
Povprečen dijak oziroma študent, ki je od kraja 

šolanja oddaljen 30 km, je v primerjavi s šolskim 

letom 2011/12 za nakup subvencionirane 

vozovnice letno porabil 647,10 EUR manj (ob 

nakupu letne vozovnice). 

Letošnje novosti so rezultat poenostavitve postopka za pridobitev subvencioniranih dijaških in študentskih 

vozovnic, ki je že dolgo ena od prioritet projekta STOPbirokraciji. Študenti in dijaki bodo nakup vozovnice 

opravili na enem mestu , obenem pa upravičencem ne bo več treba dodatno posredovati potrdil o šolanju, 

saj si bodo izvajalci te podatke izmenjali med seboj. Nakup polletne ali letne vozovnice bo uporabnikom 

prihranil čas in denar , poleg tega bodo lahko koristili tudi ugodnosti  med šolskimi počitnicami (med 1.7. in 

31.8). 

Pri projektu STOPbirokraciji vemo, da evidenca šolajočih že obstaja, zato bomo s pristojnim 

resorjem v najkrajšem možnem času prevoznikom omogočili vpogled, posledično pa dijakom 

in študentom ne bo več treba potrditi obrazca v ustanovi, kjer se šolajo. 

Za vse dijake in študente, ki za prevoz v šolo in n a fakulteto uporabljajo javni prevoz, bo v 

prihajajo čem šolskem letu 2013/2014 postopek za pridobitev su bvencionirane vozovnice 

enostavnejši. 

V lanskem šolskem letu so bile uvedene številne 

novosti in poenostavitve na področju 

subvencioniranja študentskih in dijaških 

vozovnic. Namesto treh je bila uvedena enotna 

vloga za izdajo subvencionirane mesečne 

vozovnice, cene vozovnic so se mo čno 

znižale in poenotile , novost je bila vozovnica 

za 10 voženj. V primeru uporabe dveh ali več 

različnih prevoznikov na eni poti je bilo treba kupiti le eno  vozovnico. 

 

Dijaki in študenti bodo za mesečno vozovnico v prihajajočem šolskem letu odšteli 25 evrov (do 60 km), 

za letno vozovnico pa bo mesečni strošek 20 evrov. Kljub doseženim ciljem si bo ekipa 

STOPbirokraciji tudi v prihodnje prizadevala za dodatne izboljšave sistema.  

 

Pristojni organi že zagotavljajo, da bo evidenca vzpostavljena v najkrajšem možnem času.  



Obenem se pri projektu zavzemamo za uvedbo enotne vozovnice, ne glede na vrsto in 

izvajalca prevoza (ukrep je uvrščen tudi v Akcijski program za odpravo administrativnih ovir), 

ki bi jo uporabnik lahko dobil na enem mestu. V letošnjem šolskem letu bo moral namreč 

uporabnik   kljub temu da plačilo opravi pri prvem prevozniku (npr pri izvajalcu mestnega 

prometa), potrdilo o plačilu dostaviti še drugemu prevozniku (npr izvajalcu medkrajevnega 

prometa), ki mu bo vozovnico tudi izdal. 

 

 


