POVPRAŠEVANJE
Višina zneska kilometrine za obračunavanje prevoza učencev v šolo in domov
VPRAŠANJE OBČINE
»Zanima nas katero višino kilometrine upoštevajo občine članice za obračunavanje prevoza
učencev v šolo in domov – za otroke s posebnimi potrebami in prvošolčke, ki nimajo
spremstva oz. organiziranega prevoza.«
ODGOVORI OBČIN ČLANIC:
GROSUPLJE
Pri nas upoštevamo kilometrino, ki ni obdavčena.
HOČE ‐ SLIVNICA
Sporočamo vam, da stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami priznavamo v višini 0,18
EUR/ polni km (skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja, Ur. l. RS št. 140/06, Ur. l. RS št. 76/08).
IVANČNA GORICA
0,18 EUR na km v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list
RS, št. 76/08).
JURŠINCI
Glede vašega vprašanja glede upoštevanja višine kilometrine za obračunavanje prevoza
učencev v šolo in domov ‐ za otroke s posebnimi potrebami, smo mi do sedaj uporabljali
znižano kilometrino, to je 0,18 EUR za kilometer (to je za šolsko leto 2011/2012). Tudi v
bodoče bomo verjetno obračunavali tako, ker je to za občino ugodneje (posvetovali smo z
notranjo revizijo, to je pri nas preko Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju).
KOZJE
V Občini Kozje v teh primerih obračunavamo znižano kilometrino, torej 18 % vrednosti cene
95 oktanskega bencina.

LAŠKO
Višina povračila stroškov za prevoze otrok s posebnimi potrebami ter prvošolce se na Občini
Laško preračunava glede na 168. člen ZUJF, kjer je določeno, da se prizna kilometrina v
višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina ‐ 95 oktanov.
LITIJA
Glede vašega vprašanja o obračunavanju kilometrine pri OŠ prevozih vam sporočam, da
Občina Litija vrača kilometrino v znesku 0,18 € na kilometer.
MEDVODE
Občina Medvode za potrebe krajših prevozov v okviru šolskih okolišev (nevarna pot ali
oddaljenost nad 4km) staršem izplačuje 0,37 na km. v redkem primeru gorskih cest dodaja
do 60 % dodatek (ozko vozišče, makadam, vzpon), vendar tudi to za prevoze v okviru
šolskega okoliša. 0,18 na km izplačujemo staršem otrok s posebnimi potrebami, ki so svoje
otroke primorani voziti v zavode izven naše občine. v teh primerih izdamo odločbe. nekatere
otroke s posebnimi potrebami pa prevažamo s taksijem ‐ sklenjeno imamo pogodbo. prav
tako imamo sklenjeno pogodbo še za nekaj prevozov takšnih otrok izven naše občine
(Ljubljana). ena je z društvom (Škofja loka), druga z zavodom samim (Kamnik). občasni so
tudi prevozi takšnih otrok z javnim prometom, če svetovalna delavka na zavodu sodi, da bi
tak otrok brez spremstva staršev oziroma taksista hitreje napredoval.
MOKRONOG ‐ TREBELNO
V naši občini imamo organiziran prevoz za prvošolčke v sklopu javnega razpisa za prevoze.
Kar se pa tiče otroka s PP, pa smo preverili najcenejšo obliko za občino, in to je mesečna
vozovnica. Na podlagi odločbe, ki smo jo izdali zakonitemu zastopniku otroka, plačujemo
avtobusnemu prevozniku mesečni račun.
NOVA GORICA
Za otroke s posebnimi potrebami v višini 0,18 EUR za vsak poln kilometer
Prvošolci imajo organiziran prevoz.
RAVNE NA KOROŠKEM
S strani MŠŠ smo v letu 2007 (dopis z dne 10.09.2007) prejeli obrazložitev 56. člena Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006‐UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012‐ZUJF) ‐
podpisnika ga. Milene Gacesa ter Borisa Zupančič, da izjemoma, ko ni možno ponuditi
organiziranega šolskega prevoza (npr. odročni kraji, nevaren dostop do avtobusnih
postajališč), v kolikor starši soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje, lahko uveljavljajo
pravico do brezplačnega prevoza, to je do povračila prevoznih stroškov v višini javnega
prevoza, oziroma če javni prevoz ni organiziran, v višini znižane kilometrine. Pri tem pa je
treba izhajati iz 56. člena ZOŠ. Se pravi mi smo izvajali povračilo v višini javnega prevoza,
kjer je to organizirano oziroma v višini znižane kilometrine.
SLOVENSKA BISTRICA
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Prevozne stroške vračamo različno. Nekaterim v višini vozovnice javnega prevoza (avtobus,
vlak), nekaterim 15% cene bencina na dan 15. v mesecu za tekoči mesec za 1km. V kolikor je
učenec v šoli s prilagojenim programom izven šolskega okoliša, plačujemo na osnovi ocene
stroškov do matične šole. Za prvošolce prevoza ne plačujemo.
SLOVENJ GRADEC
Na Mestni občini Slovenj Gradec izplačujemo na podlagi 168. člena Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12), v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega
motornega bencina (95 oktanov).
TREBNJE
V Občini Trebnje otrokom s posebnimi potrebami pri obračunu prevoza upoštevamo
znižano kilometrino, to se pravi priznamo kilometrino v višini 8 odstotkov cene
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
VELENJE
Mi uporabljamo kilometrino 0,18 € za otroke s posebnimi potrebami (razen ene izjeme). Za
prvošolce ne plačujemo staršem nič, ker imamo organiziran šolski prevoz.
ŽELEZNIKI
Sporočam vam, da Občina Železniki za omenjene primere upošteva kilometrino 0,12 € / km (
8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina‐95 oktanov), ‐ kot za prihod na delo.
ŽIRI
Občina Žiri upošteva kilometrino v višini 18% cene 95 osvinčenega bencina, vendar ne več
kot je določeno po uredbi.

S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar,
Generalna sekretarka
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