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Šempeter pri Gorici, 1. junij 2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

OBRAZLOŽITEV SKLEPA O
SUBVENCIONIRANJU DIJAŠKIH VOZOVNIC

Mesečne dijaške vozovnice dijakom s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, Občina
subvencionira od leta 2006 in sicer v višini 40 % končne cene vozovnice, ki jo plača dijak.
S tem predlogom se je zmanjšala razlika v stroških, glede na kraj šolanja, med dijaki, ki se
vozijo v Novo Gorico oz. z brezplačnim mestnim avtobusom in dijaki, ki se vozijo z linijskim
avtobusom oziroma z vlakom.
V šolskem letu 2019/2020 subvencioniramo vozovnice skupaj 30 dijakom, ki se v šolo vozijo z
avtobusom. Za ta namen bo predvidoma porabljenih 2.700,00 EUR sredstev, od tega
približno 2.300,00 EUR v letu 2020, ki so že zagotovljena v proračunu tudi za začetek
šolskega leta 2020/2021.
Predvidevamo, da se bo problematika v zvezi z organiziranjem prevoza otrok v šolo zaradi
Covid-19, ob upoštevanju priporočil NIJZ, do septembra uredila in da bistvenih povečanj
stroškov za občino ne bo. Pogodba z izvajalcem se podpisuje tik pred začetkom šolskega
leta. V kolikor bi se stroški bistveno povečali, bo sredstva potrebno zagotoviti z rebalansom
in bi občinski svet o sklepu o subvencioniranju dijaških vozovnic ponovno odločal.
Pred začetkom novega šolskega leta se kot vsako leto, z javnimi prevozniki podpiše
pogodba, sestavljena na podlagi sprejetega predlaganega sklepa s katerim se tako dijakom
omogoči cenejši prevoz do kraja šolanja.

Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba predlagamo, da predloženi sklep obravnava in
sprejme.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski
svet Občine Šempeter–Vrtojba, na __seji, dne ____________ sprejel naslednji

SKLEP
o subvencioniranju dijaških vozovnic

1.
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2020/2021, od 1. septembra 2020 dalje,
subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini
Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu
prevozniku.

Številka: ________
Šempeter pri Gorici, _____________
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