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              Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_________________sprejel 

 
 
 

O D L O K  
o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake  

v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 25/11) se za 12. členom doda nov 12.a. člen, ki se glasi: 
 

»12. a člen 
 

Določila tega odloka, ki se sklicujejo na Zakon o socialnem varstvu, se uporabljajo najdlje 
do 31. 5. 2012.« 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 371-71/2011 
Nova Gorica,   
                                                                                                        Matej Arčon 
                                                                                                             ŽUPAN



 

Številka: 371-71/2011-2 
Nova Gorica, 5. decembra 2011 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o dopolnitvah Odloka o 

subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Nova Gorica  (v nadaljevanju: odlok): 

 
Izvajanje Odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Nova Gorica  je vezano na Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07-UPB2), ki se bo prenehal uporabljati z iztekom tega leta. 
 
S 01.01.2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni 
list RS, 62/10 s spremembami) (v nadaljevanju: ZUPJS), ki uvaja na področje socialnih 
državnih transferjev nov sistem. Po novem se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo 
pri centru za socialno delo in sicer na predpisani enotni vlogi. Lokalne skupnosti pa še 
vedno lahko dodatno pomagajo občanom v slabih materialnih razmerah. Zaradi številnih 
novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja, bo potrebno prilagoditi ali drugače spremeniti 
določila odloka, na podlagi katerega se trenutno sofinancirajo mesečne vozovnice za 
dijake v Mestni občini Nova Gorica.  Ker še niso znani učinki nove zakonodaje na položaj 
občanov, smo se odločili, da ostanejo v veljavi določila odloka najdlje do 31.05.2012. 
Medtem bomo pripravili nov odlok ob upoštevanju pozitivnih učinkov nove zakonodaje. 
 
Na osnovi 27. člena ZUPJS se bodo od 01.01.2012 dalje dijakom še vedno zagotavljala 
sredstva za subvencije prevoza iz državnega proračuna in sicer do največ 70% polne 
cene mesečne vozovnice. Uveljavljena oblika pomoči Mestne občine Nova Gorica 
predstavlja nadstandard. 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Na osnovi odloka bo lahko Mestna občina Nova Gorica izvajala vse potrebne postopke 
za dodelitev subvencije za dijaške mesečne vozovnice in sicer za tiste dijake, ki živijo v 
socialno ogroženih družinah in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa odlok.  
 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s spremembami).    
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Po uveljavitvi predlaganega odloka bodo dijaki lahko še naprej uveljavljali subvencije za 
dijaške mesečne vozovnice.  
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Po sprejetju predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove 
materialne obveznosti. Višina obveznosti v proračunu za leto 2012 pa bo odvisna od 
števila upravičencev. 



 

 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave, št. 20/02) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za manjšo 
spremembo  odloka.  
 
Glede na to, da se določila Zakona o socialnem varstvu, na katera se sklicuje občinski 
odlok, s 01.01.2012 ne uporabljajo več, predlagamo, da ta odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
                  
 
                                                                         
Pripravila:          
               
                                                                  
Vladimir Peruničič, v.d. načelnika                                                                                                     
                                                                                                     
Majda Stepančič, svetovalka za šolstvo in otroško varstvo                                                             
     
                                                                                                                    Matej Arčon                                                      
                                                                                                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA:  
- Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic 
    za dijake v Mestni občini Nova Gorica                                                                                                                         
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