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OBČiNA LOGATEC

Številka: 410-97/2015-1
Datum:

22.5.2015

Na podlagi 12., 48.,49.

in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB3, 102/07, 107/10,

87/11, 40/12-ZUJF, 63/13). 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, (64/09 po pr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D), 87. in
90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,št. 82/13 - UPB1). 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF,
14/15-ZUUJFO). 3. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS,št. 140/06,76/08)
ter 7. in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - UPB) je
župan Občine Logatec, dne 22. 5. 2015, sprejel

SKLEP
o povračilu stroškov prevoza učencev, otrok in odraslih s posebnimi

potrebami

ter določenih

posameznikov

v Občini Logatec

1. člen
Višina zneska povračila stroškov prevoza učencev, otrok in odraslih s posebnimi

potrebami

in posameznikov,

katerim občina omogoča pogoje za izobraževanje odraslih, znaša 0,18 EUR za 1 km.
2.

člen

Upravičenci do povračila stroškov prevoza v skladu s prejšnjim členom so:
1. prvošolček brez spremstva, ki je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega prevoza;
2. učenec, ki je sicer upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, 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 soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz
3.

nje;
učenec, ki se med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim odstavkom
48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB3, 102/07, 107/10, 87/11) dokončati

4.
5.

šoianje na šoli, na katero je vpisan;
otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi za izvajanje dodatne strokovne pomoči v
zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče

6.
7.

od tega zavoda oddaijeno več kot štiri kilometre;
oseba, ki zaradi svoje psihosocialne rehabilitacije, obiskuje ustanovo za tovrstno pomoč v duševni stiski;
oseba, ki se izobražuje in ji Občina Logatec lahko, v skladu s 7. točko 7. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice št. 1-2/14), omogoča pogoje za izobraževanje odraslih ter pomoč družini in posamezniku.

3.

člen

Sklep velja takoj.
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