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VLOGA ZA BREZPLAČEN PREVOZ OTROKA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/20211
1.

PODATKI O STARŠU, POSVOJITELJU, REJNIKU OZIRMA SKRBNIKU OTROKA2

Priimek in ime:

Stalno bivališče (navedite stalni naslov, poštna številka, kraj):

Začasno bivališče (navedite začasni naslov, poštna številka, kraj):

Davčna številka:

Številka tekočega računa za nakazilo sredstev:

Telefon:

Mobilni telefon:

Elektronski naslov:

2.

PODATKI O OTROKU:

Priimek in ime:

Stalno bivališče (navedite stalni naslov, poštna številka, kraj):

1

Začasno bivališče (navedite začasni naslov, poštna številka, kraj):

A) V šolskem letu 2020/2021 bo otrok obiskoval _____ razreda, Matične / Podružnične osnovne šole
(obkrožite in navedite šolo):
__________________________________________________________________________________
B) V letu 2020/2021 bo otrok obiskoval zavod (navedite naziv in naslov zavoda):
__________________________________________________________________________________
Oddaljenost od dejanskega bivališča otroka do šole oziroma zavoda (navedite najkrajšo dolžino poti od stalnega
oziroma začasnega bivališča otroka do šole oziroma zavoda preko spletnega daljinomera zemljevid najdi.si) 3:
_________ km.

PRILOGE4:

3.
•

potrdilo o stalnem bivališču otroka in vlagatelja 5
Skladno z 12. členom Zakona o osnovni šoli v povezavi s tretjim, petim oziroma šestim odstavkom 56.
člena istega zakona mora starš, posvojitelj, rejnik oziroma skrbnik otroka kot vlagatelj obvezno priložiti
v predmetni zadevi morebitna že izdana naslednja dokazila 4:

•

potrdilo odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o usmeritvi otroka:
DA / NE (obkrožite in priložite)

•

Potrdilo šole oziroma zavoda o vključenosti otroka v program:
DA / NE (obkrožite in priložite)

•

potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o morebitni brezposelnosti starša, posvojitelja,
rejnika oziroma skrbnika:
DA / NE (obkrožite in priložite)

•

potrdilo Centra za socialno delo o uveljavitvi pravice do delnega plačila za izgubljen dohodek
zaposlenega:
DA / NE (obkrožite in priložite)

•

drugo: _________________________________________________________________
DA / NE (obkrožite in priložite)

4.

IZJAVA STARŠA, POSVOJITELJA, REJNIKA OZOROMA SKRBNIKA OTROKA:

Podpisani ___________________________________ (ime in priimek), rojen __________________(navedite
datum rojstva), stanujoč _________________________________ (navedite stalni naslov, poštna številka, kraj),

2

IZJAVLJAM, da:
➢ so vsi podatki, navedeni v tej vlogi točni;
➢ bo šola oziroma zavod v šolskem letu 2020/2021 sporočal število dni po posameznih mesecih o
prisotnosti otroka, vključenega v program, izbrani podatki pa se bodo zbirali z namenom izplačila
zahtevka za povračilo stroškov prevoza otroka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), v nadaljevanju: Zakon o varstvu osebnih
podatkov);
➢ bo skladno s tretjim, petim oziroma šestim odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli bo Občina
Ivančna Gorica na podlagi podpisane pogodbe s staršem otroka v šolskem letu 2020/2021 nakazovala
mesečna izplačila za stroške prevoza tega otroka za pretekli mesec le na podlagi ožigosanega in s strani
odgovorne osebe šole oziroma zavoda podpisanega dokumenta, na katerem bo razvidna prisotnost
otroka v šoli oziroma zavodu za pretekli mesec, ki je bil vključen v vzgojno izobraževalni oziroma
varstveni program šole oziroma zavoda;
➢ Občino Ivančna Gorica pooblaščam in dovoljujem pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje
mojih in otrokovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljalcih
zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter občutljivih osebnih podatkov za potrebe
izplačila zahtevka za povračilo stroškov prevoza otroka skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
➢ sem seznanjen s pravnimi posledicami krive izjave v smislu 188. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 284. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20),

3

kar potrjujem s svojim podpisom.

Kraj: ________________ datum podpisa:_________________
__________________________________
(Podpis)

1

Skladno s tretjim, petim oziroma šestim odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), v nadaljevanju:
Zakon o osnovni šoli).

2

Izrazi v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega spola.

3

Pri izmeri razdalje se upošteva najkrajšo pot skladno z Navodili za uporabo spletnega daljinomera zemljevid
najdi.si, številka: 1000-131/2013/1 z dne 25.01.2013 (interneta povezava: http://zemljevid.si/#).

4

Priloge je možno posredovati na sedež Občine Ivančna Gorica pozneje, vendar najpozneje do 30.09.2020.

5

Potrdilo o stalnem prebivališču ali spremembo naslova stanovanja lahko pridobite na katerikoli upravni enoti
ali
krajevnem
uradu
v
Republiki
Sloveniji
(internetna
povezava:
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/prijava_in_odjava_prebivalisca/st
alno_prebivalice/).

