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Predlog 10. 9. 2019 

 

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. in 25/17 – ZVaj), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP), in 18. 

člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 - 

popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na _____. seji dne _________ 2019 sprejel 

 

PRAVILNIK 

O POVRAČILU STROŠKOV ŠOLSKEGA PREVOZA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

IN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V OBČINI MEDVODE 

 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik določa: 

- upravičence do prevoza v in iz šole, 

- določitev višine zneska povračila stroškov, 

- postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza, 

- podlago za povrnitev prevoznih stroškov in 

- način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov iz proračuna Občine Medvode. 

 

2. člen 

(upravičenci) 

 

(1) Pravico do brezplačnega prevoza imajo osnovnošolski otroci s stalnim prebivališčem v 

občini Medvode:  

- če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, znotraj njihovega 

šolskega okoliša; 

- ki obiskujejo 1. razred ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole;   

- za katere pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost 

učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=e9e295e7-6dc0-4d39-b05f-b83e24165bb8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=02f688e8-a2f1-40c8-978c-ea6de61d093b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=da34fd32-b265-4c49-91f2-2498724a3574
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=677a6a1a-32b7-4780-bf19-ee78ffad145f
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- katerim zaradi odročnega kraja bivanja, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za 

prevoz otrok, občina ne more organizirati šolskega prevoza. 

(2) Osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, 

imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno 

šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Izjema so učenci, ki se prešolajo v skladu s 54. 

členom Zakona o osnovni šoli. 

(3) Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena Zakona o osnovni šoli imajo 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.  

 (4) Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v občini Medvode. Upravičenci do prevoza v in 

iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem 

takoj oziroma v 8 dneh po nastanku obvestiti občinsko upravo Občine Medvode.  

 

3. člen 

(določitev zneska povračila stroškov) 

 

(1) Šolske prevoze za upravičence iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika praviloma  

organizira Občina Medvode s pogodbenimi prevozi z izvajalci šolskih prevozov, izbranimi na 

podlagi javnega naročila. oziroma v dogovoru z zavodi in osnovnimi šolami, ki izvajajo program 

osnovne šole, v katerega so, na podlagi odločbe, vključeni otroci s posebnimi potrebami. Za 

otroke s posebnimi potrebami, ki jim je v odločbi o usmeritvi določena šola oziroma 

zavod, Občina Medvode organizira šolske prevoze v dogovoru s šolo oziroma zavodom. 

Šolski prevozi se lahko organizirajo tudi na rednih linijah mestnega potniškega prometa. 

 

(2) Za upravičence do brezplačnega prevoza iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se 

povračilo določi glede na vrsto organiziranega prevoza učencev osnovnošolskih otrok iz naselja, 

kjer imajo stalno prebivališče, in sicer: 

- če je šolski prevoz v naselju organiziran z linijo mestnega potniškega prometa, je upravičenec 

upravičen do brezplačne mesečne vozovnice Urbana. Občinska uprava sporoči izvajalcu mestnega 

potniškega prometa podatke o upravičencih. Seznam upravičencev vsebuje ime in priimek učenca, 

naslov stalnega prebivališča, razred in naziv šole, ki jo učenec obiskuje.  

- če je šolski prevoz do osnovne šole v naselju stalnega prebivališča upravičenca organiziran s 

pogodbenimi izvajalci, se višina povračila stroškov prevoza določi sorazmerno glede na skupno 

število prepeljanih otrok.  

 

(3) Če upravičencu iz prvega in tretjega odstavka 2. člena ni mogoče zagotoviti organiziranega 

prevoza, se mu zagotovi povrnitev stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na 
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relaciji stalno prebivališče upravičenca – vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod 

oziroma drugi izobraževalni zavodi (v nadaljevanju: šola oziroma zavod) in nazaj. Upošteva se 

daljinomer zemljevid.najdi.si. 

 

(4) Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega 

prebivališča do šole oziroma zavoda in nazaj, se obračuna v skladu z zakonom, ki ureja višino 

povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju. Zakonom za 

uravnoteženje javnih financ.  

 

 (5) Občina lahko v dogovoru s starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami in šolo oziroma 

zavodom organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za 

ekonomsko upravičeno. 

 

(6) V primeru, da je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo 

prevoznih stroškov, pa ga otroci na željo staršev oziroma skrbnikov ne koristijo, starši oziroma 

skrbniki do povračila stroškov niso upravičeni. 

 

4. člen  

(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov)  

 

(1) Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole oziroma zavodi do 30. 6. za naslednje šolsko 

leto posredovati sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 2. člena 

tega pravilnika. Seznami učencev morajo vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in razred, ki 

ga bodo obiskovali glede na ter vrsto prevoza. Občinska uprava sporoča seznam upravičencev do 

mesečne vozovnice Urbana izvajalcu mestnega potniškega prometa najkasneje do 15. septembra 

bo najkasneje do 15. septembra izvajalcu mestnega potniškega prometa posredovala 

seznam upravičencev do brezplačne mesečne karte Urbane. 

(2) Sezname lahko osnovne šole oziroma zavodi med šolskim letom dopolnijo, če pride do 

spremembe števila upravičencev do prevoza. 

(3) Za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma skrbniki 

zakoniti zastopniki posredovati na Občino Medvode vlogo za povrnitev prevoznih stroškov. 

Upravičencem pripada pravica do povračila stroškov od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 

vloge, dodeli pa se za obdobje šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 

priznanje pravice. 

(4) Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami 

je treba vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s 

posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za 

tekoče šolsko leto. 

(5) Občina Medvode lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot 

nujna za vodenje postopka. 
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(6) Na podlagi popolne vloge občinska uprava izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v 

nadaljevanju: odločba). 

 

5. člen 

(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov) 

 

(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence, za katere je bila izdana odločba, je 

priloženo potrdilo osnovne šole oziroma zavoda, ki ga upravičenec obiskuje.  

(2) Iz potrdila mora biti razvidno število dni, ko je bil upravičenec prisoten v šoli oziroma v zavodu. 

Občini Medvode se posreduje potrdilo najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. 

(3) Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevoza ne izplačuje. 

 

6. člen 

(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov) 

 

Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev se na podlagi potrdila iz 5. člena tega 

pravilnika nakazujejo mesečno na osebni račun njihovih zakonitih zastopnikov, ki jim je bila izdana 

odločba v skladu s 4. členom tega pravilnika. 

 

7. člen 

(veljavnost pravilnika) 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa 

se začne z začetkom novega šolskega leta oziroma s 1. 9. 2019. 

 

 

Številka: 

Medvode, dne  

Župan  

Občine Medvode  

Nejc Smole 

Priloga: Vloga za povračilo stroškov šolskega prevoza 
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PODATKI O VLOŽNIKU 
 

 
(ime in priimek) 

 

 
(naslov stalnega prebivališča) 

 

 
(mobilna telefonska številka) 

 

 
(naslov elektronske pošte) 

 
 

 

 

 

VLOGA ZA POVRAČILO 

STROŠKOV ŠOLSKIH PREVOZOV 
 

I. PODATKI O VLOŽNIKU, OTROKU IN PREVOZU 

1. Dodatni podatki o vložniku: 
 

Davčna številka in EMŠO:  
 

Številka bančnega računa: 
 

2. Uveljavljam pravico do povračila stroškov šolskih prevozov, ker: 
☐ je stalno prebivališče otroka oddaljeno več kot štiri kilometre od matične osnovne šole 

oziroma je ogrožena njegova varnost na poti v šolo, ni pa organiziranega šolskega prevoza; 

☐ otrok obiskuje prvi razred in nima organiziranega šolskega prevoza; 

☐ se otrok šola v drugem šolskem okolišu; 

☐ imam otroka s posebnimi potrebami, način prevoza: 

     

 
3. Podatki o otroku: 

 

Ime, priimek in datum rojstva:  
 

Naslov stalnega prebivališča:  
 

Naziv šole/zavoda, naslov in razred:  
 

 
  

prostor za potrditev prejema 

 

 

 

 

 

 

IZPOLNI OBČINA 

OBRNI STRAN 
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III. IZJAVA IN PODPIS 

S podpisom kazensko in materialno odgovarjam za vpisane podatke na tem obrazcu in 
priložene dokumente. 
 

Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v okence pred namenom obdelave:  

☐ soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode zbira, obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne podatke 

za potrebe izdaje akta na podlagi te vloge 

 

Zbrane podatke bo Občina Medvode obdelovala in varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 

RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 

varstvu podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). 

Občina Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.  
Zbrane osebne podatke bo Občina Medvode hranila skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine oz. do 
preklica privolitve posameznika.  
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov Občina 
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se 
nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in 
prenosljivosti podatkov. 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Medvode je doc. dr. Miha Dvojmoč, e-naslov: 
miha.dvojmoc@infocenter.si, tel. št.: 031 692 524.  
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, 

ki je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana. 

 
Kraj, datum in podpis vložnika:  
 
 

 

OBVEZNE PRILOGE, NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN VLAGANJE VLOGE 

 

Vlogi priložite potrdilo o šolanju. 

 

V primeru, da gre za otroka s posebnimi potrebami, vlogi priložite tudi fotokopijo odločbe Zavoda RS za šolstvo. 

 

Pristojni občinski upravni organ bo po uradni dolžnosti preveril podatke o stalnem prebivališču vložnika in otroka ter 

druge podatke. 

 

Vloga je takse prosta. 

 

URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI (pomoč pri izpolnjevanju in oddaji vloge lahko v tem času prejmete v 

pisarni, številka 12, prvo nadstropje desno), in sicer v ponedeljek od 800 do 1100 in od 1300 do 1500, v sredo od 

800 do 1100 in od 1300 do 1700 ter v petek od 800 do 1100. 

 

  

mailto:miha.dvojmoc@infocenter.si
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OBRAZLOŽITEV 
 

Občinski svet Občine Medvode je na svoji 6. seji 19. 6. 2019 sprejel osnutek Pravilnika o povračilu 

stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok  s posebnimi potrebami v občini Medvode. 

 

Na osnutek pravilnika je pripombe podala Statutarno pravna komisija. Občinska uprava je 

pripombe proučila in se do njih opredelila kot sledi v nadaljevanju. Upoštevane pripombe so v 

predlogu besedila označene s pisavo »krepko« oziroma so prečrtane. 

 

2. člen  

Upoštevali smo pripombo, da se v točki (1) za besedo otroci doda besedilo »s stalnim 

prebivališčem v občini Medvode«. Ob upoštevanju tega se v točki (4) črta prvi stavek: »Vsi 

upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v občini Medvode«. 

 

V drugi alineji se za besedilom »1. razred« doda besedilo »ne glede na oddaljenost njihovega 

prebivališča od osnovne šole«. 

 

V tretji alineji predloga besedila »v ostalih višjih razredih pa otroci, ki prebivajo znotraj šolskega 

okoliša in za katere je« nismo upoštevali. Pravica do brezplačnega prevoza velja za vse otroke 

osnovnih šol, kjer je ogrožena njihova varnost. Ogrožena varnost se nanaša na šolski okoliš, v 

katerem otrok biva. 

 

V točki (2) predlog o črtanju besedila »v katerem prebivajo« nismo upoštevali, saj prebivališče 

otroka določa šolski okoliš šole, kamor se učenec po Zakonu o osnovni šoli vpisuje. 

 

V točki (3) nismo upoštevali pripombe, da se v prvem odstavku za besedno zvezo »do 

brezplačnega prevoza« doda besedilo »oz. do povračila prevoza«, ker je zapis točke točen prepis 

petega in šestega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli. 

 

V točki (4) smo za besedilom »v 8 dneh« dodali besedno zvezo »po nastanku«. Predlog, da se 

zapiše način obveščanja, bo določen v odločbi, ki jo bo izdala občinska uprava. 

 

3. člen 

Točko (1) smo preoblikovali in se po novem glasi: »Šolske prevoze za upravičence in prvega in 

tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika organizira Občina Medvode s pogodbenimi izvajalci 

šolskih prevozov, izbranimi na podlagi javnega naročila. Za otroke  posebnimi potrebami, ki jim je 

v odločbi o usmeritvi določena šola oziroma zavod, Občina Medvode organizira šolske prevoze v 

dogovoru s šolo oziroma zavodom. Šolski prevozi se lahko organizirajo tudi na rednih linijah 

mestnega potniškega prometa.« 

 

V točki (2) predloga, da se v prvem stavku za besedno zvezo »do brezplačnega prevoza« doda 

besedilo »oz. do povračila« nismo upoštevali, ker o povračilu govorimo v nadaljevanju besedila. 

Besedo učencev smo zamenjali z besedno zvezo »osnovnošolskih otrok«. 
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V prvi alineji točke (2) predloga nismo upoštevali, ker je prevoz osnovnošolskih otrok v občini 

Medvode organiziran s pogodbenimi izvajalci ali z mestnim potniškim prometom. 

 

Druge alineje točke (2) nismo črtali, ker povzema besedilo tretjega odstavka 56. člena Zakona o 

osnovni šoli.  

 

V točki (3) smo besedno zvezo »vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod oziroma 

drugi izobraževalni zavodi« nadomestili s »šola oziroma zavod«. 

V točki (4) predloga, da se v prvem stavku za besedno zvezo »Povračilo stroškov prevoza« doda 

besedilo »določenih v prejšnjem odstavku se obračunajo«, nismo upoštevali, ker točka (4) 

pojasnjuje povračilo stroškov prevoza za vse upravičence, ne le za tiste iz prejšnjega odstavka.  

Prav tako nismo upoštevali pripombe glede podlage izplačila, saj je podlaga do upravičenosti 

zapisana že v 5. členu tega pravilnika.  

 

V točki (5) smo za besedo Občina dodali besedo Medvode. 

 

4. člen 

Točko (1) smo slovnično preuredili in se po novem glasi: 

»Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole oziroma zavodi do 30. 6. za naslednje šolsko leto 

posredovati sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega 

pravilnika. Seznami učencev morajo vsebovati ime in priimek, naslov bivališča in razred, ki ga bodo 

obiskovali ter vrsto prevoza. Občinska uprava bo najkasneje do 15. septembra izvajalcu mestnega 

potniškega prometa posredovala seznam upravičencev do brezplačne mesečne karte Urbane.«  

V točki (3) se upošteva pripomba tako, da se besedna zveza »zakoniti zastopniki« zamenja z 

besedo »skrbniki«. Upoštevali smo slovnične pripombe o vrstnem redu. 

 

 

Občinska uprava je v 3. členu v točki (4) besedilo »Zakonom za uravnoteženje javnih financ« 

zamenjala z »zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v javnem 

sektorju«.  

 

Upoštevali smo predlog članice občinskega sveta dan na seji občinskega sveta in dodali prilogo 

– Vloga za povračilo stroškov šolskega prevoza. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog Pravilnika o povračilu stroškov šolskega 

prevoza šoloobveznih otrok in otrok  s posebnimi potrebami v občini Medvode. 

 

Pripravila: 

Martina Kutnar,  

podsekretar – pomočnik vodje oddelka 

 

Nejc Smole 

 župan 


