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Avstrija je članica schengenskega območja, zato potniki 

iz drugih schengenskih držav oziroma EU za vstop v 

državo ne potrebujejo vizuma. Kljub temu je lahko po-

membno, da imate s seboj veljavni potni list, še posebej 

pri potovanjih z letalom, saj ima veliko letalskih pre-

voznikov svoje predpise glede potnih dokumentov. 

Otroci potrebujejo svoj potni list.

Z letalom

Avstrijska mednarodna letališča. Dunaj Schwechat 

(VIE), Salzburg (SZG), Innsbruck (INN), Gradec - Thale-

rhof (GRZ), Linz (LNZ) in Celovec (KLU). V nekaterih pri-

merih je morda ugodneje, da letite v bližnje slovaško 

glavno mesto Bratislavo in od tam potujete naprej v 

Avstrijo (pribl. 70 km do Dunaja). Vsa letališča imajo zelo 

dobre povezave z mestnimi omrežji javnega prevoza. 

Javni prevoz od mednarodnega letališča Dunaj (VIE) 

do centra mesta (vse cene glede na podatke septembra 

 2016):

• Tramvaj S7. Vozovnice od 3,90 EUR, 2 EUR za 

otroke. Čas potovanja približno 25 minut.

• Vlak, ki povezuje letališče in center Dunaja – City 

Airport Train (CAT). Posamezne vozovnice stanejo 

od 11 EUR, otroci do 14 let brezplačno. Čas po-

tovanja približno 16 minut. Potniki nekaterih le-

talskih prevoznikov lahko svojo prtljago prijavijo 

Pr
ih

od na let (check-in) na postajališču »Wien Mitte«.

• Letališki avtobus. Avtobus avstrijskih železnic (ÖBB) 

vozi na treh različnih linijah od letališča v mesto 

(končne postaje Schwedenplatz – Westbahnhof 

– Kagran). Vozovnice od 8 EUR, 4 EUR za otroke; čas 

potovanja glede na končno postajališče od 20 do 

50 minut.

Taksi. Priporočamo, da si za prevoz do letališča ali z 

letališča predhodno po telefonu naročite letališki tak-

si (»Airport-Taxi«). Stroški so med 25 EUR in 45 EUR. V  

Prosimo, upoštevajte: Za nadaljnjo vožnjo po 

Dunaju potrebujete novo vozovnico za javna 

prevozna sredstva!

Endita pa cum aut 

nekaterih primerih je ugodneje, če taksi naročite, kot 

da se peljete s taksijem, ki že čaka na letališču.

Z vlakom

Železniško omrežje avstrijske zvezne železnice (ÖBB) 

pokriva celotno državo in je dopolnjeno z avtobusi. Za 

potnike v železniškem prometu je dodatna možnost 

prevoz z zasebno družbo »Westbahn«.

Vozovnic ÖBB je več vrst, od vozovnice za enkratno 

vožnjo pa vse do »Österreichcard«, ki velja celo leto. 

Ob zgodnji prijavi morebiti dobite eno od ugodnih 

vozovnic »SparSchiene«. Pomembno: Teh vozovnic ni 

mogoče stornirati in veljajo vedno za določeno že-
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lezniško povezavo na določen datum. Poleg tega obs-

tajajo kombinirane vozovnice, ki povezujejo vožnjo 

z vlakom s kulturno ali drugo turistično ponudbo na 

cilju (npr. vstop v muzeje, živalske vrtove, smučarske 

regije). ÖBB ponuja tudi avtovlake, vlake, primerne za 

invalide, in možnost prevoza koles. 

Vozovnice ÖBB je mogoče kupiti prek spleta, na prodajnih 

mestih in prodajnih avtomatih za vozovnice. Pri ÖBB 

vozovnice ni mogoče kupiti na vlaku. Vozovnice za »West-

bahn« lahko kupite prek spleta, v trafikah ali na vlaku. 

Z avtom

Na avstrijskih avtocestah in hitrih cestah je obvezno 

plačilo cestnine, ki se plača z nalepko, t. i. vinjeto (vo-

zila do 3,5 tone), ali z Go-Box (več kot 3,5 tone). Na 

nekaterih cestah se zahtevajo dodatne pristojbine. 

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu 

podjetja ASFINAG (www.asfinag.at/maut). 

Veliko avstrijskih zveznih dežel ponuja turistične vozovnice, 

s katerimi lahko dopustniki obiščejo znamenitosti, muzeje, 

gledališča, restavracije itd. po znižani ceni ali celo zastonj.

Vinjeto je mogoče kupiti pri avtomobilskih klubih,  

v trafikah in na bencinskih črpalkah v Avstriji in sose-

dnjih državah. Nalepiti jo je treba na vetrobransko 

steklo vozila, preden prečkate mejo ali zapeljete na 

avtocesto ali hitro cesto.

Omejitve hitrosti za avtomobile in motorna kolesa:

• v naseljih: 50 km/h

• magistralne ceste: 100 km/h

• avtoceste: 130 km/h

Reševalni pas. Ob zastoju na večpasovni cesti je treba 

obvezno ustvariti koridor na sredini med avtomobili, 

zato da imajo reševalne službe, kot so gasilci, rešilni 

avtomobili in policija, prosto pot. Za druga vozila je 

uporaba reševalnega pasu kazniva!

Dovoljena stopnja alkohola je v Avstriji 0,5 promila. 

Nekatera mesta imajo cone kratkotrajnega parkiranja 

(»modre cone«). Najdaljše dovoljeno parkiranje je 

označeno na začetku vsake cone.

Plačljive cone parkiranja. Parkirne listke je mogoče 

kupiti na bencinskih črpalkah, v trafikah, na parkirnih 

avtomatih ali z mobilnim telefonom. Cone brezplač-

nega parkiranja. Parkirne ure, ki prikazujejo začetek 

parkiranja, so na voljo v trafikah.

http://www.asfinag.at/maut
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Hoteli so kategorizirani z zvezdicami: od ene zvezdice (osnovni hotel, garni hotel) do pet zvezdic (luksuzni hotel). 

Cene so odvisne tudi od sezone. Pozimi so hoteli v smučarskih regijah veliko dražji kakor v poletnih mesecih. 

V priljubljenih mestih, kot sta Dunaj in Salzburg, so cene med počitnicami višje. Garni hoteli in kampi so dobra 

alternativa hotelom, še posebej na podeželju.

Valuta

Evro (1 EUR = 100 centov). Skoraj povsod je mogoča 

uporaba kreditnih kartic, kot so MasterCard, Visa, 

American Express in Diners Club. Če imate s seboj več 

kot 10.000 EUR gotovine, jo morate prijaviti carini. 

Odpiralni časi

Trgovine. Večinoma: ponedeljek–petek od 9.00 do 

18.00/19.00, sobota od 9.00 do 16.00/17.00. Naku-

povalna središča in trgovine v večjih nakupovalnih  

ulicah imajo daljši delovni čas.

Banke. Ponedeljek–sreda in petek od 8.00 do 15.00, 

četrtek od 9.00 do 17.30, opoldanski odmor od 12.30 

do 13.30.

Pošte. Ponedeljek–petek od 8.00 do 12.00 in od 14.00 

do 18.00. Ob sobotah zaprto ali od 9.00 do 12.00, dlje 

odprto na železniških postajah.

Avstrijske zvezne dežele imajo počitnice v različnih 

obdobjih. Več informacij najdete na spletu, npr. na 

naslovu www.austria.info. 

http://www.austria.info/
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ki je odprta 24 ur na dan. Vse informacije o tem naj-

dete na spletnem mestu ministrstva za zdravje

 (www.bmg.gv.at).

Številke za klic v sili. 

112 - Evropska številka za klic v sili 

144 - reševalna služba 

122 - gasilci

133 - policija

Lekarne. Spremenljiva nočna in nedeljska dežurstva; 

če je lekarna zaprta, je na voljo obvestilo glede najbliž-

je odprte lekarne. 24-urna številka za klic v sili: 1455. 

Evropski potrošniški 
center Avstrija 
Mariahilfer Straße 81, 1060 Vienna

info@europakonsument.at

Telefonsko svetovanje

Europa hotline +43 1 588 77 81

pon-pet, 9.00-15.00

• Nacionalna turistična organizacija Avstrije  
www.austria.info

• avstrijske železnice ÖBB www.oebb.at

• zasebna železniška družba Westbahn  
www.westbahn.at

• avtomobilski klub ARBÖ www.arboe.at

• in avstrijska avto-moto zveza ÖAMTC  
www.oeamtc.at

• dunajsko mednarodno letališče Vienna International 
Airport www.viennaairport.com

• ministrstvo za zunanje zadeve  
www.bmeia.gv.at 

• javna prevozna sredstva www.wienerlinien.at

Vienna / Wien

www.europakonsument.at

Koristne povezave

Seznam ni izčrpen. Dodatno pomoč ponuja brezplačna aplikacija »ECC-Net: Travel App« mreže evropskih 

potrošniških centrov (ECC-Net). Na voljo v spletnih trgovinah z aplikacijami Apple in Android. 

http://www.bmgf.gv.at/
mailto:info%40europakonsument.at?subject=
http://www.epc.si/
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Potovanje 
v Slovenijo

Slovenija je del schengenskega območja.

Z letalom 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (LJU) je edino me-

dnarodno letališče v Sloveniji in leži 27 kilometrov SZ 

od Ljubljane, v bližini Spodnjega Brnika. V nekaterih  

primerih je ceneje, če načrtujete let na sosednja leta-

lišča v Italiji (Benetke (VCE) – 230 km iz Ljubljane, Treviso 

(TSF) – 230 km iz Ljubljane, Trst (TRS) – 130 km iz Ljubl-

jane), na Hrvaškem (Zagreb (ZAG) – 150 km iz Ljubljane) 

ali v Avstriji (Celovec (KLU) – 90 km iz Ljubljane, Gradec 

(GRZ) – 190 km iz Ljubljane) ter od tam nadaljujete 

potovanje v Slovenijo s transfernimi prevozi. 

Prevozi z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Avtobus. Vozi na relaciji letališče–Kranj (cena 1,80 EUR), 

letališče–Ljubljana (cena 4,10 EUR) in letališče–Kamnik  

(cena 2,70 EUR). Na relaciji letališče–Ljubljana vozi avto-

bus od ponedeljka do petka vsako polno uro od 5. do 20. 

ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vozi ob 7., 10., 12., 

14., 16., 18. in 20. uri. Potovanje traja približno 40 minut.

Transferni prevozi. Vozijo na relaciji letališče–Ljubljana 

(cena 9,00 EUR, trajanje potovanja približno 30 minut), 

letališče–Bled (13,00 EUR, 30 minut), letališče–Bohinj 

(28 EUR, 55 minut) in letališče–Kranjska Gora (28 EUR, 

55 minut). Vozovnico kupite pri vozniku, odhodi so pri-

lagojeni pristanku letal, za določene prevoze je potreb-

na predhodna rezervacija.

Prihod
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Taxi. Taksiji so na voljo pred letališko stavbo. Prevoz na 

relaciji letališče–Ljubljana stane 25–40 EUR.

Parkiranje na letališču. Na letališču je mogoče par-

kirati v parkirni hiši (14 EUR/dan) ali na dveh zunanjih 

parkiriščih (12 EUR/dan). 

Z vlakom

Železniško omrežje Slovenskih železnic (SŽ) pokriva 

celotno Slovenijo. Izbirate lahko med enosmernimi, 

povratnimi ali abonentskimi vozovnicami in jih lahko 

kupite za vse vrste vlakov in za kateri koli dan v tednu. 

V predprodaji lahko kupite vozovnice največ do dva 

meseca pred potovanjem. Vozovnice lahko kupite na 

SŽ nudijo popuste za otroke in skupine 

ter ob koncih tedna, kupite pa lahko tudi 

mednarodne vozovnice Interrail Slovenia in 

Eurail Slovenia.

železniških postajah ali pri pooblaščenih potovalnih 

agencijah. Če jih kupite na vlaku, boste plačali dodatek 

v višini 2,50 EUR, razen če vstopite na vlak na železniški 

postaji, na kateri ni mogoče kupiti vozovnice. 

Svojo pot z vlakom lahko do zanimivih turističnih des-

tinacij nadaljujete z avtobusnim prevozom, in sicer z 

železniške postaje Divača do Škocjanskih jam ali z  

železniške postaje v Kopru do drugih slovenskih ob-

morskih mest, kot so Ankaran, Izola, Strunjan, Portorož, 

Piran. Na relaciji Bohinjska Bistrica–Nova Gorica vozi 

avtovlak; SŽ v določenih terminih omogočajo tudi 

prevoz kolesa (enotna cena prevoza kolesa 3,40 EUR). 

V zimskem času se lahko z železniške postaje Bohinjska 

Bistrica z brezplačnim smučarskim avtobusom pripel-

jete do smučišča Vogel oz. spodnje postaje žičnice. 

Med Celjem in Podčetrtkom ter Bohinjsko Bistrico in 

Novo Gorico pa se lahko z muzejskim vlakom »zapel-

jete tudi v preteklost«.

Z avtom

Za uporabo avtocest in hitrih cest v Sloveniji morajo 

vozniki motornih vozil do 3,5 t kupiti vinjeto. Vozniki 

motornih vozil nad 3,5 t morajo plačati cestnino.

Vinjeto je mogoče kupiti v Sloveniji in sosednjih državah, 

prodajna mesta najdete na povezavi: www.dars.si/vse-

bina/prodajnamesta.aspx?id_menu=392. 

Kupite lahko letno, mesečno ali tedensko vinjeto, za  

motorna kolesa je mogoče kupiti letno, polletno ali 

tedensko vinjeto. Vinjeta mora biti nameščena na ve-

trobransko steklo. 

http://www.dars.si/vsebina/prodajnamesta.aspx?id_menu=392
http://www.dars.si/vsebina/prodajnamesta.aspx?id_menu=392
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Najvišje dovoljene hitrosti za osebna vozila in motorna 

kolesa:

• omejitve v naselju: 50 km/h 

• omejitve izven naselja: 90 km/h

• na hitri cesti: 110 km/h

• na avtocesti: 130 km/h

Reševalni pas. Ko pride do zastoja, se morajo vozila na 

voznem pasu razvrstiti na desno stran do robne črte, 

vozila na prehitevalnem pasu pa na skrajno levo stran 

do robne črte. Med kolonama mora biti dovolj prostora 

za vožnjo intervencijskih vozil. 

Dovoljena stopnja alkohola je 0,24 miligrama v litru  

izdihanega zraka. Mladi vozniki (mlajši od 21. leta 

starosti ali vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje manj 

kot dve leti) ne smejo imeti alkohola v organizmu. V  

primeru okvare na cesti pokličite Avto-moto zvezo 

Slovenije (AMZS) na 1987.

Parkiranje in prevozi po Ljubljani. 

Cena parkiranja: od 0,60 EUR/uro do 1,20 EUR/uro; v ob-

močju časovno omejenega parkiranja – parkomati: 

od 0,40 EUR/uro do 0,70 EUR/uro. 

Javni mestni prevoz.

Kartica Urbana. Omogoča plačilo vožnje v celotni 

mreži linij Ljubljanskega potniškega prometa (cena 

kartice 2,00 EUR, cena posamezne vožnje 1,20 EUR – 

brezplačno prestopanje v roku 90 minut od plačila 

prve vožnje). S kartico je mogoče plačati tudi vožnjo z 

vzpenjačo na Ljubljanski grad, parkirnino na nekaterih 

parkiriščih ter storitve Mestne knjižnice Ljubljana.

Bicikelj. Za vožnjo po Ljubljani si lahko izposodite 

tudi kolo. V okviru sistema Bicikelj je na voljo 32 pos-

tajališč, ki so med seboj oddaljena približno 300–500 

metrov. Prva ura izposoje je brezplačna. 
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Informacije o nastanitvah v Sloveniji najdete na spletni 

strani Slovenske turistične organizacije: www.slovenia.

info/si/Nastanitve.htm?where_to_stay=0&lng=1&re-

directed=1. Poleg hotelov, motelov, hostlov, zasebnih 

sob, apartmajev in gostišč najdete tukaj tudi informacije 

o kampih, turističnih kmetijah, planinskih domovih in 

kočah ter zidanicah. Na omenjeni spletni strani lahko 

poiščete razpoložljive tematske nastanitve (specializirane 

nastanitve za kolesarje in pohodnike, hoteli slovenskih 

naravnih zdravilišč, ski wellness, hiše s tradicijo, bivanje 

v gradovih in dvorcih) ter turistične nastanitve, ki pou-

darjajo pomen sobivanja z naravo, kot npr. ekološke  

turistične nastanitvene kmetije. 

Hoteli in kampi se označujejo z eno do petimi zvezdicami, 

moteli, penzioni, gostišča, apartmaji, počitniške hiše in 

sobe se označujejo z eno do štirimi zvezdicami, kmetije 

z nastanitvijo z enim do štirimi jabolki. Cene so odvisne 

od sezone – v poletni sezoni so najvišje cene v Ljubljani, 

na obali ter na Bledu in v Bohinju. N
as

ta
ni

te
v N

akupovanje

Prepovedano je kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, in na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika.

Valuta

Evro (1 EUR = 100 Cents). Večina trgovin sprejema tudi 

kreditne kartice. Gotovino v višini 10.000 EUR ali več je 

treba prijaviti na carini.

Odpiralni časi

Trgovine. Večinoma od ponedeljka do petka od 8. do 

19. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure. Trgovine v naku-

povalnih središčih imajo daljše odpiralne čase – od 

ponedeljka do sobote do 20./21. ure, odprte pa so tudi 

ob nedeljah, in sicer do 15. ure.

Banke. Večinoma od ponedeljka do petka od 8./8.30 

do 16.30/17. ure (večinoma z vmesnim odmorom za 

kosilo). Denar lahko dvigujete 24 ur na dan na banko-

matih po vsej Sloveniji. 

Pošte. Večinoma od ponedeljka do petka od 8. do 

18./19. ure, ob sobotah od 8. do 12./13. ure.

Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji. 1. 1. (novo 

leto), 8. 2. (Prešernov dan), velikonočna nedelja in veli-

konočni ponedeljek, 27. 4. (dan upora proti okupatorju), 

1. in 2. 5. (praznik dela), 25. 6. (dan državnosti), 15. 8. 

(Marijino vnebovzetje), 31. 10. (dan reformacije), 1. 11. 

(dan spomina na mrtve), 25. 12. (božič), 26. 12. (dan 

samostojnosti).

Večina muzejev in galerij je zaprtih ob 

ponedeljkih, nekateri vsako prvo nedeljo v 

mesecu nudijo prost vstop. 

http://www.slovenia.info/si/Nastanitve.htm?where_to_stay=0&lng=1&redirected=1
http://www.slovenia.info/si/Nastanitve.htm?where_to_stay=0&lng=1&redirected=1
http://www.slovenia.info/si/Nastanitve.htm?where_to_stay=0&lng=1&redirected=1
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medinske pomoči, in sicer na sprejemnih oddelkih bol-

nišnic, v zdravstvenih domovih in postajah. Na terenu 

delujejo ekipe nujnih reševalnih vozil in ekipe z reševalcem 

motoristom. Več informacij najdete na spletni strani  

Ministrstva za zdravje: www.mz.gov.si.

Nujne telefonske številke. 

112 - Center za obveščanje, medicinska pomoč, gasilci, 

nujna veterinarska pomoč, reševalne enote

113 - policija

Slovenska turistična organizacija www.slovenia.info

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana www.lju-airport.si

Slovenske železnice www.slo-zeleznice.si

Avto-moto zveza Slovenije www.amzs.si

Ministrstvo za zunanje zadeve www.mzz.gov.si

Ljubljanski potniški promet www.lpp.si

Telefon:

+386 (0)1 400 3729 

pon-pet, 9.00-15.00

Področna telefonska 

številka za Slovenijo 

je +386

Lekarne. Večinoma od ponedeljka do petka od 7./8. 

do 19./20. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure. Ob nedeljah 

in praznikih so lekarne zaprte. Seznam dežurnih lekarn 

najdete na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije: 

www.lzs.si.

Evropski potrošniški 
center Slovenija
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

epc.mgrt@gov.si

Ljubljana

Koristne povezave

www.epc.si
Seznam ni izčrpen. Dodatno pomoč ponuja brezplačna aplikacija »ECC-Net: Travel App« mreže evropskih 

potrošniških centrov (ECC-Net). Na voljo v spletnih trgovinah z aplikacijami Apple in Android. 

www.mz.gov.si
http://www.lju-airport.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
https://www.amzs.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.lpp.si/
http://www.lzs.si/
mailto:epc.mgrt%40gov.si?subject=
http://www.epc.si/


avtobusov in osnovne informacije o prevozu potnikov: 

www.croatianairports.com

Taksi. Taksi postajališča najdete takoj ob izhodu z le-

tališč. Cene voženj so odvisne od tarife posamezne 

taksi službe in regije v kateri se nahajate. Predlagamo, 

da pred vstopom v taksi vprašate za ceno ter da ste 

pozorni na to, da je ob začetku vožnje taksimeter vkl-

jučen. Dobro je vedeti: nekatere taksi službe imajo 

enake cene za dnevne in nočne vožnje in prtljage ne 

zaračunavajo dodatno. Preden se odločite za ponud-

nika, se pri taksistu pozanimajte o pogojih prevoza.
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Hrvaška je članica Evropske unije, ni pa v schengenskem 

območju, zato pri potovanju v Republiko Hrvaško  

potrebujete veljavni vizum ali potni list.

Z letalom

Najpomembnejša mednarodna letališča na Hrvaškem 

so: Zagreb (ZAG), Reka (RJK), Split (SPU), Dubrovnik (DBV) in 

Zadar (ZAD). Vsa letališča so preko javnega avtobusnega 

prevoza zelo dobro povezana z bližnjimi večjimi mesti. 

Na tej povezavi so dosegljive ustrezne informacije o 

vseh hrvaških letališčih, lokacijah letališč, voznih redih 

Prihod

Potovanje 
na Hrvaško

http://www.croatianairports.com/
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Z vlakom  

Železniško omrežje hrvaškega železniškega podjetja 

»Hrvatske željeznice« (HŽ) pokriva celotno državo, 

zunaj omrežja pa ga dopolnjujejo avtobusni prevozi. 

Vozovnice HŽ zajemajo vse od enosmernih do celo-

letnih vozovnic. Za otroke do šestega leta starosti je 

uporaba vlaka brezplačna. Tudi otroci, starejši od šest 

let, dijaki in študenti z veljavno dijaško ali študents-

ko izkaznico so upravičeni do posebnih popustov. 

Mladi do 20. leta starosti, ki potujejo skozi Hrvaško, 

Slovenijo, Srbijo in Avstrijo v skupinah (vsaj 6 oseb), 

imajo 70-odstotni popust na enosmerne in povratne 

vozovnice. Na voljo so tudi posebni popusti za družins-

ke vozovnice, in sicer za družine, kadar skupaj potujejo 

več kot trije ali manj kot deset družinskih članov. Drugi 

popusti so objavljeni na spletni strani HŽ: www.hzpp.

hr/pogodnosti?p=320&mp=346.

Opomba: večina vozovnic se lahko prekliče ali povrne, 

če jih vrnete pred začetkom potovanja (glede na čas 

preklica se lahko od vplačanega zneska odštejejo  

dodatni stroški), ni pa mogoče preklicati ali povrniti 

e-vozovnic in vozovnic, ki se kupijo po nekaterih 

posebnih tarifah. Poleg tega so na voljo kombinirane 

vozovnice, ki jih lahko potniki združujejo s kulturno  

ali drugo turistično ponudbo na njihovi destinaciji 

(kot so vstopnice za muzeje, koncerte, gledališča in 

toplice). HŽ ima tudi vlake za prevoz avtomobilov in 

vlake brez ovir za dostop, ponuja pa tudi možnost po-

tovanja s kolesi.

Vozovnice HŽ lahko kupite prek spleta in na prodajnih 

mestih železniških postaj ali tamkajšnjih avtomatih za 

prodajo vozovnic. Opomba: e-vozovnic ni mogoče 

Večina hrvaških mest ponuja turistične karte, s katerimi lahko turisti po znižani 

ceni ali celo brezplačno obiščejo znamenitosti, muzeje, gledališ a, restavracije itn.

preklicati ali zamenjati. Vozovnico HŽ lahko kupite 

tudi neposredno na vlaku. 

Vse informacije o prevozu lahko dobite na turističnih 

informacijskih točkah v vsakem večjem mestu, na že-

lezniških postajah, na letališču ali v hotelu, kjer prebivate. 

http://www.hzpp.hr/pogodnosti?p=320&mp=346
http://www.hzpp.hr/pogodnosti?p=320&mp=346
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Z avtom

Na hrvaških avtocestah in hitrih cestah je obvezno  

plačilo cestnine na cestninskih postajah. Cestnina se 

plačuje v gotovini (domača valuta, evro sprejemajo le v 

izjemnih okoliščinah), s kreditnimi ali debetnimi 

karticami ali z uporabo elektronskega plačila cestnine 

(ENC – elektronska naplata cestarine). 

ENC je metoda brezstičnega plačila brez blagajnika, ki 

se izvaja z napravo ENC, nameščeno na vetrobrans-

kem steklu vozila, in anteno na cestninski postaji.  

Obstajata dve vrsti elektronskega plačila cestnine, 

in sicer sezonski in celoletni, ki uporabnikom pri plačilu 

cestnin ponuja precejšnje popuste (21,74 % popusta 

za letni ENC in 33,48 % za sezonskega).

 Cena za nakup naprave ETC znaša 122,00 HRK in 

se plača pri naročilu naprave. ENC lahko kupite tudi 

na cestninskih postajah. Več informacij je na skupni 

spletni strani podjetja hrvaških avtocest Hrvatske au-

toceste d.o.o. in podjetja za avtocesto med Reko in 

Zagrebom Autocesta Rijeka–Zagreb d.d. 

www.hac-onc.hr/en/toll-payment.

Največje dovoljene hitrosti za avtomobile in motorje.

• na lokalnih cestah med krajevnimi napisi:  50 km/h

• na cestah zunaj mest, krajev ali vasi: 90 km/h

• na hitrih cestah in cestah, rezerviranih za motorni 

promet 110 km/h 

• na avtocestah: 130 km/h

Koridor za interventna vozila: če na večpasovnih 

cestah nastanejo prometni zastoji, je treba obvezno 

zagotoviti prost pas med vozili, da se omogoči dostop 

interventnim službam, kot so policija, gasilci ali reševalci. 

Nepooblaščena uporaba koridorja za interventna vozila 

se kazensko preganja.

če parkirnega listka ne plačate, boste morali 

plačati parkirnino za ves dan!

Največja dovoljena stopnja alkohola na Hrvaškem 

je 0,5 promila.

Večina večjih mest na Hrvaškem ima plačljiva parkirišča. 

Ustrezen najdaljši čas parkiranja je naveden na znaku 

pred vsako cono. Plačilni listek mora biti, medtem ko 

je vozilo parkirano, nameščen na vetrobranskem steklu 

vozila. Parkirni listek lahko kupite na avtomatih, ki so  

v vsaki coni, in prek elektronskih storitev (besedilno  

sporočilo). 

http://hac-onc.hr/en/toll-payment
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Če se želite nastaniti na Hrvaškem, lahko izbirate 

med hoteli (vse vrste, od malih družinskih hotelov,  

prenočišč, do luksuznih hotelov), zasebnimi n asta-

nitvami – apartmaji in sobami ter celo, če vam je všeč 

bolj pustolovska oblika nastanitve, obiskom različnih 

N
as

ta
ni

tv
e

kampov na obali in celini. Danes je večina kampov 

v zasebni lasti, zato so bolj raznoliki in kakovostnejši. 

Mnogi kampi imajo tudi mobilne hiške in bungalove.  

Cene so višje v poletni sezoni (od sredine junija do sre-

dine septembra) in med prazniki (božič, velika noč itn.) 

Poleg slovite obale turisti odkrivajo tudi celinski del države, kjer se lahko nastanijo na različnih družinskih kmetijah in uživajo prednosti podeželskega turizma.

N
akupovanje

Valuta

Hrvaška kuna, HRK (1 EUR je približno 7,5 HRK). Radi  

sprejemajo kreditne kartice, kot so MasterCard, Visa, 

American Express in Diners. Zneske, ki presegajo 

10.000,00 EUR, je treba prijaviti na carini.

Delovni čas

Trgovine. Večinoma so odprte od ponedeljka do so-

bote med 8/9. in 20. uro, ob nedeljah med 9. in 13/15. 

uro ali pa so zaprte, nakupovalni centri pa so odprti od 

ponedeljka do nedelje med 9/10. in 21. uro.

Banke. Od ponedeljka do petka med 9. in 19. uro, ob 

sobotah pa med 9. in 13/14. uro.

Pošta. Od ponedeljka do petka med 8. in 19/20. uro, 

ob sobotah med 8. in 13/14. uro.

Prazniki. Hrvaška ima veliko državnih in verskih 

praznikov, več informacij je na spletu, na primer 

na povezavi:

www.visit-croatia.co.uk/index.php/events-croatia/

public-holidays-croatia

http://www.visit-croatia.co.uk/index.php/events-croatia/public-holidays-croatia/
http://www.visit-croatia.co.uk/index.php/events-croatia/public-holidays-croatia/
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Zd
ra
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ba Vsa velika mesta imajo bolnišnice in službe za prvo 

pomoč, ki so na voljo 24 ur na dan. Več informacij 

lahko najdete na spletu, na primer na povezavi:  

www.moveoneinc.com/blog/relocations/enmedi-

cal-services-croatia

Telefonske številke za klice v sili.  

Klicna številka za Hrvaško je 00385 (+385), treba jo 

je vtipkati, če kličete iz tujega mobilnega omrežja.

112 – klic v sili

192 – policija

193 – gasilci

194 – reševalna služba  

195 – iskanje in reševanje na morju

1987 – pomoč na cesti  

+385 1 4640 800 – HAK hrvaški avtomobilski klub

Lekarne. Večina lekarn je odprta od ponedeljka 

do petka med 8/9. in 19. uro, ob sobotah med 8/9. in 

14. uro, vsako večje mesto pa ima eno ali dve dežurni  

lekarni, ki sta odprti tudi ponoči in ob nedeljah. V Zagrebu, 

na primer, so dežurne lekarne na naslednjih naslovih: 

• Trg bana J. Jelačića 3(+38514816198)

• Ilica 301,(+38513750321)

• Ozaljska 1 (+3853097586)

• Grižanska 4 (+3852992350)

• Av. V. Holjevca 22 (+3856525425)

odprte so 24 ur na dan.

Telefonsko svetovanje

+385 1 610 97 44 

pon-pet, 9.00-15.00

Evropski potrošniški 
center Hrvaška
Ulica grada Vukovara 78, 

10000 Zagreb

ecc-croatia@mingo.hr

• Hrvaška turistična skupnost www.croatia.hr 

• Potniški promet hrvaških železnic (HŽ Putnički prijevoz) 
HŽPP www.hzpp.hr  

• Zagrebški električni tramvaj (Zagrebački električni tramvaj) 
ZET  www.zet.hr 

• Zagrebška avtobusna postaja (Autobusni kolodvor Zagreb) 
AKZ www.akz.hr 

• Hrvaški avto klub (Hrvatski avtoklub) HAK  

www.hak.hr 

• Zagrebško mednarodno letališče  

www.zagreb-airport.hr

• Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova) www.mvep.hr

Koristne povezave

Zagreb

www.ecc-croatia.hr
Seznam ni izčrpen. Dodatno pomoč ponuja brezplačna aplikacija »ECC-Net: Travel App« mreže evropskih 

potrošniških centrov (ECC-Net). Na voljo v spletnih trgovinah z aplikacijami Apple in Android. 

https://www.moveoneinc.com/blog/relocations/enmedical-services-croatia/
https://www.moveoneinc.com/blog/relocations/enmedical-services-croatia/
mailto:ecc-croatia%40mingo.hr?subject=
http://www.epc.si/
http://www.croatia.hr/
http://www.hzpp.hr/
http://www.zet.hr/
http://www.akz.hr/
http://www.hak.hr/
http://www.zagreb-airport.hr/
http://www.mvep.hr/
http://www.epc.si/
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Evropski potrošniški center Slovenija

EVROPSKI POTROŠNIŠKI CENTER SLOVENIJA
www.epc.si

Tukaj smo, da vam pomagamo: 
brezplačno, čezmejno in izvensodno!


