
 

POTOVANJA  ŽELEZNIČARJEV PO  EVROPI IN SLOVENIJI  
 

 
Vlak je zagotovo prevozno sredstvo, ki potniku ponuja najboljše doživetje pokrajine po kateri je 
speljana železniška proga in je vedno prava izbira za prevoz.  Brezskrbna vožnja, opazovanje 
pokrajine, klepet z otroci, prijatelji, prebiranje knjige ali časopisa ali  prijeten spanec. Pa brez 
neprijetnih zastojev, kot v cestnem prometu  in iskanje dragih parkirnih prostorov ni potrebno.  Ne 
smemo pozabiti na ekologijo, kjer je vlak naravi najbolj prjazen način potovanja.   
 
V široli paleti ponudb za nakupe železniških vozovnic je izbira namenjena tudi zaposlenim na 
Slovenskih železnicah, ki imajo lepo možnost, da z zelo ugodnimi cenami in popusti izbirajo svoje 
železniške poti. 
 
Naj spomnimo, da so zaposleni v vseh družbah skupine Slovenskih železnic upravičeni do popustov za  
potovanja z vlaki po Evropi in Sloveniji.  S popustom lahko potujejo tudi  njihovi družinski člani, to so 
otroci do 26 leta starosti in zakonski ali zunajzakonski partnerji. Posebej pa velja poudariti, da so vse 
ponudbe namenjene tudi upokojencem in njihovim družinski članom. 
 
Dejansko so popusti za železničarje del široke palete ponudb, ki jih železniški prevozniki tudi drugod 
po Evropi nudijo posameznim ciljnim skupinam potencialnih uporabnikov potnikov. 
 
 

Potovanja po Evropi z izkaznico FIP 
 
Slovenske železnice oz. družba SŽ-Potniški promet imajo sklenjene sporazume z 36 evropskimi 
železniški prevozniki in tudi ladijskimi družbami. V tem primeru gre za mednarodno sodelovanje pri 
organiziranju prevozov železničarjev, kateremu je sicer že grozilo, da bo ponudbo ukinilo.  Na srečo 
se to ni zgodilo.  Ponudba FIP v tem primeru primerljiva s ponudbo Inter Rail vozovnic, katere 
privabijo vsako leto več uporabnikov na potovanj z vlaki.  Ponudba izkaznic FIP je naslednja: 
 
Za aktivno zaposlene  
-   enkrat letno brezplačno potovanje po izbranih evropski državah oz z železniškimi prevozniki; 
-   50 do 75 odstotkov popusta za neomejeno število posameznih potovanj; 
 
Za družinske člane zaposlenih  
-   enkrat letno brezplačno potovanje v določenih evropski državah oz z železniškimi prevozniki; 
-   50 do 75 odstotkov popusta za neomejeno število posameznih potovanj; 
 
Za upokojence in njihove družinske člane 
-   enkrat letno brezplačno potovanje v določenih evropski državah oz z železniškimi prevozniki; 
-   50 do 75 odstotkov popusta za neomejeno število posameznih potovanj; 
 
Pregled ponudbe po državah je v tabeli 
 
Pri brezplačnih potovanjih se na podlagi veljavne izkaznice FIP naročijo prevozni kuponi za 
posamezno izbrano državo.  Pri potovanjih popustom  se vozovnice kupijo na podlagi veljavne 
izkaznice FIP na vseh mednarodnih blagajnah v Sloveniji in tudi v drugih evropskih državah. In prav 
slednje je pomembno vedeti, saj se veljavno Izkaznico FIP priporočljivo vedno imeti pri sebi. Tudi če 
se na pot v tujino odpravite z avtomobilom ali letalom, vam FIP kjerkoli omogoča nakupe veliko 
cenejših vozovnic.   



 
 
Izkaznica FIP oz. letna ugodnost stane 10 EUR. Cene posameznih potovanj so  odvisne od izbrane 
relacije. V primeru koriščenja brezplačnega potovanja se lahko v enem bloku izbere do 7 prevoznikov 
in plača se le pavšalna cena izdaje vozovnic oz. kuponov  v višini 10 EUR. 
 
Torej to pomeni da lahko na primer do  Dunaja ali Hamburga in nazaj potujte že za 20 evrov. 
 
Pred potovanjem se priporoča dobro načrtovanje poti in upoštevanje pogojev posameznih 
prevoznikov.  Pri potovanjih z določenimi hitrimi vlaki v Franciji, Španiji, Italiji inp. je potrebno v 
vsakem primeru plačati pavšalno rezervacijo sedeža ali dodatek, enako velja tudi za uporabo 
spalnikov in ležalnikov. 
 

Potovanja po Sloveniji z izkaznico SP 
 
Za potovanja z vlaki po Sloveniji so v ponudbi izkaznice SP, ki so v obliki čip kartice na kateri je zapis 
števila potovanj s popustom. Ob uporabi izkaznice oz. nakupu vozovnice se število potovanj 
avtomatsko zmanjšuje.  Nakup letne ugodnosti znaša 10 EUR , medtem ko se cena čip kartice v višini 
10 EUR plača le ob prvem nakupu, saj se potem lahko uporablja več let oz. se vsako leto ugodnost 
ponovno naloži. . Ponudba izkaznic SP je naslednja: 
 
Za aktivno zaposlene – izkaznica SP-5Z  
-   75 odstotkov popusta za 40  potovanj letno; 
 
Za družinske člane zaposlenih  
- 75 odstotkov popusta za 40  potovanj letno; 
Za upokojence in njihove družinske člane 
-   75 odstotkov popusta za 40  potovanj letno; 
 
 

Dodatne informacije in nakup  
 

Vse podrobnosti o ponudbah vozovnic FIP in SP so na voljo na intranetni strani 
http://intranet/OglasnaDeska/UgodnostiZaPotovanja.pdf   
 
Pomembno je, da lahko vse izkaznice naročite na potniških blagajnah:  
Bohinjska Bistrica, Borovnica, Brežice, Celje, Črnomelj, Divača, Dobova, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Ilirska 
Bistrica, Ivančna Gorica, Jarše-Mengeš, Jesenice, Kamnik, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lesce-Bled, Litija, 
Ljubljana, Ljutomer mesto, Maribor, Most na Soči, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Novo mesto 
Kandija, Ormož, Pivka, Poljčane, Postojna, Pragersko, Ptuj, Rače, Radovljica, Rakek, Rimske Toplice, Sevnica, 
Sežana, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Velenje, Vuhred Vuzenica, Zagorje, Zidani Most. 
 

 

http://intranet/OglasnaDeska/UgodnostiZaPotovanja.pdf

