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I.

Uvod

Skladno z zakonodajo je lokalna skupnost dolžna poskrbeti za organizacijo prevozov
osnovnošolskih otrok, pri čemer se dogovarja s šolo in vsako leto organizira prevoz skladno s
potrebami. Pri tem dogovarjanju s šolo in starši v največji možni meri zasleduje princip
racionalnosti pri organizaciji šolskih prevozov, seveda ob upoštevanju pravice do
brezplačnega prevoza, kar je zakonsko določeno.

II.






III.

Pravna podlaga
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13
- popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16 in 33/17);
Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 71/04, 53/05,
60/06, 63/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-L);
Proračun občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. /17);
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15);

Obrazložitev

Občina Divača je prejela vlogo staršev otroka za povračilo stroškov prevoza od doma do
osnovne šole in nazaj. Družina ima stalno bivališče v Gornjih Ležečah, otrok obiskuje
podružnično osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, v Vremskem Britofu. Straši so zaprosili
za povrnitev prevoznih stroškov, saj otroka sami z lastnim prevozom vsak dan odpeljejo v

šolo in domov. Na navedeni relaciji ni organiziranega prevoza, saj so vsa leta sami starši
skrbeli za prevoz otroka. Starši v vlogi navajajo prošnjo za povrnitev stroškov za celotno
obdobje šolanja otroka - otrok namreč obiskuje 4. razred osnovne šole (2014 – 2018).
Skladno z Zakonom o osnovni šoli je v 56. členu določeno, da učencu pripada pravica do
brezplačnega prevoza, »če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od
osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. O
načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.«
Občina se pri vzpostavljanju organiziranega prevoza šoloobveznih otrok dogovarja s šolo in
vsako leto organizira prevoz skladno s potrebami. Pri tem dogovarjanju s šolo in starši v
največji možni meri zasleduje princip racionalnosti pri organizaciji šolskih prevozov, seveda
ob upoštevanju pravice do brezplačnega prevoza, določene v 56. členu ZOŠ, kar pomeni da se
izvedbeno v te prevoze zajame vse možne prevoze v skladu s 56. členom ZOŠ.
Do letošnjega šolskega leta na Občino ni bila podana nobene pobuda (ali vloga v kakršnikoli
obliki) za ureditev organiziranega prevoza ali uveljavljanje stroškov na navedeni relaciji.
Razdalja med krajem bivališča učenca in osnovno šolo v Vremskem Britofu je 6,4 km (vir:
https://www.amzs.si/na-poti/razdalje-med-kraji . Pot je na več odsekih nevarna, pločnika ni.
Z odobritvijo prošnji bi nastale za Občino finančne posledice. Občina bi zagotavljala
povračilo prevoznih stroškov od doma do šole in nazaj domov v višini, ki velja za povračilo
prevoznih stroškov za prevoz na delo (8% cene neosvinčenega motornega bencina 95
oktanov, pri čemer se upoštevajo polni kilometri) in sicer za vsak dan prisotnosti otroka pri
pouku. (javnega prevoza, ki bi skladno z zakonodajo lahko veljal za izhodišče obračuna
povračila stroškov, na dani relaciji ni). Ob trenutni višini predlaganega za ocenjeno 20dnevno mesečno prisotnost znaša ocenjen strošek cca 26,40EUR.
Obračun prevoznih stroškov bi se opravil na podlagi mesečnega poročila osnovne šole o
prisotnosti učenca pri pouku. Sredstva bi se nakazovala na TR enega izmed staršev učenca.
Finančna sredstva za kritje stroškov se bodo črpala iz ustrezne proračunske postavke,
namenjene pomočem v osnovnem šolstvu.
Zaradi varovanja osebnih podatkov v gradivu ne prilagamo vloge in navedbe podatkov;
dokumentacija je na vpogled v Občinski upravi Občine Divača.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga ugodno rešitev povračila
stroškov prevoza in sicer za obdobje od 1. 1. 2018 dalje, pri čemer se upošteva
nesprejemljivost retrogradnega odločanja.
Predlog sklepa je sestavljen iz štirih členov:
- v 1. členu se predlaga povrnitev stroškov prevoza šoloobveznega otroka na relaciji
Gornje Ležeče – Vremski Britof;
- v 2. členu je določen način izvedbe postopka povrnitve stroškov;
- v 3. členu je določen način zagotovitve javnih finančnih sredstev za kritje
prevoznih stroškov;
- v 4. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.

V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača in Odboru za finance Občine Divača.
Gradivo in predlog sklepa podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.
VI.


Priloga
Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača.

Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Odloka o proračunu občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 59/17) in Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) je
Občinski svet občine Divača na ______ redni seji dne,___________, sprejel naslednji

SKLEP
1.

Občinski svet občine Divača soglaša s povrnitvijo prevoznih stroškov staršem učenca
Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača, Podružnične šole Vremski Britof, ki se v šolo
vozi iz Gornjih Ležeč do Vremskega Britofa (podatki o učencu so razvidni iz vloge staršev za
povrnitev prevoznih stroškov, ki je posredovana Občini Divača).
2.

Prevozni stroški se povrnejo enemu izmed staršev učenca in sicer v višini 8 % cene
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se pri izračunu upoštevajo polni
kilometri razdalje in dnevi prisotnosti učenca pri pouku, skladno z mesečnimi pridobljenimi
podatki Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača.
Stroški se povračajo mesečno in sicer za pretekli mesec, obračun se pripravi po prejemu
podatkov Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača o dnevni prisotnosti učenca pri pouku.
Povračilo stroškov se priznava od ____________________ do zaključka obiskovanja šolanja
na navedeni šoli v Vremskem Britofu.
Osnovno šolo dr. Bogomira Magajne Divača se zadolži, da Občini Divača mesečno, za
pretekli mesec, posreduje podatke o prisotnosti učenke v šoli in sicer za obdobje kot je
navedeno v tem sklepu. Občina Divača posreduje Osnovni šoli Divača podatke o učencu.
3.

Sredstva za kritje, v tem sklepu navedenih, prevoznih stroškov se zagotovijo iz občinskega
proračuna in sicer iz proračunske postavke »190600 - Prevozi osnovnošolskih otrok in prevoz
osnovnošolskih otrok na nevarnih poteh«.
4.

Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Vlagateljica vloge za povrnitev stroškov prevoza
- Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača , Ulica dr. Bogomirja Magajne 4, 6215
Divača
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

