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proge)
Na 25. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 9. 4. 2014, je bil obravnavan predlog povrnitve
stroškov prevoza od doma do osnovne šole na relaciji Gornje Ležeče – Divača – Gornje Ležeče (zaradi
zaprte železniške proge) za osnovnošolko, ki obiskuje Osnovno šolo Divača.
Skladno s sprejetim sklepom Občinskega sveta Vam v prilogi posredujem predlagano gradivo v
ponovno obravnavo in odločanje. V tem času je namreč Občina Divača prejela mnenje pristojnega
Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (dopis št. 4401-3/2014/2, z dne 14. 4. 2014) v zvezi z
vprašanjem glede upravičenosti in določitve višine povrnjenih stroškov prevoza. Mnenje pristojnega
Ministrstva je upoštevano v predlogu sklepa OS.
Mnenje Ministrstva podajam v prilogi, kakor tudi obrazložitev problematike v gradivu, ki je bilo
posredovano za 25. redno sejo Občinskega sveta.
Vloga in podatki o učenki so na vpogled na Občinski upravi Občine Divača.
Občinskemu svetu Občine Divača predlagam priloženo gradivo v obravnavo in odločitev.
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Priloge:





predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača
mnenje Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (dopis št. 4401-3/2014/2, z dne 14. 4. 2014)
obrazložitev, ki je bila posredovana za 25. redno sejo Občinskega sveta občine Divača
predlog sklepa OS, ki je bil posredovan za 25. redno sejo Občinskega sveta občine Divača
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PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je Občinski svet Občine Divača na
______ redni seji dne ___________ sprejel naslednji

SKLEP
1.

Občinski svet občine Divača soglaša s povrnitvijo prevoznih stroškov staršem učenke Osnovne šole dr.
Bogomira Magajne Divača, ki se v šolo vozi iz Gornjih Ležeč z vlakom, (podatki o učenki so razvidni iz
vloge staršev za povrnitev prevoznih stroškov, ki je posredovana Občini Divača) - vendar začasno,
zaradi zaprte železniške proge (naravne razmere - žled) saj prevoz z vlakom v času od februarja dalje ni
mogoč. Enako tudi prevoz z nadomestnimi avtobusi, ki jih organizira SŽ, na navedeni relaciji ni mogoč.
2.

Prevozni stroški se povrnejo mami učenke in sicer v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina 95
oktanov, pri čemer se upošteva dneve prisotnosti učenke pri pouku, skladno s pridobljenimi podatki

Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača.
Stroški se povračajo mesečno in sicer za pretekli mesec, obračun se pripravi po prejemu podatkov
Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača o dnevni prisotnosti učenke pri pouku.
Povračilo stroškov se priznava od dneva zaprtja železniške proge (februar 2014) do časa ponovne
vzpostavitve prevozov z vlakom na navedeni relaciji, pri čemer se upošteva prevoz z vlakom s prvim
možnim začetkom meseca, ko se lahko izstavi mesečna vozovnica za prevoz z vlakom. Za obdobje od
februarja 2014 do tekočega meseca se opravi poračun.
Osnovno šolo dr. Bogomira Magajne Divača se zadolži, da Občini Divača mesečno, za pretekli mesec,
posreduje podatke o prisotnosti učenke v šoli in sicer za obdobje kot je navedeno v tem sklepu. Občina
Divača posreduje Osnovni šoli Divača podatke o učenki.
3.

Sredstva za kritje, v tem sklepu navedenih, prevoznih stroškov se zagotovijo iz občinskega proračuna in
sicer iz proračunske postavke »190600 - Prevozi osnovnošolskih otrok in prevoz osnovnošolskih otrok
na nevarnih poteh«.
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4.

Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od februarja 2014 dalje.

Ž U P A N
DRAGO BOŽAC

Posredovati:
 starši učenke, Gornje Ležeče – po podatkih iz vloge – priporočeno s povratnico
 Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača, Ulica dr. Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača – priporočeno s
povratnico
Vložiti:


Zbirka dokumentarnega gradiva

