
 

                                                           

VLOGA ZA ORGANIZIRAN PREVOZ V ŠOLO IN DOMOV (SKLOP A),  

VKLJUČITEV V ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ Z DOPLAČILOM (SKLOP B) in 
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA (SKLOP C) 

 

(izdana v skladu s Pravilnikom o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v 

Občini Krško, z dne 8. 10. 2021, Ur. l. RS št. 162/2021) 

 

I. PODATKI O UČENCU: 

Priimek in ime:       

Stalno bivališče:       

Začasno bivališče:       

Učenec:       razreda, v šolskem letu      , Osnovne šole       

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

Pri navedbi kilometrov spodaj upoštevajte bivališče, kjer učenec dejansko prebiva: 

- oddaljenost od dejanskega bivališča do šole:       km, 

- oddaljenost od dejanskega bivališča do postajališča:       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      (označite) 

 
 

II. ZA ŠOLSKO LETO       UVELJAVLJAM (ustrezno označite) 
 

 SKLOP A - ORGANIZIRAN PREVOZ V ŠOLO IN DOMOV  
 
       Pravica do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza pripada učencu: 

      (ime in priimek), pod sledečimi pogoji: 
 

1. obiskuje osnovno šolo v svojem šolskem okolišu in je njegovo 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 
(priloga št. 1); 

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, 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; 



 

 

 SKLOP B - VKLJUČITEV V ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ Z DOPLAČILOM 
 
Upravičenec do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom je lahko učenec  
      (ime in priimek), v kolikor: 

 
1. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in ni upravičen do brezplačnega šolskega 

prevoza in je od matične šole oddaljen več kot dva kilometra (varna pot, med 2 do 4 km); 

2. obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša in je do sprejetja tega pravilnika 
vključen na seznam vozačev; 

3. strokovna skupina za prevoze otrok, na podlagi predloga odgovorne osebe za prevoze otrok 
na Občini Krško, obravnava in potrdi upravičenost oziroma možnost vključitve v organiziran 
prevoz z doplačilom (je dovolj prostora na organiziranem prostoru); 

4. se starš oziroma skrbnik strinja z višino doplačila, ki znaša za prvega otroka v družini, ki 
obiskuje osnovno šolo 15,00 eur z DDV mesečno in 10,00 eur z DDV mesečno za vsakega 
naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo (podpiše pogodbo);  

5. se starš oziroma skrbnik strinja, da kadar prevoz z doplačilom opravi zunanji izvajalec z 
avtobusnim prevozom, starši doplačilo opravijo na avtobusni postaji, in sicer pred začetkom 
meseca prevoza (opravijo nakup mesečne, letne oziroma polletne vozovnice). 

        

V šolskem letu       bo otrok vstopal na postajališču       in na relaciji      . 

 

 uveljavljam nižjo ceno doplačila - 10 eur z DDV/mesečno  (ustrezno označiti). 

       (naslednji otrok v družini, ki istočasno koristi prevoz z doplačilom)  

       Polno ceno prevoza z doplačilom uveljavlja starejši sorojenec       (ime in priimek sorojenca).  

 

 SKLOP C - POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA 
 
Upravičenec do povračila stroškov prevoza so starši oz. skrbniki učenca 
      (ime  in priimek), v kolikor: 
 
1. je učenec upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi 

odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa 

do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa soglašajo, da 

sami vozijo otroka v šolo in iz nje; 

2. učenec obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, pod pogoji, 

določenimi v 12. členu tega pravilnika; 

3. se učenec  med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim 

odstavkom 48. člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan; 

4. je ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi 

potrebami priložena odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 

 

 



 

 

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  šolskega prevoza za šolsko leto      . O vseh 

spremembah navedb v tej vlogi bom šolo obvestil najkasneje v roku 8 dni po nastanku.  

S podpisom tudi izjavljam, da bo učenec, za katerega s to vlogo uveljavljam organiziran šolski prevoz, 

le-tega redno koristil. 

Prav tako s podpisom soglašam in potrjujem, da bo učenec, za katerega s to vlogo uveljavljam 

organiziran šolski prevoz, pri vstopu na organiziran avtobusni prevoz vedno opravil registracijo z 

elektronsko identifikacijsko kartico, ki jo bo prejel od izvajalca prevoza po potrditvi te vloge (se smatra 

kot vozovnica). Hkrati potrjujem, da sem seznanjen in dovoljujem obdelavo evidentiranih podatkov za 

potrebe analiziranja koriščenja šolskih prevozov, ki jo za naročnika opravi prevoznik. Obdelava 

podatkov bo potekala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bo obsegala osebnih 

podatkov vašega otroka, niti drugih podatkov, ki bi lahko razkrili identiteto uporabnika kartice. 

 

 

Kraj in datum:       

 

 

Podpis učenca: _______________________ 

 

Podpis starša oz. skrbnika: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 1 

 

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 šolski 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. 


