OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Na podlagi 16. člena statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske
novice, št. 41/2003, 17/06 in Uradni list RS št.70/07) je Občinski svet Občine
Kanal ob Soči na svoji …redni seji dne………..sprejel

SKLEP
o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic

1.
Občina Kanal ob Soči zagotavlja sredstva za subvencioniranje dijaških mesečnih
vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Kanal ob Soči v višini 40% od
končne cene vozovnice, ki jo plača dijak.
2.
Sredstva se zagotovijo z rebalansom rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2007 na novi odprti postavki 4190085- subvencije prevozov dijakov.

3.
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od uveljavitve rebalansa rebalasnsa
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007.

Številka:
Kanal,
Andrej
Maffi
ŽUPAN

Obrazložitev
Pobuda o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic je prišla iz vrst svetnikov
že v prejšnjem mandatu, vendar pa ni bila realizirana.
Subvencioniranje dijaške vozovnice je le ena od oblik socialne pomoči, ki jo poleg
drugih pomoči (prispevek za novorojence, prispevek osnovnošolcem za udeležbo
v šoli v naravi in tečajih smučanja ter plavanja, socialne štipendije za študente,
pokrivanje rezervacij v poletnih mesecih za naše najmlajše in druge enkratne
denarne pomoči) namenja občina Kanal ob Soči kot pomoč družinam in
posameznikom.
Predlog o subvencioniranju dijaških vozovnic pa nima samo socialni vidik ampak
tudi ekonomski in varnostni:
- večja prometna varnost dijakov,
- zmanjša uporaba zasebnih prevoznih sredstev in poveča uporaba javnih,
- sprostijo brezplačna parkirna mesta v Novi Gorici,
- zmanjša promet in izpušni plini v mestu.
Zavedati se moramo, da večina dijakov, ko dopolnijo 18 let, že opravi vozniški
izpit in se dnevno vozijo v Novo Gorico oziroma Tolmin. Razlogi so predvsem
finančne narave. Z vidika varnosti pa pomeni, da imamo dnevno na teh relacijah
ogromno mladih neizkušenih voznikov, da ne omenjamo, da je vožnja tudi
stresna. Iskanje parkirnega mesta, je potem samo še en razlog za slabo voljo
dijakov še pred začetkom pouka.
Za to obliko subvencije so se poleg MO Nova Gorica odločile še občine Šempeter
Vrtojba, Renče Vogrsko ter Miren Kostanjevica.
Izvedba sklepa
Občina Kanal ob Soči bo na osnovi sprejetega sklepa, za šolsko leto 2007/2008
sklenila pogodbi s prevoznikoma podjetjem Avrigo d.d. Nova Gorica in Holdingom
Slovenske železnice d.o.o. iz Ljubljane. Vsakemu dijaku se bo na podlagi obrazca
(vloga za subvencioniranje mesečne vozovnice) pri blagajni obračunal popust od
končne cene vozovnice, ki jo plača dijak. Končna cena pomeni, da so od polne
cene že odbite subvencije Ministrstva za šolstvo in šport (te so od 7% do 50%
glede na dohodek družine) in morebitni popusti prevoznikov. Končna cena
vozovnice je odvisna tudi od razdalje in od tega ali dijak prejema štipendijo ali ne
ter možnosti bivanja v dijaškem domu.
1. Primer izračuna za vlak
Dijaška mesečna vozovnica
Km 005-020 (Kanal – Nova Gorica)
___________________________________________________________EUR/SI
T
7%
17%
30%
50%
44,40
37,00
27,38
12,58
10.640,02
8.866,68
6.651,34
3.014,67

Mesečna vozovnica s 17% subvencijo je 37,00 EUR. Če odštejemo 40% ( 14,8
EUR) subvencijo Občine Kanal ob Soči dobimo 22,20 EUR. To je dokončna cena
vozovnice, ki jo plača dijak ob nakupu pri blagajni. Za razliko 14,80 EUR izstavi
prevoznik občini račun.
Po podatkih Holding Slovenske železnice dd, je v mesecu septembru 2007 kupilo
mesečno vozovnico 25 dijakov z bivališčem v občini Kanal ob Soči.
Torej 25 X 14,80=370,00 EUR/mesec =3.700,00 EUR/leto
Za primer izračuna smo vzeli 17% subvencijo, ker je takih dijakov največ.
2. Primer izračuna za avtobus
Primer izračuna je v prilogi. Avrigo d.d. Nova Gorica nam je po seznamu
prodanih vozovnic na dan 10. 9. 2007 naredil natančen izračun. Kot je razvidno
iz tabele bo mesečna obremenitev občine znašala 1.369,252 EUR, letna pa
13.692,52 EUR.
Če seštejemo obe vrednosti (vlak+avtobus) dobimo, da bo mesečna obremenitev
proračuna znašala 1.739,252 EUR torej 17.392,52 letna (za 10 mesecev).
Število prodanih mesečnih vozovnic se spreminja skozi vse šolsko leto zato
vzemite izračun kot približno oceno.
Za ta namen bo občina zagotavljala sredstva po sprejetju rebalansa rebalansa
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007 na novi proračunski postavki
4190085 (subvencije prevozov dijakov).
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagamo, da obravnava predloženo
gradivo in sprejme predlagani sklep.
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