1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole Borovnica,
– upravičence do šolskega prevoza in do povračila stroškov prevoza,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov,
– določitev višine povračila stroškov in način izplačevanja sredstev,
– nadzor.
5. člen
(skupina za organiziranje šolskih prevozov)
(1) Župan imenuje skupino za organiziranje šolskih prevozov, v kateri so po en predstavnik Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Borovnica, en predstavnik šole in en javni uslužbenec za področje družbenih
dejavnosti.
(2) Skupina vsako leto najkasneje do 1. avgusta tekočega leta potrdi relacije in postajališča ter potrjuje
upravičence za brezplačen za organiziran šolski prevoz in za organiziran prevoz z doplačilom.
6. člen
(obveznosti šole)
(1) Šola do 15. maja tekočega leta učencem razdeli obrazce za prijavo na prevoz. Na podlagi prejetih prijav
šola pripravi sezname prijavljenih upravičencev do brezplačnega prevoza in do prevoza z doplačilom in jih
posreduje na Občino Borovnica skupini za organiziranje šolskih prevozov najkasneje do 30. maja 30. junija
tekočega leta za obdobje naslednjega šolskega leta.
(2) Šola mora učencem vozačem v času čakanja na pouk oziroma na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno
varstvo v šoli. Jutranje varstvo mora zagotoviti za vse vozače, katerih prihod v šolo je po voznem redu več kot 20
minut pred začetkom pouka ali je prevoz iz šole po voznem redu več kot 10 minut po koncu pouka in učenci niso
vključeni v podaljšano bivanje.
(3) Šola obvesti starše o upravičenosti učenca do brezplačnega prevoza ali prevoza z doplačilom ter najkasneje
do začetka šolskega leta s starši sklene pogodbe za upravičence do prevoza z doplačilom.
8. člen
(organiziran prevoz z doplačilom)
(1) Učencu, ki na podlagi drugega člena tega pravilnika ni upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza
in je od matične šole oddaljen več kot dva kilometra, 1,5 kilometra, se lahko omogoči organiziran prevoz z
doplačilom na obstoječih relacijah, če to dopuščajo kapacitete obstoječih brezplačnih prevozov. Če je prijavljenih
več otrok, kot je kapacitet, imajo prednost učenci nižjih razredov in učenci, katerih pot v šolo je daljša.
(2) Višina doplačila je enaka za vse učence in znaša 0,50 EUR na dan. Doplačilo obračuna šola. Za pobrana
sredstva doplačila se zmanjšajo obveznosti občine za jutranje varstvo vozačev.
(3) Otrok je vključen v prevoz z doplačilom za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, odjave so mogoče le
z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (prešolanje, sprememba prebivališča ipd.).
Starši mesečno poravnavajo svoje obveznosti šoli na podlagi prisotnosti otroka v šoli.

