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Občani, ki imajo stalno bivališče v občini Škofljica, občini Grosuplje, občini Ig, občini Brezovica, 

občini Dobrova-Polhov Gradec, občini Medvode, občini Vodice in občini Dol pri Ljubljani so 

upravičenci do brezplačnega zapisa terminske vozovnice s spremljevalcem na kartico Urbana zelene 

barve ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

– odrasla oseba, ki ima na območju občine Škofljica ali občine Grosuplje ali občine Ig ali občine 

Brezovica ali občine Dobrova-Polhov Gradec ali občine Medvode ali občine Vodice ali občine Dol pri 

Ljubljani stalno prebivališče in ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno 

in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali 

priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov 

ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, 

ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje; 

– mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima na območju občine Škofljica ali 

občine Grosuplje ali občine Ig ali občine Brezovica ali občine Dobrova-Polhov Gradec ali občine 

Medvode ali občine Vodice ali občine Dol pri Ljubljani stalno prebivališče ter ima priznano težjo ali 

težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim 

ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali 

težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 

O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi vloge upravičenca, odloča pristojni organ 

občine v kateri ima upravičenec stalno prebivališče. Upravičenec iz prvega odstavka tega člena mora 

pristojnemu organu občine v kateri ima stalno prebivališče, predložiti vlogo za pridobitev pravice do 

brezplačne vozovnice in k vlogi predložiti dokazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne 

vozovnice. Vloga je upravičencem dostopna na spletni strani prevoznika http://www.lpp.si/uporabne-

informacije-za-potnike/splosni-prevozni-pogoji, na spletni strani občine Grosuplje, občine Ig, občine 

Brezovica, občine Dobrova-Polhov Gradec, občine Škofljica,občine Medvode, občine Vodice, občine 

Dol pri Ljubljani in v potniški blagajni prevoznika na Slovenski c. 56 v Ljubljani. Upravičenec vlogo z 

dokazili o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice pošlje po pošti ali osebno dostavi na 

naslov občine v kateri ima stalno prebivališče. O vlogi upravičenca bo pristojni organ odločil v 

tridesetih dneh od dneva vložitve popolne vloge. Na podlagi pozitivne odločbe pristojnega organa 

občine izroči prevoznik upravičencu brezplačno vozovnico. 

 

Vozovnica, ki jo na podlagi določil 1. in 2. odstavka tega člena pridobi upravičenec iz posamezne 

občine je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah, ki jih izvaja prevoznik za katere je 

uveden conski sistem, glede na cono, v katero je občina uvrščena. 
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