
 

 
 
  

 
Na podlagi  112. člena Zakona o prevozih v cestnem  prometu  (Uradni list RS št. 

131/2006, 123/2008, 28/2010 in 49/2011)  izdaja uprava družbe  NOMAGO d.o.o. naslednji 

 

CENIK POSTAJNIH STORITEV   
 
 

1. SHRANJEVANJE PRTLJAGE 
Garderoba do 30 kg/kos za vsak koledarski dan  2,50 €  
Garderoba nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan  5,00 € 

sprejem in oddaja nespremljane prtljage 3,50 € 
 

 
2. PRISTOJBINE 
parkiranje avtobusa prevoznikov za vsako začeto uro       17,0 € 
prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu *        6,10 € 
tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu *        12,20 € 

odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu * 6,10 € 
prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu ** 7,32 € 
tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu ** 14,64 € 
odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu ** 7,32 € 
prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu *** 8,54 € 
tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskemu prometu *** 17,08 € 

odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem prometu *** 8,54 € 
tranzit  avtobusa prevoznikov v občasnem prevozu 14,00 € 
tranzit avtobusa prevoznikov v mednarodnem linijskem prometu 12,00 € 

 

* AP Nova Gorica, AP Celje; Velenje; Slovenj Gradec 

** Ajdovščina, Postojne, Sežana, Idrija, Cerknica, Kočevje, Tolmin,  Krško, Rogaška Slatina, Zagorje, Brežice, Slovenske Konjice 

*** Ravne na Koroškem; 

 

 
3. ZA ONESNAŽEVANJE POVRŠIN na območju AVTOBUSNE POSTAJE 

Onesnaževanje s pogonskim gorivom ali mazivom in druge škode 85,00 €  

 
 
4. IZDAJA POTRDIL O CENI, VOZNIH REDOV in ostalo 

CENIK  -  ( format A4 ) Cenik vsebuje od ene do osem relacij.        9,0 € 
TARIFNA LESTVICA – (format A4 )       9,0 € 
VOZNI REDI – ( format A4)  Potrdilo o voznih redih vsebuje od ene do osem relacij.       9,0 € 
IZKAZNICA ZA NESPREMLJANO PRTLJAGO 3,00 € 
ZAMENJAVA IJPP ČIP KARTICE 3,00 € 

 
 
 

 
 

V cenah je vključen 22 % davek na dodano vrednost.    

 
 
Cenik velja od  01.8.2021 dalje.                                                                                             
 
                                                                                             


