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V L O G A 

ZA UVELJAVITEV POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA  

ŠOLOOBVEZNIH OTROK IN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

 

Vlagatelj (ica): ________________________________________________________ 

                                        (ime in priimek starša oz. skrbnika) 

 

Prebivališče: _______________________________________________________________                                     

  

Davčna številka: ________________________________________________________ 

 

Telefon*:   ________________________________________________________ 

 

Številka osebnega računa vlagatelja: ____________________________________________.

  

Na podlagi Pravilnika povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s 

posebnimi potrebami v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 121/2020), v šolskem 

letu _______________ , uveljavljam pravico do povračila stroškov prevoza za  

 

otroka/otroke:__________________________________________________________ 

 

Dejansko bivališče: ____________________________________________________ 

 

Razred, OŠ:  __________________________________________________________  

 

Šolanje v matičnem šolskem okolišu            DA                            NE  

 

Oddaljenost od bivališča do šole: _____________ km 

 

Otrok s posebnimi potrebami        DA                     NE. 

 

Vlogi prilagam: 

- Odločbo o usmeritvi, v kateri je opredeljena pravica do prevoza (za otroke s posebnimi 

potrebami) 

 

 

V ____________________, dne _________________ 

 

Podpis vlagatelja (ice): 

               ___________________________ 

 
 

Dokumenti in dejanja na podlagi te vloge so v skladu s 14. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah 

oproščeni plačila upravne takse. 

 
*Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Več o tem v nadaljevanju v obvestilu o varstvu 

podatkov. 

 
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

http://www.moravske-toplice.si/
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- 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. 

- 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.moravske-toplice.si/za-obcane/varstvo-osebnih-

podatkov/  
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