CENIK PREVOZOV ZA LINIJO PODLUBNIK - ŠKOFJA LOKA - LIPICA
velja od 1. 7. 2021 dalje
PREVOZ POTNIKOV
Vrste vozovnic
ENKRATNA - ponedeljek - petek
ENKRATNA - sobota (od 1.7. do 2021 do 30.6. 2022)
DNEVNA – sobota (od 1.7. do 2021 do 30.6. 2022)
ENKRATNA – ponedeljek - petek
OTROCI OD DOPOLNJENEGA 4. DO DOPOLNJENEGA 10.
LETA STAROSTI
ENKRATNA – sobota (od 1.7. do 2021 do 30.6. 2022)
OTROCI DO DOPOLNJENEGA 6. LETA STAROSTI
MESEČNA PRENOSLJIVA
MESEČNA –
OTROCI OD DOPOLNJENEGA 4. DO DOPOLNJENEGA 10.
LETA STAROSTI
LETNA PRENOSLJIVA

Cena v EUR
0,50
0,40
0,70
0,25

brezplačno
15,00
7,50

120,00

VELJAVNOST VOZOVNIC
▪
cene vozovnic so enake za vse uporabnike, razen za dijake in študente, ki vozovnico lahko pridobijo v skladu
z zakonodajo o urejanju subvencioniranih prevozov;
▪
mesečne vozovnice veljajo za celotno linijo, za neomejeno število voženj v časovnem obdobju, za katerega
so izdane;
▪
mesečne in letne vozovnice so prenosljive (istočasno se lahko pelje samo en uporabnik), razen
subvencionirane vozovnice za dijake in študente ter vozovnice za otroke vključno od 4. do 10. leta starosti,
ki so izdane na ime;
▪
ob prvem nakupu se plača uporabnina za čip kartico po veljavnem ceniku prevoznika, ki se potniku ob vračilu
nepoškodovane kartice vrne;
▪
potnik lahko v roku ene ure, ob predložitvi vozovnice za medkrajevno linijo na območju Občine Škofja Loka,
pridobi brezplačno vozovnico za enkratni prevoz na liniji Podlubnik - Škofja Loka - Lipica in obratno;
▪
na liniji veljajo tudi vikend vozovnice za družine in skupinske, skladno s pravili MZI.
PREVOZ PRTLJAGE
ročna prtljaga in en kos izročene prtljage
dodatni kos izročene prtljage
izročena prtljaga - invalidski voziček, zložljiv otroški voziček, kolo, smuči
PREVOZ ŽIVALI – prevažajo se lahko:
policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi gorske reševalne službe v
spremstvu vodnika
psi vodniki z vodeno osebo
manjše živali, ki se prevažajo kot ročna prtljaga v primernih sredstvih za prevoz
VOZOVNICA ZA OTROKE do dopolnjenega 4. leta starosti
NADOMESTNA PREVOZNINA
Cene vključujejo DDV.
Bo Erik Stig Karlsson
Direktor
Kranj, 30. 6. 2021
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