OBRAZEC 1
VLOGA
ZA BREZPLAČEN ORGANIZIRAN PREVOZ
ZA VKLJUČITEV V ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ Z DOPLAČILOM OZ.
ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA za šolsko leto __________

PODATKI O UČENCU/UČENKI:

I.

Priimek in ime:
Stalno prebivališče:
Začasno prebivališče:
Učenec v šolskem letu __________
obiskuje

___. razred
Osnovne šole
Rečica ob Savinji

Oddaljenost od bivališča do šole:

km

Postajališče (navedite kraj, kjer vstopate in izstopate):
Od prebivališča do postajališča imam:
(navedite dolžino poti od doma do postajališča, kjer vstopate in
izstopate)

m

ZA ŠOLSKO LETO ___________ UVELJAVLJAM:

II.

A. PRAVICO DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA
(obkrožite ustrezno številko in izpolnite točko A5)
A1

Učenec, ki obiskuje Osnovno šolo Rečica ob Savinji in je njegovo prebivališče
oddaljeno več kot štiri (4) kilometre od OŠ.

A2

Učenec, ki obiskuje prvi razred Osnovne šole Rečica ob Savinji ne glede na
oddaljenost prebivališča od osnovne šole.

A3

Učenec, ki obiskuje Osnovno šolo Rečica ob Savinji in je pristojni organ za
preventivo v cestnem prometu SPVCP ugotovil, da je na poti do osnovne šole
ogrožena njegova varnost na poti v šolo.

A4

Učenec s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča
od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi za usmeritev.

A5

V šolskem letu __________ bom vstopal na postajališču:

B. PRAVICO DO ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA Z DOPLAČILOM
(obkrožite)
Učenec iz šolskega okoliša Osnovne šole Rečica ob Savinji, ne glede na
socialni status, ki obiskuje OŠ Rečica ob Savinji in ni upravičen do brezplačnega
šolskega prevoza.

B1

C. PRAVICO DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA
(obkrožite ustrezno številko in priložite OBRAZEC 2).
C1
Učenec, ki se je med šolanjem preselil v šolski okoliš druge osnovne šole in želi
v skladu s četrtim odstavkom 48. člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan.
C2
Učenec, ki je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi določeno
izvajanje dodatne stroškovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno
več kot štiri kilometre, in kot tak upravičen do brezplačnega prevoza, vendar Občina
organiziranega prevoza ne zagotavlja in kot tak upravičen do brezplačnega prevoza,
vendar Občina organiziranega prevoza ne zagotavlja.
C3
Učenec, ki je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi določeno
izvajanje mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda
oddaljeno več kot štiri kilometre, in kot tak upravičen do brezplačnega prevoza, vendar
Občina organiziranega prevoza ne zagotavlja.

III.

PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH:

Priimek in ime starša oz. skrbnika:
Naslov in poštna številka:
Telefon:
Če oddajate vlogo za organiziran prevoz in se šolate v šolskem okolišu OŠ Rečica ob Savinji,
je potrebno vlogo oddati na šoli najkasneje do __.__.____, v kolikor pa se šolate izven
šolskega okoliša OŠ Rečica ob Savinji, pa na Občino Rečica ob Savinji, najkasneje do
__.__.____. Če vloga ne bo oddana v tem roku, se bo smatralo, da pravice ne želite uveljavljati.
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 8 dneh po nastanku.

Kraj in datum:

Podpis učenca:
Podpis starša oz. skrbnika:

