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OBdINA PODIETRTEK

Trska costa 59. 3254 Podaetnek
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Stevilka: 129-0001 l2O2O

Datum:26. 08.2020

oBdINSKI SVET OB.INE POD.ETRTEK

Zadeva: Sklep o izvajanju brezplainih prevozov za starejSe obiane

Na pobudo svetnikov smo za 1 l redno sejo pripravili 2 mo2nosti izvedbe brezpladnih prevozov
za starejSe obdane Obdine Poddetrtek. Na sejije bil sprejet sklep, da Obdina Poddetrtek pridne
z aktivnostmi za zagolovitev brezpladnih prevozov za starostnike s taksistom kot izvajalcem,
za dolodeno (poskusno) dasovno obdobje.

Na osnovi sprejetega sklepa smo pripravili predlog Sklepa o izvajanju brezpladnih prevozov za

starej5e obdane, ki gaje obravnaval Odbor za druZbene dejavnosti. Sklep je zadasne narave in
se predlaga za doloden das 6 mesecev. Kasneje bi se na podlagi izku5enj in ugotovitev pripravil
Pravilnik, na podlagi katerega se bi v bodode in ajala ta storitev.

V Obdini Poddetrtek bi tako z mesecem oktobrom 2020 lahko prideli z opravljanjem
prostovoljnih prevozov za vedjo mobilnost starej5ih >Moj taxi<.

Gre za nadrtovan projekt, s katerim bo obdanom, starej5im od 65 let, omogodena vedja
mobilnost, saj bodo imeli tisti, ki nimajo lastnega prevoza, na voljo brezpladni prevoz. Bodisi
za obisk zdravnik4 zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj UE Smarje pri JelSah,

izjemoma tudi trgovine, pokopali5da, jamih ustanov idr. S projektom Zeli Obdina spodbuditi
aktivno Zivljenje, vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in solidamost.

Prevozi bi se izvajali zgolj motmj UE Smarje pri JelSah, in sicer ob delavnikih med 7. in 16.

uro, ob vikendih in prazrikih pane. Vse prevozeje potrebno rezervirati najmanj 3 dni vnaprej,
saj je potrebno uskladiti potrebe in Zelje dim vedjega Stevila prevoza Zeljnih. Za prevoz do

bolniSnice (Celje, BreZice, Maribor) ali druge ustanove izven UE Smarje pri Jel5ah bi obdina
sofinancirala prevoz v viSini 50 oZ stro5kov, razliko pa krije uporabnik. eakalne ure taksista se

ne sofinancirajo in se pladajo po veljavnem ceniku taksista. Vsak posamemik bi lahko
brezpladni prevoz koristil najved 3 krat na mesec. Predlaga se, da se bodo morali uporabniki
predhodno evidentirali na sedeZu Obdine Poddetrtek in izkazati upravidenost do brezpladnega
prevoza v skladu s sprejetim sklepom.

Sklep se sprejema za obdobje od 01. oktobra 2020 do 31. marca 202'1, v nadaljevanju pa bi se

sprejel Pravilnik, ki bo dotodal nadaljnje 'rmajanje in omejitve pri izvajanju tovrstne storitve.
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Obdinski svet Obdine Podietrtekje na podlagi dolodb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, St. 94107 - uradno predi5deno besedilo, 76/08,79/09, 5l/10,40/12 - ZUJF, 14/15 -
ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61120 - ZIUZEOP-Ain80/20 -ZIUOOPE), Pravilnika
o postopkih za izw5evanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS,5t. 50/07, 61/08,

99109 - ZIPRSIOI l, 3/13 in 8l/16) in Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43118 -
UPB), na svoji _ seji, dne _, sprejel naslednji

SKLEP O IZVAJANJU BREZPLAENIH PREVOZOV ZA STAREJSE OB'ANE

l. tlen

OMina Poddetrtek na podlagi tega sklepa zagotovi izvajanje brezpladnih prevozov za starejSe

obdane za obdobje 6 mesecev, in sicer od 1. oktobra 2020 do 31. marcaZ02l.

2. ilen

Za izvaianie brezpladnih prevozov za starejSe obdane se pooblasti taksi sluZbo, ki ima svojo

dejavnost registrirano na obmodju obdine Poddetrtek, s katero se sklene ustrema pogodba.

3. ilen

Brezpladni prevozi se izvajajo motraj Upravne enote Smarje pri JelSah, in sicer ob delavnikih
med 7. in 16. uro. Ob vikendih in praznikih se brezpladni prevozi ne izvajajo.

4. Clen

Brezpladne prevoze obdina nudi svojim obdanom, ki so stari najmanj 65 let in nimajo

zagotovljene druge moZnosti transporta oziroma nimajo moZnosti uporabe drugega

brezpladnega javnega prevoza.

5. ilen

Brezpladni prevozi se nudijo za namen obiska zdravnika znotraj upravne enote Smarje pri

Jel3ah ali zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj Upravne enote Smarje pri Jel5ah,

izjemoma se brezpladni prevoz lahko uporabi tudi za obisk trgovine na obmodju Obdine

Poddetrtek ali obisk pokopali5da.

V skladu z dogovorom se lahko izjemoma nudi prevoz tudi do bolnice v Celju, BreZicah ali

Mariboru, pri demer uporabniki sofinancirajo stro5ke prevoza v vi5ini 50%. Cakalne ure taksista

se ne sofinancirajo in se pladajo po veljavnem ceniku taksista.



6. ilen

Upravideni obdani lahko koristijo brezpladni prevoz najved 3 x v enem mesecu. Prevoze je
potrebno rezervirati 3 dni v naprej na telefonski Stevilki izbrane taksi sluZbe, ki je objavljena
na spletni strani Obdine Poddetrtek.

7. tlen

Vsi uporabniki brezpladnega prevoza se morajo predhodno evidentirati na sedeZu Obiine
Poddetrtek in izkazati upravidenost do brezpladnih prevozov v skladu s tem sklepom.

V primeru zlorabe s strani uporabnikov se zahteva refundacija sredstev.

Peter Misja
2upan

Stevilka:
Datum:
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ZAPISNIK
4.seje Odbora za druZbene dejavnosti, kije bila dne 24.08.2020 ob 18.30 uri v sejni sobi
Obdine Poddetrtek.

PRISOTNI: JoZefa UZmah, Sabina Pavdnik. Janez Ilek, Domen Juridan in Sara Masnec

OPRAVICILI ODSOTNOST: Klavdija Kovadid in Bostjan Hostnik

Predsednicaje vse lepo pozdravila in predlagala naslednji dnevni red, katerega so dlani soglasno

sprejeli

DNEVNI RE,D:
l. Potrditev zapisnika 3. seje Odbora za druZbene dejavnosti
2. Predlog Sklepa o izvajanju brezplainih prevozov za starejle obiane
3. Razno

elani Odbora za druibene dejavnosti so prejeli Zapisnik 3. seje s sklicem seje in na njega niso
imeli pripomb. zato so soglasno sprejeli sklep:

SKLEP I:
Potrdi se zapisnik 3. seje Odbora za druZbene dejavnosti.

Na pobudo Obdinskega sveta o zagotovitvi brezpladnih prevozov za starejse in sprejetega

sklepa, da se brezpladni prevoz organizira s Taxi sluZbo, se je pripravil Sklep o izvajanju
brezpladnih prevozov za starej5e obdane. Veljavnost Sklepa je 6 mesecev. V tem dasu bi se

dejansko pokazale realne potrebe po prevozih in se ugotovilo ali je s Taxi sluZbo mogode

zagotoviti vse potrebe.
Clani odbora so predlog Sklepa obravnavali in o njem razpravljali. Izrazili so pomisleke, da bi
lahko brezpladni prevoz uporabljali tudi tisti, ki imajo druge moZnosti prevoza. Prav zarudi
tega, so predlagali, da se v Sklep doda naslednje besedilo: V primeru zlorabe brezpladnih
prevozov se zahteva refundacija sredstev.
Smiselno bi bilo tudi opredeliti. da se Sklep uporablja do porabe proradunskih sredstev.

Kerje Sklep dasovno omejenje smiselno, da se v tem dasu podrobno spremljajo in analizirajo
vsi podatki, kateri bodo podlaga za sprejetje Pravilnika o brezpladnih prevozih in obliki te-

teh.

Ob koncu so soglasno sprejeli:

SKLEP 2:
Odbor za druZbene dejavnosti predlaga Obtinskemu svetu v spreiem Sklep o izvajanju
brezpladnih prevozov za starejle obiane s predlaganimi spremembami.

K I, TOEKI

K 2. TO.KI



K 3. TOdKI

Pod todko razno ni bilo razprave.

Sejaje bila zakljudena ob 19.15 uri.

Zapisala
Simona Selekar

Predsednica odbora
JoZefa UZmah l.r.
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