Obrazec št. 4
VLOGA
ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA
za šolsko leto 2016/2017

I. PODATKI O UČENCU1:
Priimek in ime:
Stalno bivališče:
Začasno bivališče:
……razreda,
Osnovne šole ………………………………

V šolskem letu 2016/2017 bom učenec

Oddaljenost od bivališča do šole (navedite dolžino poti od doma do šole v šolskem letu 2015/2016)2:

Šolam se v svojem šolskem okolišu

DA

km

NE

II. Podatki iz šolskega leta 2015/2016 (v kolikor v tem šolskem letu niste bili vključeni na organiziran prevoz,
pustite točko II. prazno):

V tem šolskem letu sem bil vključen na seznam vozačev na relaciji (navedite relacijo, na katero ste bili
vključeni v šolskem letu 2015/2016):

Postajališče (navedite postajališče, kjer vstopate in izstopate):

Od prebivališča do postajališča imam
km

(navedite dolžino poti od doma do postajališča, na katerem vstopate):

V šoli obiskujem oddelek varstva vozačev
V šoli sem vključen v OPB

DA
DA

1

NE
NE

Izrazi v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega spola.
Pri izmeri razdalje upoštevajte najkrajšo pot. Pri izmeri lahko uporabite enotni daljinomer: spletna stran
http://zemljevid.najdi.si/. K programu so priložena tudi podrobnejša navodila za izmero razdalje, zato priporočamo,
da
dolžino
najkrajše
poti
do
šole
vpišete
na
podlagi
omenjenega
programa:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/SOUS/mnenja/navodila_daljinomer.pdf. Dolžino relacije
bosta preverjali šola in občina za vsakega upravičenca individualno, pri tem se bo upoštevala najkrajša pot v šolo, ki je
urejana v vseh letnih časih.
2
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III. Za šolsko leto 2016/2017 UVELJAVLJAM:
C. Pravico do povračila stroškov prevoza in k vlogi prilagam obrazec št. 5

(obkrožite ustrezno

številko in izpolnite še točko A.6.):

1. od bivališča do prve (najbližje) postaje na relaciji organiziranega šolskega prevoza imam
več kot 1,5 km.
2. sem upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar le-ta v bližini mojega
prebivališča ni organiziran, moji starši pa soglašajo, da me vozijo sami;
3. obiskujem osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivam, v bližini mojega
prebivališča pa ne poteka organiziran šolski prevoz do šole v mojem šolskem okolišu,
4. sem se med šolanjem preselil v šolski okoliš druge osnovne šole in želim v skladu s
četrtim odstavkom 48. člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero sem vpisan;
5. sem otrok s posebnimi potrebami in je pravica do brezplačnega prevoza zapisana v
odločbi o usmeritvi;
A.6. V šolskem letu 2016/2017 bi vstopal na postajališču (navedite postajališče, na katerem bi

vstopali v

šolskem letu 2016/2017):

IV. Podatki o starših oz. skrbnikih
Priimek in ime starša oz. skrbnika :

Naslov:

Poštna številka:

Telefon:

Vlogo oddate osebno na Občino Gornji Grad, po pošti na naslov: Občina Gornji Grad,
Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, ali po elektronski pošti na naslov: obcina@gornji-grad.si.
Pravica do povračila stroškov se bo ugotavljala za naslednji mesec po mesecu oddaje
popolne vloge.

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.
Podpis učenca:
Kraj in datum, ______________________________

____________________________________
Podpis starša oz. skrbnika:
____________________________________
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PRILOGA K VLOGI (K TOČKI C )3
Obrazec št. 5
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA

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

b) oče

c) zakoniti zastopnik

c) druga oseba__________________

II. PODATKI O VLAGATELJU/ICI:
Priimek in ime:
Naslov bivališča:
Pošta in poštna številka:
Davčna številka : ___________________________________________________________________________________________
Osebni račun odprt pri banki: ____________________________________________________________________________
Številka računa: ____________________________________________________________________________________________
II. PODATKI O UČENCU4:
1. Priimek in ime:

Razred:

2. Priimek in ime:

Razred

3. 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.
Podpis vlagatelja:
Kraj in datum, ______________________________

3

____________________________________

Priloga k točki C – prilogo priložite v primeru, da uveljavljate pravico do povračila stroškov prevoza.

4

V primeru, da je v družini več otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov prevoza, v prilogi navedite vse otroke in prilogo priložite le 1x
k vlogi za najstarejšega otroka, podatke o vseh otrocih pa izpolnite pod točko II. v tej prilogi.
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