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

 
 

PROŠNJA ZA KORISTENJE DOPOLNILNE SLUŽBE SPREMLJANJA OTROK 
PRED IN PO POUKU V Š.L. 2011-12 

 

VROČITI občinskemu Uradu za izobrazbo DO NAJKASNEJE 14.10.2011 po enemu izmed sledečih načinov: 

• ob urniku odprtja urada za javnost: ZJUTRAJ: ob torkih in četrtkih od 10.00 do 12.00 ure, POPOLDNE: ob 

sredah od 15.00 do 17.00 ure,  

• po faksu na št.  040/228874 

• po elektronski pošti na naslov: solstvo@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it 

 

Podpisani/a  (oskrbnik/ca otroka): 

PRIIMEK ____________________________________ IME _________________________________ , 

s stalnim bivališčem v _______________________________________________ Pokr. ______________ 

v ulici ____________________________________________ št. _________ poštna št. _______________ 

davčna številka 

 

tel.dom ____________________ tel.delo ____________________ prenosni tel. ____________________ , 

e-pošta ____________________________________________________ 
 

PROSIM 
za vpis k dopolnilni občinski službi spremljanja mladoletnika/ce pred in po pouku: 

 

PRIIMEK __________________________________ IME ____________________________________ , 

rojene/ga v __________________________________  Pokr.. __________  dne ____________________ , 

bivajoče/ga v ______________________________________________________ Pokr. ______________ 

v ulici ____________________________________________ št. _________ poštna št. ______________ , 

ki obiskuje ______ razred osnovne šole  ______________________________ 

z izbiro sledeče tipologije storitve: 

□  pred poukom (od ponedeljka do petka od 7.35 do 8.05 ure – 30 minut) v osnovni šoli “Pacifico” v 
Boljuncu; 

□  po pouku (ob ponedeljkih in četrtkih od 13.10 do 15.10 ure – 2 uri) v osnovni šoli “Frank” z začasnim 
sedežem v Naselju Sv. Sergija v ul. Forti 15; 
 

V ta namen podpisani/a, v celoti seznanjen/a s kaznimi, ki jih predvideva Kazenski Zakonik in Posebni 
Zakoni v slučaju lažnih izjav in izkazovanja ter uporabe lažnih aktov ali aktov, ki vsebujejo podatke, ki ne 
odgovarjajo več resnici (76. čl. O.P.R. 445/2000),  

                                



IZJAVLJAM, DA SEM SEZNANJEN, DA 

• je pričujoča prošnja veljavna samo za š.l. 2011/2012; 

• dopolnilne službe spremljanja pred in po pouku spadajo med storitve na individualno prošnjo, s plačilom 
odgovarjajoče pristojbine s strani uporabnikov. V smislu smernic občinskega odbora, odobrenih s 
sklepom št. 131/g z dne 19/09/2011, so zadevne vsote v celotno breme uporabnikov; 

• cena za storitev se lahko spremeni in sicer poveča ali zmanjša, glede na število vpisanih; 

• prošnja za vpis bo sprejeta samo po plačilu PRVEGA OBROKA, ki je enak POLOVICI zneska letne 
tarife službe za leto 2011-12, medtem ko se bo razliko, ki se jo izračuna na podlagi dejanskega pristopa k 
službi (več otrok se vpiše, nižja bo cena), poravnalo kasneje, po prejemu odgovarjajoče poštne položnice s 
strani Občine; 

• razčlenitev pristojbin za š.l. 2011-12, izračunana na podlagi števila uporabnikov, ki so prosili za uvedbo 
storitve, je sledeča:  

Šola A.Frank 

Letna individualna tarifa € 125,08 

Mesečna individualna tarifa  € 12,51 Št. prositeljev storitve 21 

1. OBROK, ki ga je treba 
poravnati 

€ 62,54 

 

Šola U.Pacifico 

Letna individualna tarifa € 110,42 

Mesečna individualna tarifa  € 11,04 Št. prositeljev storitve 15 

1. OBROK, ki ga je treba 
poravnati € 55,21 

• Vplačilo se bo lahko izvedlo samo na poštni tekoči račun 12199345 ali na bančni tekoči račun IBAN IT23 
U 08928 36491 010000026589 Ustanove, oziroma na blagajni občinske zakladnice pri Zadružni kraški banki – 
Podružnica Dolina (Obrtna cona, 507/13), z navedbo sledečega vzroka: SLUŽBA SPREMLJANJA 
PRED/PO POUKU Š.L. 2011/12 z IMENOM in PRIIMKOM OTROKA in nazivom obiskovane ŠOLE – 
1. OBROK. 

Opomba.: pričujoči prošnji je treba PRILOŽITI kopijo potrdila o vplačilu. 

 
IZJAVLJAM, da 

(izberite polja) 

• podatki drugega starša so sledeči: 

PRIIMEK ____________________________________ IME _________________________________ , 

s stalnim bivališčem v _______________________________________________ Pokr. ______________ 

v ulici ____________________________________________ št. _________ poštna št. _______________ 

davčna številka 

 

tel.dom ____________________ tel.delo ____________________ prenosni tel. ____________________ , 

e-pošta ____________________________________________________ 

                                



• po zaključku službe varstva po pouku: 

□ z izjemo staršev ni nihče pooblaščen, da sprejme v varstvo otroka od službe varstva po pouku; 

□ osebe, ki so pooblaščene, da sprejmejo v varstvo otroka po zaključku storitve so:  

1) _______________________   št. osebne izkaznice  __________________ tel. _______________ 

2) _______________________   št. osebne izkaznice  __________________ tel. _______________ 

3) _______________________   št. osebne izkaznice  __________________ tel. _______________ 

• bi se upoštevalo sledeče informacije v zvezi z zasebnostjo mladoletnika, zato da bi se slednjemu jamčilo 
primerno storitev glede na njegove morebitne posebne potrebe: 

□ Ni znano, da bi otrok imel kako zdravstveno težavo in/ali da bi fizično ali psihično stanje otroka lahko 
bistveno vplivalo na izvajanje storitve (npr. motnje, alergije, bolezni ali drugo); 

□ Otrok trpi za patologijo in/ali je podvržen zdravstveni negi in/ali je v problematičnem psiho-
fizičnem stanju, ki vpliva/jo na izvajanje storitve (s tem v zvezi se priloži ustrezno zdravstveno 
potrdilo.) 

 
SE OBVEZUJEM,  

• da bom pravočasno javil občinskemu Uradu za šole vsako spremembo v zvezi z zgoraj navedenimi 
podatki (podatki o bivališču, šola/razred, ki jo/ga otrok obiskuje, zdravstveno stanje itd.) in tako oprostil 
Občinsko upravo odgovornosti, ki bi lahko nastale v primeru, da bi podpisani/a pisno ne javil/a 
morebitnih sprememb. 

 

Datum  _______________                                         Podpis  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

- o - 

 
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  _____________________________________ 

 

Opomba: PRILOŽITI: 

1) Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta izjavitelja. 
2) Kopijo potrdila o plačilu PRVEGA OBROKA za koriščenje storitve v š.l. 2011-12. 

3) Morebitna zdravniška potrdila. 
 


