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Šifra vloge: ________________________
(izpolni izvajalec prevozov)

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA BREZPLAČEN PREVOZ
Podatki o upravičencu - IZPOLNI UPRAVIČENEC
Priimek
Ime

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča1
Naslov začasnega bivališča2
Telefonska številka 3

Elektronski naslov 3

Podatki o statusu upravičenca - OZNAČI IN IZPOLNI UPRAVIČENEC
Status:
� upokojenec
� oseba starejša od 65 let
� imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide, št. kartice __________________
� vojni veteran, št. izkaznice vojnega veterana __________________
Izjavljam, da v Republiki Sloveniji ali tujini:
 nisem v delovnem razmerju ali ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti,
 nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 nisem poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.
Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost. Dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene
uveljavljanja brezplačnega prevoza s strani ministrstva, pristojnega za promet in za namen
izdaje in kontrole elektronske kartice in brezplačne vozovnice.
Datum

1
3

Podpis upravičenca

, 2 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte
podatek ni obvezen
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz
Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz za:
- upravičence s statusom upokojenca, oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v
delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso
poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda in iz evidenc
zavoda pristojnega za vodenje evidence o upokojencih in iz Centralnega registra
prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za notranje zadeve izhaja, da imajo status
upokojenca ali so starejši od 65 let;
- imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja
izenačevanje možnosti invalidov, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo
samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali
direktorji zasebnega zavoda;
- posameznike, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status
vojnega veterana, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji
zasebnega zavoda;
vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.
Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz mora biti izpolnjena v
skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s temi navodili oziroma ni izpolnjena v
celoti, jo izvajalec prevozov ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko
je skladno s temi navodili predložena izvajalcu.
PISNA VLOGA MORA BITI IZPOLNJENA V CELOTI.
Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
POJASNILA K POSAMEZNIM TOČKAM VLOGE
Podatki o vlagatelju - IZPOLNI UPRAVIČENEC OZIROMA VLAGATELJ:
1. Upravičenec je fizična oseba, ki je upravičena do brezplačnega prevoza.
2. Vlagatelj je fizična oseba, ki oddaja vlogo za pridobitev pravice do brezplačnega
prevoza. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO.
3. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom,
poštna številka, naziv pošte in država.
4. V vlagatelj vnese naslov začasnega bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z
dodatkom, poštna številka, naziv pošte in država.
5. Vlagatelj vnese telefonsko številko in elektronski naslov.
Podatki o statusu na podlagi katerega upravičencu pripada subvencionirana vozovnica za
brezplačen prevoz – OZNAČI IN IZPOLNI VLAGATELJ:
6. Vlagatelj označi status(e), na podlagi katerega(ih) je upravičen do brezplačnega
prevoza.
7. Če vlagatelj označi status imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide, vnese
številko kartice, ki je navedena na prvi strani kartice.
8. Če vlagatelj označi status vojnega veterana, vnese številko izkaznice, ki je navedena
na prvi strani izkaznice.
9. Če vlagatelj označi več statusov (npr. imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide
in vojni veteran), za vsak status vnese podatke o kartici oziroma izkaznici.
Podpis vlagatelja:
10. Vlagatelj prebere izjavo, vnese datum izpolnitve in se podpiše.

Stran

3330 /

Št.

89 / 19. 6. 2020

Uradni list Republike Slovenije

NAVODILA ZA POSREDOVANJE PISNE VLOGE
.
1. Vlagatelj v celotni izpolnjeno pisno vlogo predloži na prodajno mesto izvajalca
prevozov.
2. Ob predložitvi vloge na prodajno mesto, vlagatelj k vlogi predloži osebni dokument. V
primeru, da ima vlagatelj na vlogi označi status imetnika evropske kartice ugodnosti
za invalide, ob vložitvi vloge predloži evropsko kartico ugodnosti za invalide. V
primeru, da vlagatelj na vlogi označi status vojnega veterana, ob vložitvi vloge
vlagatelj predloži izkaznico vojnega veterana. Če vlagatelj na vlogi označi več
statusov (npr. upokojenec, vojni veteran in imetnik evropske kartice ugodnosti za
invalide), vlagatelj vlogi predloži kartico in izkaznico.
3. Upravičenec ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo, na podlagi katere mu
pripada ena subvencionirana vozovnica za brezplačen prevoz na območju Slovenije.
4. Elektronsko kartico upravičenec lahko prejme po pošti na naslov, ki je naveden na
vlogi ali pa elektronsko kartico prevzame na prodajnem mestu, kjer je predložil
vlogo.«.

