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 Na temelju članka  33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 14. sjednici 
održanoj 20.12.2010.g. donijelo je 
 
 

O   D    L    U    K    U 
 o sufinanciranju prijevoza učenika 

srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice 
 
      Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza 
redovitih učenika  I., II., III. i IV. razreda srednjih škola s prebivalištem na području Općine 
Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Općina), koji koriste uslugu javnog prijevoza za 
vrijeme trajanja nastave i stručne prakse. 
 

Članak 2. 
 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih 
razreda srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- da je njihovo prebivalište na području Općine Krapinske Toplice,  
- da su redovno  upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,  
- da im je  udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja najmanje 5 

kilometara  
- da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku 

praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza ( autobus i 
vlak), odnosno iznimno drugim oblikom prijevoza, na područjima gdje nema 
odgovarajućeg javnog prijevoza. 

 
Članak 3. 

 Općina će sudjelovati u sufinanciranje troškova prijevoza  na slijedeći način: 
1.za željeznički prijevoz – 35% iznosa cijene mjesečne (polumjesečne) učeničke 
karte po željezničkoj tarifi, 
2.za autobusni prijevoz -  35% iznosa  cijene mjesečne (polumjesečne) učeničke 
karte, a čija visina je ugovorena između Krapinsko-zagorske županije i 
prijevoznika.  

Ako učenik putuje željezničkim i autobusnim prijevozom do škole ostvaruje pravo na 
sufinanciranje prijevoza u skladu sa stavkom 1. ovog članka. 

U slučaju da učenik putuje u drugu županiju ostvaruje pravo na sufinanciranje 
prijevoza u skladu sa stavkom 1. ovog članka. 



U slučaju da učenik putuje posebnim prijevozom ima pravo na sufinanciranje u skladu 
s točkom 2. stavka 1. ovog članka pod uvjetom da na toj relaciji nema organiziranog linijskog 
prijevoza ili nikakvog prijevoza. 
 

Članak 4. 
 Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza  pokreće se 
prijavom koja se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice. 
 Prijavu za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi roditelj, odnosno skrbnik učenika 
ili učenik, te uz istu prilaže: 
 -     presliku osobne iskaznice učenika , 

- potvrdu škole o upisanom razredu učenika u školskoj godini za koju se traži 
sufinanciranje troškova prijevoza. 

      
      Članak 5. 
Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza, temeljem 

prijava iz članka 4. ove Odluke , sa svim podacima i relacijama prijevoza sastavlja Jedinstveni 
upravni odjel  te isti dostavlja ovlaštenom prijevozniku. 

Sufinanciranje troškova prijevoza  ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte 
kod javnog prijevoznika, temeljem popisa iz stavka 1. ovog članka. 

Isplata iznosa za sufinanciranje troškova prijevoza učenika Općina vrši ovlaštenom 
prijevozniku. 

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza 
uređuju Općina Krapinske Toplice i ovlašteni prijevoznik ugovorom. 

Ugovor s ovlaštenim prijevoznikom u ime Općine sklapa Općinski načelnik. 
 
      Članak 6. 

 Korisnik prava  na sufinanciranje troškova prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja 
utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine 
Krapinske Toplice. 
  
      Članak 7. 
            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju 
prijevoza učenika srednjih škola s područja   Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik 
KZŽ br.29/08, 21/09  i 17 /10). 
 
      Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave  u «Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije», a primjenjuje se od početka drugog polugodišta školske godine 
2010/2011., odnosno od  10. siječnja 2011.g. 
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