OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Datum: 20. 03.2009

OBRAZLOŽITEV
ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

TOČKA: 7
NASLOV AKTA:

Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in
študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na
Koroškem

PREDLAGATELJ:

Odbor za družbene dejavnosti

PRAVNA PODLAGA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1
(Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člen Statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 102/2004

FAZA SPREJEMANJA:

Enofazni

POROČEVALEC:

Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti
in Rajko Lesjak, predsednik odbora za družbene
dejavnosti

OBRAZLOŽITEV: Subvencioniranje vozovnic že poteka in sicer:
1. Preko subvencij države:
V skladu s Pravilnikom o subvencioniranju prevozov za dijake in študente so dijaki in
študentje upravičeni do subvencioniranja vozovnic, kuponskih kart in prilagojenih prevozov
za dijake s posebnimi potrebami dijaki.
Subvencionirajo se prevozi v obdobju od 1. 9. do 30. 6. tekočega šolskega leta za dijake
oziroma od 1. 10. do 31. 7. za študente višjih strokovnih šol.
Znesek subvencije na ceno mesečnih vozovnic in kuponskih kart za posameznega upravičenca
določi prevoznik, znesek subvencije na ceno prilagojenih prevozov pa zavod, kjer se
upravičenec izobražuje.
Vsem upravičencem pripada subvencija v višini 7% cene prevoza.
2. Preko subvencij občine:
Občina lahko sama odloči, da subvencionira tovrstne prevoze neodvisno od Pravilnika o
subvencioniranju na podlagi pravilnika, ki ga sprejme občina sama.
Na podlagi navedenega je odbor za družbene dejavnosti podal pobudo, da občinska uprava
pripravi takšen pravilnik, kjer bi občina sofinancirala prevoze dijakov in študentov, ki se
šolajo izven stalnega prebivališča.
Odbor za družbene dejavnosti je predmetni pravilnik obravnaval na svoji 5., 8. in 9. redni seji.
Na 8. redni seji se je odločil, da ga da v pregled tudi statutarno pravni komisiji. Le-ta je

podala tako formalne kot tudi vsebinske dopolnitve. Glavna vsebinska dopolnitev so bili
»študentje«, ostalo pa se je nanašalo na manjše formalno-pravne popravke.
Eden izmed sklepov Statutarno pravne komisije je bil, da se da pravilnik v ponovno
obravnavo odboru za družbene dejavnosti. Pred odborom se je sestala tudi delovna skupina,
katera je oba pravilnika pregledala in naredila še nekaj formalnih sprememb.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC SPREJETJA PRAVILNIKA
FINANČNA OCENA ZA DIJAKE:
Cena mesečne vozovnice :
Ravne na Koroškem 94,00 €
Slovenj Gradec, Muta 163,44 €

RELACIJA:
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec, Muta
SKUPAJ:

Št. dijakov
45
28 + 4
77

10% cene
Znesek/mesec
vozovnice
9,4 €
423,00
16,34 €
522,88
SKUPAJ:
945,88

FINANČNA OCENA ZA ŠTUDENE:
43 študentov (ocenjeno) x 40,00 € = 1.700,00 €/ leto
FINANČNA OCENA za šolsko oz. študijsko leto:
945,88 € x 10 mesecev = 9.458,80 € (dijaki) + 1.700,00 € (študentje) = 11.158,80 €

V letu 2009 bi bilo potrebno z rebalansom zagotoviti naslednja sredstva:
- za dijake 3.780,00 €
- za študente 1.700,00 €
SKUPAJ: 5.480,00 €
PREDLOGI SKLEPOV:
SKLEP 7/1
Občinski svet je na predlog odbora za družbene dejavnosti obravnaval in potrdil
predlog Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Črna na Koroškem.
SKLEP 7/2
Občinski svet je na predlog odbora za družbene dejavnosti sprejel sklep, da se za
izvajanje Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Črna na Koroškem, sredstva zagotovijo z rebalansom proračuna
občine za leto 2009.
Pripravila:
Dragica MAZEJ

