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Zadeva: Predlog dopolnitve 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu 
 
 
Spoštovani minister, 

 

Državni zbor RS je v letu 2019 sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je s 

1. 07. 2020 uvedel brezplačni medkrajevni javni potniški prevoz tudi za upokojence, imetnike 

invalidske evropske kartice, vojne veterane in starejše od 65 let. 

 

Zakon določa, da so do brezplačne vozovnice upravičeni samo tisti člani zgoraj navedenih družbenih 

skupin, ki niso v delovnem razmerju. 

 

Prejemamo vprašanja članov s statusom vojnega veterana in/ali invalida. Nekateri so zaposleni za 

redni delovni čas, drugi za krajšega. Stališče Sindikata SVOZ je, da je bila specifika teh skupin 

spregledana. Ena od članic nam je takole opisala svojo situacijo:  

 

Stara sem 58 let, imam 38 let delovne dobe. Pred šestimi leti sem dobila raka in zato postala invalid 3. 

stopnje. Za mano sta dve leti bolniške, potem tri leta dela po 4 ure in 4 ure invalidske. Pred letom sem 

se odločila, da začnem zopet delati po 8 ur. Poleg tega sem veteran vojne za Slovenijo.  

In nekdo, ki je pisal ta zakon je mene in podobne izključil do upravičenosti do brezplačne vozovnice. 

Se pravi, da izpolnjujem kar 2 pogoja, a sem v službi. Nekdo, ki je priden, željan dela, naj bo 

kaznovan. Sem invalid in veteran vendar, manj vredna od tistih, ki so morda le eno in drugo. 

 

Članica ima dejansko prav. Zakaj se njena statusa invalidke in vojne veteranke zaradi odločitve, da bo 

delala polni delovni čas, v tem primeru izničita? Invalidi in upokojeni vojni veterani niso brez dohodkov. 

Dejansko dobivajo mesečni prihodek iz proračuna. Ona pa je »kaznovana« zaradi odločitve, da se 

vrne v deloven proces. Po drugi strani tudi nekateri upokojenci še delajo in prejemajo dodaten 

dohodek. 

 

Če torej zaposleni državljani s statusom invalida in/ali vojnega veterana ne morejo biti upravičenci do 

brezplačnega medkrajevnega javnega potniškega prevoza, potem je edini logičen zaključek, ki ne 

povzroča diskriminacije, da so do brezplačnega medkrajevnega javnega potniškega prevoza 



 

upravičeni le dokazano dela nezmožni invalidi in vojni veterani ter tisti upokojenci, ki ne prejemajo 

dodatnih dohodkov poleg nakazil iz ZPIZ-a. Pozivamo vas, da se do te trditve opredelite! 

 

Poleg tega nismo našli odgovora kdo in na kakšen način preverja, da upravičenci, ki jim je odobren 

brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz, v času te bonitete niso sklenili delovnega razmerja ali 

niso začeli opravljati samostojne registrirane dejavnosti ali niso postali poslovodna oseba 

gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. Kako poteka nadzor na tem področju in konkretno 

kateri organ ga izvaja? 

 

Na podlagi zgoraj navedenega Sindikat SVOZ podaja pobudo za dopolnitev Zakona o prevozih v 

cestnem prometu na način, da bodo tudi vojni veterani in invalidi, četudi so v delovnem razmerju, 

dobili možnost brezplačnega medkrajevnega javnega potniškega prevoza. 

 

Prosimo vas, da preučite našo pobudo in nam posredujete vaše stališče. 

 

 
S spoštovanjem, 
 
 Mileva Štukelj 
 Predsednica Sveta SVOZ 
 
 
 
 
Prejmejo (po elektronski pošti): 

 naslovnik na gp.mzi@gov.si, 

 zbirka dokumentarnega gradiva SVOZ 
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