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AWOBUSNA POSTA]A LJUBUANA d.d,

- uradno prediSdeno besedilo, 67119,
94121 in 54122 - ZUJPP) in 4. dlena Splo5nih pogojev poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana izdaja uprava druibe
Avtobusne postaje Ljubljana, d. d., Trg OF 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu AP Ljubljana)
Na podlagi 112. dlena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 5t. 6/16

naslednji

CENIK STORTTEV
AP L'UBLIANA
SHRANJEVANTE PRTUAGE
a) do 30 kg/kos za vsak koledarski dan
b) nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan
c) volumen nad 100x60x30 cm
POSTA'NE STORIWE
a) ob nakupu enkratne vozovnice
b) ob nakupu ali izdelavi terminske vozovnice
c) ob nakupu ali izdelavi v celoti subvencionirane vozovnice
d) ob nakupu ali izdelavi vikend druiinske vozovnice do 5 oseb
e) ob nakupu ali izdelavi vikend druiinske vozovnice do 10 oseb
Q ob nakupu ali izdelavi enkratne vikend vozovnice s popustom
g) ob nakupu ali izdelavi dnevne vikend vozovnice s popustom
h) ob nakupu mednarodne vozovnice
REZERVACUA SEDEZA
a) v notranjem linijskem cestnem

prometu
prometu

b) v mednarodnem linUskem cestnem

PREDREZERVACUA
a) v notranjem linijskem cestnem

prometu

b) v mednarodnem liniiskem cestnem prometu
OBDELAVA REZERVACIJE ZA PREVOZ
a) v notraniem liniiskem cestnem prometu

PRISTOJBINE
a) za prihod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem cestnem prometu
in posebnem linijskem prometu (po registraciji in po dovoljenju)
b) za odhod avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem cestnem prometu
in posebnem lingskem prometu (po registraciji in po dovoljenju)
c) za tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem linijskem cestnem prometu
in posebnem linijskem prometu (po registraciji in po dovoljenju)
d) za vsak prihod avtobusa prevoznikov v mednarodnem linijskem cestnem
prometu (po registraciji in po dovoljenju)
e) za vsak odhod avtobusa prevoznikov v mednarodnem linijskem cestnem
prometu (po registraciji in po dovoljenju)
f) za tranzit avtobusa prevoznikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu
(po registracUi in po dovoljenju)
g) za vsak prihod avtobusa v obdasnem prevozu potnikov
v notranjem cestnem prometu
h) za vsak odhod avtobusa v obdasnem prevozu potnikov
v notranjem cestnem prometu
i) za vsak prihod avtobusa v obdasnem prevozu potnikov

v mednarodnem cestnem prometu

j)

5,OO EUR
9,OO EUR
9,OO EUR

0,50 EUR
1,00 EUR
2,OO EUR

2,50 EUR
4,OO EUR
o,5o EUR
1,OO EUR
1,50 EUR
1,50 EUR

2,20 EUR
1r5O EUR

2,20 EUR
1,50 EUR
5,75 EUR

sls EUR
11150 EUR

&so EUR
8150 EUR
LTrOO EUR

13150 EUR

13,50 EUR
13150 EUR

za vsak odhod avtobusa v obdasnem prevozu potnikov

v mednarodnem cestnem prometu
k) za vsak prihod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem cestnem
linijskem prometu:

13,50 EUR

25,00 EUR

- de prevoznik in AP Ljubljana nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po
kateri je AP Ljubljana edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Ljubljana
- de je prevoznik kr5il pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v
avtobus brez kupljene vozovnice na AP Ljubljana
- de je prevoznik kr5il pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v
avtobus brez potrditve povratne vozovnice v avtobus na AP

l) za vsak odhod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem cestnem
linijskem prometu:
- te prevoznik in AP Ljubljana nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po

25,00 EUR

kateri je AP Ljubljana edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Ljubljana
- de je prevoznik krSil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v
avtobus brez kupljene vozovnice na AP Ljubljana
- te je prevoznik kriil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v
avtobus brez potrditve povratne vozovnice v avtobus na AP

m) za vsak tranzit avtobusa (prihod in odhod) prevoznikov v notranjem in
mednarodnem cestnem linijskem promet,r:

50,00 EUR

- de prevoznik in AP Ljubljana nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po
kateri je AP Ljubljana edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Ljubljana
- de je prevoznik krSil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v
avtobus brez kupljene vozovnice na AP Ljubljana
- de je prevoznik krSil pogodbo o poslovnem sodelovanju in dovolil vstop potnikom v
avtobus brez potrditve povratne vozovnice v avtobus na AP

UPORABA PARKIRNEGA PROSTORA na obmodju AP Ljubljana
- za vsakih zadetih 10 minut (nedovoljeno parkiranje)
- do 1 ure (dovoljeno parkiranje)
- ved kot 1 uro
10 besed
NAPRAVE - vsakih
UPORABA

5175 EUR
9,0O EUR
EUR

16 EUR

ne nanasa se na
s pogonskim gorivom
ZA ON
ali mazivom in druge Skode se zaradunava po dejanskih stro kih
ZA ONESNAZEVANJE POVRSIN atobusne postaje s smetmi

125,00 EUR

s strani voznega osebja

TISK DIGITATNE VOZOVNICE
IZDATANJE POTRDIL o cenah in potrdil o voznih redih
-fiziEne osebe

zpo

-

1160 EUR
2160 EUR
5,60 EUR
4r5O EUR
4110 EUR

vozovnice
ceno

ob nakupu
doloditev relacije in ugotavljanje moinosti
za 1 (eno) posredovano
za 2 (dve) posredovani ceni (za eno posredovano
od 3 ali ved relacij (za eno posredovano

prevoza

-pravne oseb+ po faksu ali po5ti

ceno)

ceno)

- ugotavljanje moinosti prihoda/odhoda nalz delovnega mesta - vozni

ceno)
ceno)
ceno)
ceno)

red

5,00 EUR
4,00 EUR

- do 3 relacije (za eno posredovano
- od 4 do 7 relacij (za eno posredovano
- od 8 do 10 relacij (za eno posredovano
- nad 11 relacij (za eno posredovano
- kontrola cen, do 5
- kontrola cen, od 6 do 10
- kontrola cen, od 11 do 20
- kontrola cen, od 21 do 40
- kontrola cen, od 41 do 100
- kontrola cen, nad 100
- doloditev relaciie na podlagi
PRODAIA VOZNEGA REDA - za eno
- za en
- Slovenija
FOTOKOPIJA lx

cen

EUB

3150 EUR
3,OO EUR

2,50 EUR
5,50 EUR

cen
cen
cen
cen
cen
naslova
relacijo
dan

1Or5O EUR

15150 EUR
2Or5O EUR
0r8O EUR/ceno

0,50 EUR/ceno
2,50 EUR/relacijo
1,OO EUR

0,50 EUR
1,00 EUR

0,90 EUR

ETUL'I

-mali
-veliki
-etui trdi
-etui trdi z odpftino
-priponka jo-jo

o,5o EUR
o,8o EUR

WC

1,OO EUR

1,50 EUR
1,80 EUR

ZETON

KLICNI CENTER TETEFONSKE INFORMACL'E
telefonska Stevilka 1991
-iz Softnet
-ceno za klice iz drugih omreZii dolodajo drugi operaterji

omreija

Solo5ni plaEilni ooqoii:
- pladilo z gotovino
- pladilo z narodilnico samo z odobriWijo AP Ljubljana

1,28 EUR/klic

min

8O,OO EUR

KonEne doloibe:
Davek na dodano vrednost je vradunan v cene storitev shranjevanja prtljage, postajne storitve, rezeruacije
sedeia, predrezeruacije sedeia, uporabe zvodne naprave, onesnaZevanja povr5in, tisk digitalne vozovnice, uporaba
parkirnega prostora (dovoljeno parkiranje), izdajanje potrdil o cenah in potrdil o voznih redih, prodajo voznega reda,
vloge za subvencijo za prevoz, fotokopije, etuije, WC ietonov in klicni center telefonske informacije.
b.) Davek na dodano vrednost ni vradunan v cene pristojbin, v uporabo parkirnega prostora (nedovoljeno parkiranje)
in v provizije od prodanih vozovnic.

a.)

Cenik velja od 12.

4.2022
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