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Sporočilo za javnost 

Nov postopek pridobivanja subvencioniranih mesečnih vozovnic za mestni 
potniški promet 

Ljubljana, 24. avgust 2012 – Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih 
v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe, ki so veljale do sedaj, uveljavlja tudi nov 
sistem subvencioniranja prevoza dijakov in študentov, ki v postopek pridobivanja 
subvencioniranih šolskih mesečnih vozovnic vnaša nekaj novosti. Od ponedeljka, 27. 
avgusta 2012, naprej bomo upravičencem na podlagi pravilno izpolnjene in s strani 
vzgojno-izobraževalnega programa potrjene vloge za izdajo subvencionirane mesečne 
vozovnice na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) izdali vozovnice za mestni potniški 
promet. 

Ljubljanski dijaki in študenti, ki za prevoz do svoje šole oziroma fakultete uporabljajo samo linije 
mestnega potniškega prometa, so upravičeni do direktne vozovnice. Za pridobitev le-te morajo 
Ljubljanskemu potniškemu prometu predložiti pravilno izpolnjeno in s strani vzgojno-izobraževalnega 
programa potrjeno vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Nakup subvencionirane 
vozovnice za ljubljanske dijake in študente znaša 20 €. Cena in postopek pridobitve subvencionirane 
šolske mesečne vozovnice je enak ne glede na to, ali je dijak ali študent od vzgojno-izobraževalnega 
programa oddaljen manj ali več kot pet kilometrov. Osnovnošolci, ki so že imetniki imenske Urbane, le-
to lahko podaljšajo kar na urbanomatih ali ostalih prodajnih mestih LPP, tisti osnovnošolci, ki si šolsko 
mesečno vozovnico urejajo prvič, pa za njeno izdajo potrebujejo le oseben dokument. Izpolnjevanje 
Vloge za subvencionirano mesečno vozovnico za osnovnošolce ni potrebno.   

Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane, vendar se v Ljubljani šolajo in potrebujejo vozovnico tudi 
za mestni potniški promet, si morajo najprej urediti vozovnice za medkrajevni potniški promet, kjer 
oddajo vlogo za pridobitev subvencionirane mesečne vozovnice. Po nakupu medkrajevne mesečne 
vozovnice, se skupaj s fotokopijo vloge za subvencionirano mesečno vozovnico in potrdilom o izdani 
subvencionirani mesečni vozovnici za medkrajevni promet oglasijo na Ljubljanskem potniškem 
prometu, kjer jim bomo na podlagi izdanih dokumentov brezplačno izdali mesečno vozovnico za 
mestni potniški promet.  

Septembra po novem zakonu subvencionirana mesečna vozovnica pripada samo študentom, ki bivajo 
izven Ljubljane in so upravičeni do kombinirane mesečne vozovnice, in sicer jim zakon omogoča le 
nakup mesečne vozovnice za 10 voženj v medkrajevnem prometu. Študenti, ki se bodo odločili za to 
možnost, bodo pri urejanju septembrske vozovnice izvajalcu medkrajevnega prevoza oddali izpolnjeno 
in s strani vzgojno-izobraževalnega programa potrjeno vlogo, na kateri bodo označili, da želijo nakup 
mesečne vozovnice za 10 voženj. Na podlagi fotokopije vloge in potrdila o izdani vozovnici za 
medkrajevni promet pa jim bomo na LPP brezplačno izdali mesečno vozovnico za mestni potniški 
promet, v primeru, da jo potrebujejo. Študenti upravičeni do direktne vozovnice in do konca 
septembra veljavnim statusom študenta, lahko septembrsko mesečno vozovnico kupijo na 
urbanomatih in ostalih prodajnih mestih. Oktobra pa bodo morali vsi študenti, tako upravičenci do 
direktne kot kombinirane vozovnice, subvencionirano šolsko Urbano urejati na zgoraj opisan način.   



 

 

Upravičenci v primeru, da imenske Urbane še nimajo, plačajo 2 € za nakup elektronske kartice.   

Dijakom in študentom, ki so od kraja šolanja oddaljeni manj kot pet kilometrov, in osnovnošolcem 
šolske mesečne vozovnice subvencionira Mestna občina Ljubljana, ostale vozovnice pa delno Mestna 
občina Ljubljana in delno pristojno ministrstvo.   

Vlogo za izdajo subvencionirane šolske mesečne vozovnice in navodila za izpolnjevanje, ki jih je 
pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in promet, upravičenci najdejo na spletnih straneh 
Ljubljanskega potniškega prometa (www.lpp.si) ali na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor (www.mzip.gov.si). Za pomoč pri izpolnjevanju vloge v delu, ki se nanaša na upravičenčevo 
oddaljenost od kraja bivanja do kraja šolanja, si lahko  

upravičenci pomagajo s prosto dostopnimi spletnimi zemljevidi (na primer Najdi.si Zemljevidi, 
aplikacija Iskanje poti na spletnih straneh Telefonskega imenika Slovenije). 

Prvi nakup subvencioniranih vozovnic za mestni potniški promet lahko upravičenci uredijo samo na 
Potniški blagajni LPP in na Avtobusni postaji Ljubljana, v izogib morebitni gneči pa smo ureditev 
subvencionirane mesečne vozovnice konec avgusta, septembra in na začetku oktobra na LPP 
omogočili tudi na Tehničnih pregledih in homologacijah LPP. Prav tako v LPP vsem upravičencem do 
direktne mesečne vozovnice, ki so že imetniki imenske Urbane, ponujamo možnost, da izpolnjene in s 
strani vzgojno-izobraževalnega programa potrjene vloge pošljejo po pošti na naslov Ljubljanski 
potniški promet, Celovška 160, 1000 Ljubljana. Vse, ki se bodo odločili za tovrstni način pridobivanja 
mesečne vozovnice prosimo, da na vlogo dopišejo svoje kontaktne podatke (elektronski naslov in 
telefonsko številko), na katerih so dosegljivi v primeru nepopolne ali nepravilno izpolnjene vloge, saj v 
tem primeru upravičenec ne pridobi pravice do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice. Vsi, ki 
bodo vloge pošiljali po pošti bodo svoje šolske Urbane lahko aktivirali najkasneje 3 delovne dni po 
poslani vlogi na urbanomatih, kjer bodo kupili subvencionirano šolsko mesečno vozovnico. 

Podaljševanje direktnih vozovnic bo v ostalih mesecih omogočeno na vseh prodajnih mestih LPP in 
urbanomatih, nakup kombiniranih vozovnic pa bo možen le na Potniški blagajni LPP na Bavarskem 
dvoru v Ljubljani in na Avtobusni postaji Ljubljana. 

 

 

PRODAJNA MESTA MESEČNIH VOZOVNIC 
 

Potniška blagajna LPP, Slovenska cesta 56, Ljubljana 
- od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure 

- v soboto 1., 8. in 29. septembra ter 6. oktobra od 7. do 13. ure 
 

Avtobusna postaja Ljubljana, Trg OF 4, Ljubljana 
- vsak dan  od 5. do 22. ure 

 
Tehnični pregledi in homologacije LPP, Cesta Ljubljanskih brigad , 

Ljubljana* 
- od ponedeljka do petka od 6. do 20.30 ure 

- ob sobotah od 7. do 13.30 ure 
*Šolsko mesečno vozovnico bo na Tehničnih pregledih in homologacijah možno 

urediti le od 27. avgusta do 19. oktobra 2012. 
 

 


