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OBVESTILO 

 

ŠOLSKO LETO 2015-16 

KORISTENJE STORITVE ŠOLSKIH KOSIL  IN KORISTENJE OBČINSKEGA ŠOLSKEGA 
PREVOZA 

 

 
KAKO 
Obrazci so na razpolago na spletni strani: www.sandorligo-dolina.it ali v Uradu za Izobraževanje in 
Šolske Storitve občine Dolina. 

Obrazce se izroči, ustrezno izpolnjene in podpisane, s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta 
izjavitelja na eden od  sledečih načinov: 

- ročno na občinski protokol (urnik od ponedeljka do petka 8.30 – 12.15, ponedeljek 14.30 – 16.45); 

- preko faxa na tel.št. 040-228874 

- preko pošte, (upošteva se datum na poštnem žigu pošiljke); 

- po telematski pošti od priporočene elektronske pošte starša/skrbnika izjavitelja na priporočeno 
elektronsko pošto Občine Dolina comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it, v 
tem slučaju se upošteva datum telematske pošiljke prošnje. 

 

ŠOLSKA KOSILA 
Prošnje morajo biti predstavljene do torka 30. junija 2015. 

- Vsak otrok, ki je vpisan v šolo v kateri Občina nudi šolska kosila (otroški vrtec, osnovna šola in 
nižja srednja šola), se lahko avtomatično poslužuje storitve šolskih kosil; 

- Za vsakega otroka je treba predložiti različni obrazec, tudi v slučaju bratov/sester, ki obiskujejo 
isto šolo; 

- V slučaju morebitnih alergij oz. občutljivosti otroka na določene izdelke, je obvezno priložiti 
veljavno zdravstveno potrdilo (12 mesecev), potrjeno s strani KZE; 

- Prošnja je veljavna samo za eno šolsko leto, zaradi tega jo je treba ponovno predložiti vsako leto; 

-  Storitev šolskih kosil je proti plačilu. Celotno tarifo se zaračuna vsem otrokom, razen v slučaju, 
da je družinski količnik ISEE nižji od 15.000 € in na podlagi števila otrok, ki se istočasno 
poslužujejo storitve, ki jo ponuja Občina. Oproščeni so plačila vsi otroci, za katere je družinski 
količnik ISEE nižji od 5.500,00 € in ko je število otrok, ki se istočasno poslužujejo storitve, ki jo 
ponuja Občina, enako ali večje od 4; 

- sledeč vstopu v veljavo novega pokazatelja ISEE, predložiti potrdilo ISEE, ki je bilo izstavljeno 
po 1. januarju 2015. Potrdil ISEE, ki so bila izdana pred tem datumom, tudi če niso še zapadla, ne 
bo več mogoče uporabljati. 
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OBČINSKI ŠOLSKI PREVOZ 
Prošnje morajo biti predstavljene do srede 10. junija 2015. 

• storitev je nudena nudena samo otrokom, ki obiskujejo eno izmed osnovnih/srednjih šol na 
občinskem prostoru; 

• se bo upoštevalo izključno prošnje predložene na ustreznem obrazcu in velja kot predhodna prijava 
k zadevni storitvi, s prednostno pravico glede na prošnje, ki dospejo po 10.05.2015. 

• zaradi omejenega števila mest na šolabusih, imajo šolarji osnovnih šol prednost pred ostalimi; 

• Prednost imajo otroci s stalnim bivališčem v občini Dolina, medtem ko se bodo bivajoči v drugi občini 
lahko posluževali storitve samo po izstavitvi potrebnega dovoljenja s strani Župana občine v kateri 
prebivajo, kot predvideva veljavna zakonodaja. 

• službo šolskega prevoza je proti plačilu. 
 
 

ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISI SE LAHKO OBRNETE NA: 
Urad za Izobraževanje in Šolske Storitve 

Dolina, 270 – Dolina (TS) 

040 – 8329281/040-8329239  

Urnik: ponedeljek 14.30 – 16.45 ure torek 10. do 11.30 ure in četrtek od 10. do 12. 15 ure; 
e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it 
 

 

         

         


