
CENIK SUBVENCIONIRANIH IJPP VOZOVNIC (CENE VELJAJO OD 1. SEPTEMBRA 2021 DALJE)                                                 

M M10 M10 L L10 L10
Mesečna vozovnica Mesečna vozovnica  Mesečna vozovnica  Letna vozovnica Letna vozovnica Letna vozovnica 

Slovenija Slovenija za 10 voženj Slovenija Slovenija za 10 voženj
RAZRED ODDALJENOSTI MED Dijaki Dijaki Dijaki Dijaki
KRAJEM BIVANJA IN KRAJEM Študenti Registrirani športniki Študenti Študenti Registrirani športniki Študenti
IZOBRAŽEVANJA Udel. izobr. Odraslih Udel. izobr. Odraslih Udel. izobr. odraslih Udel. izobr. odraslih

25,00 20,00 20,00 200,00 160,00 160,00

Letna vozovnica
Brezplačno

Legenda:
Mesečna vozovnica Slovenija, mesečna vozovnica Slovenija M10 in mesečna vozovnica za 10 voženj - veljajo za mesec za katerega so kupljene in prvi šolski dan 
v naslednjem mesecu.
Dijaška (velja tudi za udeležence izobraževanja odraslih in registrirane športnike) letna vozovnica Slovenija, letna vozovnica Slovenija M10
in letna vozovnica za 10 voženj  - veljajo v obdobju od 1.9. do 31.8.
Študentska (velja tudi za udeležence izobraževanja odraslih in registrirane športnike) letna vozovnica Slovenija in letna vozovnica Slovenija M10 
in letna vozovnica za 10 voženj  - veljajo v obdobju od 1.10. do 30.9.
Upokojenci oz. osebe starejše od 65 let, vojni veterani in imetniki invalidske kartice ugodnosti, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane 
dejavnosti ali niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda, so upravičeni do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu 
potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.
Sofinanciranje občin: 
Občina Kamnik, Mengeš, Lukovica in Moravče - 10 %, Občina Trzin - 15 %.
Občina Ankaran in Mestna občina Koper: Upravičenec do subvencionirane vozovnice plača 10 € za en mesec.
Občina Piran: Upravičenec do subvencionirane vozovnice plača 9 € za en mesec.
Občina Dol pri Ljubljani: občina plača 5 € za mesečno vozovnico, ostalo plača upravičenec

Cene so izražene v EUR in vključujejo DDV.
Cenik je sestavljen na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza in Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.
Cenik se uporablja za prodajo vozovnic od 24. avgusta 2021 dalje.

Kranj, 24. 8. 2021 Arriva d.o.o.
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

INTEGRIRANI JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Nad 2 km

Upokojenci oz. osebe starejše od 65 let, vojni veterani in imetniki invalidske kartice ugodnosti


