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PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek:
EMŠO:
davčna številka:
stalno prebivališče:
poštna številka:
telefon in e-mail:
državljanstvo
Republike Slovenije

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PREVOZA
V KRAJ IZOBRAŽEVANJA
v šolskem letu: ______________
Na podlagi 56. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-uradno prečiščeno
besedilo), ki določa, da imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza v primeru:

če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,

če obiskuje prvi razred,

če obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva,

če je otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi,

če se prešola in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne
šole, v katero je prešolan.
Na podlagi šeste točke 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14), ki določa, da

Občina ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine
Logatec in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
Uveljavljam pravico do brezplačnega prevoza za otroka (v primeru, da jo izpolnjujete zase, te
tabele ni potrebno izpolniti):
Ime in priimek otroka:
EMŠO:
Stalno prebivališče:
(kraj, ulica, poštna št., pošta)
Št. odločbe o usmeritvi otroka: ________________________, ki jo je izdal _____________________________
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Otrok obiskuje
(naziv šole / ustanove):
sorodstveno razmerje do
otroka
(ustrezno označite)

oče

mati

skrbnik

(V primeru, da gre za posebni linijski prevoz, te tabele ni potrebno izpolniti.)
Nakazilo povračila stroškov prevoza se nakaže na transakcijski račun imetnika:
_______________________________________________________________________________________
odprt pri banki: ___________________________________________________________________________
št. računa: ________________________________________________________________________________
v višini mesečne vozovnice, ki znaša: ______________EUR.
v primeru, da ni linijskega prevoza (avtobus, vlak), pa v obliki povračila stroška prevoženih kilometrov,
ki so:

km v obe smeri na dan.

Obvezna priloga:
 potrdilo o vpisu

IZJAVA VLAGATELJA
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na vlogi, resnični, točni in popolni. Za resničnost in
popolnost podatkov prevzemam materialno in kazensko odgovornost.
Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljavcu zbirk
osebnih podatkov.
Izjavljam, da bom v roku 15 dni javil/a vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev
novega plačila, Občinski upravi Občine Logatec.
Podpis: ______________________________
Logatec, dne:
Na podlagi trinajste točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo) je
vloga takse prosta.
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