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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26.11.2015 obravnava
in sprejme:
PREDLOG:

1. obravnava oziroma skrajšani postopek

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS št. 44/12 in št. 85/15), je
Občinski svet Občine Ajdovščina na….. seji dne…………. sprejel
PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU STROŠKOV PREVOZOV
OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja subvencioniranje stroškov šolskih prevozov polnoletnih oseb s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju: osebe s posebnimi
potrebami), ki so vključene v vzgojno-izobraževalne programe na podlagi Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in subvencioniranje stroškov prevozov v vrtec
predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki so vključene v prilagojeni program za
predšolske otroke (v nadaljevanju: razvojni vrtec) na podlagi navedenega zakona.
2. člen
(1) Upravičenec do subvencioniranja stroškov po tem pravilniku je starš, skrbnik oziroma
rejnik osebe s posebnimi potrebami, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni program
oziroma v razvojni vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije.
(2) Oseba s posebnimi potrebami, za katero se zagotavlja subvencija stroškov, mora imeti
stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.
3. člen
(1) Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
- starš, skrbnik oz. rejnik vloži vlogo za subvencioniranje stroškov prevozov na sedež
Občine Ajdovščina pred začetkom novega šolskega leta ali ob prejemu odločbe o
usmeritvi (če gre za polnoletno osebo), oziroma pred vpisom v razvojni vrtec (če gre
za predšolskega otroka),

- k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju/potrdilo o vpisu v razvojni vrtec, ob
prvem uveljavljanju pravice do subvencioniranja stroškov šolskih prevozov pa tudi
odločbo o usmeritvi.
(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov prevoza na podlagi odločbe, ki
jo izda občinska uprava. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za čas vključitve
v javno šolo oziroma v javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami ali v razvojni vrtec (v nadaljevanju: šola/zavod) in sicer z mesecem, v katerem
je bila vložena vloga za subvencioniranje stroškov.
(3) Pravice do subvencioniranja stroškov ni mogoče pridobiti v primeru:
- ko lahko oseba s posebnimi potrebami koristi organizirane šolske prevoze s strani
Občine Ajdovščina na relaciji bivališče-šola/zavod,
- ko je v razvojnem vrtcu, katerega delovanje zagotavlja Občina Ajdovščina, dovolj
prostih mest, starš, skrbnik oziroma rejnik pa predšolskega otroka vključi v drug
razvojni vrtec.
4. člen
(1) Subvencija se izplačuje mesečno, na podlagi:
- dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oz. rejnika, ki izvaja prevoz na
relaciji: bivališče-šola/zavod-bivališče za prevoz v šolo/razvojni vrtec in bivališčešola/zavod-bivališče za prevoz iz šole/razvojnega vrtca domov,
- mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
- višine kilometrine.
(2) Višina kilometrine je enaka višini povračila stroškov prevoza na delo in z dela v
evrih/kilometer, ki je določena v četrtem odstavku 3. člena Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS 140/06, 76/08).
(3) Višina subvencije je določena v neto znesku. Dodatno se k neto znesku obračuna
dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(4) Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun za pretekli mesec in sicer po
prejetju evidence prisotnosti s strani šole/zavoda.
5. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o povračilu stroškov šolskih
prevozov oseb s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 53/2015).
6. člen
(1) Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

MNENJE ODBORA:
Na 10. redni seji dne 11.11.2015 je Odbor za družbene zadeve sprejel
mnenje
da se s predlaganim besedilom Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s
posebnimi potrebami strinja ter predlaga, da občinski svet pravilnik v prvi obravnavi
oziroma skrajšanem postopku sprejme.
PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s.r.

Obrazložitev
1. Pravni temelj :
Zakon o osnovni šoli ureja pravico do brezplačnega prevoza, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami pa ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s
posebnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Pravica
do brezplačnega prevoza za predšolske otroke ni urejena v veljavni zakonodaji. 16. člen
Statuta Občine Ajdovščina določa, da ima Občinski svet med ostalimi pristojnostmi tudi
sprejemanje potrebnih aktov.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve pravilnika:
Občinski svet je na junijski seji sprejel Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s
posebnimi potrebami (Ur. list RS št. 53/2015) in v njem določil pravico do povračila stroškov
šolskih prevozov za osebe starejše od 18. let, ki imajo odločbo o usmeritvi in so vključene v
vzgojno-izobraževalne programe na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami. Zakon o osnovni šoli namreč določa, da imajo otroci s posebnimi potrebami
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča do osnovne
šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Ta pravica pa ne velja več za učence starejše
od 18 let.
V septembru je prišla pobuda, da bi povrnili tudi stroške prevozov v vrtec za predšolske
otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojeni program za predšolske otroke razvojni vrtec. Občina Ajdovščina in Vipava imata organiziran razvojni oddelek vrtca v
zavodu CIRIUS v Vipavi. Razvojni oddelek izvaja vzgojo in izobraževanje za otroke s
posebnimi potrebami po prilagojenemu programu glede na vsebino, organizacijo in način
izvajanja.
Ker gre v obeh primerih za subvencioniranje stroškov prevozov za osebe s posebnimi
potrebami, se predlaga, da se subvencioniranje stroškov prevozov v vrtec za predšolske
otroke, ki so vključene v razvojni oddelek, uredi v istem pravilniku. Ker bi bilo potrebno
Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami na več mestih
dopolnjevati in spreminjati (Pravilnik pa ima samo 5. členov), se predlaga, da se sprejme nov
pravilnik v celoti.
Glede na navedeno se poleg subvencioniranja stroškov prevoza za osebe starejše nad 18.
let, ki imajo odločbo o usmeritvi in so vključene v vzgojno-izobraževalne programe, predlaga
tudi subvencioniranje stroškov prevoza v vrtec za otroke s posebnimi potrebami vključene v

razvojni vrtec. Pravico do subvencioniranja stroškov prevoza, v skladu s 3. členom, lahko
uveljavljajo starši, zakoniti zastopniki oz. skrbniki, ki opravljajo prevoz v zavod oz. šolo.
Stroški se subvencionirajo na podlagi:
- dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oz. rejnika, ki izvaja prevoz na relaciji:
bivališče-šola/zavod-bivališče za prevoz v šolo/razvojni vrtec in bivališče-šola/zavodbivališče za prevoz iz šole/razvojnega vrtca domov,
- mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
- višine kilometrine.
Definiran je način določanja višine subvencije stroškov prevoza. Ta je enaka višini povračila
stroškov prevoza na delo in z dela v €/kilometer, ki je določena v četrtem odstavku 3. člena
Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
Višina subvencije stroškov je določena v neto znesku. Dodatno se k neto znesku obračuna
dohodnina, če je tako določeno z zakonom. Poleg že določene izjeme v veljavnem
pravilniku, pravice do subvencije stroškov prevoza ni mogoče pridobiti tudi v primeru, ko je v
razvojnem vrtcu, katerega delovanje zagotavlja Občina Ajdovščina, dovolj prostih mest,
starš, skrbnik oziroma rejnik pa predšolskega otroka vključi v drug razvojni vrtec.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema pravilnika:
Glede na trenutno znane podatke bi občina zagotavljala povračilo stroškov prevoza v Cirius
Vipava (za osebe starejše od 18 let) za sedem oseb dnevno in eni osebi dvakrat tedensko
(letni strošek 10.643 €). Zagotavljali pa bi tudi povračilo stroškov prevoza v zavod CIRIUS,
za trenutno vključena dva predšolska otroka, za katera bi letni strošek znašal 1.790 €.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

4. Besedilo veljavnega pravilnika, ki preneha veljati
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS št. 44/2012), je Občinski
svet Občine Ajdovščina na 8. seji dne 24.6.2015 sprejel
PRAVILNIK
O POVRAČILU STROŠKOV ŠOLSKIH PREVOZOV
OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
1. člen
S tem Pravilnikom se ureja povračilo stroškov šolskih prevozov (v nadaljnjem besedilu:
povračilo stroškov) polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v
nadaljevanjem besedilu: osebe s posebnimi potrebami), ki so vključene v vzgojnoizobraževalne programe na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
2. člen
Upravičenec do povračila stroškov po tem pravilniku je starš, skrbnik oziroma rejnik osebe s
posebnimi potrebami, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni program na podlagi odločbe o
usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Oseba s posebnimi potrebami, za katero se zagotavlja povračilo stroškov mora imeti stalno
prebivališče v Občini Ajdovščina.

3. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do povračila:
- starš, skrbnik oz. rejnik vloži vlogo za povračilo stroškov na sedež Občine Ajdovščina pred
začetkom novega šolskega leta ali ob prejemu odločbe o usmeritvi,
- k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju, ob prvem uveljavljanju pravice do povračila
stroškov tudi odločbo o usmeritvi.
Upravičenec pridobi pravico do povračila stroškov prevoza na podlagi odločbe, ki jo izda
občinska uprava. Pravica do povračila stroškov se prizna za čas vključitve v javno šolo
oziroma v javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem
besedilu: šola/zavod) in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga za povračilo
stroškov.
Pravice do povračila stroškov ni mogoče pridobiti v primeru, ko lahko oseba s posebnimi
potrebami koristi organizirane šolske prevoze s strani Občine Ajdovščina na relaciji bivališčezavod/šola.
4. člen
Povračilo stroškov se izplačuje mesečno, na podlagi:
- dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oz. rejnika, ki izvaja prevoz na relaciji:
bivališče-šola/zavod-bivališče za prevoz v šolo in bivališče-šola/zavod-bivališče za prevoz
iz šole domov,
- mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
- višine kilometrine.
Kilometrina se določi v višini povračila stroškov za prevoz na delo, ki se v skladu Uredbo o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva v
davčno osnovo.
Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun za pretekli mesec in sicer
najkasneje v roku desetih dni od prejetja evidence prisotnosti s strani šole/zavoda.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od 1.9.2015 dalje.
Številka:
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

