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Zadeva: Pravilnik o izvajanju brezplainih prevozov za starej5e obiane

Obdinski svetje na svoji 12. redni seji, dne 03.09.2020, sprejel Sklep o izvajanju brezpladnih

prevozov za starej 5e obdane, na podlagi katerega so se brezpladni prevo za starej$e obdane

izvajali Sest mesecev, in sicer do 31.03.2021. Na podlagi izkuSenj in ugotovitev iz zadastega

obdobja seje pripravil Pravilnik, ki bi v nadaljevanju zagotovil trajno izvajanje te storitve.

ocenjuje se, daje bila storitev, ki seje opravljala s taksistom kot izvajalcem, uspeSna in pravilno

izbrana. V obdobju od oktobra 2020 do februarja 2021 so storitev koristili 4 obdani. Opravljenih
je bilo 15 voZenj, kar je za obdino predstavljalo stroiek v visini 205 EUR skupaj, oziroma

povpredno 52 EUR mesedno. Glede na predhodno pridobljene ponudbe s strani izvajalca mreZe

Prostofer, je stro5ek izvajanja te sluZbe s taksistom kot izvajalcem za obdino bistveno cenej 5i.

Pravilnik vsebinsko povzema dolodbe iz predhodno sprejetega sklepa, in sicer se storitev 5e

naprej omogoda obdanom, starej sim od 65 let, ki nimajo lastnega ptevoza. Storitev je

nutn.n,"nu i obisk zdravnika, zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj UE Smarje pri

Jel5ah, izjemoma tudi trgovine, pokopali5da, javnih ustanov idr.

Prevozi bi se 5e naprej izvalali zgolj motraj UE smarje pri JelSah, in sicer ob delavnikih med

7. in 16. uro, ob vikendih in pramikih pa ne. vse prevozeje potrebno rezervirati najmanj 3 dni

vnaprej, saj je potrebno uskladiti potrebe in Zelje dim vedjega Stevila prevozaLeljnih. Zaprevoz

ao UotniSnice (Celje, Brezice, Maribor) bi obdina sofinancirala prevoz v viSini 50 7o stroSkov,

raztiko pa kije uporabnik. eakalne ure taksista se ne sofinancirajo in se pladajo po veljavnem

ceniku iaksisL. Vsak posameznik bo lahko brezpladni prevoz koristil najved 3 krat na mesec'

Predlaga se, da se bodo morali uporabniki predhodno evidentirati na sedeZu Obdine Poddetrtek

in izkazati upravidenost do brezpladnega prevoza v skladu s sprejetim pravilnikom.

Pravilnikje obravnaval Odbor za druZbene dejavnosti na woji 1. dopisni seji, dne 01. 04.2021,

na kateri je sprejel sklep, da se obdinskemu svetu Obdine Poddetrtek predlaga, da sprejme

pravilnik o izvajanju brezpladnih prevozov za starejse obdane obdine Poddetrtek.

Pripravila: \
Simona Selekai

q



PREDLOG

Obdinski svet Obdine Poddetrtek je na podlagi 21 . in 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, St. 94107 - uradno predi5deno besedilo, 76/08,79/09, 5lll0, 40112 - ZUJF,
14115 - ZUUIFO, l1l18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61120 - ZIUZEOP-Ain80120 - ZIUOOPE) in
17. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43118 - UPB), na svoji _ seji, dne

_, sprejel naslednji

PRAVILNIK O IZVAJANJU BREZPLACNIH PRf,VOZOV

ZA STAREJSE OBCANE OB'INE PODdETRTEK

l. ilen

Ta pravilnik ureja upravidenost do brezpladnih prevozov za starej5e oMane Obdine Poddetrtek,
pogoje, merila in postopke sofinanciranja iz sredstev proraduna z namenom zogotovitve vedje

mobilnosti, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter solidamosti.

2. ilen

Za izvalar4e brezpladnih prevozov za starejSe obdane se pooblasti taksi sluZbo, s katero se

sklene ustrema pogodba.

3. ilen

Brezplaini prevozi se izvajajo znotraj Upravne enote Smarje pri Jel5ah, in sicer ob delavnikih
med 7. in 16. uro. Ob vikendih in pramikih se brezpladni prevozi ne inajaio.

4. ilen

Brezplatne prevoze obdina nudi svojim obdanom, ki so stari najmanj 65 let in nimajo
Tagotovljene druge moZnosti bansporta oziroma nimajo moinosti uporabe drugega

brezpladnega j avne ga prevozz.

5. ilen

Brezpladni prevozi se nudijo za namen obiska zdravnika motraj upravne enote smarje pri

Jelsah ali zaradi opravkov pri uradnih organih motraj uprame enote smarje pri Jelsah,

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

Poddetrtek ali obisk pokopali5da.

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

Mariboru, pri demer uporabniki sofinancirajo stro5ke prevoza v vi5ini 50%. eakalne 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. ilen

Vsi uporabniki brezpladnega prevoza se morajo predhodno evidentirati na sedeZu Obdine
Poddetrtek h izlazzti upravidenost do brezpladnih prevozov v skladu s tem pravilnikom.

V primeru zlorabe s strani uporabnikov se zahteva refundacija sredstev

8. ilen

Obdina Poddetrtek letno zagotavlja sredswa za irtalanje brezpladnih prevozov za starejie
obdane do vi5ine sprejetega proraduna za tekode leto na posebni proradunski postavki.

9. Ilen

Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 15. aprila 2021 .

Sterilka:
Datum:

Peter Misja
2upan
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ZAPISNIK

1. dopisne seje Odbora za druZbene dejavnosti. ki je trajala od torka. 30.03.2021. do detrtka

0l .04.2021 do 12.00 ure.

Sejo je sklicala predsednica odbora JoZefa UZmah.
Vabilo z gradivom za l. dopisno sejoje bilo dlanom odbora posredovano po elektronski poSti

Odloditve so se sprejemale z glasovanjem po elektronski po5ti na naslov

racunovodstvo ii oodcetrtek.si. Pravodasno so po elektronski poSti glasovali: JoZefa UZmah.

Sabina Pavdnik. BoStjan Hostnik. Klavdija Kovadid. Janez Ilek in Sara Masnec.

PTedIogDNEVNEGA REDA:

1. Predlog Pravilnika o izvajanju brezplainih prevozov za starej5e obiane Obiine
Podietrtek

K I. TOEKI

Obdinski svet.ie na svoji 12. redni seji. dne 03.09. 2020. sprejel Sklep o izvajanju brezpladnih

prevozov za starejSe obdane. na podlagi katerega so se brezpladni prevozi za starejSe obdane

izvajali Sest mesecev. in sicer do 3 I . 03. 2021 . Na podlagi izku5enj in ugotovitev iz zadasnega

obdobja seje pripravil Pravilnik, ki bi v nadaljevanju zagotovil trajno izvajanje te storitve.

Ocenjuje se. daje bila storitev. ki seje opravljala s taksistom kot izvajalcem. uspeina in pravilno

izbrana. zato se predlaga. da se sprejme Pravilnik.
Na podlagi predloZenega pisnega gradiva. so se dlani komisije izjavili oziroma pisno opredelili

do predloga z >ZA< ali )PROTI( in s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet naslednji

sklep:
obtinskemu svetu obEine PodEetrtek se predlaga, da sprejme Pravilnik o izvajanju
brezplainih prevozov za starej5e obdane Obiine Podietrtek.

Zap
Sim

ipald,
d4g/Selekar

Predsednica odbora
Jo2eta UZmah l.r.
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