OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ
Mladinska ul. 13
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

VLOGA ZA VKLJUČITEV V BREZPLAČEN ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ
I.

PODATKI O UČENCU
Priimek in ime :
Bivališče:
V šolskem letu 2022/23 bom obiskoval

razred OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

Oddaljenost od bivališča do šole:

km

Šolo obiskujem v svojem šolskem okolišu:

DA

NE

Relacija:

II.

ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 UVELJAVLJAMO:

A. PRAVICO DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA (obkrožite ustrezno številko):
1.

Moj otrok obiskuje osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, njegovo prebivališče je od matične šole oddaljeno več kot 4
kilometre.

2.

Moj otrok je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in ima na poti od doma do
organizirane prevoza spremstvo. K vlogi prilagam tudi izjavo staršev (obrazec št. 2).

3.

Moj otrok obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, pristojni organ za preventivo v cestnem prometu pa je
ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena njegova varnost zaradi nevarne šolske poti.

4.

Moj otrok je otrok s posebnimi potrebami. Prilagam odločbo o usmeritvi, v kateri je opredeljena pravica do prevoza.

5.

Zaradi prešolanja moj otrok obiskuje šolo izven matičnega okoliša in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri
kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan. V šolskem letu 2022/2023 bi moj otrok vstopal na šolski prevoz na
naslednji relaciji ______________________________ (navedite relacijo, na katero bi vstopal).

B. PRAVICO DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA (ustrezno obkrožite):
1.

Moj otrok je otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

2.

Moj otrok se je med šolanjem preselil v šolski okoliš druge osnovne šole, zato želim, da v skladu s četrtim odstavkom 48.
člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan.

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.

Kraj in datum,
Podpis starša oz. skrbnika:

OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ
Mladinska ul. 13
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

OBRAZEC 2

PRILOGA K VLOGI ZA PREVOZ PRVOŠOLCA
SOGLASJE STARŠA OB UVELJAVITVI BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA
PREVOZA V OSNOVNO ŠOLO
Ime in priimek starša oz. skrbnika:
Naslov:

SOGLAŠAM
da je (navedite ime in priimek učenca/-ke) _________________________________________________
učenec/-ka prvega razreda osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj vključen/-a v organiziran prevoz.

V tem primeru izjavljam, da ima skladno s 7. odstavkom 87. člen Zakona o pravilih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 109/2010, in 57/2012)* na poti od doma do organiziranega prevoza spremljevalca
_______________________________________ (navedite ime in priimek), v starosti (navedite starost
spremljevalca) ________________ let.

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, skrbniki oziroma rejniki 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 to dovolijo
starši, skrbniki oziroma rejniki.

