
 
 

  

VLOGA ZA BREZPLAČEN ORGANIZIRAN PREVOZ, ZA VKLJUČITEV V 
ORGANIZIRAN PREVOZ OZ. ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA 

 
 

Izpolnjeno vlogo za vključitev v prevoz je potrebno poslati na šolski mail 
 o-mislinja.mb@guest.arnes.si  najkasneje do 26.2.2021.  

Prosimo, da starš, ki uveljavlja prevoz za več svojih otrok in vstopajo na isti 
postaji ter obiskujejo isto šolo, za vse skupaj izpolnijo eno vlogo.  

Prosimo za popolno izpolnjene vloge. 
 

1. PODATKI O UČENCU1 
 

Ime in priimek  
 

Prebivališče  
 

Razred, ki ga bo obiskoval v šolskem letu 
2021/2022 

 

Osnovna šola  

Priimek in ime starša oz. zastopnika  

Elektronska pošta starša oz. zastopnika*  

Telefonska številka starša oz. zastopnika*  

Oddaljenost od prebivališča do šole (najkrajša 
pot) 

 
____________ km 

Šolo obiskuje v svojem šolskem okolišu – 
Občina Mislinja ima samo en šolski okoliš 
(ustrezno obkrožite) 

DA             NE 

Vpišite šolski okoliš (Šmartno, Slovenj Gradec, 
Velenje, Vitanje ipd.) 

 

Relacija  

Vstopna postaja v letu 2020/2021  

Vstopna postaja v letu 2021/2022 (vpišite le v 
primeru spremembe) 

 

 
 

2. ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 UVELJAVLJAMO: 
 
A) PRAVICO DO BREZPLAČNEGA ORGANIZIRANEGA PREVOZA (ustrezno obkroži) 

 
A1. učenec obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu občine Mislinja in je njegovo 
prebivališče do matične osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre, 
 
A2. učenec obiskuje prvi razred v matičnem šolskem okolišu in ima na poti od doma do 
šole spremstvo, 
 
A3. učenec obiskuje šolo v matičnem šolskem okolišu, pristojni organ za preventivo v 
cestnem prometu pa je ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena učenčeva 
varnost, 

                                                           
1 Izrazi v moški obliki so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega, kot za osebe ženskega spola. 
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A4. učenec je otrok s posebnimi potrebami do vključno 26 leta. K vlogi je potrebno priložiti 
odločbo o usmeritvi. V primeru, da ste odločbo priložili v prejšnjem letu in je ta še veljavna, 
odločbe ni potrebno priložiti. 
 
A5. učenec obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu občine Mislinja, vendar stalno ali 
začasno prebiva izven Občine Mislinja (o upravičenosti odloča tehnična komisija v okviru 
Sveta za preventivo v občini Mislinja). 
 
 
B) PRAVICO DO POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA (ustrezno obkroži) 
 
B1. Učenec je prvošolec brez spremstva, kar je pogoj za koriščenje brezplačnega 
organiziranega prevoza, 
 
B2. Učenec je upravičen do brezplačnega šolskega prevoza, vendar ga občina zaradi 
odročnega kraja, premajhnega števila upravičencev za organiziran šolski prevoz, 
nevarnega dostopa  do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, 
starši pa soglašajo, da ga vozijo sami, 
 
B3. Učenec obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva in ima pravico 
do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v 
šolskem okolišu, v katerem prebiva; 
 
B4. Učenec se je med šolanjem preselil v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu 
z določbami Zakona o osnovni šoli dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan, 
 
B5. Učenec je otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi v usmeritvi, starši 
pa soglašajo, da za prevoz poskrbijo sami, 
 
B6. Učenec je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje 
dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot 4 
kilometre.  
 
 
C) PRAVICO DO ORGANIZIRANEGA PREVOZA OSTALIM  
 
V skladu z 11. členom Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov 
prevoza v Občini Mislinja lahko učenec, ki obiskuje osnovno šolo v matičnem okolišu in ni 
upravičen do brezplačnega šolskega prevoza in je od matične šole oddaljen več kot 1,5 
kilometra, se lahko vključi na obstoječe relacije, če je na organiziranem prevozu dovolj 
prostora. V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem 
avtobusnem prevozu ali kombiniranem vozilu imajo prednost na organiziranem prevozu 
mlajši otroci. V primeru, da je na organiziranem prevozu prostor, lahko le-tega  koristijo tudi 
otroci, ki so od doma do šole oddaljeni manj 1,5 kilometra zaradi posebnih razlogov (npr. 
bolezen). 
 
Oddaljenost do šole (ustrezno obkroži) 
 
C1. Več kot 1,5 kilometer 
C2. Manj kot 1,5 kilometer 
 
Navedite razloge, zakaj bi se otrok vključil na obstoječe relacije: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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3. IZJAVA STARŠA OZ. SKRBNIKA in SOGLASJE ZA VZPOSTAVITEV, VODENJE 
ZBIRK IN OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
Priimek in ime starša oz. skrbnika: ________________________________________ 
 
Izjavljam, da sem seznanjen/-a: 
- z zakonsko dolžnostjo, da kot starš oz. skrbnik skrbim ali izvajam nadzor nad otrokom, 

ko je ta udeležen v cestnem prometu (1. odstavek 7. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa2), 

- glede dolžnosti presoje samostojnega sodelovanja svojega otroka v cestnem prometu, 
kot to določa 8. odstavek 87. člena Zakon o pravilih cestnega prometa.3 

 
 Vlagatelj daje tudi pisno soglasje Občini Mislinja in sem seznanjen: 

- da lahko Občina Mislinja v zvezi z reševanjem te vloge, v skladu z zakonodajo s 
področja varstva osebnih podatkov, preveri podatke, podane v tej vlogi in prilogah; 

- da lahko obdeluje moje osebne podatke in podatke mojih družinskih članov, podane s 
to vlogo in prilogah; 

- da lahko upravni organ pridobi osebne podatke le na podlagi izrecne pisne privolitve 
stranke; 

- da bodo moji osebni podatki, podani s to vlogo in prilogah, hranjeni v arhivu Občine 
Mislinja 10 let; 

- da lahko brez navedbe razloga to soglasje prekličem; 
- da se bodo podatki, podani s to vlogo in prilogah posredovali partnerjem, ki so vključeni 

v postopek, ki je predmet podane vloge in da se podatki za druge namene ne bodo 
uporabljali.  

 
Vlagatelj jamči s podpisom, da so vsi podatki, navedeni v vlogi in prilogah, resnični. O vseh 
spremembah navedb v tej vlogi in prilogah bom šolo obvestil najkasneje v roku 8 dni po 
nastanku.  
 
Kraj in datum, ___________________ 
 
 
       Podpis starša oz. skrbnika: 
 
      _______________________________ 

 
 
 
 
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke zbiramo le zaradi obdelave vaše 
vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*), obvezni in brez 
le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi 
nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. 

Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka, označenega z zvezdico (*) ne posredujete, to ne bo 
vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o telefonski številki oziroma elektronski pošti bomo uporabili za namen lažje 
komunikacije glede te vloge. 

                                                           
2 Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je 
ta udeležen v cestnem prometu. 
3 Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki 
prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi 
razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom. 
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S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi 
vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši 
spletni strani: https://www.mislinja.si/GDPR. 

 
PRILOGA 1 
Izpolnijo starši oz. skrbniki učenca, ki uveljavlja pravico do brezplačnega prevoza učenca 
prvega razreda.  
 

Ime in priimek starša oz. skrbnika  

Naslov  

Kraj   

 
SOGLAŠAM 

 
da je _________________________________________ (ime in priimek učenca), učenec  
 
prvega razreda Osnovne šole _________________________ vključen v organiziran 
prevoz. 
 
V zvezi s tem izjavljam, da ima skladno s 7. odstavkom 87. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa na poti v šolo in iz šole spremstvo  
 
_______________________________________________(ime in priimek spremljevalca),  
 
starost __________________ let (navedite starost spremljevalca na dan 1.9.2021). 
 

 
Kraj in datum, ___________________ 
 
 
 
 
       Podpis starša oz. skrbnika: 
 
      _______________________________ 
 
 
 
      Podpis starša oz. skrbnika spremljevalca4: 
 
 
 
      _______________________________ 
 

 
 
 

                                                           
4 Podpisan starš oz. skrbnik spremljevalca dajem pisno soglasje in sem seznanjen:- 

- da lahko Občina Mislinja v zvezi z reševanjem te vloge, v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, preveri 
podatke, podane v tej vlogi in prilogah; 
- da lahko obdeluje moje osebne podatke in podatke mojih družinskih članov, podane s to vlogo in prilogah; 
- da lahko upravni organ pridobi osebne podatke le na podlagi izrecne pisne privolitve stranke; 
- da bodo moji osebni podatki, podani s to vlogo in prilogah, hranjeni v arhivu Občine Mislinja 10 let; 
- da lahko brez navedbe razloga to soglasje prekličem; 
- da se bodo podatki, podani s to vlogo in prilogah posredovali partnerjem, ki so vključeni v postopek, ki je predmet podane vloge 
in da se podatki za druge namene ne bodo uporabljali.  
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