
 

 

SEZNAM VIKEND VOZOVNIC:  

1. Enkratna vikend vozovnica  

a. Cena 75% popusta od enkratnih glede na razdaljo (tarifni razred) 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej  

c. Prodaja se na relaciji od 0-150km  

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Enosmerna in prestopna znotraj veljavnega časa  

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost)  

2. Enkratna vikend vozovnica – otrok 

a. Otrok do 6 let, cena 0€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej  

c. Prodaja se na relaciji od 0-150 km 

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Enosmerna in prestopna znotraj veljavnega časa 

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost) 

3. Enkratna vikend vozovnica Slovenija 

a. Fiksna cena – 3,25€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej 

c. Prodaja se na relaciji 150km + 

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni)  

e. Prestopna znotraj veljavnega časa (500 minut) 

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost) 

4. Enkratna vikend vozovnica Slovenija – otrok 

a. Otrok do 6 let, cena 0€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej 

c. Prodaja se na relaciji 150km +  

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Prestopna znotraj veljavnega časa (500 minut)  



 
f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost) 

5. Dnevna vikend vozovnica 

a. Cena 75% popusta od dnevnih glede na razdaljo (tarifni razred) 10 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej  

c. Ponudi se na relaciji od 0-150km 

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Dvosmerna in prestopna znotraj veljavnega časa (cel izbran dan) 

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost) 

6. Dnevna vikend vozovnica - otrok  

a. Otrok do 6 let, cena 0€  

b. Možen nakup 30 dni vnaprej 

c. Ponudi se na relaciji od 0-150km  

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Dvosmerna in prestopna znotraj veljavnega časa (cel izbran dan) 

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost)  

7. Dnevna vikend vozovnica Slovenija 

a. Fiksna cena – 6,50€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej  

c. Prodaja se na relaciji 150km + 

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Prestopna znotraj veljavnega časa (cel izbran dan) 

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost)  

8. Dnevna vikend vozovnica Slovenija – otrok 

a. Otrok do 6 let, cena 0€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej  

c. Prodaja se na relaciji 150km + 

d. Velja samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za te dni) 

e. Prestopna znotraj veljavnega časa 

f. Izbira število oseb (do 10 oseb max, ne glede na starost) 

 

 



 
 

 

 

SEZNAM DRUŽINSKIH VOZOVNIC  

1. Družinska 5 

a. Cena 15€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej 

c. Velja po celi Sloveniji, relacije ni  

d. Velja 5 dni zapored, ampak samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za 

te dni)  

e. Možen je nakup za od 1-5 oseb 

f. Pogoj, da potuje najmanj ena oseba, ki je starejša od 14 let in en otrok starosti do 14 let  

2. Družinska 10 

a. Cena 30€ 

b. Možen nakup 30 dni vnaprej 

c. Velja po celi Sloveniji, relacije ni  

d. Velja 5 dni zapored, ampak samo ob sobotah, nedeljah in praznikih (tudi nakup je možen samo za 

te dni) 11 

e. Možen je nakup za od 6-10 oseb 

f. Pogoj, da potuje najmanj ena oseba, ki je starejša od 14 let in en otrok starosti do 14 let 


