
Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu 
Šentjanž pri Dravogradu 88 
Tel.: 02 8786666 
 
 
OBVESTILO STARŠEM, KI SO OPRAVIČENI DO  BREZPLAČNEGA ŠOLSKEGA PREVOZA   
 
Osnovna šola v skladu s predpisi, občini vsako leto posreduje predlog organizacije šolskih 
prevozov in seznam upravičenih učencev vozačev po posameznih relacijah. 
Za pripravo predloga relacij, točnih in prilagodljivih voznih redov vas prosimo za 
sodelovanje.  
 
Pravica do brezplačnega prevoza je opredeljena v 56. členu Zakona o osnovni šoli: 

- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče 
oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.  

- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega 
prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ 
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti 
v šolo.  

- Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima 
pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval 
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.  
 

K sodelovanju vabimo starše, katerih otroci bodo koristili brezplačne organizirane 
prevoze in tiste starše, kateri ste za otroke upravičeni do povračila znižanih stroškov 
prevoza – za smeri, kjer ni organiziranih brezplačnih prevozov.  
 
Občina je pripravila obrazce - Vloge za brezplačen prevoz učenca v osnovno šolo 
2014/2015, na osnovi katerih bomo pripravili predlog in ga posredovali občini, 
naročniku šolskih prevozov na podlagi javnega razpisa.  
 
V kolikor vloge ne boste oddali, ali jo boste oddali po roku, otroka ne bomo mogli uvrstiti 
na seznam uporabnikov brezplačnega organiziranega prevoza in se bo smatralo, da 
pravice ne želite uveljavljati. Prosimo, da navedeno sprejmete z razumevanjem. 
 
Vloge so na voljo na:  
1. Spletnih straneh šole 

2. Spletnih straneh Občine Dravograd  

3. V tajništvu šole 

4. V vložišču Občine Dravograd  
 
V kolikor se vaš otrok šola v matičnem šolskem okolišu, je potrebno vlogo oddati na šoli, 
v kolikor pa se vaš otrok šola izven matičnega šolskega okoliša pa na Občino Dravograd. 
Rok je  do četrtka, 17. aprila 2014.  
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