
 
POVPRAŠEVANJE 

Financiranje varstva vozačev 
 
 
 
 
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo 
skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. 
Na podlagi zgornje navedbe šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev 
varstva vozačev, ki ga opravljajo učitelji in teh ur jim ministrstvo ne plača. 
Zanima me na kakšen način imajo to urejeno občine s šolami. Ali jim plačujejo urne postavke 
in višina le te ali je to določen  nek pavšalni znesek,…?« 
 
 
 
 
ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 
 
AJDOVŠČINA 
 
Občina Ajdovščina se je s šolami dogovorila, da se plačujejo stroški glede na obseg varstva 
vozačev  (število ur) in posledično glede na delež vključenih učiteljev v varstvo vozačev. 
Občina mesečno šolam nakazuje sredstva za kritje stroškov plač učiteljev glede na delež 
zaposlitev za izvajanja varstva vozačev. 
 
APAČE 
 
V zvezi z vašim vprašanjem o plačilu varstva otrok vozačev, vam dajemo naslednjo 
informacijo: 
Občina Apače plačuje varstvo otrok vozačev eno uro pred poukom in eno uro po pouku že 
nekaj let. Strošek varstva otrok vozačev je določen na podlagi predloga šole in temelji na 
dejanskih stroških ure učitelja, ki varstvo izvaja. Občina tako plačuje letno 382 ur. Sredstva se 
pa nakazujejo za vsak mesec šoli na podlagi zahtevka šole. Letni strošek na podlagi 
navedenega obsega je ocenjen na 5.600,00 EUR oz. 14,66 EUR brutto na uro. 
  
HOČE-SLIVNICA 
 
Občina Hoče-Slivnica šolam plačuje stroške za zagotavljanje varstva vozačev v okviru plačila 
redne delovne obveznosti učiteljev (plače, prispevki).   



 

 
KOČEVJE 
 
V šolah na območju občine Kočevje se učencem vozačem zagotavlja varstvo, katerega 
financira Občina na podlagi vloge, katero poda šola. Občina nato izda sklep, v katerem 
določi mesečno maksimalno kvoto ur varstva vozačev. Izplačilo se odobri na podlagi 
mesečnega zahtevka, katerega poda šola in v katerem natančno navede dejansko število 
opravljenih ur za varstvo vozačev. 
Znesek, katerega izračuna po formuli: bruto I (višina ene ure) x št. opravljenih ur x 16,10% 
prispevki  se izplača na podlagi prej omenjenega sklepa in pogodbe o sofinanciranju 
dejavnosti. 
  
KRANJ 
 
Mestna občina Kranj za financiranje varstva za otroke, ki čakajo na organiziran prevoz ne 
namenja dodatnih sredstev. 
Šole sama organizirajo varstvo vozačev, sicer pa so se ob spremembi začetka in konca pouka 
šole s prevoznikom tudi dogovarjale o prilagoditvi voznega reda avtobusov, da je takega 
čakanja čim manj. 
 
LJUTOMER 
 
Občina Ljutomer za vsako šolsko leto s sklepom občinskega sveta določi obseg varstva 
vozačev v urah na teden in  vrednost ure. Za šolsko leto 2012/2013 priznavamo za eno uro 
varstva vozačev strošek v višini 6,50 € na uro . 
Šole mesečno izstavljajo zahtevke z navedbo realizacije ur varstva vozačev. 
 
NOVA GORICA 
 
Glede na to, da zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja,..) ne določa, kdo je financer varstva vozačev, smo na to opozorili pristojno 
ministrstvo (dopisi v prilogi). Ker se v šolskem letu 2012/13 stanje ni uredilo smo osnovne 
šole obvestili, da bomo varstvo vozačev sofinancirali do vključno meseca junija 2013.  
Z novim šolskim letom bo varstvo vozačev za učence od 1. do 5. razreda zagotovljeno v 
okviru podaljšanega bivanja, za učence od 6. do 9 razreda pa v okviru drugega dela, ki ga 
opravljajo zaposleni delavci, ki so zaposleni kot nadstandard in so že sofinancirani iz 
proračuna Mestne občine Nova Gorica.  
 
SLOVENSKA BISTRICA 
 
V naši občini ne plačujemo posebej varstva vozačev. Šolam mesečno nakazujemo denar za 
DODATNI PROGRAM (znesek na učenca). Šole lahko sredstva uporabijo glede na potrebe 
posamezne šole( varstvo vozačev, učenje tujega jezika, pevski zbor, sofinanciranje delavca za 
prehrano,.....) 
 
 
 



 

TREBNJE 
 
V naši občini imamo zadevo urejeno tako, da šoli priznamo urno postavko za uro učitelja, ki 
pa je za obe osnovni šoli enake vrednosti. Na podlagi cene za urno postavko in števila 
planiranih ur izračunamo znesek proračunske postavke in s šolo sklenemo pogodbo. 
 
 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 
 

 


