
ZA URAD:

zaporedna št. __________

Kategorija          __________

Občini Dolina
Urad za šole
Dolina, 270
34018 S. Dorligo / Dolina (TS)

UPORABA OBČINSKEGA ŠOLABUSA V Š.L. 2010-11
PROŠNJA PREDHODNE PRIJAVE K STORITVI

(vročiti Uradu za šole v roku do   2/07/2010  )

Opomba: v šolskem letu 2010/11 bo storitev nudena samo otrokom s stalnim bivališčem v občini Dolina, 
ki obiskujejo eno izmed osnovnih/srednjih šol na občinskem prostoru. Upoštevalo se bo izključno prošnje 
predložene na pričujočem obrazcu, ki velja kot predhodna prijava k zadevni storitvi, s prednostno pravico 
glede na prošnje, ki dospejo po 02.07.2010. 

PODPISANI/A  (oskrbnik/ca otroka):

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 2010-11 obiskoval ________ razred osnovne/nižje srednje 

šole  _____________________________ s sedežem v  _______________________________ ,

PROSI
(izberite polja)

da bi se lahko sin/hči posluževal/a službe prevoza preko občinskega šolabusa v šolskem letu 2010/2011 v 
smeri do/iz šole, 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. Draga: glavni trg 4. Jezero: pred cerkvico
5. Boršt: v bližini hišnih št. 60 in sledečih 6. Boršt: v bližini cerkve
7. Zabrežec: “na Gorici” 8. Ricmanje: glavni trg nad cerkvijo 
9. Ricmanje: pred šolo Trniko Zamejski 10. Log:  avtobusna  postaja  pri  hišnih  št.  5  in 

sledečih
11. Pulje: nasproti lokala Bar Mama 12.  Domjo: avtobusna postaja nasproti šole/pred 

šolami
13. Žavlje: avtobusna postaja pri lekarni 14 Frankovec: avtobusna postaja na ul. Muggia
15 Krmenka: nasproti Pizzerije Rosandra 16. Mačkolje: “pri Lipi”
17. Mačkolje: v bližini Gostilne Tul 18. Prebeneg: avtobusna postaja

                



19. Križpot 20. Boljunec: pred šolo Venturini
21. Boljunec: pred šolo Pacifico 22. Dolina: pred šolo Gregorčič
23. Dolina: pred šolo Voranc 24. Druge prošnje za postajo (*):

      ____________________________________

(*) Druge prošnje za postajo se bo upoštevalo samo, če se nahajajo na zgoraj navedeni progi (postaje od št. 1 
do št. 23), v skladu z razpoložljivim časom, ki je potreben za pravočasni prihod v šolo/vrtec.

SEZNANJEN

  da  se  službo  opravlja  BREZ  SPREMSTVA  mladoletnikov,  izrecno  razbremeni  Občino  katerekoli 
odgovornosti v tem smislu.

  Se obvezuje, da bo jamčil lastno prisotnost ali prisotnost druge odrasle osebe, za to izrecno pooblaščene 
– kot izhaja iz pooblastila vsebovanega v pričujočem aktu –,  ki odda/sprejme mladoletnika na postajah po 
predvidenem urniku. 

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

IZJAVLJA, da je obveščen, da

• zaradi omejenega števila mest na šolabusih, imajo šolarji osnovnih šol prednost pred ostalimi;
• službo se bo jamčilo v skladu z razpoložljivimi mesti v šolabusih in z organizacijo službe;
• 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, ...); capacità
• službo  šolskega  prevoza  se  smatra  kot  službo na  individualno  prošnjo,  s  plačilom odgovarjajoče 
pristojbine s strani uporabnikov.

.
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.

- 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, dr. Igor Giacomini. 

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  ___________________________________



POOBLASTILO

Podpisani/a, oče/mati mladoletnika _________________________________  , pooblašča sledeče osebe, 
da spremljajo omenjenega mladoletnika pri koriščanju šolabusa:

1) _______________________    št.  osebne  izkaznice   ____________________  tel. 

_______________

2) _______________________    št.  osebne  izkaznice   ____________________  tel. 

_______________

3) _______________________    št.  osebne  izkaznice   ____________________  tel. 

_______________

Datum  _____________                             Podpis   ____________________________________


