C E N I K PRODUKTOV PREVOZNIKA za javni linijski (medkrajevni) promet
velja od 1. 9. 2020 dalje
A. TARIFNA LESTVICA ZA ENKRATNE VOZOVNICE (Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni
linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne
vozovnice Uradni list RS št. 29/19) je OSNOVA ZA IZRAČUN CEN VOZOVNIC
Razdalja v km
Cena v EUR
Razdalja v km
Cena v EUR z vključenim DDV
do vključno 5
1,30
nad 80 – 85
7,90
nad 5 – 10
1,80
nad 85 – 90
8,30
nad 10 – 15
2,30
nad 90 – 95
8,70
nad 15 – 20
2,70
nad 95 – 100
9,20
nad 20 – 25
3,10
nad 100 – 105
9,60
nad 25 – 30
3,60
nad 105 – 110
9,90
nad 30 – 35
4,10
nad 110 – 115
10,30
nad 35 – 40
4,70
nad 115 – 120
10,70
nad 40 – 45
5,20
nad 120 – 125
11,10
nad 45 – 50
5,60
nad 125 – 130
11,40
nad 50 – 55
6,00
nad 130 – 135
11,60
nad 55 – 60
6,30
nad 135 – 140
12,00
nad 60 – 65
6,70
nad 140 – 145
12,40
nad 65 – 70
6,90
nad 145 – 150
12,80
nad 70 – 75
7,20
nad 150
13,00
nad 75 – 80
7,50
Vrste vozovnic
B. KUPONSKA VOZOVNICA
(dijaki in študenti samoplačniki, ki se vozijo na relacijah
krajših od 2 km in niso registrirani športniki, osnovnošolci
samoplačniki, starejši od 10 let in ostali občani)
od 10 do 19 voženj
20 in več voženj
otroci samoplačniki od dopolnjenega 4. do dopolnjenega
10. leta starosti
C. ZNESKOVNA VOZOVNICA
(dijaki in študenti samoplačniki, ki se vozijo na relacijah
krajših od 2 km in niso registrirani športniki, osnovnošolci
samoplačniki starejši od 10 let in ostali občani)
od 21 EUR dalje
Č. POVRATNA VOZOVNICA (1,2)
medkrajevne linije (4)
sezonske medkrajevne linije (5)
D. SKUPINSKA VOZOVNICA (1,2)
otroci do dopolnjenega 10. leta starosti
(skupina šteje najmanj 5 otrok)

Osnova za izračun cen vozovnic in višina popustov

10 % popust na ceno po tarifi A
15 % popust na ceno po tarifi A
dodatni 50 % popust na ceno s količinskim
popustom po tarifi A

10 % dobroimetja na vplačani znesek
5 % popust na ceno po tarifi A
20 % popust na ceno po tarifi A
50 % popust na ceno po tarifi A, spremljevalec
(eden na 5 otrok) skupine potuje brezplačno

Vrste vozovnic
Otroci, starejši od 10 let, mladina in odrasli
(skupina šteje najmanj 5 oseb)

E. ENOSMERNA OTROCI OD DOPOLNJENEGA 4. DO
DOPOLNJENEGA 10. LETA STAROSTI (2)
F. MESEČNA VOZOVNICA ZA OTROKE OD
DOPOLNJENEGA 4. DO DOPOLNJENEGA 10. LETA
STAROSTI
G. LETNA VOZOVNICA ZA OTROKE OD DOPOLNJENEGA 4.
DO DOPOLNJENEGA 10. LETA STAROSTI
H. POPUSTI ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN OSNOVNOŠOLCE
SAMOPLAČNIKE V JULIJU IN AVGUSTU (3)
enosmerna vozovnica (2)
I. MESEČNA NEIMENSKA VOZOVNICA
J. MESEČNA IMENSKA VOZOVNICA
VELJAVNOST VOZOVNIC
Vrste vozovnic
A. ENOSMERNA VOZOVNICA
B. KUPONSKA VOZOVNICA
C. ZNESKOVNA VOZOVNICA
Č. POVRATNA VOZOVNICA

Osnova za izračun cen vozovnic in višina popustov
20 % popust na ceno po tarifi A, spremljevalec
otrok in mladine (eden na 5 oseb) potuje
brezplačno. Spremljevalec odraslih je sestavni del
skupine in plača prevoz po enaki ceni kot skupina.
50 % popust na ceno po tarifi A
cena po tarifi A krat 13

cena po tarifi A krat 104

50 % popust na ceno po tarifi A
cena po tarifi A krat 32
cena po tarifi A krat 26

Veljavnost
za eno vožnjo
en kupon za eno vožnjo, kuponi veljajo do izrabe oz.
vračila neizrabljene kupnine
dobroimetje velja do izrabe oz. vračila neizrabljene
kupnine
za dve vožnji, eno v namembni kraj in eno v
povratni smeri v roku 30 dni od nakupa
za prevoz skupine potnikov za eno ali več voženj
za eno vožnjo

D. SKUPINSKA VOZOVNICA
E. ENOSMERNA VOZOVNICA ZA OTROKE OD
DOPOLNJENEGA 4. DO DOPOLNJENEGA 10. LETA
F. MESEČNA VOZOVNICA ZA OTROKE OD DOPOLNJENEGA neomejeno število voženj od prvega do zadnjega
4. DO DOPOLNJENEGA 10. LETA
dne v mesecu in prvi šolski dan v prihodnjem
mesecu
G. LETNA VOZOVNICA ZA OTROKE OD DOPOLNJENEGA 4. neomejeno število voženj vse dni v šolskem letu, za
DO DOPOLNJENEGA 10. LETA STAROSTI
katerega je kupljena
H. POPUSTI ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN OSNOVNOŠOLCE
(3)
SAMOPLAČNIKE V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC
za prinosnika za neomejeno število voženj od
I. MESEČNA NEIMENSKA VOZOVNICA
prvega do zadnjega dne v mesecu
za imetnika za neomejeno število voženj od prvega
J. MESEČNA IMENSKA VOZOVNICA
do zadnjega dne v mesecu

1) Za vse prevoze skupin se izda skupinska vozovnica, ki je lahko enosmerna ali povratna. En izvod
vozovnice prejme skupina, en izvod prevoznik. Vozovnica se izda tudi za spremljevalca skupine, tudi v
primeru, ko je prevoz zanj brezplačen. Nakup skupinske vozovnice je praviloma možen pred potovanjem
na prodajnem mestu. Naročnik na naročilnici navede: naziv linije in čas potovanja, število oseb in
njihovo starost, število spremljevalcev in njihovo starost.
2) Potnik lahko koristi več popustov hkrati, vendar skupni popust ne more biti višji od 50 %.
3) Enosmerno vozovnico s 50 % popustom za prevoz na vseh medkrajevnih linijah v juliju in avgustu lahko
potnik kupi v predprodaji ali v avtobusu:
osnovnošolci samoplačniki – kupci mesečnih vozovnic za mesec junij ob predložitvi vozovnice
prevoznika,
in dijaki in študenti – z vozovnico IJPP, ki jo predložijo na vpogled vozniku.
4) Popust je možno koristiti ob nakupu povratne vozovnice v predprodaji na Avtobusni postaji Ljubljana.
5) Popust je možno koristiti na medkrajevnih sezonskih linijah v namembne turistične kraje (npr. Rovinj,
Piran, Bovec, Pula,…)

Kranj, 1. 9. 2020
Arriva d.o.o.
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Bo Erik Stig Karlsson
Direktor

