
 
 

 

 

Ljubljana, 22. junij 2011 – V mestnem potniškem prometu so poenostavili podaljševanje že 

veljavnih mesečnih vozovnic (terminskih kartic Urbana). Po novem lahko učenci, dijaki in 

študentje podaljšujejo že veljavne terminske Urbane enostavno na Urbanomatih. Podrobna 

navodila za podaljševanje so objavljena na spletni strani www.lpp.si. 

 

Redni dijaki in študentje, ki so lastniki terminske (imenske) Urbane, lahko veljavnost svojih 

Urban po novem podaljšajo enostavnejše. Na spletni strani www.lpp.si natisnejo „Vlogo za pridobitev 

subvencije k ceni prevoza“. Pravilno izpolnjeno vlogo, z veljavnim žigom izobraževalne institucije in 

podpisom, nato po pošti pošljejo na naslov Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška 160, 

Ljubljana s pripisom „Za podaljševanje terminske Urbane“. Ob prvem nakupu mesečne 

vozovnice, ki ga bodo dijaki ali študentje opravili na Urbanomatu vsaj en teden po poslani vlogi, bodo 

na Urbanomatu prejeli samodejno sporočilo, da je bila njihova kartica Urbana uspešno podaljšana za 

šolsko leto 2011/2012. Postopek podaljševanja za izredne dijake in študente, ki kartico Urbana že 

imajo in so upravičeni do subvencije, je identičen, le da morajo poleg pravilno izpolnjene „Vloge  

za pridobitev subvencije“ na zgornji naslov poslati tudi dokazilo o nezaposlenosti. Tudi njihova 

terminska Urbana se bo samodejno podaljšala ob naslednjem nakupu mesečne vozovnice. Učenci 

osnovnih šol, ki so imetniki terminskih Urban, na zgornji naslov pošljejo veljavno potrdilo o šolanju za 

šolsko leto 2011/2012. Po preteku tedna dni bodo lahko z nakupom šolske mesečne vozovnice 

podaljšali terminsko Urbano za celotno obdobje šolanja na osnovni šoli. Ponovno podaljšanje 

terminske kartice Urbana je za osnovnošolce po novem potrebno šele ob vpisu v prvi letnik srednje šole.  

 

Učenci, dijaki in študentje, ki terminske (imenske) kartice Urbana še nimajo, jo lahko 

pridobijo v Potniškem centru LPP (Slovenska cesta 56) ali na Avtobusni postaji Ljubljana (Trg OF 4). 

Poleg osebnega dokumenta morajo s seboj prinesti pravilno izpolnjene in ožigosane iste dokumente, ki 

jih morajo na sedež podjetja poslati učenci, dijaki in študentje, ki terminsko (imensko) Urbano že imajo. 

Terminsko (imensko) kartico Urbana za šolsko leto 2011/2012 bodo učenci, dijaki in študentje prejeli 

takoj.  Izdelovanje terminskih Urban na navedenih prodajnih mestih bo za novo šolsko leto za mestni 

potniški promet potekalo od  1. julija dalje, za medkrajevni potniški promet (Bus d.o.o.) pa od 25. 

avgusta 2011.  

 

Izdelovanje šolskih mesečnih vozovnic in kombiniranih šolskih mesečnih vozovnic za 

medkrajevni potniški promet (Bus d.o.o.) ostaja nespremenjeno in poteka v Potniškem centru LPP 

(Slovenska cesta 56, Ljubljana), na Avtobusni postaji Ljubljana (Trg OF 4, Ljubljana) in pri podizvajalcu 

PAV d.o.o. (Cankarjev trg 4, Vrhnika). Za izdelavo šolske mesečne vozovnice kot tudi kombinirane 

šolske mesečne vozovnice, oz. podaljšanje le teh, se morajo učenci, dijaki in študentje osebno zglasiti 

na omenjenih prodajnih mestih. S seboj morajo prinesti pravilno izpolnjeno in ožigosano „Vlogo za 

dodelitev subvencije k ceni mesečne vozovnice – dijaška“ ali  „Vlogo za dodelitev subvencije k ceni 

mesečne vozovnice – študentska“  in veljavni osebni dokument ali indeks.  
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Podrobna navodila za urejanje šolske mesečne vozovnice za mestni in medkrajevni potniški promet so 

objavljena tudi na spletni strani www.lpp.si v rubriki „Javni prevoz/Mestni potniški promet/Šolska 

Urbana 2011/2012“.   

 

Novost podaljševanja veljavnosti terminskih (imenskih) kartic Urbana na Urbanomatih bo vsem 

uporabnikom mestnih zelencev prihranila čas in razbremenila poslovanje Potniškega centra LPP, v 

katerem se tudi letos poleti pričakuje 14.000 novih imetnikov kartice Urbana. V izogib morebitni gneči v 

Potniškem centru LPP vsem obiskovalcem svetujejo, da ga obiščejo v zgodnjih jutranjih ali poznih 

popoldanskih urah, ko je na okencih centra najmanj gneče. Potniški center LPP bo dodatno odprt tudi v 

soboto 27. avgusta, 3. septembra in 1. oktobra 2011 od 7. do 13. ure, sicer pa je odprt od ponedeljka 

do petka med 7. in 19. uro.   
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