CENIK IZVAJANJA STORITEV MESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA V MESTNI OBČINI KRANJ
velja od 1. 9. 2020 dalje
PREVOZ POTNIKOV
VRSTE VOZOVNIC

CENA VOZOVNIC (EUR)

dnevna

1,00

mesečna

10,00

letna

95,00

uporaba čip kartice

2,50

VELJAVNOST VOZOVNIC
•
•
•
•
•

cene vozovnic so za vse uporabnike enake, razen v nadaljevanju navedenih posebnosti.
Vozovnice (dnevna, mesečna in letna) veljajo za vse linije mestnega potniškega prometa, za neomejeno
število voženj,
mesečna vozovnica je veljavna od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem
mesecu,
letna vozovnica je veljavna od prvega dne v tekočem letu do drugega delovnega dne v naslednjem
koledarskem letu,
mesečna in letna vozovnica sta izdani na ime in nista prenosljivi.

Vozovnice je možno kupiti na avtobusni postaji v Kranju, dnevno vozovnico tudi na avtobusu.
Ob prvem nakupu mesečne ali letne vozovnice uporabnik plača uporabnino za čip kartico, ki se mu ob vračilu
nepoškodovane kartice vrne.
POPUSTI NA DNEVNO VOZOVNICO
• otroci, ki potujejo individualno
do dopolnjenega 4. leta starosti, potujejo brezplačno,
od dopolnjenega 4. leta do dopolnjenega 10. leta starosti plačajo 50 % cene,
• skupina potnikov do 10. leta starosti
otroci do dopolnjenega 10. leta starosti, ki potujejo kot skupina, plačajo 50 % cene, spremljevalec skupine se
pelje brezplačno.
• skupina potnikov starejša od 10 let
otroci starejši od 10 let, mladina in odrasli, ki potujejo kot skupina, plačajo 80 % cene. Popust se obračuna, če
skupina šteje najmanj 6 oseb.
Spremljevalec otrok in mladine (eden na 6 oseb) se pelje brezplačno.
Spremljevalec odraslih je sestavni del skupine in plača prevoz po enaki ceni kot skupina.

DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE
Vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta starosti, se
izdajajo in veljajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja subvencioniranje prevozov za te kategorije
uporabnikov.
PRESEDANJE
Z dnevno vozovnico je presedanje brezplačno v okviru dneva, za katerega je kupljena. Ob predložitvi dnevne
vozovnice prejme uporabnik evidenčno vozovnico.
Z mesečno in letno vozovnico je presedanje brezplačno za neomejeno število prevozov v časovnem obdobju,
za katerega sta kupljeni, ob vsakokratni identifikaciji.
PREVOZ PRTLJAGE

Cena v EUR

ročna prtljaga (pod ročno prtljago se šteje tudi otroški in invalidski voziček ter zložljivo
kolo)
PREVOZ ŽIVALI – prevažajo se lahko:

brezplačno

Cena v EUR

službeni psi (vojska, policija, gorska reševalna služba) v spremstvu vodnika

brezplačno

psi vodniki slepih in psi pomočniki invalidov

brezplačno

manjše živali, ki se prevažajo kot ročna prtljaga v primernih sredstvi za prevoz

brezplačno

ostali psi, ki morajo biti na vrvici z nagobčnikom in veljavnim veterinarskim potrdilom o
cepljenju

brezplačno

Veljavnost in cene vozovnic so določene s Sklepom o določitvi cen prevoznih storitev (Ur. list št. 51/2013, z dne
14.6.2013). Ostala vsebina tega cenika pa je določena z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske
javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (Ur. list št. 47/2013, z dne 31.5.2013) in s Splošnimi
prevoznimi pogoji za javni prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu z dne 20.6.2014.

Cene so v EUR in vključujejo DDV.
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