
 

 

 

 

 

CENIK  

storitev izposoje električnih vozil GreenGo za  

Pilotno-raziskovalni projekt 

Slovenske železnice 'Gremo zeleno' – GreenGo 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  



Časovno-kilometrska tarifa 

 
 
 
 
 
 
 

RENAULT 
ZOE 

  

 MINUTNA URNA NAD 3h NAD 6h NAD 12h NAD 24h 

Maksimalna 
cena 

dnevne 
izposoje 

 
tarifa 

ČAS 

 
0,10 €/min 

 
6,00 €/h 

 
4,80 €/h 

 
3,90 €/h 

 
3,30 €/h 

 
3,00 €/h 

35,00 € 
 
tarifa 

KILOMETRINA 

 
0,10 €/km 

 
0,10 €/km 

 
0,10 €/km 

 
0,10 €/km 

 
0,10 €/km 

 
0,10 €/km 

 
 

RENAULT 
TWINGO 

 

 
tarifa 

ČAS 

 
0,08 €/min 

 
4,80 €/h 

 
3,84 €/h 

 
3,12 €/h 

 
2,64 €/h 

 
2,40 €/h 

35,00 € 
  

tarifa 

KILOMETRINA 

 
0,08 €/km 

 
0,08 €/km 

 
0,08 €/km 

 
0,08 €/km 

 
0,08 €/km 

 
0,08 €/km 

 

POPUST za SŽ uporabnike : -20 % na cene iz časovno-kilometrske tarife. 

POPUST za SŽ uporabnike ob vračilu vozila na točko izposoje Slovenske železnice »Gremo  

zeleno«:   -40 % na cene iz časovno-kilometrske tarife. 

 

Minimalna cena enkratne rezervacije in izposoje 2,50 € 

Maksimalna cena dnevne izposoje 35,00 € 

 

Uporabnik pridobi status »SŽ uporabnik« ob registraciji GreenGo računa preko SŽ kode za paket »SŽ 

'Gremo zeleno' Dobrodošli«, ki je zapisana na vozovnici ali potrdilu o nakupu vozovnice za prevoz z vlakom 

Slovenskih železnic ali z vnosom SŽ kode, ki je zapisana na računu za nakup za paketa »SŽ 'Gremo zeleno' 

10« in »SŽ 'Gremo zeleno' 15«. 

 

Paketa »SŽ 'Gremo zeleno' 10« in »SŽ 'Gremo zeleno' 15«  se lahko kupita na prodajnih mestih Slovenskih 

železnic ob nakupu katerekoli vozovnice za vlak ali s predložitvijo veljavne neizkoriščene vozovnice za vlak 

za najmanj eno vožnjo. 

 

PAKETI: 

1. PAKET: SŽ 'Gremo zeleno' Dobrodošli brezplačno DOBROIMETJE V VREDNOSTI 5,00 € (z 

vključenim DDV) 

Aktiviranje paketa ob prvi registraciji SŽ uporabnika v aplikacijo. S paketom SŽ 'Gremo zeleno' Dobrodošli 

uporabnik prejme na svoj GreenGo račun dobroimetje v vrednosti 5,00 €, ki ga lahko uporabi za vse storitve 

izposoje GreenGo po pogojih časovno-kilometrskih cen in popustov za SŽ uporabnike. 

 

2. PAKET: SŽ 'Gremo zeleno' 10 cena 10,00 € (z DDV)  DOBROIMETJE V VREDNOSTI 11,00 € (z vključenim 

DDV) 

Z nakupom paketa »SŽ 'Gremo zeleno' 10« uporabnik ob njegovi aktivaciji na svoj GreenGo račun prejme 

dobroimetje v vrednosti 11,00 €, ki ga lahko uporabi za vse storitve izposoje GreenGo po pogojih časovno-

kilometrskih cen in popustov za SŽ uporabnike. 

 

3. PAKET: SŽ 'Gremo zeleno' 15 cena 15,00 € (z DDV)  DOBROIMETJE V VREDNOSTI 17,25 € (z vključenim 

DDV) 



Z nakupom paketa »SŽ 'Gremo zeleno' 15« uporabnik ob njegovi aktivaciji  na svoj GreenGo račun prejme 

dobroimetje v vrednosti 17,25€, ki ga lahko uporabi za vse storitve izposoje GreenGo po pogojih časovno-

kilometrskih cen in popustov za SŽ uporabnike. 

Vse zgoraj navedene cene vsebujejo 22% DDV. V delih, kjer se cenik sklicuje na Splošne pogoje, le-ti pomenijo dokument »Splošni pogoji 

izposoje električnih vozil GreenGo – SŽ 'Gremo zeleno'«. Za posamezno izposojo velja Cenik, ki je veljaven v trenutku, ko je sklenjena Pogodba 

o rezervaciji in izposoji vozila GreenGo. 

Cena rezervacije in izposoje se obračunava od trenutka prevzema vozila ter vse do trenutka, ko Uporabnik v aplikaciji potrdi gumb »Zaključi 

izposojo«. Čas rezervacije vozila do prevzema vozila se Uporabniku ne zaračuna. Končna cena rezervacije in uporabe se izračuna glede na: 

- tarifo po času (urni oziroma minutni interval) 

- tarifo glede na prevožene kilometre 

- popust za SŽ uporabnike. 

 

V kolikor seštevek tarif iz zgornjih dveh alinej s popusti ne doseže minimalne cene rezervacije in izposoje, se obračuna minimalna cena 

enkratne rezervacije in izposoje v višini 2,50 EUR / rezervacijo in izposojo. 

 

V kolikor seštevek tarif iz zgornjih dveh alinej s popusti preseže vrednost 35,00 € (z vključenim DDV), se od začetka izposoje do preteka 24 h 

obračuna Maksimalna cena dnevne izposoje. Tarifa vključuje 24-urno rezervacijo in izposojo in neomejeno število kilometrov. Nadaljnjo 

obračunavanje (nad 24 ur) se obračunava po časovni in kilometrski tarifi »NAD 24h«.  

 

Rezervacija in izposoja vozila je možna v neprekinjenem trajanju največ 3 dni oz. 72 ur (tj. enkratni Maksimalni čas uporabe vozila). 

Obračunska časovna tarifa se spremeni po prvi polni minuti najema navedenega obdobja. 

 

Cenik drugih stroškov in škode 

Postavke iz spodnjega cenika se ne izključujejo. 

 

V primerih, ko je škoda, nastala zaradi uporabe vozila, ki ni skladna s Splošnimi pogoji, večja od posamezne postavke oziroma seštevka ustreznih postavk iz 

spodnjega cenika, se Uporabniku zaračuna tudi razlika do polne odškodnine. V primeru, ko nastale škode na vozilu, povzročene zaradi ravnanja Uporabnika, 

ki ni skladno s Splošnimi pogoji, ni možno uvrstiti pod nobeno od spodnjih postavk, Uporabnik za nastalo škodo (direktno in indirektno) odgovarja skladno s 

Splošnimi pogoji. Ne glede na predhodno navedeno v tem odstavku se postavke iz spodnjega cenika, ki vsebujejo izraz »Kazen«, zaračunajo poleg morebitne 

odškodnine.   

 

 

1. Odpoved rezervacije  

a.) do prevzema vozila (tj. potrditve gumba »Odkleni vozilo«): 

− do poteka 15 minut od časa, ko je bilo vozilo rezervirano 

− v primeru odloga do poteka časa, določenega kot »Zamik začetka izposoje«* 

BREZPLAČNO 

b.) po prevzemu vozila: 

− pred začetkom vožnje (vendar max 10 min po prvem odklepanju vozila), če Uporabnik z 
vožnjo ne želi ali ne more začeti, pri čemer odgovornosti za morebitne pomanjkljivosti na 
vozilu ni možno pripisati Uporabniku 

− pred začetkom vožnje, ko družba T2 Rotalab zaradi pomanjkljivosti na vozilu vožnjo vozila 
prepove, pri čemer odgovornosti za pomanjkljivosti ni možno pripisati Uporabniku 

BREZPLAČNO 

c.) po začetku vožnje po ceni rezervacije in izposoje 

2. Kazen zaradi prekoračitve zaključka izposoje po preteku enkratnega maksimalno dovoljenega časa 
72 ur 

 

a.) brez obvestila Klicnega centra GreenGo:  

− zamuda do 15 minut  BREZPLAČNO 

− zamuda 16 – 30 minut  30,00 € 

− zamuda 31 – 60 minut  80,00 € 

− zamuda od 61 minute do 2 ur, enako se obračuna tudi vsaka nadaljnja ura vse do zaključka 
izposoje 

100,00 € 

b.) z obvestilom Klicnega centra GreenGo (obvestilo mora biti podano pred potekom 72 ur):  

− če je bilo podaljšanje odobreno s strani Klicnega centra GreenGo in vozilo vrne v času 
odobrenega podaljšanja 

BREZPLAČNO 

− vračilo vozila po poteku časa, ki je bilo odobreno s strani Klicnega centra GreenGo obračunava se po 3. oziroma  
4. alineji točke 2. a.) tega cenika 

3. Poškodovanje, izguba ali odtujitev dokumentacije ali opreme v vozilu (cena velja po kosu 
dokumentacije oziroma opreme): 

 

a.) dokumentacije 50,00 € 

b.) obvezne opreme v vozilu – zaboj prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič, komplet 
rezervnih žarnic idr. 

100,00 € 

c.) zimske opreme – verige idr. 150,00 € 



d.) polnilnega kabla  450,00 € 

e.) ključa vozila 300,00 € 

4. Odbitna franšiza za vozilo  

ZOE , Twingo 350,00 € 

5. Administrativni strošek posredovanja podatkov o Uporabniku pristojnemu organu 30,00 € 

6. Kazen zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov** po odmeri pristojnega organa 

7. Vleka vozila (zaradi npr. prazne baterije, poškodb ipd.) 250,00 € 

8. Kazen zaradi kršitve Splošnih pogojev glede  

a.) prepovedi vožnje, ko Uporabnik ni v neokrnjenem psihofizičnem stanju (stanje alkohola 
nad 0,00 %, vpliv mamil, drugih psihoaktivnih zdravil, snovi ipd.) 

500,00 € 

b.) prepovedi prepustitve  vozila v uporabo tretji osebi 500,00 € 

c.) prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti, vezane na prevoz oseb, blaga ali dejavnosti, 
vezane na učenje vožnje 

250,00 € 

d.) uporabe vozila izven območja Republike Slovenije 250,00 € 

e.) potrebnega ravnanja v primeru nastopa škodnega dogodka 50,00 € 

f.) dolžnosti zaklepanja in zapiranja vrat, prtljažnika in oken vozila ter izklopa svetilnih 
signalov 

50,00 € 

g.) dolžnosti uporabe vozila skladno z dovoljeno obremenitvijo in/ali omejitvijo glede števila 
oseb, ki se v vozilu lahko peljejo hkrati, in/ali drugimi tehničnimi normativi, navodili in 
priporočili proizvajalca in/ali družbe T-2 Rotalab 

50,00 € 

h.) dolžnosti uporabe in parkiranja vozila le na površinah, kjer je vožnja z vozili kategorije B 
dovoljena 

150,00 € 

i.) dolžnosti javljanja stanja tekočin v vozilu, tlaka v zračnicah (v primeru pomanjkanja) in 
drugih pomanjkljivosti na ali v zvezi z vozilom 

30,00 € 

j.) prepovedi popravljanja, drugih predelav in sprememb vozila, izvedenih »na lastno roko« 
(tj. brez odobritve družbe T-2 Rotalab) 

400,00 € 

k.) prepovedi kajenja v vozilu 50,00 € 

l.) prepovedi prevažanja živali v vozilu 100,00 € 

m.) prepovedi nameščanja premičnih stvari v ali na vozilo 100,00 € 

n.) drugih dovoljenih ali prepovedanih ravnanj skladno s Splošnimi pogoji (npr. prepoved 
uporabe vozila, ki presega običajno; »driftanja«; udeležbe na tekmovanjih; uporabe 
vozila za pogon ali vleko drugega vozila; prevoza jedkih, strupenih snovi ipd.)  

250,00 € 

9. Dodatno čiščenje vozila  

a.) zunanje 25,00 € 

b.) notranje 50,00 € 

c.) zunanje + notranje 70,00 € 

d.) globinsko 150,00 € 

10. Kazen zaradi vrnitve vozila na lokacijo, kjer zaključek izposoje skladno s Splošnimi pogoji ni 
dovoljen*** 

 

− podzemno  150,00 € 

− nadzemno 100,00 € 

11. Intervencija na terenu                                                                                                                                 
(zaradi Uporabnikovega ravnanja, ki ni skladno s Splošnimi pogoji) 

150,00 € 

* Zamik začetka izposoje je polje v mobilni aplikaciji GreenGo in pomeni prestavitev predvidenega časa prevzema vozila, pri čemer zamik ne 

more biti daljši od 30 minut od časa, ko je bila rezervacija preko aplikacije narejena. 

** Če se podatki o Uporabniku posredujejo pristojnemu organu se poleg kazni zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov zaračuna tudi 

»Administrativni strošek posredovanja podatkov o Uporabniku pristojnemu organu«. 

*** Gre za strošek, ki se obračuna v primeru vrnitve vozila družbi T2 Rotalab ob zaključku izposoje na napačno lokacijo. V primeru izrečene 

kazni s strani pristojnega organa oziroma drugih nastalih stroškov (npr. pajek), Uporabnika bremeni tudi slednje. V kolikor Uporabnik zaključi 

izposojo na plačljivem parkirišču, ki ni javno parkirišče Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA 3), je zavezan plačati strošek 

parkiranja v višini cene parkiranja za 60 min (t.j. cena parkiranja, ki je določena za parkiranje na parkirišču, na katerem Uporabnik zaključi 

izposojo). V koliko Uporabnik ne poravna stroška parkiranja za 60 min, je poleg parkirnine dolžan družbi T2 Rotalab plačati tudi kazen iz 

Cenika.  Lokacije, kjer ni dovoljeno zaključevanje izposoje vozil, so: 

- na lokacijah izven območja Mestne občine Ljubljana, 
- kjer ni dovoljeno ali predvideno parkiranje vozil kategorije B, 
- javna parkirna mesta, ki so označena, da je parkirno mesto namenjeno za Car share Avant2GO/Avantcar, 
- pri javnih polnilnih mestih, če vozilo ni priklopljeno, aktivirano polnjenje in če ni označen čas prihoda ter ni obveščen Klicni center, 
- parkirišča, ki so za zapornico in niso javno dostopna 24/7, 
- garažne in podzemne hiše, 
- rumena in modra cona, 
- druga plačljiva parkirišča, ki niso javna parkirišča Mestne občine Ljubljana (CONA 1, CONA 2, CONA3), v kolikor Uporabnik ne poravna 

stroška parkiranja v višini cene parkiranja za 60 min. 

 

 

 

Ljubljana, 1. 1. 2022 

 


