
   

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

IZJAVA O PRAVICI  DO BREZPLAČNEGA PREVOZA  
 za učenca, ki je upravičen do brezplačnega prevoza v šolo/iz šole,  

 skladno s 56. členom Zakon o osnovni šoli (ZOš; Ur. l. RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) 
 
 
Spodaj podpisani/a _________________________________________________________________,  
                                                               (ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika – tiskano)  

stanujoč __________________________________________________________________________ 
                                                                (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta) 

 

I  Z  J  A  V  L  J  A  M ,  
 

da bo moj otrok___________________________________________, ki bo v šolskem letu 2021/2022                                                                                                                           
                                                           (ime in priimek – tiskano)  

učenec/učenka 1. razreda, v šolskem letu 2021/2022 koristil organizirani prevoz: 
 (ustrezno obkrožite) 
a. od doma do šole (prihod v šolo) 

b. od šole do doma (odhod iz šole) 

c. v obe smeri  

 

Vstopna in/ali izstopna postaja (seznam na hrbtni strani)______________________________________ 

je oddaljena _____ , _____ km od Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 

Nova Gorica (razdalja naj bo določena na eno decimalko, npr. 1,4 km).  

 
Izjava velja le za učence s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki ne morejo koristiti brezplačnega mestnega 
prevoza in učence, katerih bivališče je več kot štiri kilometre oddaljeno od šole. Na osnovi podpisane izjave, bo osnovna 
šola uvrstila učenca na seznam vozačev. Za učence, ki so navedeni na seznamu učencev vozačev bo Mestna občina Nova 
Gorica organizirala in financirala prevoz učencev. 
Učenci vozači bodo prejeli vozovnico za avtobus s strani ponudnika,  s katerim je urejena storitev prevozov učencev s 
prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica.  
S podpisom izjave, starši soglašate, da Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica posreduje osebne podatek (ime, 
priimek, razred, oddelek, naslov, relacija/smer vožnje/vstopna postaja) tretjim osebam, s katerimi ima Osnovna šola 
Frana Erjavca Nova Gorica urejeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov za izključno pravico za izvajanje javnega 
linijskega prevoza in zagotavljanja sredstev za prevoze učencev osnovne šole.  

 
 
Datum: ___________________  Podpis staršev/skrbnika:________________________________  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999


   

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

ŠOLSKI  AVTOBUS  
 

Proga 1:  Merkur1 – Mandrija – Ajševica – Loke – Kromberk – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Postaje:  
Rožna Dolina – Merkur1 

Rožna Dolina – Merkur2 

Bajta   

Ajševica – vrh   

Ajševica – Šterk   

Mandrija  

Ajševica – hišna št. 41  

Spodnje Loke – Peloz   
Ulica Vinka Vodopivca 125 
Ulica Vinka Vodopivca 104 A   

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

 
Proga 2: Pod Škabrijelom – Kekčeva pot – Pod Škabrijelom – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 2: Damber – Pavšičevo naselje – Varda – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 3: Breg – Podrob  – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 4: Loke – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 5: Stara Gora – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 


