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PRAVNA PODLAGA: 56. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 

popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21), 

16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 

58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI) in 

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani 15. člen Statuta Občine Dol pri 

Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2) 
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povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi 
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PREDLOG PRAVILNIKA: 

 

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 82. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 

– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21), 16. člena Zakona 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 

41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 15. 

člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2) je Občinski svet 

Občine Dol pri Ljubljani na 18.redni seji dne _________  sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

O POVRAČILU STROŠKOV ŠOLSKEGA PREVOZA OTROKOM S POSEBNIMI 

POTREBAMI V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI 

 

1.člen 

 

Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje, ter način izračunavanja višine 

povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev 

Občine Dol pri Ljubljani. 

2.člen 

 

Upravičenci do povračila sredstev po tem pravilniku so:  

- Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami ter otroci s posebnimi 

potrebami, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani,  

-  starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim zakonodaja na 

podlagi odločbe o usmeritvi odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma 

zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole  

 3.člen 

  

Občina lahko v dogovoru s starši oziroma zakonitimi zastopniki otrok organizira poseben 

prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko 

upravičeno. 

Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od 

stalnega prebivališča do šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj. 

Upravičencu se povrne kilometrina za prevozne stroške, ki se obračuna v skladu z Zakonom 

za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.40/12-s spremembami). 

 Povračilo se obračuna za dneve prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu. Število dni 

prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu upravičenci izkažejo s potrdilom šole oziroma 

zavoda, ki ga morajo posredovati občini najkasneje do  10 v mesecu za pretekli mesec. 

Za mesec julij in avgust se povračilo stroškov prevoza ne izplačuje, razen če to izhaja iz 

odločbe o usmeritvi, glede na specifiko bolezni. 

 



 

 

4. člen 

 

Ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami 
oddajo starši oziroma skrbniki otroka s posebnimi potrebami Vlogo za povračilo stroškov 
šolskega prevoza oziroma organizacijo šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami. 

Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza je potrebno vlogi obvezno 
priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter potrdilo o vpisu za tekoče 
šolsko leto. Za vsako naslednje šolsko leto se vlogi priloži ob začetku šolskega leta potrdilo o 
vpisu za tekoče šolsko leto. 

Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe občinske uprave, v kateri se 

v skladu s 3. členom tega pravilnika določi izračun povračila stroškov za tekoče šolsko leto. 

Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje 

do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo 

nujna za utemeljitev predloga. 

 

5.člen 

 

Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih 

spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, v roku 8 dni obvestiti občinsko upravo. 

 

6.člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 602-0002/2022-3 

Datum:                                                  

 

                                                                                                         Željko Savič, župan l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. PRAVNA PODLAGA: 

Pravica do brezplačnega šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami je 

opredeljena v: 

• Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 
in 172/21), ki v 82. členu določa, da se iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljajo 
sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni 
šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, 

•  Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), ki v 49. členu 
določa način vpisa otrok s posebnimi potrebami, v 56. členu opredeljuje pogoje do 
brezplačnega prevoza, ter v 

•  Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – 
ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI), ki v drugem odstavku 16. 
člena zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza otrokom s posebnimi potrebami.  
 

 
2. RAZLOG ZA SPREJEM PRAVILNIKA: 

 
Zakon o osnovni šoli v 56. členu opredeljuje brezplačen prevoz za šoloobvezne otroke, in 
sicer ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več 
kot štiri kilometre od osnovne šole. Zakon nadalje določa, da imajo otroci s posebnimi 
potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča 
od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami, ki 
imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do 
povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo 
prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.  
 
Glede na veljavno zakonsko ureditev je v pristojnosti lokalne skupnosti, da se opredeli, kako 
bo organizirala šolske prevoze in izvrševala pravice otrok do povrnitve stroškov prevoza 
opredeljene v Zakonu o osnovni šoli in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
saj država tega področja ni uredila z izvedbenim aktom, ampak je občinam zgolj naložila 
izvajanje in financiranje pravic, ne da bi podrobno začrtala izvedbo. 
 
Občina Dol pri Ljubljani trenutno organizira šolske prevoze v skladu z omenjeno zakonsko 
podlago na način, da starši otrok s posebnimi potrebami vložijo Vlogo za povračilo stroškov 
šolskega prevoza oziroma organizacijo šolskega prevoza. Občina v ta namen izda Odločbo o 
upravičenosti do povračila stroškov prevoza v kateri navede vrsto povračila prevoznih 
stroškov. Občina vsem  upravičencem omogoča izbiro organiziranega prevoza s šolskim 
kombijem ali pa povrnitev stroška mesečne vozovnice oziroma kilometrino za prevozne 
stroške. 
V kolikor se vlagatelj ne odloči za organiziran prevoz s šolskim kombijem se mu praviloma 
povrnejo stroški mesečne vozovnice. V tistih primerih, ko možnost javnega prometa ne 
obstaja pa se vlagatelju obračuna  kilometrina za prevozne stroške, po najkrajši oziroma 
najbolj racionalni poti iz kraja bivališča do izobraževalne ustanove v višini 8% cene 
neosvinčenega bencina na kilometer.  
 



S sprejetjem predlaganega Pravilnika bi bili sedaj vsi upravičenci, ki se za organiziran prevoz 

ne bi odločili, upravičeni le do povračila kilometrine za prevozne stroške, ne pa tudi do 

povračila stroškov mesečnih vozovnic. 

 
Na podlagi Odločb, ki jih Občina trenutno izdaja, velja pravica do povrnitve stroškov vse do 
konca obveznega osnovnošolskega izobraževanja, oziroma do takrat, ko sta vlagatelj in 
otrok prijavljena na območju Občine Dol pri Ljubljani. 
S sprejetjem predlaganega Pravilnika bodo morali upravičenci ob začetku novega šolskega 
leta ponovno oddati vlogo, ki bo vsebovala tudi  potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. 
 

Glede na to, da  Občina nima sprejetega enotnega akta o povračilu stroškov šolskega 

prevoza otrok s posebnimi potrebami, predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme predlagani 

osnutek pravilnika, s katerim želimo to področje poenotiti, ter določiti navodila in merila za 

uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza oziroma brezplačnega prevoza otrok.  

 

3.  FINANČNE POSLEDICE: 

 V občini Dol pri Ljubljani bo potrebno kot do sedaj zagotavljati letna proračunska sredstva, ki 

se bodo podelila upravičencem v skladu s tem pravilnikom in popolnimi vlogami. Dodatnih 

finančnih obremenitev za proračun ne pričakujemo. 

 

 

 

 

 

 

 


