
POENOTEN PLAÈILNI SISTEM V VSEH OBMOÈJIH LPP

VREDNOSTNA VOZOVNICA

Plaèilo z vrednostno vozovnico omogoèa vsem potnikom potovanje v roku 90 minut, znotraj izbranega števila obmoèij brez doplaèila. 
To pomeni, da potnik, ki potuje v treh obmoèjih prestopa v vseh treh obmoèjih, brez doplaèila.
Obmoèje, v katerem se potovanje zaène je vedno prvo obmoèje, sledi drugo, tretje in tako naprej. Tako se, na primer potnik, ki potuje 
po Ljubljani, giblje samo v enem obmoèju; potnik, ki potuje na primer iz Ljubljane na Ig, pa se giblje v dveh obmoèjih. Obe vrsti 
vozovnic izbiramo torej glede na izhodišèe potovanja in prestopanje mej posameznih obmoèij.

TERMINSKA URBANA

Ob nakupu terminske Urbane morate vedeti, v koliko obmoèjih se boste vozili. Èe se boste vozili v enem obmoèju potem kupite 
vozovnico za eno obmoèje. Èe se boste vozili v dveh ali treh obmoèjih opravite nakup meseène voznice za temu primerno število 
obmoèji. Izbira obmoèja na avtobusu ni potrebna.

POMEMBNO OPOZORILO:

Število obmoèij je potrebno pravilno doloèiti pred validacijo, ker dokup vozovnice ni mogoè. Doplaèilo obmoèja prav tako ni mogoèe za 
terminske vozovnice. V primeru, da želi potnik z veljavno terminsko vozovnico za eno obmoèje potovati v drugo obmoèje mora prevoz 
plaèati z dobroimetjem na vozovnici po ceniku, ki velja za plaèilo z vrednostno vozovnico.

Zaradi lažjega prehoda na plaèevanje prevoza s kartico urbana je na novih integriranih linijah nekaj èasa še mogoèe plaèevati z gotovino, po medkrajevnem ceniku. 
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Gumb za izbiro obmoèja

Pri plaèilu prevoza z 
vrednostno vozovnico 
potnik najprej pri vozniku na 
validatorju s pritiskom 
gumba izbere število 
obmoèij, znotraj katerih 
potuje. Z enim pritiskom 
izbere obmoèje 2, z dvema 
pritiskoma izbere obmoèje 3. 
Šele nato prisloni vrednostno 
vozovnico k validatorju. Po 
validaciji sistem na urbani 
odšteje vrednost prevoza za 
izbrano število obmoèij.
Potnik, ki potuje samo v 
enem obmoèju, pred 
validacijo urbane ne izbira 
obmoèja.

Za pomoè pri izbiri obmoèja si lahko pomagate s tabelo obmoèij (glej spodaj):

TABELA OBMOÈIJ
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