
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

POVPRAŠEVANJE 

Povračilo stroškov prevoza (izven šolskega okoliša) 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS: 

 

»Občina ima z izvajalcem šolskih in drugih prevozov (LPP) podpisano letno pogodbo; tudi  za 

subvencioniranje šolskih prevozov. V njej so ovrednoteni prevozi otrok v osnovno šolo. 

Manjše število otrok obiskuje osnovno šolo izven domačega šolskega okoliša (2. območje), 

vendar na območju, kjer prevoze izvaja prevoznik s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo.  

Zakon o osnovni šoli v 56. členu določa, da ima učenec pravico do povračila stroškov prevoza 

v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem prebiva. 

Zanima nas kako imate druge občine urejeno financiranje za take primere? Ali poleg 

neposrednih nakazil na osnovi odločbe uveljavljate še kakšno drugo možnost, npr. 

subvencioniranje karte?« 

ODGOVORI (MESTNIH) OBČIN ČLANIC SOS: 

DOBRNA 

Za osebe s posebnimi potrebami na podlagi odločbe, ki smo jo prejeli, povrnemo stroške 

prevoza, kadar je otrok usmerjen na šolanje izven šolskega okoliša, na podlagi  prejetega 

števila dni prisotnosti, kar potrdi mesečno šola. Drugih povračil stroškov prevoza nimamo. 

DOL PRI LJUBLJANI 

Občina nima pogodbe z LPP za subvencioniranje šolskih prevozov. Imamo pa pogodbo z 

ARRIVO, subvencionira se prevoze vseh populacij. 

Za otroke s posebnimi potrebami pa občina organizira prevoz s šolskim kombijem ali povrne 

stroške mesečnih kart od doma do šole za učenca in po potrebi spremljevalca. 

KOČEVJE 

Občina Kočevje šolske prevoze financira na podlagi pogodbe z izbranim prevoznikom 

oziroma na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo tistim učencem, ki se šolajo izven šolskega 

okoliša oz. znotraj šolskega okoliša pa organizirani šolski prevoz ne morejo uporabljati.  

 

V zadnjih letih se tudi sami srečujemo s primeri, ko so otroci vpisani v šole izven njihovega 

šolskega okoliša, vendar,  ker imamo pogodbo za zagotavljanje šolskih prevozov sklenjeno s 
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prevoznikom, ki prevoze izvaja za vse šolske okoliše znotraj območja občine, ni težav. S 

(so)financiranjem prevoza za otroka, ki je vpisan izven domačega šolskega okoliša in obenem 

izven območja občine, se še nismo srečali.  

LITIJA 

V primeru, da otrok obiskuje šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, vendar na 

območju, kjer prevoze izvaja pogodbeni prevoznik občine, občina za te učence dovoli uporabo 

prevoza pod pogojem zadostnih kapacitet. Če ta pogoj ni izpolnjen, občina takih prevozov ne 

financira.  

Prevoz učenca, ki obiskuje šolo izven svojega okoliša, občina financira samo v primeru, če ta 

učenec nima organiziranega prevoza do svoje matične šole. Če je namreč prevoz organiziran, 

mu povračilo ne pripada.  

KRANJ 

V MOK v takih primerih subvencioniramo vozno karto v višini, kot bi jo učenec prejel, v 

kolikor bi bil do nje upravičen in bi obiskoval šolo v svojem šolskem okolišu, razliko v ceni 

krije vlagatelj. 

NAKLO 

Financiranje prevozov šoloobveznih otrok, ki se šolajo izven domačega šolskega okoliša, 

imamo urejeno v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. 

Občinski organ odloča na podlagi vloge staršev. Organ izda ODLOČBO o financiranju šolskih 

prevozov v šolskem letu _______. 

56. člen Zakona o osnovni šoli v 3. odstavku določa, da ima učenec, ki obiskuje osnovno šolo 

zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki 

bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 

Iz vpogleda v centralni register prebivalcev se ugotovi dejansko stalno prebivališče, ki mora 

biti v občini.  

Učencu  se odobri financiranje avtobusne šolske vozovnice v višini _____ EUR na dan, pri tem 

je upoštevana višina stroška avtobusne šolske vozovnice pogodbenega prevoznika na relaciji 

stalno prebivališče učenca – osnovna šola in nazaj. Avtobusna šolska vozovnica se financira v 

obdobju od začetka do zaključka pouka v šolskem letu. Sredstva za kritje stroškov šolskih 

prevozov občina zagotavlja mesečno na podlagi prisotnosti učenca, ki jo sporoča Osnovna 

šola. Denarna sredstva za kritje stroškov šolske vozovnice se mesečno nakazujejo na 

transakcijski račun vlagatelja. 
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PIRAN 

Glede vprašanja, ki smo ga prejeli o financiranja šolskih prevozov izven šolskega okoliša 

sporočam: 

- Občina Piran ima organizirane šolske prevoze za osnovnošolske otroke s pogodbo o 

koncesiji za opravljanje mestnega in primestnega prometa. 

- da pri racionalizaciji stroškov prevoza občina sodeluje z ravnatelji OŠ, starši in 

strokovnjaki na področju logistike in prometne varnosti. 

- da pri povračilu stroškov prevoza ravnamo skladno s 56. členom ZOŠ in se povračilo 

stroškov prevoza  zagotavlja za učence, ki so občani občine Piran. 

- v kolikor  je podana  vloga za subvencioniranje šolskega prevoza (prevoz izven 

šolskega okoliša,  ni organiziranega prevoza oz. je ogrožena varnost učenca na poti v 

šolo)  vlogo      

- obravnavamo  na osnovi  odločbe. 

- imamo tudi primer, ko iz naše občine obiskuje  OŠ v Izoli, izdana je brezplačna 

vozovnica za primestni promet. 

 

RADENCI 

Občina Radenci financira šolske prevoze v skladu z zakonodajo in določbami 56. člena Zakona 

o osnovni šoli. 

- Na območju šolskega okoliša OŠ Kapela imamo organizirani prevoz učencev s šolskim 

avtobusom. 

- Na območju šolskega okoliša OŠ Kajetana Koviča Radenci organiziranega prevoza ni, 

straši učencev prvega razreda so do povračila upravičeni, v kolikor se odločijo za 

podajo vloge. Starši učencev 2. in 3. razreda lahko oddajo vlogo in so do povračila 

upravičeni, v kolikor je del poti nevaren za pešce – ni pločnika, kolesarske poti ali varne 

poti za pešce.  

- V primerih, ko učenec obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem 

prebiva, priznamo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, 

če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva:  

            1. V kolikor je na relaciji od kraja bivanja do šole v domačem šolskem okolišu 

organiziran prevoz s šolskim avtobusom in mu vozni red le-tega omogoča, da bo od šole do 

kraja šolanja (v drugi šolski okoliš) lahko prišel pravočasno (vsaj 5 minut pred pričetkom 

pouka), koristi na tej relaciji organizirani šolski prevoz (subvencionirana vozovnica)- kar pa je 

zelo redko oz. skoraj neizvedljivo, saj se pouk povsod začne ob isti uri. Za preostali del poti 

stroškov ne krijemo. 

             2. V kolikor ni organiziranega prevoza, priznamo pravico do povračila stroškov 

osebnega prevoza in sicer od kraja bivanja do šole v domačem šolskem okolišu, preostali del 

krijejo starši sami (pogodba). 
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- Glede povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami odločimo v skladu 

z zakonodajo in na podlagi pravnomočne odločbe, vloge šole oz. staršev ter zmožnosti 

družine. 

ŠENTJUR 

Staršem sofinanciramo vozovnico v skladu z Zakonom o osnovni šoli, ki  v 56. členu določa, 

da ima učenec pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi 

obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 

Razliko do polne cene vozovnice plačajo starši sami. 

 

ŠTORE 

V naši občini smo ravno imeli podoben primer. Ker plača občina strošek »avtobusnega 

prevoza« in ne stroška prevoza posameznega učenca, smo se za otroka, ki obiskujeta šolo izven 

domačega šolskega okoliša, dogovorili, da se lahko do »naše šole« vozita brezplačno s šolskim 

avtobusom (ki je hkrati prevoznikova »redna linija«), od tam do šole v drugem šolskem 

okolišu pa stroške prevoza krijejo starši sami.  

Zakon o osnovni šoli določa, da ima učenec pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki 

bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Ker v 

našem primeru občini ne nastanejo dodatni stroški prevoza za vsakega učenca (občina namreč 

plača avtobusni prevoz ne glede na zasedenost), menimo, da smo dolžni zagotoviti učencem 

izven domačega šolskega okoliša prevoz do domače šole, naprej pa (lahko z istim 

prevoznikom) prevoz urejajo in financirajo starši. 

VOJNIK 

Glede urejanja šolski prevozov, kjer učenci obiskujejo šolo v drugem šolskem okolišu ima naša 

občina sklenjeno pogodbo z drugo občino in plačujemo toliko kolikor bi učencu pripadalo v 

okolišu kjer prebiva. 

ZREČE 

V kolikor imamo organiziran prevoz tudi v drugi šolski okoliš oziroma do te šole tem otrokom 

omogočimo brezplačno vožnjo s tem avtobusom. V kolikor pa nimamo organiziranega 

prevoza v drug šolski okoliš (takrat ko hodijo v šolo v drugo občino) pa staršem povrnemo 

stroške prevoza na podlagi odločbe v višini 0,18 EUR/km.  

 

 

 


