
                                             
 
 
 
 

Pravice in pogoji za pridobitev brezplačne vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani 
Dodatna pojasnila 

 

 
Brezplačno vozovnico lahko pridobi:  

- ODRASLA OSEBA, ki ima:  
 na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče: Kot dokazilo velja potrdilo o 

stalnem prebivališču, ki ga izda Upravna enota Ljubljana, Tobačna ulica 5, Ljubljana, in 

ima 
 priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih 

oseb: Kot dokazilo velja odločba Centra za socialno delo. Kot dokazilo ne zadoščajo 

nizki dohodki, prejemanje varstvenega dodatka, socialne podpore ali katerega koli 

drugega socialnega transferja, ali  
 priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov: Kot dokazilo velja 

odločba Upravne enote o statusu vojnega invalida, ali  

 priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in 

zaposlovanje invalidov: Kot dokazilo velja odločba Zavoda RS za zaposlovanje. Kot 
dokazilo ne zadošča dokazilo o brezposelnosti, dokazilo o prijavi na Zavod RS za 

zaposlovanje, ali  

 priznan status delovnega invalida I. kategorije: Kot dokazilo velja odločba Zavoda za 

pokojninsko ali invalidsko zavarovanje Slovenije, ali Izvedensko mnenje invalidske 
komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v kateri je 

naveden status delovnega invalida I. stopnje. Kot dokazilo ne zadošča: Izvid splošnega 
zdravnika ali specialista, odločba o invalidski upokojitvi, odločba o pravici do invalidske 

pokojnine), 
 najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje: Kot dokazilo velja odločba Zavoda za pokojninsko ali invalidsko 

zavarovanje Slovenije, ali Izvedensko mnenje invalidske komisije Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v kateri je navedena najmanj 60 % 
telesna okvara. Kot dokazilo ne zadošča izvid splošnega zdravnika ali specialista. 

 
- MLADOLETNA OSEBA in OSEBA S STATUSOM DIJAKA/ŠTUDENTA, ki ima  

 na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče: Kot dokazilo velja potrdilo o 

stalnem prebivališču, ki ga izda Upravna enota Ljubljana, Tobačna ulica 5, Ljubljana,  

ter ima  
 priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju: Kot dokazilo velja Odločba 

Zavoda RS za šolstvo, Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,  

 težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali 

popolno slepoto: Kot dokazilo velja Odločba Zavoda RS za šolstvo, Komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo zdravnika, iz katerega je razvidna 

stopnja slepote,  
 težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha: Kot dokazilo velja Odločba Zavoda RS 

za šolstvo, Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo zdravnika, 

iz katerega je razvidna stopnja gluhosti, oziroma 

 težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami: Kot dokazilo velja Odločba Zavoda RS za šolstvo, Komisije za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami. 

 
Z upravičencem do brezplačne vozovnice se ima pravico brezplačno voziti tudi en spremljevalec, ko spremlja 

upravičenca do brezplačne vozovnice.  

 
 


