 PREVOZI:
Učenci osnovne šole imajo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli ( ZOsn Ur.l. 12/1996)
brezplačne prevoze.
Za učence, ki na osnovi odločbe o usmeritvi v centru tudi bivajo, stroške prevoza krije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Za učence na dnevni obliki usposabljanja stroške prevoza krije pristojna občina (naslov stalnega
bivališča) na osnovi sklenjene pogodbe z izvajalcem prevoza (CIRIUS Kamnik ali starši). Starši, ki
prevoz otroka izvajate sami, morate pisno vlogo za povrnitev stroškov prevoza oddati za vsako
šolsko leto posebej. Splošni vlogi morate priložiti fotokopijo veljavne odločbe ob usmeritvi in
fotokopijo osebnega računa, kamor boste prejemali nakazila. Za učence, ki so starejši od 16 let
pa tudi potrdilo o šolanju. Vloge se oddajajo zadnji teden v avgustu ali prvi teden pouka v
septembru.
Dijaki srednje šole uveljavljajo pravico do subvencije prevozov skladno s Pravilnikom o
subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Ur.l. RS št. 71/2007) in
Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012).
Do subvencije prevoza so upravičeni dijaki, ki se izobražujejo v oddaljenosti najmanj 5
kilometrov od kraja stalnega prebivališča. Pravica se uveljavlja na pristojnem centru za socialno
delo na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma
znižanih plačil. Vloga je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, CSDjev, na portalu e-uprava in v knjigarnah. Vlogo vložite pri pristojnem centru za
socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na
uradni elektronski naslov pristojnega centra za socialno delo (e-naslove najdete na:
http:/www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/).
Višina subvencije se določi glede na povprečni neto mesečni dohodek na osebo in ste lahko
razvrščeni v 4 dohodkovne razrede. Višina subvencije se glede na oddaljenost kraja
izobraževanja od stalnega prebivališča v vsakem razredu zviša za 10 % za oddaljenost nad 40 km
in do 60 km ter za 20 % za oddaljenost nad 60 km. Skupna subvencija lahko znaša največ 70 %
polne cene mesečne vozovnice.
Dijaki, ki imajo v veljavni odločbi o usmeritvi opredeljeno težjo oziroma težko gibalno
oviranost in zaradi tega ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen
prevoz, pripada brezplačen prilagojen prevoz.
Subvencija se prizna z izdano odločbo CSD, vendar šele od dneva, ko postane odločba
dokončna! (to je 8. dan po prejemu odločbe). Subvencija se dodeli za obdobje do 30.6. tekočega
šolskega leta.
Priporočamo, da vlogo za uveljavljanje subvencije prevoza vložite na pristojni center za socialno
delo že v juliju ali avgustu.
Pomembno!

Oseba, ki pri državni štipendiji uveljavlja dodatek za izobraževanje zunaj kraja stalnega
prebivališča, ne more uveljavljati subvencije prevoza.
Dijaki, ki bodo koristili organiziran prevoz s strani CIRIUS Kamnik morate prejete odločbe
posredovati socialni službi CIRIUSa, saj drugače subvencije ni moč uveljavljati.

