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Sandra Vidmar Korošec
Sandra Vidmar Korošec
Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo je na 6.
redni seji dne 7.12.2015 obravnavala Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in
povračilu stroškov prevoza v Občini Zreče in nanj ni imela
pripomb.
Statutarno pravna komisija je na 6. redni seji dne 3.12.2015
obravnavala predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov
prevoza v Občini Zreče. Komisija predlaga Občinskemu svetu
Občine Zreče, da sprejme predlog sprememb in dopolnitev
pravilnika v predlagani obliki.
Predlagamo, da Občinski svet Občine Zreče obravnava
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza
v Občini Zreče ter ga sprejme v predlagani obliki.

I. OBRAZLOŽITEV
I.I. Obrazložitev stanja šolskih prevozov
Občina Zreče je v preteklih letih sofinancirala naslednje šolske prevoze in ure odvoza (ure so
okvirne):
- OŠ Zreče – Skomarje: 7.00, 12.10, 13.15
- OŠ Zreče – Resnik: 7.00, 12.10, 13.15
- OŠ Zreče – Planina na Pohorju: 7.00, 12.10, 13.15
- OŠ Zreče – Zlakova: 7.00, 12.10, 13.00
- O Zreče – Dobrovlje: 7.00, 12.10, 13.00
- OŠ Zreče – Osredek: 7.00, 12.10, 13.00
- Okolica Stranic – POŠ Stranice – OŠ Zreče – OŠ Slov. Konjice: 7.00, 12.30, 14.00
- Gabrovlje – OŠ Zreče – OŠ Slov. Konjice: 7.00, 13.30
- Posebna šola V parku – okolica Zreč: 7.00, 13.15
Za vse navedene linije smo v letu 2014 porabili 269.542,88 EUR.
Strošek šolskih prevozov iz leta v leto narašča:
STROŠKI PREVOZOV PO LETIH
2006
138.981,60 EUR
2007
142.758,98 EUR
2008
167.734,45 EUR
2009
162.709,82 EUR
2010
248.708,95 EUR
2011
235.015,10 EUR
2012
243.704,83 EUR
2013
256.651,92 EUR
2014
269.542,88 EUR

Da bi ustavili drastične trende povečevanja teh stroškov smo pristopili k racionalizaciji
prevozov tako, da bi zagotavljali samo storitve, ki so zakonsko obvezne, nadstandardne pa
bi ukinili. Zato smo najeli zunanjega strokovnega svetovalca s področja logistike, ki nam je
pripravil strokovne podlage za sprejem ustreznega Pravilnika o organiziranju šolskih
prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Zreče, ki ga je na svoji 5. redni seji, dne
13.05.2015 sprejel občinski svet.
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Podlago za njegov sprejem predstavlja 56. člen Zakona o Osnovni šoli (Uradni list RS, št.
81/2006):«…Učenec ima pravico 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. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega
okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu
pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. O načinu
prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Otroci s posebnimi
potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do brezplačnega prevoza
ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v
odločbi o usmeritvi. Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne
oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih
dnevih. Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti
varstvo…«
Glede na to smo za šolsko leto 2015/2016 izvedli javni razpis za šolske prevoze za naslednje
relacije in ure odvoza (ure so okvirne):
- OŠ Zreče – Planina na Pohorju: 7.00, 13.15
- OŠ Zreče – Resnik: 7.00, 13.15
- OŠ Zreče – Zlakova: 7.00, 13.10 - isti avtobus gre naprej do POŠ Stranice – OŠ
Zreče: 7.30, 13.30
- OŠ Zreče – Skomarje: 7.40, 13.10
- OŠ Zreče – Osredek: 7.10, 13.10 - isti minibus gre naprej do OŠ Zreče – Grabrovlje,
Dobrovlje – OŠ Slov. Konjice: 7.30, 13.25
- Križevec, Lipa, Poljana, Zabork, gornja vas – POŠ Stranice: 7.20, 13.25
- Čretvež, bukovlje, Sp. Stranice, Mala gora, POŠ Stranice: 7.20, 13.25
- Posebna šola V parku – okolica Zreč: 7.50, 14.05
Prevozov iz smeri Gabrovlje/Dobrovlje do Slovenskih Konjic ter iz smeri Stranic do
Slovenskih Konjic nismo organizirali, smo pa staršem podali odločbe o pravici do povračila
stroškov prevoza v višini 0,12 EUR/km (Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z
dela javnim uslužbencem in funkcionarjem), v koliko so od matične Osnovne šole oddaljeni
več kot 4 km.
Na javnem razpisu smo izbrali izvajalca Izletnik (edini ponudnik), s katerim smo tudi izvedli
pogajanja in dosegli ceno 6,90 EUR/km z DDV (prej cena na km 7,98 EUR/km z DDV), za
Osnovno šolo V parku pa smo izbrali Lipičnik Renato s ceno 1,341 EUR z DDV (prej cena na
km 2,78 EUR/km z DDV).
Upoštevaje to ceno, bi v šolskem letu 2015/2016 za šolske prevoze namenili:
Lipičnik Renata s.p.
1,341 EUR/km z DDV * 80 km = 107,28 EUR
V šolskem letu 2015/2016 je 192 dni, upoštevaje to ceno skupaj znese strošek 20.597,76
EUR/leto.
Izletnik Celje
6,90 EUR/km z DDV * 159,60 km = 1.101,24 EURV šolskem letu 2015/2016 je 192 dni,
upoštevaje to ceno skupaj znese stroške 211.438,08 EUR/leto.
Skupaj za šolske prevoze v šolskem letu 2015/2016

232.035,84 EUR.

Naj dodamo, da so starši tudi podpisali pogodbe za doplačilo stroškov prevoza, in sicer 1,00
EUR na dan oziroma 0,5 EUR/dan za drugega otroka. Iz tega naslova bomo na letni ravni
prejeli za okoli 1.600,00 EUR.
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S strani staršev iz območja KS Stranice smo 27.08.2015 prejeli pritožbo na dejstvo 7. člena
Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Zreče,
kateri govori o dejstvu, da se prevozi v šolo in iz nje zagotavljajo zgolj na območju celotne
občine Zreče. Upoštevaje navedeno, na relacijah KS Stranice – OŠ Pod goro in OŠ Ob
Dravinji in nazaj ter na relaciji KS Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Pod goro in OŠ Ob Dravinji
nismo organizirali brezplačnega šolskega prevoza, smo pa na podlagi odločb in nato pogodb
bili pripravljeni staršem vrniti stroške prevoza v višini 0,12 EUR/km kot pripada javnim
uslužbencem strošek prevoza na delo in z njega. Podlaga za to je 15., 16. in 17. člen
Pravilnika oziroma 3. odstavek 56. člena Zakona o osnovni šoli. Tako bi staršem morali
povrniti stroške v višini okoli 2.649,60 EUR na leto.
Ravno tako smo 26.08.2015 s strani staršev iz območja KS Skomarje prejeli peticijo na
šolske prevoze in sicer z zahtevo po uvedbi oziroma prestavitvi odvoza ob 13.15 uri na 12.20
uro izpred OŠ Zreče do KS Skomarje. Dejstvo je, da smo ure odvozov koordinirali s
predstavniki OŠ Zreče ter izvajalcem šolskih prevozov, dveh odvozov pa si zaradi visokih
stroškov nismo mogli več privoščiti. Tako je bilo skupno ugotovljeno, da se šolski prevoz iz
13.15 ure ne more prestaviti zgolj na eden in edini odhod ob 12.20 uro, saj otroci ki imajo
pouk do 13.00 ure ostanejo brez organiziranega prevoza domov. Je pa dejstvo, da imajo
otroci 4,5,6,7,8,9 razredov večinoma pouka do 13.00 ure. Za otroke, ki pa morajo čakati pa je
OŠ Zreče zagotovila varstvo.
S strani učiteljev in učiteljic OŠ Zreče smo 6.10.2015 prejeli dopis, s katerim nas seznanjajo
z njihovim mnenjem. Tako je med drugim navedeno, da je varčevanje na račun otrok, staršev
in zaposlenih na šoli neprimerno in nesprejemljivo. Pomeni korak nazaj. Odločitev ukinitve
prvega avtobusa je bila sprejeta enostransko, nepremišljeno, brez dialoga. Posledic ukrepa
so deležni učenci, starši in zaposleni, saj:
- zasedenost učiteljev: zaradi varstva vozačev ne morejo opravljati ostalega dela, npr.
dopolnilni pouk, dodatni pouk, priprave na tekmovanja, individualni pogovori in
reševanje eventuelnih vzgojnih težav učencev (zlasti 2. triada),
- akanje učencev najmanj eno uro, med katero na različne načine izražajo svoje
nezadovoljstvo,
- lakota učencev; z odhodom domov okoli 12.15 ure so otroci potešili lakoto s kosilom
doma. Sedaj pa v času čakanja na odvoz domov odhajajo v kuhinjo po kruh,
razmišljajo celo o prijavi na kosilo v šoli kar pomeni dodaten strošek za starše,
- zasedenost učilnic; učitelji imajo omejene možnosti tistega dela priprave na pouk, ki
so vezane na rabo računalnika v učilnicah,
- v tednu ko starši učencev vozačev delajo popoldan se cel teden ne srečajo s svojim
otrokom,
- dodatna delovna obveznost in odgovornost dežurnih učiteljev v povprečju 1,30 ure
tedensko.
I.II Sprejeti ukrepi
Glede na prejete pritožbe in peticije s strani staršev z območja KS Stranice in KS Skomarje
je bilo sprejeto, da se uvedejo naslednji šolski prevozi:
1. Celotna KS Stranice – OŠ Pod goro in OŠ Ob Dravinji – celotna KS Stranice
(izvajalec Izletnik Celje v kombinaciji s Curious d.o.o.) 12 otrok
2. Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Pod goro in OŠ Ob Dravinji – Gabrovlje/Dobrovlje
(izvajalec Izletnik Celje) 11 otrok
3. OŠ Zreče – KS Skomarje (Loška gora, Boharina, Skomarje), samo odvoz domov ob
12.35 uri za otroke 1,2,3. razreda (izvajalec Lipičnik Renata s.p. z 8- sedežnim
kombijem v povezavi s delavskim avtobusom podjetja Unior d.d.) 7 otrok
4. OŠ Zreče – KS Resnik (Boharina, Padeški vrh, Filčenk), samo odvoz domov ob 12.35
uri za otroke 1,2,3. razreda (izvajalec Lipičnik Renata s.p. z 8- sedežnim kombijem v
povezavi s delavskim avtobusom podjetja Unior d.d.) 7 otrok
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II. FINANČNE POSLEDICE
V primeru organiziranja šolskih prevozov v skladu s sprejetim Pravilnikom:
Organiziran samo en odvoz otrok in sicer ob urah:
- Resnik – OŠ Zreče – Resnik: 6.50, 13.15
Planina – OŠ Zreče – Planina: 6.45, 13.10
Skomarje – OŠ Zreče – Skomarje: 6.50, 13.10
Zlakova – OŠ Zreče – Zlakova: 6.55, 13.10
Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Zreč – Gabrovlje/Dobrovlje: 7.25, 13.10
Stranice – OŠ Zreč – Stranice: 6.55, 13.15
Možno koristiti tudi prevoz na relacije Resnik, Planina, Skomarje in Stranice ob 14.15
oziroma 14.30 uri.
- Organiziran brezplačni prevoz samo na območju Občine Zreče, staršem kjer pa ni
organiziranega prevoza pa se povrnejo prevozni stroški v višini, ki jo določa Uredba o
povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v
državnih organih (0,12 EUR/km).
- Otroci, ki so od OŠ Zreče oddaljeni manj kot 4 km in imajo varno šolsko pot na
podlagi sklepa SPVCP morajo za prevoz pokriti 1,00 EUR na dan oziroma 0,5 EUR
za drugega otroka.
- Stroški varstva vozačev OŠ Zreče
Strošek: 232.035,84 EUR (javni razpis) + 2.649,60 EUR (povračilo staršem) – 1.600,00 EUR
(vračilo staršev) + 5.000,00 EUR (varstvo vozačev) = 235.085,44 EUR/leto – prihranek
okoli 30.000,00 EUR glede na leto 2014!
Strošek prevoza na otroka: 235.085,44 EUR – 5.000,00 EUR: 253 otrok = 909,42 EUR
Glede na sprejete ukrepe in na trenutne naročilnice, ki so izdane samo za meseca
september, oktober 2015 (v teku tudi pogajanja za izvedbo) pa je strošek prevozov
naslednji:
1. Celotna KS Stranice – OŠ Pod goro in OŠ Ob Dravinji – celotna KS Stranice
(izvajalec Izletnik Celje v kombinaciji s Curious d.o.o.): 92,85 EUR/dan z DDV x 192
šolski dni = 17.827,20 EUR/leto
2. Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Pod goro in OŠ Ob Dravinji – Gabrovlje/Dobrovlje
(izvajalec Izletnik Celje): 50,00 EUR/dan z DDV x 192 šolskih dni =9.600,00 EUR/leto
3. OŠ Zreče – KS Skomarje (Loška gora, Boharina, Skomarje), samo odvoz domov ob
12.35 uri za otroke 1,2,3. razreda (izvajalec Lipičnik Renata s.p. z 8- sedežnim
kombijem v povezavi s delavskim avtobusom podjetja Unior d.d.): 5,47 EUR/dan z
DDV x 192 dni = 1.051,20 EUR/leto
4. OŠ Zreče – KS Resnik (Boharina, Padeški vrh, Filčenk), samo odvoz domov ob 12.35
uri za otroke 1,2,3. razreda (izvajalec Lipičnik Renata s.p. z 8- sedežnim kombijem v
povezavi s delavskim avtobusom podjetja Unior d.d.): 5,47 EUR/dan z DDV x 192 dni
= 1.051,20 EUR/leto
Je pa dejstvo, da v tem primeru staršem ni potrebno vrniti stroškov prevoza v šolo in iz nje
(0,12 EUR/km), s čimer prihranimo za okoli 2.649,60 EUR na leto.
Strošek: 232.035,84 EUR (javni razpis) + 29.529,60 EUR (upoštevanje naročilnic!) –
1.600,00 EUR (vračilo staršev) + 5.000,00 EUR (varstvo vozačev) = 264.965,44 EUR/leto –
29.880,00 dodatnih stroškov!
Strošek prevoza na otroka: 264.965,44 EUR – 5.000,00 EUR: 276 otrok = 941,90 EUR
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III. UREDITEV V SOSEDNJIH OBČINAH
Občina Slov. Bistrica: v kolikor hodijo učenci v šolo, ki ni njihov šolski okoliš prevozov ne
organizirajo, pa tudi ne povrnejo stroškov prevoza staršem. Domov imajo organiziran le en
odvoz, res pa je, da lahko otroci koristijo redne linije prevoznika.
Občina Dobrna: v kolikor hodijo učenci v šolo, ki ni njihov šolski okoliš prevozov ne
organizirajo, pa tudi ne povrnejo stroškov prevoza staršem. Domov imajo organiziran en
odvoz oziroma ponekod dva glede na urnike otrok.
Občina Vojnik: v kolikor hodijo učenci v šolo, ki ni njihov šolski okoliš prevozov ne
organizirajo, povrnejo pa stroške prevoza staršem v višini, ki bi jim pripadala če bi obiskovali
matično šolo. Domov imajo organiziran en odvoz oziroma ponekod dva glede na urnike
otrok.
Občina Podčetrtek: v kolikor hodijo učenci v šolo, ki ni njihov šolski okoliš prevozov ne
organizirajo, pa tudi ne povrnejo stroškov prevoza staršem. Domov imajo organizirana dva
odvoza.
Občina Slov. Konjice: v kolikor hodijo učenci v šolo, ki ni njihov šolski okoliš prevozov ne
organizirajo, povrnejo pa stroške prevoza staršem v višini, ki bi jim pripadala če bi obiskovali
matično šolo. Domov imajo organiziran le en odvoz, res pa je, da lahko otroci koristijo redne
linije prevoznika.
Občina Oplotnica: v kolikor hodijo učenci v šolo, ki ni njihov šolski okoliš prevozov ne
organizirajo, pa tudi ne povrnejo stroškov prevoza staršem. Domov imajo organiziran en
odvoz oziroma ponekod dva glede na urnike otrok.

6

IV. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

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 in 63/13), 18. člena Zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), 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) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski
svet Občine Zreče na …. redni seji dne …….. sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ORGANIZIRANJU ŠOLSKIH
PREVOZOV IN POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA
V OBČINI ZREČE
1. člen
V Pravilniku o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Zreče
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/15) se za prvim odstavkom 7. člena dodata novi
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Do konca šolskega leta 2015/2016 se zagotavljajo šolski prevozi na relaciji Krajevna
skupnost Stranice – OŠ Pod goro Slovenske Konjice oziroma OŠ Ob Dravinji Slovenske
Konjice in na relaciji Krajevna skupnost Dobrovlje - OŠ Pod goro Slovenske Konjice oziroma
OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice.
(3) Od vključno šolskega leta 2016/2017 dalje se organizirata dva brezplačna odvoza iz
Osnovne šole Zreče do Krajevne skupnosti Skomarje, Krajevne skupnosti Resnik, Krajevne
skupnosti Gorenje, Krajevne skupnosti Stranice in Krajevne skupnosti Dobrovlje.«
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 007-0005/2015
Zreče, dne
Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik,
Župan

7

III. VELJAVNI PRAVILNIK
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 in 63/13), 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list
RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), 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) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine
Zreče na 5. redni seji dne 13.5.2015 sprejel

PRAVILNIK
O ORGANIZIRANJU ŠOLSKIH PREVOZOV IN POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA V OBČINI
ZREČE
I.

Splošne določbe
1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:
• način in postopek organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole Zreče, podružnične šole Stranice
in podružnične šole Gorenje,
• upravičence do brezplačnega prevoza, upravičence do uporabe organiziranega šolskega prevoza z
doplačilom in upravičence do brezplačnega prevoza s povračilom stroškov prevoza,
• postopek uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza,
•
višino zneska prevoznih stroškov in način povračila le-teh.
2. člen
(upravičenci do brezplačnega prevoza)
Upravičenci do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza so:
1. osnovnošolski otroci:
• če je njihovo prebivališče od matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre;
• ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od matične osnovne šole v prvem razredu, v ostalih
razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost
učencev na poti v šolo;
• ki se v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli prešolajo in je njihovo prebivališče oddaljeno več kot
štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.
2. otroci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako
določeno v odločbi o usmeritvi.
3. člen
(upravičenci do prevoza z doplačilom)
Upravičenci do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom so osnovnošolski otroci, v kolikor:
• obiskujejo osnovno šolo v šolskem okolišu Občine Zreče in niso upravičeni do brezplačnega šolskega
prevoza ter je njihovo prebivališče od matične osnovne šole oddaljeno manj kot štiri kilometre in
• se lahko vključijo na obstoječe relacije oziroma relacije, ki jih potrdi strokovna skupina za organiziranje
šolskih prevozov in je na organiziranem prevozu dovolj prostora.
4. člen
(upravičenci do povračila stroškov)
Upravičenci do povračila stroškov so:
1. osnovnošolski otroci, ki so upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza na podlagi 2. člena tega
pravilnika, vendar ga občina zaradi odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski
prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa
sami skrbijo za prevoz otroka v šolo in iz nje;
2. osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo v drugi občini, če imajo pravico do povračila stroškov
prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo
(matični šolski okoliš) in ni organiziranega pogodbenega prevoza do šole, katero obiskujejo;
3. 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, če je njihovo
prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre, in starši za prevoz otroka skrbijo sami;
4. se med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim odstavkom 48. člena
ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan.
5. člen
(pogoj)
(1) Vsi upravičenci iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika morajo imeti stalno prebivališče v Občini Zreče.
(2) Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino
povračila o tem takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni obvestiti strokovno službo Občine Zreče.
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6. člen
(strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov)
(1) Kot strokovni organ za pomoč odgovorni osebi za organiziranje šolskih prevozov se imenuje Strokovna
skupina za organiziranje šolskih prevozov (v nadaljnjem besedilu: strokovna skupina), katere pristojnosti so
določene s tem pravilnikom.
(2) Imenuje jo župan za obdobje 4 let praviloma v naslednji sestavi:
• najmanj en član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Zreče,
• en član predstavnik Osnovne šole Zreče,
• en član predstavnik občinske uprave Občine Zreče s področja cestnega gospodarstva in
• en član predstavnik občinske uprave Občine Zreče s področja negospodarskih dejavnosti.
(3) Pristojnosti Strokovne skupine za organiziranje šolskih prevozov so:
• pregled seznamov upravičencev do šolskih prevozov, ki jih posreduje osnovna šola, in določitev
upravičencev iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika;
• pregled obstoječih relacij šolskih prevozov in obravnava predlogov novih relacij;
• obravnava pritožb staršev oziroma zakonitih zastopnikov upravičencev;
• odloča o dodatnih odvozih in/ali dovozih, če se izkaže, da je to potrebno in ekonomsko upravičeno;
• druge naloge, ki se nanašajo na uresničevanje tega pravilnika.
7. člen
(območje zagotavljanja prevozov v in iz šole)
(1) Prevozi v šolo in iz nje se zagotavljajo zgolj na območju celotne občine Zreče, razen za otroke s posebnimi
potrebami, za katere se zagotavljajo prevozi oziroma povrnejo stroški prevoza tudi za območja izven občine
Zreče v skladu z odločbo o usmeritvi.
2) Šole morajo učencem v času čakanja na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno varstvo
8. člen
(osebni prevoz otrok)
Starši lahko izberejo tudi način prevoza v šolo z lastnim osebnim vozilom, kolikor jim ponujeni šolski prevoz iz
kakršnihkoli razlogov ne ustreza. V tem primeru staršem ne pripada povračilo prevoznih stroškov.
9. člen
(oddaja vloge)
Pogoj za uveljavljanje pravice do brezplačnega prevoza iz 2. člena tega pravilnika, prevoza z doplačilom iz 3.
člena tega pravilnika oziroma do povračila stroškov iz 4. člena tega pravilnika je s strani staršev oziroma
zakonitih zastopnikov pravočasno oddana vloga za uveljavljanje pravice do šolskega prevoza (v nadaljnjem
besedilu: vloga) pri pristojni službi osnovne šole.
II.

Brezplačni organiziran prevoz

10. člen
(način organiziranja brezplačnega prevoza)
(1) Prevoz se pravilom organizira na relacijah, kjer je vsaj osem upravičencev kateri vsakodnevno koristijo
pravico do brezplačnega prevoza na podlagi prve točke drugega člena tega pravilnika in poteka po javni cesti,
kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi celo leto. Kolikor se zaradi premajhnega števila uporabnikov na
relaciji prevoz ne more organizirati, se dogovori s straši za povračilo stroškov prevoza na podlagi 4. člena tega
pravilnika.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrdi postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo.
11. člen
(oddaljenost od najbližjega postajališča)
(1) Učencu, ki je na podlagi prve točke drugega člena tega pravilnika upravičen do brezplačnega organiziranega
prevoza, ker oddaljenost od doma do šole presega 4 kilometre, in ki je od najbližjega avtobusnega postajališča
do katerega je organiziran brezplačni prevoz ali poteka linijski prevoz, oddaljen več kot 1,5 kilometra, se
zagotavlja brezplačen prevoz v šolo in domov z avtobusnim prevozom bližje k domu najmanj 1 kilometer. Kolikor
na njegovi relaciji poteka organiziran prevoz, se vključi na seznam vozačev, kolikor pa se mu zagotavlja
brezplačen prevoz z linijskim avtobusnim prevozom, pa ima pravico do povračila stroškov za nakup mesečne
vozovnice.
(2) Razdalja do postajališča se lahko skrajša v primeru, da ni mogoče zagotoviti varnega vstopa na vozilo ali če
ni možno omogočiti varnega obračanja vozila ali iz posebnih razlogov upravičenca (npr. bolezen), kar obravnava
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu oziorma Strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov.
III.

Organiziran prevoz z doplačilom

12. člen
(organiziran prevoz z doplačilom)
(1) Učencu, ki je na podlagi 2. člena tega pravilnika upravičen do organiziranega prevoza in je do matične šole
oddaljen manj kot 4 kilometre, do brezplačnega prevoza pa ni upravičen, se ponudi organiziran prevoz z
doplačilom, in je na tej relaciji organiziran brezplačen šolski prevoz.
(2) V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem prevozu, in strokovna skupina, zaradi
racionalnosti, presodi, da ni mogoče organizirati dodatnega prevoza, imajo prednost na organiziranem prevozu

9

mlajši otroci.
13. člen
(višina doplačila in način doplačila)
(1) Višina doplačila je enaka za vse učence ne glede na to ali uporabljajo relacije z avtobusnim prevozom ali s
kombiniranim vozilom in znaša za prvega otroka v družini, ki obiskuje osnovno šolo, 1,00 EUR na dan (en dovoz
in odvoz) in 0,50 EUR na dan (en dovoz in odvoz) za vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno
obiskuje osnovno šolo.
(2) Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok, ki obiskujejo šolo v matičnem šolskem okolišu, mesečno
poravnavajo svoje obveznosti osnovni šoli, na podlagi prisotnosti otroka v šoli.
(3) Šola dvakrat letno, ob koncu vsakega šolskega leta (30. 6.) in ob koncu tekočega leta (31. 12.), vse prilive iz
tega naslova nakaže v proračun Občine Zreče, na proračunsko postavko Doplačila staršev za šolske prevoze.
14. člen
(način uveljavitve pravice do koriščenja organiziranega prevoza z doplačilom)
(1) Za otroka, ki izpolnjuje pogoje iz 3. in prve točke 4. člena tega pravilnika in obiskuje šolo v matičnem šolskem
okolišu, oddajo zakoniti zastopniki vlogo na matični šoli otroka.
(2) Šola skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, odda Občini Zreče seznam prejetih vlog
najkasneje do 20. 6. za naslednje šolsko leto.
(3) Vloge obravnava strokovna skupina za organiziranje šolskih prevozov.
(4) Seznam vključenih oziroma nevključenih otrok v organiziran prevoz z doplačilom odda strokovna služba
občine šoli najkasneje do 20. 8. tekočega leta, le-ta pa o vključenosti oziroma zavrnitvi otroka v organiziran
prevoz obvesti starše oziroma zakonite zastopnike do začetka šolskega leta. S starši oziroma zakonitimi
zastopniki otrok, ki so upravičeni do organiziranega prevoza z doplačilom, se sklene pogodba za prevoz, v kateri
se določijo pravice in obveznosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov, šole in občine, kot organizatorja
prevoza.
(5) Otrok je upravičen do organiziranega prevoza z doplačilom za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto.
Odjave so mogoče le s pisno odstopno izjavo, na kateri mora biti naveden tudi upravičen razlog (npr. prešolanje,
sprememba bivališča ipd.).
IV.

Povračilo stroškov prevoza

15. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza)
(1) Za osnovnošolske otroke mora osnovna šola do 20. 6. za naslednje šolsko leto posredovati Občini Zreče
sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 3. in prve točke 4. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne
šole med šolskim letom dopolnijo, v kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.
(2) Za primere iz druge in tretje točke 4. člena tega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki na
Občino Zreče posredovati vlogo, ki je priloga tega pravilnika.
(3) Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno
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.
(4) Strokovna služba občine oziroma strokovna skupina lahko zahteva tudi druga dokazila, ki jih v posameznem
primeru ocenjuje kot nujna za utemeljitev vloge.
(5) Na podlagi popolne vloge in poročila strokovne skupine izda občinska uprava občine odločbo o povračilu
stroškov prevoza (v nadaljnjem besedilu: odločba).
16. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)
(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence, za katere je bila izdana odločba, je mesečni
zahtevek staršev oziroma zakonitih zastopnikov oziroma zavoda s priloženim potrdilom šole oziroma zavoda, ki
jo/ga upravičenec obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni, ko je bil upravičenec prisoten v šoli
oziroma zavodu,
(2) Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevozov v šolo oziroma zavod ne izplačuje.
17. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov)
1) Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev se na podlagi zahtevka iz 14. člena tega pravilnika
nakazujejo mesečno na osebni račun njihovih staršev oziroma zakonitih zastopnikov, katerim je bila izdana
odločba v skladu z 10. členom tega pravilnika.
2) Starši oziroma zakoniti zastopniki upravičencev posredujejo zahtevek z dokazili strokovni službi Občine Zreče
mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
V.

Prehodna in končna določba

18. člen
(prehodna določba)
Do uporabe tega pravilnika se uporabljajo naslednji roki, določeni v 14. in 15. členu tega pravilnika:
»Šola naslednji dan od uveljavitve tega pravilnika učencem razdeli obrazec Vloga za brezplačen organiziran
prevoz, za vključitev v organiziran šolski prevoz z doplačilom oziroma za povračilo stroškov prevoza. Šola
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pripravi sezname na podlagi predpisanega obrazca, ki je skladen z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in
ga posreduje na Občino Zreče, najkasneje do 25.6.2015.«
19. člen
(uveljavitev in uporaba pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se prične s
1.9.2015.
Številka: 007-0005/2015-1
Datum: 13.5.2015
Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik župan
Priloga:
• Vloga (prevozi za šolsko leto 2015/2016)
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