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 (zakoniti zastopnik): _____________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ________________________________________________________________
Kontakt: __________________________________________________________________________________
Davčna številka:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Številka transakcijskega računa vlagatelja:
___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___

vlagam:

VLOGO
ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA-BREZPLAČNI ŠOLSKI PREVOZ
1. Za učenca _________________________________________ datum rojstva _______________________
2. Prebivališče učenca ____________________________________________________________________
3. Obdobje osnovnošolskega izobraževanja od ______________________ do ______________________
4. Kraj izobraževanja po odločbi o usmeritvi __________________________________________________
5. Vlogo dajem zaradi plačila šolskega prevoza na podlagi odločbe o usmeritvi
6. Povračilo stroškov za prevoz uveljavljam na najkrajši relaciji


od najbližjega postajališča _____________________________________________________________

do šole –ustanove _____________________________________________________v dolžini ________ km;


od prebivališča otroka _________________________________________________________________

do šole –ustanove _____________________________________________________v dolžini ________ km;
Ustrezno označi:

☐ v eno smer

☐ v obe smeri

7. Povračilo stroškov uveljavljam za plačilo stroškov izvedbe prevoza (ustrezno označi):

☐ z javnim prevoznim sredstvom
Kraj in datum: ______________________

☐ osebnim vozilom
__________________________
(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
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Navodilo za izpolnitev vloge:
Splošni podatki:
Vlagatelj: Vpišejo se podatki enega izmed staršev ali zakonitega zastopnika.
Stalno prebivališče: Navedite naslov stalnega prebivališča vlagatelja
Davčna številka in številka transakcijskega računa: Vpišite podatke za vlagatelja, ki bo tudi prejemnik
plačila
Izpolnitev vloge:
1. Navedite polno ime in priimek učenca, za katerega se vlaga vloga.
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,
skladnega z odločbo o usmeritvi.
4. Navedite kraj izobraževanja v katerega se otrok vozi, skladno z odločbo o usmeritvi.
5. Plačilo šolskega prevoza po odločbi o usmeritvi:
V 6. členu Pravilnika o organiziranju in povračilu stroškov šolskega prevoza v občini Apače je v zvezi s
plačilom določeno naslednje:
»Vloga se daje za povračilo stroškov prevoza za otroka, ki mu je z odločbo o usmeritvi priznan strošek
prevoza. Višina zneska kritja stroškov prevoza za upravičenca, ki izpolnjujejo pogoje za povračilo
stroškov prevoza, je določena z odločbo in je lahko v višini kilometrine ali mesečne karte javnega
prevoznega sredstva.
Povračilo stroškov v višini kilometrine se določi skladno s petim odstavkom 3. člena Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. »

6. Navedite relacijo (kraj od koder se otrok dejansko vozi in kraj v katerem obiskuje šolo-ustanovo)
ter razdaljo za navedeno relacijo v km. Izpolnite eno izmed navedenih možnosti.
7. Obkrožite eno izmed navedenih možnosti, ki jo dejanske uporabljate pri izvedbi prevoza.
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