
 
ZA URAD: 

zaporedna št. __________ 

 

Občini Dolina 
Urad za izobraževanje in šolske storitve 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo/Dolina (TS) 

OBČINSKI ŠOLSKI PREVOZ V Š.L. 2017-18 
PRIJAVA K STORITVI 

(izročiti na Vložišču Občine Dolina do 19/06/2017) 
 

Opomba: storitev bo nudena samo učencem, ki obiskujejo eno izmed osnovnih/nižjih srednjih šol na 
občinskem prostoru.. 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. Upoštevalo se bo izključno prošnje predložene 
na pričujočem obrazcu, ki velja kot prijava k zadevni storitvi, s prednostno pravico glede na prošnje, 
izročene po 19.06.2017.  

PODPISANI/A (starš ali oskrbnik, ki izvaja očetovsko oblast): 

PRIIMEK ____________________________________ IME ________________________________________ , 

s stalnim bivališčem v ____________________  v ulici ________________________________ št. ______  

poštna št. ____________ , davčna številka 

 

tel.dom ____________________ prenosni tel. ____________________ e-pošta ____________________ 

OČE/MATI __________________________________, ki se je rodil/a v ________________________ 

dne __________________ in bo v šolskem letu 2016-17 obiskoval/a ________ razred osnovne/nižje 

srednje šole  _____________________________ s sedežem v  _______________________________ , 

PROSI 
da bi se lahko sin/hči posluževal/a storitve občinskega šolskega prevoza v šolskem letu 2017/2018 na sledeči 
način (izberite eno izmed spodaj navedenih šolabusnih postaj): 

� PRIHOD V ŠOLO z vstopom na postaji  __________________________________________ 

� ODHOD IZ ŠOLE s sestopom na postaji  _________________________________________ 

1. Gročana: glavni trg 2. Pesek: pred Gostilno Bak  
3. Ex-motel "Val Rosandra" - križišče s cesto za 
Jezero 

4. Draga: glavni trg 

5. Jezero: pred cerkvico 6. Hrvati 
7. Boršt: konec vasi v smeri za Jezero 8. Boršt: v bližini cerkve 
9. Zabrežec: “na Gorici” 10. Ricmanje: glavni trg nad cerkvijo  
11. Ricmanje: pred COŠ “T.Zamejski” 12. Log: avtobusna postaja nad cerkvico 
13. Pulje: nasproti lokala Bar Mama 14. Domjo: avtobusna postaja pred šolskim 

centrom 
15. Lakotišče: avtobusna postaja v bližini 
spomenika padlim 

16. Krmenka: nasproti Pizzerije Rosandra 

17. Žavlje: avtobusna postaja pri lekarni 18. Frankovec: avtobusna postaja na ul. Muggia 
19. Mačkolje: v bližini Gostilne Tul 20. Mačkolje: “pri Lipi” 
21. Prebeneg: avtobusna postaja 22. Križpot 
23. Boljunec: pred COŠ “F. Venturini” 24. Boljunec: pred COŠ “U. Pacifico” 
25. Dolina: pred županstvom 26. Dolina: pred OŠ “P. Voranc” 

27. Dolina: pred nižjo srednjo šolo “S.Gregorčič”  

                                



Uprava si pridržuje pravico, da na podlagi lastne brezprizivne presoje, spremeni progo in ponovno določi 
posamezne postaje, na osnovi števila vpisanih in šolske populacije, po prednostnih že navedenih kriterijih 
predvidenih po veljavnem občinskem pravilniku. 

V ta namen podpisani/a, seznanjen s kazenskimi posledicami v primeru lažnih izjav (76. čl. O.P.R. 
445/2000), 

IZJAVLJA 

• Da je pregledal in da sprejme določila Občinskega pravilnika za šolski prevoz, sprejetega s sklepom 
občinskega sveta št. 9/c z dne 31.01.2011, ki je na razpolago na uradni spletni strani občine Dolina: 
www.sandorligo - dolina.it; 

IZJAVLJA, da je obveščen, da 
• se bo službo jamčilo v skladu z razpoložljivimi mesti v šolskih avtobusih in razpoložljivimi 

človeškimi/finančnimi viri, v zasledovanju smotrne in funkcionalne organizacije storitve, v kolikor gre za  
neobvezno storitev uprave, v dopolnilo šolske ponudbe na občinskem prostoru; 

• zaradi omejenega števila mest na šolskih avtobusih bo pri pripravi in trasiranju prog in urnikov službe 
dana prioriteta vlogam, ki zadoščajo naslednjim pogojem po navedenem vrstnem redu pomembnosti (13. 
odstavek 3. člena, zadevnega pravilnika): 

- primeri, ki jih najavi in utemelji občinska socialna služba; 
- stalno prebivališče v stanovanjih zunaj naselij ali v vaseh in krajih, ki nimajo javnega prevoza; 
- kilometrična razdalja poti od vasi ali od bivališča do obiskovane šole; 
- pripadnost ukinjenim razredom ali šolam in naknadno obiskovanje šol, ki so različne glede na izvoren 

vpis; 
- datum predstavitve prijave za šolski prevoz; 

• Občina si pridržuje pravico, da na lastno neoporečno odločitev prekine službo vsakokrat, ko ni mogoče 
jamčiti varnostnih pogojev prevoza iz razlogov, ki niso odvisni od občinske Uprave (sneg, zaprtje cest, 
tehnični razlogi, ...);  

• službo navzočnosti in nadzora na šolskih avtobusih, ki je obvezna za otroke, ki obiskujejo otroške vrtce, 
se bo okvirno razširilo tudi za otroke osnovnih in nižjih srednjih šol, skladno z obstoječimi sredstvi, urniki 
in sprejetimi progami; 

• službo šolskega prevoza se smatra kot službo na individualno prošnjo, s plačilom odgovarjajoče 
pristojbine s strani uporabnikov. Vloge za prijavo k službi za tiste, ki nimajo urejenih plačil za 
prejšnja leta, ne bodo sprejete do kritja dolžnih zneskov; v takem primeru bo v upoštevanje 
preiskave kot vpis v lestvico veljal zgolj datum vplačila salda dolžnih zneskov, ne glede na datum 
predstavitve morebitne prijave za službo (4, odstavek 5, člena zadevnega pravilnika); 

• razčlenitev pristojbin za š.l. 2017-18, odobrena s sklepom občinskega odbora št. 176/g z dne 
27/12/2010 in določitev pasov ISEE s sklepom občinskega sveta št. 23/c z dne 29/6/2015, je sledeča:.  

 

POVRATNA VOŽNJA: 
- družinsko jedro z vrednostjo ISEE do € 7.250,00 
Oprostitev plačila 
 
- družinsko jedro z vrednostjo ISEE nad € 7.250,00 
1. otrok: 135,00 € letno; 
2. otrok: 90,00 € letno; 
3. otrok: 45,00 € letno; 
4. otrok (in naslednji): brezplačno; 

VOŽNJA V ENO SAMO SMER: 
- družinsko jedro z vrednostjo ISEE do € 7.250,00 
Oprostitev plačila 
 
- družinsko jedro z vrednostjo ISEE nad € 7.250,00 
1. otrok: 90,00 € letno;  
2. otrok: 63,00 € letno; 
3. otrok: 27,00 € letno; 
4. otrok (in naslednji): brezplačno; 

• starši morajo pospremiti svojega otroka in ga ponovno prevzeti v oskrbo ob določenem urniku; 
odgovorni so za mladoletnika za pot od bivališča do postajališča za vstop oz. za izstop in izrecno 
razbremenjujejo Občino katerekoli odgovornosti v tem smislu.  



• v primeru dijakov, ki obiskujejo nižjo srednjo šolo ali 4. in 5. razred osnovne šole, se lahko starši 
domenijo z upravo, da bo mladoletnik/ca prišel sam od postaje domov in pooblastijo spremljevalca, da 
dovoli mladoletniku samostojen povratek do doma. Uprava bo v tem smislu ocenila posamezne vloge in 
vsak slučaj bo podvržen ločeni preiskavi; uprava si, poleg tega, že od sedaj pridržuje pravico, da po lastni 
brezprizivni presoji  zavrže/ne sprejme prošnje, v primeru, da bi to lahko povzročilo ogroženost za 
varnost otroka. 

 IZJAVLJA v tem smislu 

� da se obvezuje, da bo jamčil lastno prisotnost ali prisotnost drugega starša, ki bo pospremil/sprejel 
mladoletnika na postajah po predvidenem urniku; 

� da pooblašča sledeče odrasle osebe, da spremljajo mladoletnika pri koriščanju storitve šolskega prevoza 
(priložiti fotokopijo njihovega osebnega dokumenta v veljavi); 

1) ______________________  št. osebne izkaznice ___________________ tel. __________________ 

2) ______________________  št. osebne izkaznice ___________________ tel. __________________ 

3) ______________________  št. osebne izkaznice ___________________ tel. __________________ 
 

OPOZORILO: izbira je možna samo za dijake nižje srednje šole in učence 4. in 5. razreda osnovne 
šole; 

� da pooblašča mladoletnika, da sam, brez spremstva gre do postaje/ se vrne od postaje domov, in 
izrecno razbremenjuje Občino katerekoli odgovornosti v tem smislu. Občinska uprava si pridržuje vsekakor 
pravico, da tega ne odobri, če ugotovi, da je to nevarno za otroka. 

NAKNADNO SE OBVEZUJE, DA BO PRAVOČASNO JAVIL URADU VSAKO SPREMEMBO V ZVEZI Z 
ZGORAJ NAVEDENIMI PODATKI IN TAKO OPROSTI OBČINSKO UPRAVO ODGOVORNOSTI, KI BI 
LAHKO NASTALA V PRIMERU, DA BI PODPISANI/A PISNO NE JAVIL/A MOREBITNIH SPREMEMB. 

 
Datum  _______________                                    Podpis  _____________________________________ 

Opomba: PRILOŽITI  fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta izjavitelja in morebitnih odraslih oseb, ki so 
pooblaščene za spremstvo mladoletnega. 
 

V ZVEZI S PLAČILOM STORITVE IZJAVLJAM, 
□ Da sem poravnal vse pristojbine preteklih let;   □ Da nisem nikoli koristil teh storitev; 

□ Da se obvežem predstaviti kopijo potrdila o plačilu pristojbine za koristenje storitve do petka 8. septembra 2017. 
Takrat mi boste potrdili uporabo in urnik šolabusa; 

Plačilo se opravi na bančni tekoči račun IBAN IT23 U 08928 36491 010000026589, oziroma na blagajni občinske 
zakladnice pri Zadružni kraški banki – Podružnica Dolina, Obrtna cona 507/13 

□ Prilagam/bom priložil najkasneje do petka 8. septembra 2017 fotokopijo potrdila ISEE družinskega jedra otroka, 
SAMO v primeru, da vrednost pokazatelja ISEE ne presega € 7.250,00, kar daje pravico do oprostitve tarife.  
       - o - 

Občina Dolina 
Obvestilo v smislu 13. člena Zd.O. št. 196 z dne 30-06-2003 

 Zaščita osebnih podatkov 
 
Zgoraj omenjeni podatki in podatki, ki so navedeni v priloženi dokumentaciji, so potrebni na podlagi veljavnih zakonskih 

določil za vložitev zadevne prošnje in bodo obdelani, tudi v informacijski obliki, samo v ta namen. Predložitev podatkov je obvezna 
za pravilno izvajanje postopka in brez vseh podatkov se postopek ne začne. Za podatke je odgovorna Občina Dolina, odgovorna 
oseba za postopek pa je Odgovorni O.P. Izobraževanje in šolske storitve.  

Podatke bodo obdelali uslužbenci omenjene službe, sporočeni pa bodo tudi osebkom, ki bodo upravljali službo, in morebiti 
drugim ustanovam in/ali javnim osebam za izpolnitve in obveze predvidene po zakonu, v mejah ki jih le-ta določa in v spoštovanju 
splošnih načel prozornosti, korektnosti in zadržanosti. Podpisnik ima pravico, da se poslužuje določil 7. člena Zd.O. št. 196/2003 
(sprememba, posodabljanje, izbris podatkov, itd.). 
 
Datum  _______________                                    Podpis  _____________________________________ 


