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KONJŠČINA, 29. rujna 2010.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinskozagorske županije» br. 12/08 i 14/09) Općinsko vijeće Općine Konjščina na 14. sjednici,
održanoj dana 29. rujna 2010. godine, donijelo je
O D L U K U
o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola
s područja Općine Konjščina
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na subvenciju
prijevoza za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Konjščina.
Članak 2.
Pravo na subvenciju prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Konjščina koji su redovito upisani u srednju školu na području Republike
Hrvatske, ako je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja najmanje 5 kilometara
i svakodnevno putuje od mjesta prebivališta u školu sredstvima javnog prijevoza.
Pravo na isplatu subvencije imaju i učenici koji do polazne stanice vlaka ili
autobusnog prijevoza imaju više od 5 kilometara i to za naselja Brlekovo, Donja Batina,
Gornja Konjščina, Jertovec - zaselak Brleki i Hadaši, Klimen, Turnišće, Pešćeno.
Članak 3.
Sredstva za subvenciju prijevoza osiguravaju se u Proračunu Općine Konjščina na
posebnoj stavci, a subvencionirat će se prijevoz jeftinijeg prijevoznog sredstva za određenu
relaciju na kojoj učenici koriste uslugu javnog prijevoza.
Članak 4.
Postupak dodjele subvencije prijevoza učenicima srednjih škola pokreće se javnim
pozivom kojeg objavljuje Općinski načelnik.

Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se putem Radio Zlatara, Radio Stubice,
obavijestima srednjim školama te mjesnim odborima na području Općine Konjščina.
Prijavu po javnom pozivu za subvenciju prijevoza podnosi roditelj, odnosno skrbnik
učenika ili učenik (stariji od 18 godina).
Uz prijavu se prilaže:
- preslika osobne iskaznice podnositelja prijave
- potvrda škole o upisanom razredu učenika u školskoj godini za koju se traži
subvencija prijevoza
Članak 5.
Sukladno Članku 3. ove Odluke, a nakon utvrđivanja popisa učenika i relacija na
kojima putuju, Općinski načelnik će u okviru dopuštenih sredstava prema članku 3. Odluke
utvrditi iznos u postocima sufinanciranja karata učenicima, te način isplate pojedinom
učeniku/roditelju ili prijevozniku.
Članak 6.
Korisnik prava na subvenciju prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na
ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina.
Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina vodi brigu o usklađenju iznosa subvencije
prijevoza u slučaju promjene cijene mjesečnih karata, te o tome izvještava Općinskog
načelnika.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije»
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