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Na podlagi 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06, 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 (UL RS, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 15/12-ZPCD-
2D, 47/15-ZOFVI-J), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13, 
68/16 in 54/17), 21., 21a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-1) ter 14. člena Statuta 
Občine Šentrupert (UL RS, št. 12/18) je občinski svet Občine Šentrupert  na svoji ____redni seji 
dne ________ sprejel naslednji 
 
 
 

PRAVILNIK 
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza 

v občini Šentrupert 
 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
S tem pravilnikom se določa: 

 način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole na območju 
občine Šentrupert; 

 upravičence do brezplačnega prevoza in upravičence do povračila stroškov prevoza; 

 območje zagotavljanja prevozov; 

 postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza; 

 določitev višine zneska povračila stroškov prevoza; 

 način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza. 
 
 

II. Upravičenci 
 

2. člen 
(upravičenec do brezplačnega organiziranega prevoza) 

 
Upravičenec do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza je učenec s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v občini Šentrupert in izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu občine Šentrupert in je njegovo prebivališče do 
matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre; 

b) je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu občine 
Šentrupert, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole; 

c) obiskuje osnovno šolo  v matičnem šolskem okolišu in je Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena njegova varnost 
na poti v šolo; 

d) je otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne 
šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;  



e) je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi  določeno izvajanje dodatne 
strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre; 

f) je vloga podana v roku, določenim s tem pravilnikom in na predpisanem obrazcu. 
 
 

 
3. člen 

(upravičenec do povračila stroškov prevoza) 
 
Upravičenec do povračila stroškov prevoza je učenec s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini 
Šentrupert in izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) je upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi odročnega 
kraja, premajhnega števila upravičencev za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa 
do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa soglašajo, da 
sami vozijo otroka v šolo in iz nje; 

b) obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša, v katerem prebiva in ima pravico 
do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v 
svojem matičnem šolskem okolišu. V kolikor je v izbranem šolskem okolišu razdalja od 
prebivališča do šole krajša, kot je razdalja od prebivališča do matične šole, se pri stroških 
prevoza upošteva dejanska razdalja. V kolikor pa je prevoz v bližini naselja prebivališča 
organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in se ga učenec ne poslužuje, ker se je 
odločil, da bo obiskoval šolo v drugem šolskem okolišu, uveljavljanje povračila stroškov 
prevoza ni možno; 

c) je otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi, starši pa 
soglašajo, da za prevoz otroka poskrbijo sami; 

d) je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi  določeno izvajanje dodatne 
strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri 
kilometre, starši pa soglašajo, da za prevoz otroka poskrbijo sami; 

e) je vloga podana v roku, določenim s tem pravilnikom in na predpisanem obrazcu. 
 

 
III. Območje zagotavljanja prevozov, način in postopki organiziranja prevozov 
 

4. člen 
(območje zagotavljanja prevozov) 

 
Brezplačni organizirani prevozi v in iz šole se zagotavljajo na območju občine Šentrupert, razen za 
otroke s posebnimi potrebami, za katere se zagotavljajo prevozi oziroma povrnejo stroški prevoza 
tudi za območja izven občine Šentrupert, v skladu z odločbo o usmeritvi.  
 
 

5. člen 
(način in postopki organiziranja prevozov) 

 
Organiziran šolski prevoz se organizira s pogodbenimi izvajalci, ki jih Občina Šentrupert odda z 
javnim naročilom, praviloma za en dovoz in en odvoz za relacijo. Cena šolskih prevozov se z 
izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno.  
 
 



 
6. člen 

 
(1) Šolske prevoze z avtobusi, kombiniranimi vozili ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko 

izvajajo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v 
cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in 
prevoz skupin otrok. 

 
(2) Starši lahko izberejo tudi način prevoza otrok v šolo z lastnim osebnim vozilom, v kolikor 

jim ponujeni šolski prevoz iz kakršnihkoli razlogov na ustreza. V tem primeru staršem ne 
pripada povračilo prevoznih stroškov. 

 
 

7. člen 
 

(1) Osnovna šola se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori s 
starši in z lokalno skupnostjo. 

 
(2) Šola praviloma do 1. maja tekočega leta učencem za prihodnje šolsko leto razdeli obrazec 

Vloga za brezplačni organiziran šolski prevoz oziroma za povračilo stroškov prevoza. Na 
podlagi prejetih vlog šola pripravi seznam upravičencev do organiziranega brezplačnega 
prevoza in ga, skupaj s predlogom relacij, posreduje občini do konca meseca maja. 

 
(3) Osnovna šola vsako leto do konca avgusta, vsaj tri dni pred začetkom novega šolskega leta, 

na svoji spletni strani objavi relacije s postajališči in vozni red organiziranega šolskega 
prevoza. 

 
 

8. člen 
 

(1) Šolski prevoz se praviloma organizira na relacijah, kjer so vsaj štirje upravičenci do 
brezplačnega prevoza na podlagi drugega člena tega pravilnika in poteka po javni cesti, kjer 
je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vse leto. V kolikor se zaradi premajhnega števila 
upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s starši, staršem 
povrnejo stroški prevoza. 

 
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto, praviloma do 20. avgusta, 

potrdi relacije za brezplačni organiziran prevoz in postajališča, kjer upravičenci vstopajo in 
izstopajo ter zadnje postajališče na relaciji. Razdalja do postajališča se lahko podaljša ali 
skrajša v primeru, da ni mogoče zagotoviti varnega vstopa na vozilo ali če ni možno 
omogočiti varnega obračanja vozila. 

 
(3) Upravičencu, katerega pot od prebivališča do postajališča se na podlagi  sklepa Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu določi kot nevarna šolska pot, se: 
- mu do avtobusnega postajališča, v delu, ki se smatra kot nevarna šolska pot, zagotovi 

prevoz s kombiniranim vozilom ali drugim vozilom ali 
- se mu prevoz zagotovi v celoti s kombiniranim vozilom ali drugim načinom prevoza v delu, 

kjer se smatra kot nevarna šolska pot. 
 
 
 



 
IV. Postopek uveljavitve pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza 
 

9. člen 
(oddaja vloge) 

 
(1) Učenci oddajo vloge za uveljavljanje organiziranega brezplačnega prevoza na šoli, ki jo 

obiskujejo. Vloge oddajo na predpisanem obrazcu in v roku, ki jim ga določi šola. 
 

(2) Učenci, ki uveljavljajo pravico do povračila stroškov, oddajo vloge na Občino Šentrupert, 
na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine. 

 
(3) Vloga mora biti podpisana s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov učenca. 

 
 

10. člen 
(obvestilo in odločba) 

 
(1) Na podlagi potrjenega seznama upravičencev, ki ga potrdi občina, šola staršem izda 

obvestila o upravičenosti do brezplačnega organiziranega prevoza. Na obvestilo pritožba 
ni možna.  

 
(2) Na podlagi popolne vloge za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza bo 

občinska uprava  izdala odločbo, zoper katero je v 15 dneh od vročitve dovoljena pritožba. 

O pritožbi odloči župan. 

 
11. člen 

(določitev višine zneska povračila stroškov prevoza) 
 

(1) Učenec, ki je upravičen do povračila stroškov prevoza, se mu prizna kilometrina v višini, ki 
velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. Slednja se obračunava na osnovi 
dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo 
ali bi jo lahko obiskoval oz. zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-
izobraževanem zavodu v posameznem mesecu. Dolžina se določi na podlagi enotnega 
daljinomera. 

 
(2) V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do 

povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oz. zavod, pripada staršem pravica do 
povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan. 

 
 

12. člen 
(podlaga za povrnitev stroškov prevoza) 

 
(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za učence s posebnimi potrebami je izdana 

odločba upravnega organa o usmeritvi, iz katere mora biti razvidno, da je učenec upravičen 
do brezplačnega prevoza, ki jo starši priložijo vlogi ob prvem uveljavljanju pravice do 
povračila stroškov prevoza. 

 



(2) Za vse učence, ki izpolnjujejo pogoje za povračilo stroškov prevoza, je podlaga za povrnitev 
prevoznih stroškov potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto in mesečno dokazilo šole oz. 
zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka pri 
pouku.  

 
(3) Dokazilo iz drugega odstavka tega člena mora biti posredovano do 5. v tekočem mesecu 

za pretekli mesec. 
 

(4) Strokovna služba občinske uprave lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem 
primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge. 

 
 

13.člen 
(način izplačila sredstev za povračilo stroškov prevoza) 

 
Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo 
mesečno na njegov oz. njegovega zakonitega zastopnika osebni račun, na podlagi dokazila o 
prisotnosti otroka pri pouku in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor je znesek 
povračila nižji kot 10 EUR na mesec, se upravičencu sredstva nakažejo v skupni vsoti za obdobje 
treh mesecev. 
 

14.člen 
(spremembe tekom šolanja) 

 
Upravičenci morajo v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do 
organiziranega brezplačnega prevoza ali upravičenosti do povračila stroškov prevoza. Spremembo 
so dolžni sporočiti šoli in občini. 
 

15.člen 
(varstvo podatkov) 

 
V vseh postopkih po tem pravilniku se osebni podatki otrok varujejo skladno z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov. 
 
 
V. Končna določba 
 

16.člen 
(uveljavitev pravilnika) 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Šentrupert. 
 
Številka: 007-0002/2018 
Datum:  
 
                                                                                                        Župan Občine Šentrupert 
                                                                                                                 Rupert Gole 
 
Priloga:  

- obrazec Vloga za brezplačni organiziran šolski prevoz oziroma za povračilo stroškov 
prevoza. 


