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2'H5. Pnvilnik o spremembi pnvilnika
Borwnica, stran 5899.

o

organiziranju iolskih prevozovvObiini

Na podlagi 21 . tlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. g4to7 uradno preaisdeno
besedilo, 76108,79109, s1t1o, 4ot't2 - zuJF, 14t1s zuuJFo, 11/18 zspDSLS-1,
3o/.18, 61/20 _
ZIUZEOP-Ain 80120 - ZIUOOPE) in 15. 6lena Statuta Obdine Borovnica (Uradni tist RS,
St. 67/16) je
.14.
Obdinski svet Obeine Borovnica na
seji dne 30. 6. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o organiziranju solskih prevozov v obdini
Borovnica
1. 6len

S tem pravilnikom se dolodajo spremembe in

dopolnifue Pravilnika

o

organiziranju Solskih

prevozov v Obdini Borovnica (Uradni list RS, St. 66/1g).

2. dlen

V

1

.

clenu se crta peta alineja

3. dlen

Drugi odstavek 5. dlena se spremeni, tako da se glasi: >skupina vsako leto najkasneje
do
1 avgusta tekodega leta potrdi relacije in postajali56a ter potrjuje upravidence za brezpladen prevoz
in za prevoz z doplaiilom.(

4.6len
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prvi odstavek 6. alena se spremeni, tako da se glasi: >Sola do 15. maja tekodega leta ucencem
prijavlienih
razdeli obrazce za prijavo na prevoz. Na podlagi prejetih prijav Sola pripravi sezname
juniia tekocega
udencev in lih posreduje skupini za organiziranie Solskih prevozov najkasneje do 30

leta za obdobie naslednjega Solskega leta.<
do
Doda se tretii odstavek 6. 6lena, ki se glasi: >Sola obvesti starse o upravidenosti u6enca
leta s star5i
brezpla6nega prevoza ali prevoza z dopladilom ter najkasneje do zadetka Solskega
sklene pogodbe za upraviEence do prevoza z doplaailom'(

5.6len
tega
Prvi odstavek 8. 6lena se spremeni, tako da se glasi: >Udencu, ki na podlagi drugega clena
pravilnika ni upraviden do brezpladnega organiziranega prevoza in je od matidne Sole oddalien ve6

kot 1 ,5 kilometra, se lahko omogoai organiziran ptevoz z dopladilom na obstojedih relaciiah, de to
je kapacitet'
dopusdajo kapacitete obstojeaih brezplacnih prevozov. ee je prijavlienih ve6 otrok' kot
imajo prednost uaenci nizjih razredov in udenci, katerih pot v Solo je daljsa'<
das
Doda se tretji odstavek 8. 6lena, ki se glasi: >Otrok je vkljuden v prevoz z dopladilom za
mora
trajanja pouka za celotno Solsko leto, odjave so mogode le z odstopno pisno izjavo, na kateri
biti naveden upraviden razlog (presolanje, sprememba prebivaliSda ipd.). starsi mesedno

poravnavaio svoje obveznosti Soli na podlagi prisotnosti otroka v Soli

<

6.6len
Ta pravilnik za6ne veljati naslednji dan po obiavi v Uradnem listu Republike

slovenije

St. ooz-oooolzote-z
Borovnica, dne 30. junija 2021

Zupan
Obdine Borovnica

Bojan eebela

Z2

