki bi se 
glasile na 
upokojence. Od 
upokojencev ali 
njihovih združenj 
niso prejeli pobud 
za uvedbo 
upokojenskih 
vozovnic. 

INTEGRAL 
VOZNIK d.o.o. 
Novo mesto 

23. 7. 2019 Ne. - - Tovrstnih vozovnic 
nimajo v ponudbi. 

 
Vir: Odgovori posameznih podjetij, julij in avgust 2019. 
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PRILOGA C: Število prodanih vozovnic, cenik in območja LPP 

 
 
ŠTEVILO PRODANIH VOZOVNIC (tabeli 1 in 2) 
 

 
Tabela 1 : Število prodanih kosov mesečnih upokojenskih vozovnic po letih v mestnem in 

prometu 

 
OBMOČJA/LETO 2016 2017 2018 

1 95.765 92.236 90.461 

2 194 209 226 

3 37 39 52 

SKUPAJ 95.996 92.484 90.739 

Vir: LPP, avgust 2019 

 
 

Tabela 2: Število prodanih kosov mesečnih upokojenskih vozovnic po letih v medkrajevnem 
prometu  

 
2016 2017 2018 

323 344 376 

Vir: LPP, avgust 2019. 

 
 
CENIK (tabela3) 
 
Tabela 3: Cenik splošnih, upokojenskih, priložnostnih in količinskih vozovnic v medkrajevnem 

prometu (z DDV, v EUR, veljaven od 1. 6. 2019) 

 
 
 
Cona 

 
 
Razdalja 
v km 

 
 
Priložnostna 
vozovnica 

 
Splošna 
mesečna 
vozovnica 

 
Upokojenska 
mesečna 
vozovnica 

Količinska 
vozovnica 
(10 
voženj) 5 
% popust 

Količinska 
vozovnica 
(20 
voženj) 
7,5 % 
popust 

Količinska 
vozovnica 
(30 
voženj) 10 
% popust 

1 1-5 1,30 41,60 41,18 12,35 24,05 35,10 

2 6-10 1,80 57,60 57,02 17,10 33,30 48,60 

3 11-15 2,30 73,60 72,86 21,85 42,55 62,10 

4 16-20 2,70 86,40 85,54 25,65 49,95 72,90 

5 21-25 3,10 99,20 98,21 29,45 57,35 83,70 

6 26-30 3,60 115,20 114,05 34,20 66,60 97,20 

7 31-35 4,10 131,20 129,89 38,95 75,85 110,70 

8 36-40 4,70 150,40 148,90 44,65 86,95 126,90 

9 41-45 5,20 166,40 164,74 49,40 96,20 140,40 

10 46-50 5,60 179,20 177,41 53,20 103,60 151,20 

11 51-55 6,00 192,00 190,08 57,00 111,00 162,00 

12 56-60 6,30 201,60 199,58 59,85 116,55 170,10 

13 61-65 6,70 214,40 212,26 63,65 123,95 180,90 

14 66-70 6,90 220,80 218,59 65,55 127,65 186,30 

Izročena prtljaga 1,30 Nespremljana 
prtljaga 

2,50    

Vir: LPP, avgust 2019. 

 
Opombe: 
 
"Cena splošne mesečne vozovnice je izenačena s ceno neimenske mesečne vozovnice." 
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Pri ceni upokojenske mesečne vozovnice je upoštevan 28 % komercialni popust. 
Cena enosmerne mesečne vozovnice je 50 % navedenih cen. 
 
Neimenska vozovnica je prenosna vozovnica, velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega 
delovnega dne v naslednjem mesecu. Tarifna lestvica je objavljena v Uradnem listu RS št. 29/2019. 
2019. 
 
"Količinske vozovnice veljajo do petega dne v tretjem mesecu šteto od izteka tekočega meseca 
nakupa. Datum veljavnosti voženj je zapisan na računu. Po pretečenem datumu veljavnosti vse 
neporabljene vožnje na količinski vozovnici nepovratno zapadejo oziroma se izničijo brez obveznosti 
prevoznika do povrnitve kupnine za neporabljene vožnje na količinski vozovnici. Vrednost 
neporabljenih voženj ni mogoče prenesti na katerokoli drugo vozovnico" (LPP, avgust 2019). 
 
 

SHEMA OBMOČIJ LPP  
 
Spletna stran: 

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/shema_obmocij_november_2017_poenoten_placilni
_sistem_v_vseh_obmocij_sple_0.pdf.  
 
 
 
 

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/shema_obmocij_november_2017_poenoten_placilni_sistem_v_vseh_obmocij_sple_0.pdf
https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/shema_obmocij_november_2017_poenoten_placilni_sistem_v_vseh_obmocij_sple_0.pdf

