
                                                           Obrazec 1 

VLOGA ZA BREZPLAČNI ORGANIZIRAN PREVOZ V ŠOLO IN DOMOV        

 

Spoštovani starši! 

Občina Krško organizira brezplačni prevoz v šolo in domov za učence, ki izpolnjujejo pogoje za 
brezplačni prevoz v skladu s 56. členom Zakona o osnovi šoli.  

Ker moramo pripraviti javno naročilo za šolske prevoze za šolsko leto 2019/20 pravočasno, vas 
prosimo, da natančno izpolnite vlogo in jo oddate  v matično šolo. 

 

Pripravil: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško 

 

I. PODATKI O UČENCU: 

Priimek in ime:________________________________________________________________ 

Stalno bivališče : ______________________________________________________________ 

Začasno bivališče: _____________________________________________________________ 

Učenec: ________ razreda (2019/20), Osnovne šole __________________________________ 

Prevozno sredstvo s katerim se učenec vozi v šolo:   avtobus      kombi      (obkrožite) 

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:    DA       NE      (obkrožite) 

 

II. ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 UVELJAVLJAM (ustrezno obkrožite) 
 

A. PRAVICA DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA (ustrezno  obkrožite) 
 
Učenec: ________________________________________(ime in priimek) 
 

1. Obiskuje osnovno šolo v svojem šolskem okolišu in je prebivališče do matične šole oddaljeno 
več kot 4 kilometre; 

2. je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in ima na poti 
od doma do šolskega kombija ali avtobusa spremstvo. K vlogi prilagamo tudi izjavo staršev 
(obrazec št. 2); 

3. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in je do osnovne šole oddaljen manj kot 4 
km, vendar je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu  ugotovil in izdal slep, da je na 
poti do matične osnovne šole ogrožena  varnost (nevarna šolska pot); 

4. je otrok s posebnimi potrebami. K vlogi prilagam odločbo o usmeritvi, v kateri je opredeljena 
pravica do prevoza; 



5. obiskuje osnovno šolo v svojem šolskem okolišu in je  bivališče  od šole oddaljeno  manj kot 4 
km, vendar koristi brezplačni šolski prevoz, ker so na avtobusu oz. kombiju prosta mesta. Ko 
prostih mest ne bo več, do prevoza ne bo več upravičen; 
 
 

            V šolskem letu 2019/2020 bo vstopal na postajališču:________________________________  

            in na relaciji: ________________________________________________________________ 

 

III. PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH 

              Priimek in ime starša oz. skrbnika: ______________________________________________ 

              Naslov:  ____________________________________________________________________ 

              Poštna številka: ______________________________________________________________ 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da jih pristojni organ preveri in dopolni iz 
uradnih evidenc ter uporabi za namen organiziranja brezplačnega šolskega prevoza za šolsko leto 
2019/2020. O vseh spremembah navedb v tej vlogi bom šolo obvestil najkasneje v roku 8 dni po 
nastanku. 

 

Kraj in datum: _____________________________ 

Podpis učenca: _____________________________ 

Podpis starša oz. skrbnika: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazec 2 

 

PRILOGA K VLOGI 

SOGLASJE STARŠA PRVOŠOLČKA OB UVELJAVITVI 

BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA PREVOZA UČENCA V OSNOVNO ŠOLO 

 

Priimek in ime starša oz. skrbnika: ____________________________________________ 

Naslov: __________________________________________________________________ 

Poštna številka: ___________________________________________________________ 

 

SOGLAŠAM 

 

da je (navedite ime in priimek učenca/ke ______________________________________, 

učenec/ka prvega  razreda osnovne šole ______________________________________ 
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 v šolo in iz šole 
spremstvo (navedite ime in priimek spremljevalca)   ____________________________, 
starost (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, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo 
starši otroka. Otrok, star 7 let, lahko hodi v šolo brez spremstva, če tako dovolijo starši, 
posvojitelji, skrbniki ali rejnik. 


