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POVPRAŠEVANJE 

Vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami 

 

 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin 

glede vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v zavode, kamor so napoteni. 

 

 Zanimalo nas je: 

1. Ali upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajate odločbe ali jih o dodeljeni 

pravici do povračila stroškov prevoza obvestite kako drugače? 

2. Ali staršem s pravico do povračila stroškov, ki otroke individualno vozijo v zavod, 

priznate število kilometrov za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj – ali dopuščate izjeme 

s katerimi jim priznate dejansko opravljeno dnevno število kilometrov za prevoz – npr. z 

otrokom v zavod, brez otroka domov in brez otroka v zavod, z otrokom domov? Če da, pod 

kakšnimi pogoji? 

3. Kako interpretirate dikcijo 'polni kilometri' – npr. najkrajša pot znaša skupno 20,5 km in 

v tem primeru priznate 20 km, 20,5 km ali 21 km? 

__________________________________________________________________________________ 

 

1.   

1. Z starši katerimi imajo otroka s posebnimi potrebami in ga vozijo v določene zavode 

sklenemo pogodbe. Podlaga je, da nam prinesejo potrdilo o vpisu in njihove podatke za 

nakazilo. Ostalih podatkov ne zahtevamo.  

2. Priznamo jim kilometrino za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj, za dneve prisotnosti 

učenca pri pouku. Podatke o prisotnosti pridobimo iz strani zavodov. 

3. Pri teh pogodbah ne upoštevamo dikcije »polni kilometer« npr.20,8km (v eno smer) 

pomnožimo *4* % cene bencina * prisotnost. 

 

2.   

1. Da, staršem, ki so upravičeni do povračila stroškov prevoza izdamo odločbo o dodeljeni 

pravici. 

2. Staršem se praviloma prizna pravica za dve relaciji, in sicer v zavod in nazaj. 



3. Za obračun upoštevamo dejansko razdaljo v obe smeri (npr. 10,6 km x 2 smeri =21,2 km), ki 

jo nato pomnožimo z dejanskim številom prisotnosti otrok v šoli (21,2 km/dan x17 dni = 360,4 

km). Za obračun priznamo 360 km. 

 

3.   

1. Upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajamo odločbe o dodeljeni pravici do 

povračila stroškov prevoza.  

2. Staršem s pravico do povračila stroškov, kateri otroke individualno vozijo v zavod, 

priznavamo število »polnih« kilometrov za prevoz v zavod in nazaj (prisotnost otroka v 

vozilu). Drugih izjem ne upoštevamo. 

3. Priznavamo dejansko stanje. Če najkrajša pot znaša skupno 20,5 km to tudi priznavamo (ne 

20 km ali 21 km). 

 

4.   

1. Ne izdajamo odločb, starše samo obvestimo z dopisom. 

2. Stroške prevoza povrnemo  po dejanskem številu kilometrov in sicer za dve relaciji dnevno 

(v šolo in iz šole).  

3. Priznamo 20,5 km. 

 

5.   

1. Izdajamo odločbe. 

2. Priznavamo stroške za dve relaciji dnevno – tisti dve, ki vključujeta prevoz otroka v in iz 

šole. 

3. Ne uporabljamo dikcije »polni kilometri«, ker obračunavamo dejanske kilometre na 

desetinke natančno (npr. 36,1 km). 

 

6.   

1. Staršem izdamo odločbo in nato z njimi sklenemo tudi pogodbo za povračilo stroškov 

prevoza 

2. Staršem, ki vozijo individualno otroke v zavod povrnemo stroške prevoza v skladu s 

Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi 

potrebami v Občini  , in sicer: 

- »Stroške prevoza ostalih upravičencev občina povrne zakonitemu zastopniku enkrat 

dnevno za razdaljo od dejanskega bivališča upravičenca do lokacije, kjer se izvaja vzgojno-

izobraževalni oziroma varstveni program šole oziroma zavoda, v katerega je vpisan 

upravičenec, in nazaj, ob pogoju prisotnosti upravičenca v vzgojno-izobraževalnem oziroma 

varstvenem programu v okviru šole oziroma zavoda.«  (kar pomeni, da povrnemo stroške za 

2 smeri – zjutraj v zavod in popoldan domov). 

ALI 

- »Stroške prevoza iz drugega odstavka se lahko izjemoma povrne zakonitemu 

zastopniku dvakrat dnevno, če je zakonitemu zastopniku priznana pravica do delnega plačila 

za izgubljeni dohodek zaradi nege in varstva otroka.« (kar pomeni da povrnemo stroške za 4 

smeri – zjutraj v zavod in domov ter popoldan v zavod in domov) 



3. Določimo v skladu z zaokroževanjem. Če 20,5 km priznamo 21 km, če 20,3 km priznamo 20 

km. 

 

7.   

1. V naši občini otroci s posebnimi potrebami imajo organiziran poseben prevoz + 

spremljevalca. Seveda obstajajo izjeme. 

2. Priznavamo št. km za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj. 

3. 20,5 km. 

 

8.   

1. Staršem, ki so upravičeni do povračila potnih strokov  prevoza otrok s posebnimi potrebami 

v zavod ali šolo s prilagojenim programom, občina izda staršu odločbo. Po poteku 

pritožbenega roka, se s staršem, zavodom, oz. šolo sklene tripartitna pogodba,  v kateri so 

opredeljene pravice in obveznosti starša, zavoda, oz. šole in občine. 

2. Staršem se priznajo kilometri za prevoz otoka v šolo in iz šole nazaj domov.   

3. V primeru, da znaša najkrajša pot 20,5 km, priznamo točno 20,5 km. 

 

9.   

1. Na naši občini imamo sprejet pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s 

posebnimi potrebami. Ob izpolnitvi vloge staršem izdamo letno odločbo. 

2. Staršem, ki individualno vozijo otroka v zavod se povrne prevozne stroške za prevoz 

dejansko opravljenih km (2x dnevno v zavod in nazaj). Starši priložijo potrjen obrazec s strani 

zavoda o dejanski prisotnosti upravičenca v zavodu. 

3. V vašem primeru bi upravičencu priznali 21km. 

 

10.   

1. Upravičenim staršem, na podlagi vloge, katero oddajo za povračilo stroškov, izdamo 

odločbo, ki velja eno šolsko leto. 

2. Priznamo dejansko prevožene kilometre dve relaciji dnevno (v zavod in nazaj). 

3. Polni kilometer znaša 20 km (t.j dosežena polna številka, ne zaokrožujemo navzgor/navzdol) 

 

11.   

1. Staršem otrok s posebnimi potrebami izdajamo individualne odločbe. 

2. Za obračun se prizna 4 x 4,7 km dnevno (relacija od doma do OŠ in nazaj, 1x zjutraj ter 1x 

popoldan) za šolske dni, ko je učenec prisoten pri pouku. 

3. Na MO Kranj priznamo toliko kot dejansko je (brez zaokroževanja na cele km), torej 20,5 

km. 

 

12.   

1. Upravičenim staršem se izda odločbo. 

2. Povračilo se prizna za dve smeri dnevno. 

3. Povračilo se izda za dejansko razdaljo oz. brez zaokroževanja kilometrov. 

 



13.   

1. V naši občini staršem otrok s posebnimi potrebami, za povračilo stroškov prevoza, izdamo 

odločbo. 

2. Staršem s pravico do povračila stroškov, ki vozijo otroke individualno v zavod, Občina 

prizna dve relaciji dnevno. Smo pa imeli primer, izjemo pri kateri so se upoštevale štiri relacije. 

Družina, ki je prejela tako odločbo je imela težje socialne razmere. 

3. Pri izračunu kilometrov upoštevamo dejansko število km, kar pomeni, da je lahko obračun 

tudi z decimalno številko km in ga ne zaokrožujemo. 

 

14.   

1. Upravičenost do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole ureja Zakon o osnovni šoli in 

podrobneje Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje 

dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina  . Upravičenost do 

brezplačnega prevoza ugotavlja osnovna šola, ki jo učenec obiskuje, preverja pa pristojni organ 

mestne uprave, ki v primeru nejasnosti tudi pomaga osnovnim šolam pri ugotavljanju 

upravičenosti. Šola se tako z vlogo za prevoz obrne na pristojni organ mestne uprave, ta pa 

nato na podlagi zakona in pravilnika preveri ali je učenec do prevoza upravičen in šolo o tem 

obvesti. 

2. Staršem, ki otroke v zavod vozijo individualno, priznamo število kilometrov za dve relaciji 

dnevno, torej v zavod in nazaj.  

3. Kilometre obračunavamo po dejanskem številu, torej če kilometri znašajo 20,5, jim tako tudi 

priznamo. 

 

15.   

1. Zakonitim zastopnikom izdamo odločbo o upravičenosti do povračila stroškov prevoza v 

OŠPP in iz nje, v katero je usmerjen na podlagi Odločbe Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo.    

2. Povračilo stroškov prevoza se obračuna na podlagi prevoženih kilometrov na relaciji stalni 

naslov otroka – zavod / OŠPP in nazaj, dvakrat dnevno, in sicer za število dni v mesecu, ko je 

upravičenec dejansko prisoten v šoli.  

3. Obračunamo dejanske kilometre, torej na primer 20,5 km.  

 

16.   

1. O pravici do povračila stroškov jih obvesti šola oz. v našem primeru Center  , da  ima naša 

občina  urejen organiziran prevoz teh otrok v Center.  Odločbe izdajamo samo tistim staršem, 

ki otroke individualno vozijo v center. Prav tako starši  dobijo informacijo o možnosti 

organiziranega prevoza in tudi individualnega prevoza  tudi na naši občini. 

2. Staršem priznavamo število kilometrov za dve relaciji in sicer v zavod in nazaj. 

3. V navedenem primeru priznamo 21 km. 

 

17.   

1. Občina   staršem otrok s posebnimi potrebami izdaja odločbe o upravičenosti, in sicer v 

skladu z Pravilnikom o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 



(Uradni list RS, št. 121/2008 in 81/2013). V primerih, ko pa Občina zagotovi organizirani prevoz 

otrok do vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj, pa povračilo tovrstnih stroškov ne pripada 

in se odločbe ne izdajajo. Starši so obveščeni o možnosti koriščenja organiziranega prevoza. 

2. Občina  postopa skladno s Pravilnikom o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s 

posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 121/2008 in 81/2013), ki med drugim določa, da se 

povračilo stroškov prevoza določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom 

upravičenca–vzgojno-izobraževalni zavod–dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-

izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. 

3. Pri nas zaokrožimo navzgor, t.j. 21 km. 

 

18.   

1. S starši sklenemo pogodbe.  

2. Povračilo stroškov priznavamo po poročilih (št. prisotnosti učenca v šoli), ki nam jih 

posredujejo zavodi. Nato kilometre zaračunamo v obe smeri (v zavod in nazaj).  

3. Kilometrino imamo izračunano po najkrajši poti, ki nam jo poda GOOGLE maps in jo nato 

zaokrožimo na nižjo številko (npr. če Google maps izračuna 20,5km, smatramo to kot 20 km). 

 

19.   

V Mestni občini  , na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli, zagotavljamo organiziran prevoz 

v CUDV   dvema otrokoma s posebnimi potrebami. 

Brezplačen prevoz zaradi nizke vrednosti organiziramo na podlagi zbiranja ponudb, z 

izbranim avtoprevoznikom pa sklenemo pogodbo  o prevozu otrok v socialno varstveni 

zavod. Ker starši do sedaj niso pokazali zanimanja za to, da bi otroke s posebnimi potrebami 

v socialno varstveni zavod vozili sami, ni bilo nobene potrebe po temu, da bi jim izdajali 

ustrezne odločbe za povrnitev stroškov prevoza. 

Izpostaviti pa moramo, da na podlagi Pravilnika o denarni pomoči tistim udeležencem 

socialno varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko 

opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane staršem teh otrok v času 

šolskih počitnic omogočamo povračilo stroškov prevoza v višini kilometrine, ki velja za 

prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. O tem upravni organ izda ustrezno odločbo, za 

povračilo pa jim priznavamo dejansko število kilometrov, narejenih na podlagi enotnega 

daljinomera. 

 

20.   

1. Staršem otrok s posebnimi potrebami izdajamo na podlagi izdane odločbe  s strani Zavoda 

RS šolstvo, odločbe o pravici kritja stroškov prevoza. 

2. Staršem s pravico do povračila stroškov, ki otroke  vozijo v zavod individualno, priznamo 

po odločbi dve relaciji in sicer  vožnjo otroka v zavod in nazaj.  

3. Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza  in  povračilo kilometrine določamo 

na podlagi  daljinomera »Najdi.si Zemljevidi«, kjer lahko natančneje določimo kritje stroškov 

prevoza upravičenca - ( km so prikazani na dve decimalki ). 

 

 



21.   

1. S starši, ki sami vozijo otroke s posebnimi potrebami v zavod, sklenemo pogodbo. Do 

zavodov, kamor Občina organizira prevoz, ne sklepamo individualne pogodbe. 

2. Staršem povrnemo stroške prevoza za eno povratno vožnjo na dan, in sicer na podlagi 

evidence prisotnosti otroka v zavodu. Do sedaj se je praktično v vseh primerih ta relacija vsaj 

deloma prekrivala s potjo staršev do njihovega delovnega mesta.  

3. Pot obračunamo na podlagi »najkrajše poti« – v tem primeru bi bilo to 20,5 km.  

 

22.   

1. Izdamo odločbo in na podlagi odločbe nato vsako šolsko leto sklenemo še Pogodbo za 

povračilo stroškov prevoza. 

2. Priznamo eno relacijo  

3. 20,5 km pomnožimo s številom dni (20,5 km x 19 dni = 389,5 km, priznamo mesečno 389 km) 

 

23.   

1. Izdamo odločbo na podlagi vloge in jo pošljemo šoli in staršem. 

2. V skladu z zakonom izplačamo povračilo za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj (saj gre 

za povračilo prevoza za otroka, ne vračajo se km, ko se otrok ne pelje zraven). 

3. Do sedaj smo upoštevali normalno zaokroževanje npr.: 20,1 = 20 km; 31,7 = 32 km; lahko bi 

naredili tudi izračun z decimalnimi št. npr.: 20,1km in 31,7km. 

 

24.   

1. S starši sklenemo pogodbo o povračilu stroškov, na podlagi katere mesečno podajo na 

Občino zahtevek za povračilo stroškov prevoza.  

2. Staršem priznamo določen odstotek maloprodajne cene neosvinčenega 95-oktanskega 

goriva, ki ga za vsak mesec objavi ministrstvo za eno relacijo dejanske prisotnosti otroka v 

zavodu/šoli. 

3. Upoštevamo dejansko razdaljo, torej je ne zaokrožimo niti navzgor niti navzdol; v danem 

primeru bi upoštevali 20,5 km.   

 

25.   

1. Staršem otrok s posebnimi potrebami izdamo odločbe. K odločbi je priložena odločba o 

usmeritvi in potrdilo o šolanju šole, katero otrok obiskuje. 

2. Staršem priznamo pravico do brezplačnega prevoza enkrat dnevno od doma do šole, ne pa 

tudi iz šole domov. Pravico do brezplačnega prevoza ima učenec in ne gre za povračilo 

stroškov staršem.  

3. Najkrajšo pot v kilometrih izračunamo na decimalke - npr. 20,5 in jih ne zaokrožujemo.   

 

26.   

1. Izdajamo odločbe. 

2. Priznavamo število kilometrov za dve relaciji dnevno. 

3. V tem primeru bi priznali 20,5 km. 

 



27.   

1. S skrbniki/upravičenimi starši otrok s posebnimi potrebami sklepamo letne pogodbe o 

povračilu stroškov prevoza. 

2. Da, priznamo tudi do dve relaciji dnevno po vnaprej opredeljenem številu kilometrov 

razdalje. 

3. Polne kilometre izračunamo na dnevni bazi, zato interpretacija dikcije odpade; npr. 48,5 km 

v eno smer= 97 km dnevno. Menimo, da lahko dikcijo interpretira/razlaga le zakonodajalec. 

 

28.   

1. Odločb ne izdajamo. 

2. Ne priznamo samo prihod in odhod, torej ni dvojnih kilometrov. Imamo pa samo en tak 

primer. 

3. Glede na to, da plačujemo samo polne kilometre pri tem ne kompliciramo in vedno 

zaokrožujemo navzgor. 

 

29.   

1. Občina   upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdaja odločbe. Za prevoze 

kamor otroke  vozi kombi ali avtobus, z izvajalcem podpišemo pogodbo, starši pa le dostavijo 

potrdilo o šolanju 

2. Staršem s pravico do povračila stroškov, ki otroke individualno vozijo v zavod, priznamo 

število kilometrov za 2 x dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj. 

3. Kilometre obračunamo po dejanski razdalji kot jo izračuna google maps, pri čemer se 

razdalje iz različnih smeri običajno ne izračunajo enako (seštejemo razdaljo od A-B in B-A x 2). 

 

30.   

1. Staršem otrok izdajamo odločbe. 

2. Priznamo jim za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj oziroma za tisti prevoz, ko je otrok 

v avtu.  

3. Priznamo točno število kilometrov, torej, 20,5 km.  

 

31.   

1. Staršem otrok s posebnimi potrebami občina izda na podlagi vloge staršev odločbo do 

povračila stroškov prevoza. Občina ima sprejet lasten pravilnik o prevozih otrok v osnovne 

šole. 

2. Občina prizna stroške prevoza za učenca s posebnimi potrebami v višini desetih odstotkov 

cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina na kilometer na relaciji dom – zavod – dom, in 

sicer na podlagi predloženega potrdila zavoda o dejanski prisotnosti učenca s posebnimi 

potrebami v zavodu za posamezen mesec. 

3. Občina prizna stroške prevoza na relaciji zaokroženo na desetino kilometra (npr. 20,5 km) 

in ne na polne kilometre.  

 

 

Zbral: Sekretariat SOS 


