Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) in 59. člena Uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št.
109/21 in 181/21) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. aprila 2022 sprejel
naslednji
SKLEP
O NAČINU SOFINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV
1.
Ugotavlja se, da Mestna občina Koper, v interesu javnosti, zagotavlja sofinanciranje (državne)
gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem
prometu, kar se pogodbeno ureja s posameznimi prevozniki, ki na določenem območju to javno
službo izvajajo.
2.
Upoštevajoč dejstvo, da gre za ohranjanje minimuma odhodov na posameznih relacijah in zaradi
zagotovitve dostopnosti javnega linijskega prevoza potnikom, Mestna občina Koper v skladu s
proračunskimi možnostmi krije tudi razliko do polne cene vozovnice, in sicer na način, ki se s
posameznimi prevozniki uredi s posebno pogodbo, pri čemer se upošteva, vse realizirane
prihodke prevoznika, vključno s prihodki državnih subvencij za posamezne kategorije potnikov.
3.
Del cene vozovnice, ki jo krije potnik v primeru, da vozovnica ni polno subvencionirana s strani
države znaša 0,80 EUR, del cene mesečne vozovnice pa 10,00 EUR za posamezno relacijo.
Sofinanciranje Mestne občine Koper ne velja za delavce za prevoz na delo in z dela.
4.
V pogodbah s posameznimi prevozniki se opredeli način spremljanja višine sofinanciranja
gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem
prometu.
5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. K3401-18/2003, z dne 5. 12. 2006 ter popravek
sklepa št. 371-11/2012 z dne 10. 1. 2012.
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6.
Ta sklep velja takoj.
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