ZA BREZPLAČEN ORGANIZIRAN PREVOZ

I. PODATKI O UČENCU1:
Priimek in ime:
Bivališče:
V šolskem letu 2019/2020 bom učenec

razreda, OŠ Ribnica na Pohorju

Oddaljenost od bivališča do šole (navedite dolžino poti od bivališča do šole)2:

km

Postajališče:
Relacija:
Šolanje v matičnem šolskem okolišu:

DA

NE

II. ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 UVELJAVLJAMO:
A.

PRAVICO DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA (obkrožite ustrezno
št.):

1. obiskujem osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, moje prebivališče je od
matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre;
2. sem učenec prvega razreda, obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem
okolišu in imam na poti od doma do šole spremstvo. K vlogi prilagam tudi izjavo
staršev (obrazec št. 2);
3. sem otrok s posebnimi potrebami. K vlogi prilagam odločbi o usmeritvi, v
kateri je opredeljena pravica do prevoza;
4. Drugo:

Podpis starša oz. skrbnika vlagatelja:
Kraj in datum,

1 Izrazi

v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega spola.
izmeri razdalje upoštevajte najkrajšo pot. Dolžino relacije bo preverjala šola in Skupina za organiziranje
šolskih prevozov za vsakega upravičenca individualno, pri tem se bo upoštevala najkrajša pot v šolo, ki je urejena v
vseh letnih časih.
2 Pri

Obrazec št. 2
SOGLASJE

Priimek in ime starša oz. skrbnika :
Naslov:
Kraj:
SOGLAŠAM
da je (navedite ime in priimek učenca8)
prvega razreda Osnovne šole
prevoz.

, učenec
vključen v organiziran

V tem primeru izjavljam, da ima skladno s 7. odstavkom 87. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13)9 na poti v šolo in iz šole spremstvo (navedite
ime in priimek spremljevalca)
,
starost (navedite starost spremljevalca na dan 1. 9. 2019):
__let.
Ime, priimek in naslov starša oz. skrbnika spremljevalca:
Opomba10:
Kontaktna tel. št.:

.

Podpis starša oz. skrbnika vlagatelja:
Kraj in datum,
Podpis starša oz. skrbnika
spremljevalca11:
Kraj in datum,
7 Priloga

k točki A – prilogo priložite le v primeru, da uveljavljate pravico do brezplačnega prevoza prvošolca.
v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega spola.
9 (7) 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, skrbniki oziroma
rejniki otroka.
10 Starši lahko navedete v opombo za primer odsotnosti navedenega spremljevalca tudi več spremljevalcev. V
kolikor boste navedli več spremljevalcev, ki do brezplačnega prevoza niso upravičeni, ste s podpisom tega soglasja
seznanjeni, da je do prevoza hkrati s prvošolcem upravičen samo 1 spremljevalec.
8 Izrazi

