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. 7. 2020

 
Spoštovani upokojenci, 

 

želimo vas seznaniti z: 

 

1. Vladnim odlokom o prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi. 

2. Kako do vozovnice za brezplačni medkrajevni potniški promet za 

upokojence. 

 

Ad-1  
 

Kar nekaj DU je, ki bi v tem času želele, oz. nameravale 

organizirali zbore, na katerih bi, če bi izpolnili vse 

obveznosti, morali imeti tudi sedežni red z upoštevano 

varnostno razdaljo ter navzočo varnostno službo 

 

Vlada je izdala odlok, ki je začel veljati 30. junija in 

začasno prepoveduje zbiranje več kot 50 ljudi. 

 

Prepovedana so: 

- vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi, 

- vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah   

in nočnih klubih), 

- vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti 

varnostne razdalje (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali  mehanska glasba za ples, pri 

katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne 

razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s 
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plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče 

zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil). 

 

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih 

prireditvah in le, če se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ-

ja, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so 

organizirani ali ne. 

 

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi 

pozitivno mnenje NIJZ-ja za tako prireditev. 

 

 

 

Ad-2  

 
S 1. JULIJEM 2020 DO BREZPLAČNEGA MEDKRAJEVNEGA 
POTNIŠKEGA PROMETA 
Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni 
veterani in starejši od 65 let lahko od 1.7.2020 brezplačno 
koristite medkrajevni potniški promet.   

Do brezplačne vozovnice niso upravičeni tisti, ki so v 
delovnem razmerju, opravljajo samostojno registrirano 
dejavnost, poslovodne osebe gospodarske družbe ali 
direktorji zasebnih zavodov. 

Kako do vozovnice? 

Uvodoma našteti upravičenci lahko vlogo za pridobitev na predpisanem obrazcu, kateremu so 
priložena tudi navodila, vložite: 

1. Osebno na enem od 120 prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na 
prodajnem mestu Slovenskih železnic. Pri osebni oddaji vloge upravičenci predložite osebni 
dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana. 
Izkaznico vam na prodajnem mestu izdajo takoj. Za izdajo kartice na prodajnem mestu 
poravnate strošek 3 EUR. Nekatera prodajna mesta lahko obračunajo tudi druge stroške, npr. 
za obrazec, če nimate svojega ali pa celo postajno uslugo za izdajo kartice. Predlagamo, da 
se o morebitnih dodatnih stroških pozanimate na prodajnem mestu.  
(Primeri obračunavanja dodatnih stroškov za Ljubljano: Avtobusna postaja Ljubljana 
dodatno zaračuna postajno uslugo za izdajo kartice v znesku 2 EUR in tudi vlogo, če nimate 
svojo v znesku 0,50 EUR; Glavna železniška postaja Ljubljana zaračuna zgolj izdajo kartice v 
znesku 3 EUR, če pa se odločite, da vam kartico pošljejo po pošti, boste za poštnino odšteli 
še 3 EUR; LPP ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov, razen stroška za izdajo kartice). 

2. Ministrstvo za infrastrukturo je priporočilo, da v izogib širjenju koronavirusa Covid-19 in s 
tem preprečevanju velikega števila kontaktov, vloge članov zberejo v DU in jih za to v DU 



POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV CELJE, Kocenova ulica 4, 3000 Celje 

Tel.:  03 544 36 15 , e-mail: pzdu.celje@gmail.com,  gsm: 051 384 045       

Davčna št.: 33557420, TRR: SI56 6100 0000 4126 436 Delavska hranilnica 

 
 

 

določena oseba odnese osebno na prodajno mesto, pri čemer pa je potrebno priložiti 
fotokopije dokumentov (osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma 
izkaznico vojnega veterana). V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje  
vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. 
Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest 
integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer 
boste plačali strošek izdaje kartice. 
 

3. Vlogo lahko upravičenci oddate tudi po pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«. 
 
V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru 
bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, 
pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema 
kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na 
prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice. 
Vlogo lahko upravičenci oddate na Ministrstvo za infrastrukturo tudi po elektronski pošti na 
naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V 
tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi 
bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, 
pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema 
kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na 
prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice. 

 
Veljavnost vozovnice? 
Vozovnica velja eno leto od njene izdaje. To pomeni, da boste upravičenci vlogo nato obnovili. 
Vozovnico vam v enem letu izdajo le enkrat. 
 
Potrebujete več informacij? 
Več informacij lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo na telefonski številki 01 478 84 11 od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. 

 

V prilogi se nahajata še obrazec z navodili in seznam prodajnih mest s kontaktnimi podatki. 

 

 

 

S prisrčnimi pozdravi, 

         Predsednica PZDU Celje: 

     Zdenka Jan, l.r. 
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