Obrazec št. 1

VLOGA
ZA BREZPLAČEN ORGANIZIRAN PREVOZ
OZ. ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA
I. PODATKI O UČENCU:
Priimek in ime:
________________________________________________________________________
Stalno bivališče:
________________________________________________________________________
Začasno bivališče:
________________________________________________________________________
V šolskem letu 2020/2021 učenec: _______ razreda,
Osnovne šole _____________________________________________________________
Oddaljenost od bivališča do šole (navedite dolžino poti od doma do šole):___________km
(dolžina relacij se preverja na podlagi enotnega daljinomera, ki ga najdete na spletni strani
http://zemljevid.najdi.si/)
Šolo obiskuje v svojem šolskem okolišu (obkrožite):

DA

NE

II. Podatki za tekoče šolsko leto
V šolskem letu 2019/2020 sem vključen na seznam vozačev na relaciji (navedite relacijo, na
katero ste vključeni v tem šolskem letu): ______________________________________
Postajališče (navedite postajališče, kjer vstopate in izstopate): ________________________
Od prebivališča do postajališča imam (navedite dolžino poti od doma do postajališča,
na katerega vstopate):_____________km.
V šoli obiskujem oddelek varstva vozačev / OPB (obkrožite): DA

NE

III. ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 UVELJAVLJAM:
A. PRAVICO DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA
PREVOZA (obkrožite ustrezno)
1. Obiskujem osnovno šolo v svojem šolskem okolišu in je moje prebivališče do matične
šole oddaljeno več kot 4 kilometre.

2. Sem učenec prvega razreda in obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in
imam na poti od doma do šole spremstvo. K vlogi prilagam tudi izjavo-soglasje staršev
(obrazec št. 3).
3. Obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu pa je ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena moja
varnost.
4. Sem otrok s posebnimi potrebami. K vlogi prilagam odločbo o usmeritvi, v kateri je
opredeljena pravica do prevoza.
5. Drugo:____________________________________________________________
V šolskem letu 2020/2021 bi vstopal na relaciji ________________________________
(navedite relacijo za vstop v naslednjem šolskem letu)
B. PRAVICO DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA in PRILAGAM Obrazec št.
2 (obkrožite ustrezno)
1. Sem upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar le-ta v bližini mojega
prebivališča ni organiziran, starši pa soglašajo, da me vozijo sami, iz naslednjega
razloga:
a) Odročni kraj (navedite naziv naselja):_________________________________
b) Manj kot 4 upravičenci na relaciji:____________________________________
c) Nevaren dostop do postajališča ali nevarna pot:_________________________
2. Obiskujem osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša, v katerem prebivam, v
bližini mojega naselja prebivališča pa ne poteka organiziran šolski prevoz do šole v
matičnem šolskem okolišu.
3. Sem otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi, starši pa
soglašajo, da za prevoz poskrbijo sami.
IV. PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH
Priimek in ime starša oz. skrbnika:________________________________________
Naslov: ______________________________, Telefon:_______________________
Elektronski naslov za obvestila:__________________________________________
S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da jih pristojni organ preveri in
dopolni iz uradnih evidenc. O vseh spremembah navedb v tej vlogi bom šolo obvestil
najkasneje v roku 8 dni po nastanku.
Vlogo za uveljavljanje organiziranega brezplačnega prevoza je potrebno oddati na šoli,
najkasneje do 8. junija 2020. V kolikor vloga ne bo oddana v tem roku, se šteje, da pravice do
šolskega prevoza ne želite uveljavljati.
Vlogo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov pa je potrebno oddati na Občino
Šentrupert, najkasneje do 20. avgusta 2020.
Podpis učenca:

Podpis starša oz. skrbnika:

_________________________

___________________________

Kraj in datum: ___________________________

PRILOGA K VLOGI
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA

Obrazec št. 2

I. VLAGATELJ – oseba, ki živi z učencem in skrbi za njegovo šolanje (ustrezno obkroži):
a) mati

b) oče c) zakoniti skrbnik

d) druga oseba: ______________________

II. PODATKI O VLAGATELJU/-ICI:
Priimek in ime:
__________________________________________________________________
Naslov bivališča:
__________________________________________________________________
Davčna številka:
__________________________________________________________________
Osebni račun odprt pri banki:
______________________________________________
Številka računa:
__________________________________________________________________
E-pošta za obvestila:
______________________________________________
Telefonska številka za kontakt:
___________________________________
III.PODATKI O UČENCU*:
Priimek in ime: ________________________________ Razred: ______________
Priimek in ime: ________________________________ Razred: ______________
Priimek in ime: ________________________________ Razred: ______________
S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da jih pristojni organ
preveri in dopolni iz uradnih evidenc. O vseh spremembah navedb v tej vlogi bom
šolo obvestil najkasneje v roku 8 dni po nastanku. S podpisom tudi izjavljam, da bom
za prevoz otroka v šolo poskrbel sam.
Kraj in datum: ______________________

Podpis vlagatelja: _________________

*V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do
povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo, pripada staršem pravica do povračila stroškov
le za dovoz in en odvoz na dan.
Priloga:
- Potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.

Obrazec št. 3
PRILOGA K VLOGI ZA PREVOZ PRVOŠOLCA
SOGLASJE STARŠA OB UVELJAVITVI BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA
PREVOZA V OSNOVNO ŠOLO
Priimek in ime starša oz. skrbnika:
_________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________
Kontaktna telefonska številka: ________________________________________
Elektronski naslov za obvestila: _______________________________________
SOGLAŠAM
da je (navedite ime in priimek učenca/-ke)
____________________________________________________________,
učenec/-ka prvega razreda osnovne šole ______________________________________,
vključen/-a v organiziran prevoz na relaciji:____________________________________.
V tem primeru izjavljam, da ima skladno s 7. odstavkom 87. člen Zakona o pravilih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 82/13, 68/16 in 54/17)* na poti v šolo in iz šole spremstvo:
spremljevalca ____________________________ (ime in priimek), starost: ________ let,
spremljevalca ____________________________ (ime in priimek), starost: ________ let,
spremljevalca ____________________________ (ime in priimek), starost: ________ let.
Opomba: navedite starost spremljevalca na dan 1. 9. 2020.

Kraj in datum, _____________________ Podpis starša oz. skrbnika: ________________

*Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši
otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega
prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji,
skrbniki ali rejnik.

