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Sporočilo za javnost 

 

Podaljševanje subvencioniranih mesečnih vozovnic na Urbanomatih 

 

Ljubljana, 30. oktober 2012 – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v 

cestnem prometu vsem tistim dijakom in študentom, ki uporabljajo medkrajevni, obenem 

pa za pot do izobraževalne institucije še mestni potniški promet, omogoča brezplačno 

vozovnico za mestni potniški promet. Po dogovoru med Ministrstvom za infrastrukturo in 

prostor in Ljubljanskim potniškim prometom bodo tovrstne mesečne vozovnice dijaki in 

študentje od 30. oktobra dalje lahko podaljševali tudi na Urbanomatih.  

 

Dijaki in študentje, ki imajo kombinirane mesečne vozovnice za medkrajevni in mestni potniški promet 

in za prevoz do izobraževalne ustanove uporabljajo medkrajevni promet (železnica ali avtobus), v 

Ljubljani pa do svoje izobraževalne ustanove še prevoz mestnega potniškega prometa, so z novim 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu upravičeni do 

brezplačne mesečne vozovnice za mestni promet.  

Glede na določitve zakona so bili obvezani, po nakupu vozovnice za medkrajevni promet, predložiti 

potrdilo o nakupu le-te Ljubljanskemu potniškemu prometu, ki je nato potrdil zapis brezplačne 

vozovnice na kartici Urbana. Potrjevanje brezplačne vozovnice bi morali na Potniškem centru LPP 

urejati vsak mesec znova. Zaradi te določbe so se predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor 

in Ljubljanskega potniškega prometa dogovorili o poenotenju na način, da bodo imetniki brezplačnih 

mesečnih vozovnic le-te lahko podaljševali na Urbanomatih.  

Vsi tisti dijaki in študentje, ki so že podali vlogo za subvencionirano vozovnico in so že imetniki kartice 

Urbana, bodo po nakupu vozovnice za medkrajevni promet svojo Urbano potrdili na urbanomatu. 

Potrditev bo možna po preteku 48 ur od potrditve za medkrajevno mesečno vozovnico. Imetniki 

tovrstnih mesečnih vozovnic bodo po prislonitvi kartice na Urbanomat  najprej izbrali rubriko »izpis 

stanja« in za tem »podaljšanje statusa«. Kartico nato ponovno prislonijo k Urbanomatu, da se 

vozovnica zapiše na kartico. 

Vsi dijaki in študentje, ki še niso pridobili pravic za zapis brezplačne mesečne vozovnice na kartici 

Urbana, morajo za njeno pridobitev Ljubljanskemu potniškemu prometu predložiti pravilno izpolnjeno 

in s strani vzgojno-izobraževalnega programa potrjeno vlogo za izdajo subvencionirane mesečne 

vozovnice.  

 


