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Zadeva: dopolnitev vloge (po dopisu št. 600 – 17/2018-5) 

 

Spoštovani, 

na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006-UPB in 102/2007) je lokalna skupnost 

dolžna zagotavljati učencem brezplačen prevoz do osnovne šole, če je njihovo prebivališče oddaljeno 

več kot 4 km od osnovne šole. Zato je tudi občina Izola za otroke iz zaledja zagotovila avtobusni 

prevozov (Medoši – Korte – Izola).  

Glede na to, da je kar nekaj otrok (v prilogi), ki prebiva na območju Jagodje - Dobrava (od gostilne Jasna 

proti Strunjanu) in se šola v Izoli (v OŠ Vojke Šmuc, OŠ Livade in OŠ Dante Alighieri), vas prosimo za 

ureditev organiziranega šolskega prevoza.  

Glede na število otrok in na konfiguracijo cest na tem območju, predlagamo uporabo manjšega mini - 

busa ali kaj podobnega, ki bi otroke pobral po cesti, ki gre od cerkvice Loretske mati Božja proti 

strunjanski dolini (t.i. stara cesta – poglej prilogo 1). Kar se pa tiče postajališč, predlagamo, da si 

območje skupaj ogledamo in najdemo rešitev, ki bo ustrezna in varna za naše otroke. 

Hkrati bi vas rad seznanili z dejstvom, da je prometna signalizacija na zgoraj omenjeni cesti neustrezna 

in da smo bili že večkrat priča neprimerne in zelo nevarne vožnje voznikov, ki ne prebivajo na tem 

območju.        

Za vse dodatne informacije sem na razpolago. 

Hvala in lep pozdrav. 

 

 

 

Priloge: 

 Priloga 1 – stara cesta Dobrava - Strunjan 

 Priloga 2 - število šoloobveznih otrok, ki bivajo na območju Jagodje – Dobrava 

 

  



Priloga 1:  

 
 

 

 

Priloga2: 

 

 
 

 

 

 

 

Število otrok naslov Šola

2 Dobrava 24 b OŠ Vojke Šmuc

2 Dobrava 24 d OŠ Vojke Šmuc

2 Dobrava 24 c  SE Dante Alighieri

1 Dobrava 24 e  SE Dante Alighieri

1 Dobrava 19  SE Dante Alighieri

1 Jagodje 18 OŠ Livade

1 Dobrava 27  SE Dante Alighieri

2 Dobrava 20 OŠ Vojke Šmuc

2 Dobrava 21 OŠ Vojke Šmuc

2 Jagodje 24 OŠ Vojke Šmuc

16 skupaj število otrok


