OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Tel.: (03) 81 82 780; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO BREZPLAČNIH
PREVOZOV ZA STAREJŠE OBČANE V OBČINI PODČETRTEK
Podatki o vlagatelju:
IME:

________________________________________________

PRIIMEK:

________________________________________________

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: _______________________________________
_______________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA:

________________________________________________

S podpisom te vloge izjavljam:
-

-

da nimam zagotovljene druge možnosti transporta oziroma nimam možnosti uporabe
drugega brezplačnega javnega prevoza;
da sem seznanjen/a, da bo Občina Podčetrtek moje osebne podatke, ki sem jih
posredoval/a prostovoljno, obdelovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov – GDPR in izključno za namen izvajanja brezplačnih prevozov za starejše
občane. Občina bo hranila in varovala osebne podatke do preklica, in sicer toliko časa,
kot je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih zbira in obdeluje in na
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje
osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom za obdelavo osebnih
podatkov. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name,
pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in ugovora (vključno s pravico do pritožbe
pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko
kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni
na spletni strani občine.
da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični. V kolikor občina pri preverjanju
upravičenosti do brezplačnega prevoza ugotovi, da so podatki napačni oziroma bi
lahko bili neresnični , si občina pridržuje pravico, da lahko podatke sama preveri
oziroma zahteva od uporabnika, da predloži ustrezne dokaze.

Datum: ______________

Podpis vlagatelja: ____________________

OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Tel.: (03) 81 82 780; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

NAVODILA UPORABNIKOM BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA
STAREJŠE OBČANE V OBČINI PODČETRTEK

Brezplačni prevozi se izvajajo znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih
med 7. in 16. uro. Ob vikendih in praznikih se brezplačni prevozi ne izvajajo.
Do brezplačnih prevozov so upravičeni občani Občine Podčetrtek, ki so stari najmanj 65 let in
nimajo zagotovljene druge možnosti transporta oziroma nimajo možnosti uporabe drugega
brezplačnega javnega prevoza.
Brezplačni prevozi se nudijo za namen obiska zdravnika znotraj upravne enote Šmarje pri
Jelšah ali zaradi opravkov pri uradnih organih znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah,
izjemoma se brezplačni prevoz lahko uporabi tudi za obisk trgovine na območju Občine
Podčetrtek ali obisk pokopališča.
Izjemoma se nudi prevoz tudi do bolnice v Celju, Brežicah ali Mariboru, pri čemer uporabniki
sofinancirajo stroške prevoza v višini 50%. Čakalne ure taksista se ne sofinancirajo in se
plačajo po veljavnem ceniku taksista.
Upravičeni občani lahko koristijo brezplačni prevoz največ 3 x v enem mesecu. Prevoze je
potrebno rezervirati 3 dni v naprej na telefonski številki izbrane taksi službe Taxi Zlatko (031
595 687), ki je objavljena tudi na spletni strani Občine Podčetrtek.
Vsi uporabniki brezplačnega prevoza se morajo predhodno evidentirati na sedežu Občine
Podčetrtek in izkazati upravičenost do brezplačnih prevozov.
V primeru zlorabe s strani uporabnikov se zahteva refundacija sredstev.

