OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

Splošni podatki:
VLAGATELJ: ______________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ________________________________________________________________
Kontakt: __________________________________________________________________________________
vlagam:

VLOGO
ZA ORGANIZACIJO BREZPLAČNEGA PREVOZA
ZA CELOTNO OBDOBJE OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
1. Za učenca ______________________________________ datum rojstva _______________________
2. Prebivališče učenca _________________________________________________________________
3. Obdobje osnovnošolskega izobraževanja od leta _________________ do leta _________________
4. Šolski okoliš (ustrezno označi)

☐ Apače

☐ Stogovci

5. Kraj izobraževanja ___________________________________________________________________
6. Vlogo dajem zaradi :
(obkroži ustrezno in glej prilogo)

6.1

vpisa v 1. razred v matičnem šolskem okolišu

6.2

oddaljenosti prebivališča do matične šole več kot 4 km

6.3

na poti do matične šole je ogrožena varnost

6.4

vpisa iz šolskega okoliša podružnične šole Stogovci v matično šolo Apače

6.5

oddaljenosti prebivališča do najbližjega postajališča več kot 2 km

7. Brezplačni šolski prevoz potrebujem na relaciji
od najbližjega postajališča _____________________________ do šole ____________________________
 v eno smer:
 v obe smeri

☐ PRIVOZ
☐

☐ ODVOZ

8. Oddaljenost od prebivališča do najbližjega postajališča je _______________________________ m.
9. Oddaljenost od najbližjega postajališča do šole je _____________________________________ km.

Kraj in datum: ______________________

__________________________
(podpis vložnika)

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.

Navodilo:
Vlogo za organizacijo brezplačnega prevoza morajo oddati starši za učence, ki bodo z novim šolskim letom
vpisani v 1. razred osnovne šole.
Vlogo oddajo tudi tisti starši, ki vloge za brezplačni prevoz še niso oddali, pa tekom šolanja želijo, da se
učenec vozi z avtobusom.
Vlogo je potrebno oddati do 20.4. za naslednje šolsko leto matični osnovni šoli.
Vsako spremembo prebivališča učenca, kateremu je izdana letna vozovnica, mora vlagatelj sporočiti šoli in
občini Apače.

Navodilo za izpolnitev vloge:
Splošni podatki:
Vlagatelj: Vpišejo se podatki enega izmed staršev ali zakonitega zastopnika.
Stalno prebivališče: Navedite naslov stalnega prebivališča vlagatelja

Izpolnitev vloge:
1. Navedite polno ime in priimek ter datum rojstva učenca, za katerega se vlaga vloga. Če se vlaga za več
učencev, je potrebno izpolniti vlogo za vsakega otroka posebej.
2. Navedite naslov prebivališča, od koder učenec prihaja v šolo.
3. Navedite leto vpisa v 1. razred osnovne šole in leto zaključka osnovno šolskega izobraževanja.
4. Obkrožite podatek, v kateri šolski okoliš spada kraj, kjer ima učenec prebivališče.
5. Navedite podatek, v katero šolo je vpisan učenec: ali OŠ APAČE ali POŠ STOGOVCI.
6. Obkrožite podatek, za kateri namen uveljavljate brezplačni prevoz in s tem pridobitev letne karte:
6.1. Obkroži se za učence, ki bodo z novim šolskim letom vpisani v 1. razred;
6.2. Obkroži se za učence od 1. do 9. razreda šolskega okoliša OŠ Apače za relacijo od
prebivališča učenca do OŠ Apače in za učence od 7. – 9. razreda šolskega okoliša podružnične
osnovne šole Stogovci za relacijo od prebivališča do OŠ Apače;
6.3. Obkroži se za učence, ki so oddaljeni od prebivališča do šole (tako do OŠ Apače kot do
podružnične šole Stogovci) manj kot 4 km in je na njihovi poti v šolo ogrožena varnost (Po sklepu
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na poteh, po katerih poteka linijski avtobusni
prevoz ogrožena varna pot v šolo, razen pot od Segovc do Apač, ki je zaradi izgrajenega pločnika
varna);
6.4. Obkrožijo se za učence do 6. razreda, ki obiskujejo OŠ Apače, njihova matična šola pa je
podružnična šola Stogovci
6.5. Obkroži se vse tiste učence, ki imajo od prebivališča do najbližjega postajališča več kot 2 km
7. Navedite IME NAJBLIŽJEGA POSTAJALIŠČA NA KATEREM BO UČENEC VSTOPIL NA AVTOBUS
ter IME ŠOLE v katero se učenec vozi.
Obkrožite podatke, ali se bo vozil v šolo v OBE SMERI ali samo v ENO SMER. Če se bo učenec vozil
samo v eno smer obkrožite ali za dovoz v šolo ali odvoz iz nje.
8. Vpišite metre oddaljenosti od prebivališča učenca do postajališča, na katerem učenec vstopa in izstopa
na avtobus.
9. Vpišite število km na dve decimalki (na primer 4,18 km), oddaljenosti od postajališča, ki ste ga napisali
pod zap. Št. 8 do šole, ki jo otrok obiskuje.
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