PREDLOG!
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in
60/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 102/2004 in
126/2007) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na _. seji dne __.__.______ sprejel
PRAVILNIK
o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Črna na Koroškem
1. člen
(1) Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno
prebivališče v Občine Črna na Koroškem določa upravičence, pogoje, postopek, višino in
način subvencioniranja prevoza za dijake in študente s stalnim prebivališčem v Občini Črna
na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki se redno šolajo izven občine.
2. člen
(1) Subvencija prevoza za upravičence je denarna pomoč, ki se zagotavlja iz
proračuna občine za tekoče leto.
3. člen
(1) Upravičenci do subvencije so vsi dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v Črni
na Koroškem, ki se redno šolajo izven kraja stalnega bivanja.
4. člen
(1) Znesek subvencije pripada vsakemu upravičencu v enaki višini ne glede na socialni
status družine.
(2) Vsem dijakom pripada subvencija v višini 10% cene mesečne vozovnice v obdobju
šolskega leta od 1.9. do 30.6.
(3) Vsem študentom pripada subvencija v enkratnem znesku v višini 40,00 € v obdobju
študijskega leta od 1.10. do 30.6.
5. člen
(1) Dijakom bo z nakupom mesečne vozovnice odšteta višina subvencije, ki je
opredeljena v 4. členu tega pravilnika.
(2) Občina in prevoznik s pogodbo uredita medsebojna razmerja, ki izhajajo iz tega
pravilnika.
6. člen
(1) Vlogo za subvencioniran zasebni prevoz mora dijak oddati na sedežu občine do 10
(desetega) v mesecu.
(2) Občina bo dijaku izdala sklep o subvenciji prevoza za šolsko leto.
(3) Na podlagi izdanega sklepa bo Občina Črna na Koroškem znesek subvencije
dvakrat letno nakazovala dijaku na njegov transakcijski račun, študentu pa enkrat letno na
njegov transakcijski račun.
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(4) Če se med šolskim letom na strani upravičenca spremenijo okoliščine mora o tem
najkasneje v 10- ih dneh obvestiti občino Črna na Koroškem.
7. člen
(1) O spremembi višine subvencije s sklepom odloči občinski svet občine Črna na
Koroškem.
8. člen
(1) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2009.

Št.:
Črna na Koroškem, dne __.__.

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab
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