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OBČINAM

ZADEVA: Zagotovitev sredstev za prevoze učencev osnovne šole z začasno 
                  zaščito v šolskem letu 2021/2022

ZVEZA:     20. člen Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno 
                  zaščito (Ur. list RS, št. 42/2022)

Spoštovani!

V Uradnem listu RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022 je sprejeta Uredba o načinu 
zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (Uredba). Uredba v 20. členu določa, 
da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. 
členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K). Določeno je, da 
osnovna šola lokalni skupnosti posreduje podatke o številu učencev z začasno zaščito, 
ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, lokalna skupnost (občina) pa do 15. dne v 
mesecu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), posreduje zahtevek za 
povrnitev stroškov prevoza. Zahtevek vsebuje podatke o številu učencev z začasno 
zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, in opravljenih relacijah prevozov.

MIZŠ je šolam 25. 3. 2022 posredoval okrožnico o uresničevanju pravic, ki jih imajo 
učenci z zaščito skladno z navedeno Uredbo.

V okrožnici je navedeno, v katerem primeru je lokalna skupnost upravičena do 
povračila stroškov prevoza oseb z začasno zaščito. 

Prilagamo obrazec »zahtevek za zagotovitev sredstev za prevoze učencev OŠ z 
začasno zaščito«, ki ga izpolnjenega in podpisanega ter opremljenega s pečatom 
posredujete skupaj z E-računom na MIZŠ. Na priloženem obrazcu za vsak mesec 
posebej vpišete podatke o šoli, številu upravičenih učencev, relacijah s številom 
prevoženih kilometrov v eno smer, načinu prevoza in stroških prevoza ter ga v obliki 
E-računa posredujete na MIZŠ in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Vsakomesečni zahtevek občine je obvezna priloga E-računa.

Za mesec marec posredujete zahtevek do 25. aprila 2022.

Lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Uredbi o načinu zagotavljanja 
pravic osebam z začasno zaščito (Ur. l. RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022)  in organizirajo 
prevoze učencev z začasno zaščito posredujejo E-račun, na podlagi katerega 



uveljavljajo zagotovitev sredstev za prevoze teh učencev. MIZŠ lokalni skupnosti 
povrne stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene 
v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence 
osnovne šole.

Lep pozdrav,

                                                                      Boris Zupančič
    Vodja Sektorja za osnovno šolstvo         

Priloga:
- obrazec »zahtevek za zagotovitev sredstev za prevoze učencev OŠ z začasno 
zaščito«
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- občinam
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