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Sporočilo za javnost
S 1. junijem se ponovno uvaja plačilo avtobusnega prevoza tudi v piranski občini – dopolnjena
pravila za potnike mestnega avtobusnega prometa
Piran, 28. 5. 2020 - Arriva Dolenjska in Primorska in Občina Piran sta dopolnili pravila za prevoz
potnikov na avtobusih mestnega prometa in pozivata vse potnike k spoštovanju le-teh. Večina novosti je
povezani s ponovno uvedbo plačevanja mestnega prevoza, ki se ponovno uvaja s 1. junijem.
Posebna pravila uporabe avtobusnih prevozov, zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa, ki so
skladna z navodili NIJZ, so za potnike po vsej Sloveniji stopila v veljavo z 11. majem letos. Potniki, ki
se prevažajo v mestnem prometu občine Piran, so se navadili na nove razmere. Znano jim je, da so
sprednja (prva) vrata na avtobusih zaprta in bo tako ostalo do nadaljnjega, vstop in izstop pa je omogočen
pri drugih vratih. Torej je validacija vozovnice možna le pri vstopno/izstopnih vratih, kjer je za potnike
nameščen brezstični čitalec. Potniki morajo s 1. junijem 2020 plačati vožnjo z mestnim avtobusom z
dobroimetjem na kartici ali validirati/registrirati naloženo vozovnico, na ta način vozovnica postane
veljaven prevozni dokument. Uporabniki kartičnega sistema ta način plačila dobro poznajo in ga vestno
uporabljajo, potnike, ki kartičnega sistema niso uporabljali v preteklosti, pozivamo, da si preberejo
navodila na spletni strani skupine Arriva ali naj pokličejo na telefonsko številko 05/671-3122, in se tako
izognejo morebitnim zadregam. Novost pri tem je tudi, da plačilo vožnje z dobroimetjem za več
potnikov z eno piransko EMK (enotno mestno kartico) trenutno ni na voljo, saj potnik nima stika z
voznikom, ki bi lahko določil število potnikov pred validacijo. Potniki kartice lahko kupijo na prodajnih
mestih v času poslovanja avtobusne postaje v Luciji, poštnih poslovalnic v Piranu, Portorožu in Luciji,
Trafik 3DVA v Piranu, Portorožu in Luciji in vsak dan v tednu (24/7) na kartomatih, ki so nameščeni
na avtobusnih postaji v Piranu, Portorožu in Luciji.
Podrobna navodila o varnem prevozu potnikov z mestnim avtobusom so objavljena na spletni strani
skupine Arriva, v katerih potnike pozivajo, naj potniki potujejo samo, če so zdravi in če je to nujno
potrebno, da se na avtobusu dotikajo čim manj površin, da pred, med in tudi po potovanju upoštevajo
varno razdaljo (vsaj 1,5 m) in primerno higieno rok ter kašlja, da uporabljajo zaščitne maske, ki so
obvezne na mestnih avtobusih in nenazadnje, da je obvezno razkuževanje rok. Pravila varnega čakanja
na postajališčih in postajah se nanašajo na čakanje na avtobus, v katerih Arriva poziva potnike, da med
seboj vzdržujejo zadostno medsebojno razdaljo, da potniki vstopijo in izstopijo iz avtobusa le pri zadnjih
vratih, pred vstopom naj potniki počakajo, da najprej varno izstopijo potniki, ki so prispeli na cilj, da pri
vstopu, izstopu in na avtobusu vzdržujejo varno razdaljo (vsaj 1,5 m) od ostalih potnikov in voznika/ce. Pomembno je dodati, da se pričakuje, da bodo potniki spoštovali pravila in ne bodo uporabljali
sedežev, ki se nahajajo za voznikom/-co, kot tudi, da ne bodo stopali do voznika/-ce, saj takšen stik
dovoljen.
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V družbi Arriva Dolenjska in Primorska ter na Občini Piran se zavedajo, da je pravil in novosti za
potnike v avtobusnem potniškem prometu zelo veliko, vendar sta zdravje in varnost pred vsem, zato
prosijo vse občanke in občane, da se navodil, ki so pripravljene v skladu s priporočili NIJZ, držijo.

Lep pozdrav z Občine Piran.
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