
 

   
 
 
 
 

CENIK PREVOZOV V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU NA JESENICAH 
 

velja od 1. 6. 2022 dalje     
 
 

VRSTE VOZOVNIC  

1 cona      
(A,B,C) 

  

2 coni 
(A+B,B+C) 

  

 3 cone 
  (A+B+C) 

  

VOZOVNICA ZA ENO VOŽNJO   1,30  
 

1,60  
 

2,10  

 
TERMINSKE VOZOVNICE 
 
Mesečna 

Osnovnošolci - imenska 28,60  35,20  40,26  

Slepe osebe - imenska 13,00  16,00  21,00  

Ostali uporabniki – imenska 33,80  41,60  54,60  

Ostali uporabniki – neimenska 41,60  51,20  67,20  

 
Kuponska 

10 in več voženj - neimenska 1,04  1,28  1,68  

 
VELJAVNOST 
 
▪ Vozovnico za eno vožnjo je možno kupiti v avtobusu in velja za posamično vožnjo. 
▪ Mesečna vozovnica velja v coni mestnega prometa in medkrajevnem prometu na relaciji, za katero je kupljena, 

za neomejeno število voženj v obdobju, za katerega je kupljena. 
▪ Mesečna vozovnica velja vse dni v obdobju, za katerega je kupljena in prvi delovni oz. šolski dan v naslednjem 

mesecu. 
▪ Kuponska vozovnica (kupon za eno vožnjo) velja za posamezno vožnjo. 
▪ Mesečna in kuponska vozovnica sta izdani na brezkontaktni čip kartici. Vozovnici postaneta veljaven prevozni 

dokument z obvezno identifikacijo ob vsaki vožnji.  
▪ Mesečno in kuponsko vozovnico je možno kupiti v poslovalnici na Jesenicah, Titova 17. 
▪ Imenska vozovnica je izdana na ime uporabnika in ni prenosljiva,  
▪ Neimenska vozovnica je prenosljiva in jo lahko uporablja več uporabnikov, vendar ne istočasno.  
 
PRESTOPANJE 
 
S kuponsko in vozovnico za eno vožnjo je prestopanje brezplačno v času 30 minut od predhodne uporabe. Ob 
prestopu prejme potnik evidenčno vozovnico.  
 
Z mesečno vozovnico je prestopanje brezplačno za neomejeno število prevozov v časovnem obdobju, za katerega 
je kupljena. Identifikacija je obvezna ob vsakokratni vožnji, tudi ob prestopu. 
 
POPUSTI ZA OTROKE 



 

   
 
 
 
 
▪ Otroci do dopolnjenega 4. leta starosti se peljejo brezplačno. 
▪ Otroci od dopolnjenega 4. leta do dopolnjenega 10. leta starosti plačajo 50 % cene. 

 
VOZOVNICE ZA UPOKOJENCE, OSEBE STAREJŠE OD 65 LET, INVALIDE (IMETNIKE EVROPSKE KARTICE UGODNOSTI 
ZA INVALIDE) IN VOJNE VETERANE 
 
Upokojenci, osebe starejše od 65 let, invalidi, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide in vojni veterani 
imajo z brezplačno IJPP  vozovnico za območje Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu na  
Jesenicah. Vozovnico si upravičenci lahko uredijo v poslovalnici na Jesenicah, Titova 17, kjer oddajo vlogo in se 
izkažejo z osebnim dokumentom. Cena rdeče IJPP kartice je 3,00 €. 

DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE 

Vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26 leta starosti, za razdaljo 
2 in več kilometrov, se izdajajo in veljajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja subvencioniranje prevozov za te 
kategorije uporabnikov.  

PREVOZ PRTLJAGE 
 
Ročna prtljaga (pod ročno prtljago se šteje tudi otroški in invalidski voziček ter zložljivo kolo) brezplačno 

 
PREVOZ ŽIVALI – prevažajo se lahko: 

 

Policijski psi, vojaški psi, psi enote reševalnih psov in psi gorske reševalne službe v 

spremstvu vodnika 

  

brezplačno  

Psi vodniki z vodeno osebo  brezplačno 

Manjše živali, ki se prevažajo kot ročna prtljaga v primernih sredstvih za prevoz  brezplačno 

 
OSTALE DOLOČBE - UPORABNIKI 
 
▪ Slepe osebe pridobijo vozovnico na podlagi Sklepa o priznani invalidnosti ali članske izkaznice Zveze slepih in 

slabovidnih. 
▪ Mesečna osnovnošolska vozovnica je namenjena osnovnošolcem samoplačnikom, ki jim na podlagi Zakona o 

osnovni šoli ne pripada brezplačna vozovnica. 
▪ Ostali uporabniki so vsi ostali potniki, ki niso vključeni v predhodne kategorije (odrasle osebe, dijaki in študenti, 

ki se vozijo na razdalji krajši od 2 km in jim po veljavni zakonodaji ne pripada subvencionirana vozovnica).  
 
Cene so v EUR in vključujejo DDV. 
 
Kranj, 1. 6. 2022 

Arriva d.o.o. 
Bo Erik Stig Karlsson  
Direktor 


