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Ljubljana, 23. avgust 2019 – V ponedeljek, 26. avgusta, se prične na vseh prodajnih mestih 

prodaja letnih vozovnic enotne mestne kartice Urbana (letna Urbana). Veljavnost letne 

Urbane je po novem 12 mesecev od meseca nakupa. 

 

»Bi Ljubljana sploh lahko bila še lepša? Komot. Če bi se nas manj vozilo z avtomobili in več z 
busom.« 

 
Letna Urbana po novem ni več vezana na leto prodaje, temveč na nakup v izbranem mesecu. Vsi 
uporabniki, ki bodo letno vozovnico kupili na primer septembra letos, bodo le to lahko koristili 

do istega meseca v naslednjem letu. Nakup letne Urbane z novo veljavnostjo lahko potniki 
uredijo že od 26. avgusta letos dalje na vseh obstoječih prodajnih mestih kartice Urbana.  

 
Tisti potniki, ki kartice Urbana še nimajo, lahko le-to pridobijo na treh prodajnih mestih: v 
Potniškem centru LPP na Slovenski 56 (na Bavarskem dvoru v Ljubljani), na Avtobusni postaji 

Ljubljana in v prodajnem mestu PAV na Vrhniki  (Cankarjev trg 4). Na novo pridobljeno kartico 
Urbana bodo nato lahko naložili letno vozovnico. 

 
Uporabniki, ki se bodo odločili letno Urbano kupiti na obroke, lahko nakup uredijo s pomočjo 
obročne kreditne kartice Visa ali Mastercard. Kdor se bo odločil letno Urbano kupiti kot darilo, 

naj obišče Potniški center LPP, kjer bodo zaposleni z veseljem uredili vse potrebno.  Letna 
Urbana je lahko zelo primerno darilo za rojstni dan, ob nastopu nove službe ali ob selitvi, za 

novo leto, valentinovo ali 8. marec ... 
 
Z uvedbo potniku bolj prilagodljive letne vozovnice se pričenja tudi oglaševalska akcija, ki 

izpostavlja, da se je z letno Urbano zapeljati »komot«, saj omogoča neomejeno število potovanj 
za le 1 evro na dan (upokojenska letna Urbana za 0,60 eur na dan).  

 
 


