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Prevozi so omejeni na območje občine Selnica ob Dravi, ra-
zne izjeme so možne po predhodnem dogovoru. Prevozi se izva-
jajo po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
- prvenstveno so namenjeni za vožnjo do zdravstvene posta-

je in lekarne v Selnici ob Dravi, zatem pa do zdravstvenih 
ustanov v sosednjih občinah in v mestni občini Maribor (če 
prevoza ni mogoče zagotoviti v okviru ne nujnih prevozov 
v zdravstvu),

- prevozi do javnih ustanov v občini in sosednjih občinah 
(občina, upravna enota, banka, FURS, ZZZS, CSD ipd.), se 
opravijo, če jih je časovno možno uskladiti in ni povpraše-
vanja po prevozih do zdravstvenih ustanov,

- prevozi v trgovino in ostale storitve (največ 2x mesečno),
- na društvena srečanja (največ 2x mesečno),
- na kulturne in športne prireditve v občini (največ 2x mesečno),
- obisk pokopališča (največ 2x mesečno).

6. člen
Prevozi niso namenjeni nepokretnim in hudo bolnim osebam, 

za katere je zagotovljena nujna medicinska pomoč na domu ozi-
roma nujni reševalni prevoz.

7. člen
Županja Občine Selnica ob Dravi določi koordinatorja pro-

jekta »Kobanc – prevoz za starejše«, s katerim sklene pogodbo.
Koordinator je zadolžen za:

- pripravo seznama strokovno usposobljenih prostovoljcev s 
pogoji iz 9. člena tega pravilnika,

- vodenje evidence uporabnikov,
- hrambo podpisanih izjav uporabnikov brezplačnega prevo-

za,
- hrambo podpisanih izjav prostovoljnih šoferjev,
- mesečno pripravo poročilo o uporabi osebnega vozila in ga 

dostavi občini.
- spremlja zadovoljstvo uporabnikov.

S koordinatorjem se sklene ustrezna pogodba o obdelavi 
osebnih podatkov.

8. člen
Službeno vozilo je zavarovano z obveznim avtomobilskim 

zavarovanjem AO, AO+, kasko zavarovanjem z delnimi kombi-
nacijami (naravne nesreče, divjad, domače živali, stekla, svetlob-
na telesa, parkirišče, kraja), pomoč na cesti in nezgodno zava-
rovanje voznika in sopotnikov. Zavarovanje krije vsakokratnega 
voznika in sopotnike.

Vozilo mora biti ves čas uporabe redno vzdrževano, servisi-
rano in pravočasno registrirano. Vozilo je parkirano za občinsko 
zgradbo, ključi se prevzamejo in vrnejo občinski upravi. V ko-
likor avto ni polno zaseden za izvajanje projekta, ga uporablja 
občinska uprava za lastne potrebe.

9. člen
Z vozilom lahko upravljajo strokovno usposobljeni prosto-

voljni šoferji (v nadaljevanju: vozniki), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
- imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (B) 

vsaj že tri leta in dopolnjenih 21 let,

43

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (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) 
in 30. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/17) je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 23. redni seji dne 3. 
marca 2022 sprejel naslednji

P R A V I L N I K
o uporabi vozila za prevoz starejših v občini Selnica ob 

Dravi

1. člen
Ta pravilnik ureja upravičenost do brezplačnih prevozov za 

starejše občane Občine Selnica ob Dravi, nadzor nad uporabo in 
vzdrževanje vozila v lasti Občine Selnica ob Dravi, namenjenega 
za prevoz starejših.

2. člen
»Kobanc – prevoz za starejše« je projekt občine, ki uporab-

nikom nudi brezplačne prevoze. Namen prevozov je medseboj-
na pomoč starejšim, večja mobilnost in socialna vključenost. 
Občina Selnica ob Dravi za potrebe prevozov zagotovi vozilo, ki 
se uporablja za prevoze uporabnikov.

3. člen
Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani Občine 

Selnica ob Dravi, starejši od 65 let, ki kumulativno izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
- sami ne vozijo,
- nimajo sorodnikov, ki bi jim pomagali oziroma so le-ti za-

posleni,
- imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Uporabniki bodo morali biti fizično zmožni samostojnega pre-
voza v osebnem vozilu brez posebnih prilagoditev. Uporabniku 
se lahko storitev zavrne, če se ugotovijo kršitve upravičenosti do 
brezplačnega prevoza.

4. člen
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika so pred prvo uporabo 

brezplačnega prevoza dolžni podpisati izjavo na obrazcu št. 1, 
ki je priloga tega pravilnika, s katero potrjujejo, da vse vožnje 
v okviru projekta »Kobanc – prevoz za starejše« opravljajo na 
lastno odgovornost.

5. člen
Uporabnik bo za naročilo prevoza v času od ponedeljka do 

petka, med 8. in 14. uro poklical na telefonsko številko 02/67 30 
207. Prevoze je potrebno naročiti vsaj 3 dni pred želeno storitvi-
jo. Prevozi za upravičence se opravljajo od ponedeljka do petka 
med 7. in 14. uro.
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Priloge:
- obrazec 1,
- obrazec 2,
- obrazec 3.

OBRAZEC 1 

IZJAVA UPORABNIKA BREZPLAČNEGA PREVOZA O 
VOŽNJI NA LASTNO ODGOVORNOST

Spodaj podpisani: _________________________________, 
naslov: __________________________________________, 
tel. št: ______________________________ 
se udeležujem prevoza kot sopotnik v osebnem avtomobilu z 

voznikom projekta »Kobanc – prevoz za starejše« in s podpisom

izjavljam,
- da se voženj v okviru projekta »Kobanc – prevoz za starej-

še« udeležujem na lastno odgovornost. Prav tako izjavljam, 
da se zavedam, da organizator prevozov ne preverja vozni-
kov ter uporabnike in voznike povezuje glede na razpolo-
žljivost šoferja prostovoljca. 

- da izpolnjujem vse pogoje iz 3. člena Pravilnika o uporabi 
vozila za prevoz starejših v Občini Selnica ob Dravi; 

- da sem seznanjen/a, da bo Občina Selnica ob Dravi moje 
osebne podatke, ki sem jih posredoval/a prostovoljno, ob-
delovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov  
(GDPR) in izključno za namen izvajanja brezplačnih pre-
vozov 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 mo-
rebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredo-
vanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabni-
kom za obdelavo osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da 
imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravi-
co do seznanitve, dopolnitve, popravka in ugovora (vključ-
no 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 
spletni strani občine www.selnica.si.

- da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični. V ko-
likor občina pri preverjanju upravičenosti do brezplačnega 
prevoza ugotovi, da so podatki napačni oziroma bi lahko 
bili neresnični, si občina pridržuje pravico, da lahko podat-
ke sama preveri oziroma zahteva od uporabnika, da predlo-
ži ustrezne dokaze.

- da se kot sopotnik prevoza ne bom udeležil pod vplivom 
alkohola oz. katerih koli drugih prepovedanih substanc. 

Vsi osebni podatki, ki so zbrani v okviru projekta »Kobanc 
– prevoz za starejše«, bodo uporabljeni izključno za namen or-
ganiziranja in izvajanja prevozov in bodo hranjeni v skladu z za-
konskimi določili. 

Datum:____________ Podpis uporabnika:

 _______________

- so psiho-fizično sposobni upravljati z vozilom,
- ne vozijo pod vplivom alkohola oziroma katerih koli dru-

gih prepovedanih substanc,
- so podpisali izjavo na obrazcu št. 2, ki je priloga tega pra-

vilnika, s katero potrjujejo, da vožnjo v okviru projekta 
opravljajo na lastno odgovornost in vozila ne bodo upora-
bljali v zasebne namene,

- so na obrazcu št. 3, ki je priloga tega pravilnika, izpolnili 
podatke o datumu uporabe vozila, relaciji, namenu prevoza 
in prevoženih kilometrih,

- so podpisali izjavo, da niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot tri mesece,

- so podpisali izjavo, da zoper njih ni bila vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti,

- so bili vključeni in opravili strokovno usposabljanje za vo-
znike, ki ga organizira koordinator projekta.

10. člen
Stroške za gorivo/električno polnjenje in potrošni material 

(tekočina za čiščenje stekel, tekočina za hlajenje motorja, pri-
pomočki za odstranjevanje ledu ipd.) poravna občina Selnica ob 
Dravi. Parkirnino poravna uporabnik.

11. člen
Voznik je dolžan vsako nezgodo ali poškodbo vozila, tudi v 

primeru, ko vozilo poškoduje neznana oseba, prijaviti policiji in 
koordinatorju projekta.

Vsako ugotovljeno tehnično pomanjkljivost, poškodbo, pri-
manjkljaj oziroma izgubo opreme na vozilu morajo prostovoljni 
šoferji nemudoma sporočiti koordinatorju.

12. člen
Za vsak prekršek je odgovoren voznik - uporabnik vozila, ki 

stori prekršek. Morebitno izrečeno globo plača voznik sam, rav-
no tako nosi tudi vse druge oblike sankcij, ki mu jih izreče za to 
pristojen prekrškovni organ.

13. člen
Občina Selnica ob Dravi letno zagotavlja sredstva za izva-

janje projekta do višine sprejetega proračuna za tekoče leto na 
posebni proračunski postavki.

14. člen
Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. marca 
2022 dalje.

Številka: 007-2/2022 Županja
Datum: 3. marca 2022 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž.
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OBRAZEC 3

EVIDENCA UPORABE VOZILA V OKVIRU PROJEKTA 
»Kobanc – prevoz za starejše« 

Zaporedna št. obrazca: _____________
Mesec: _________________________
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OBRAZEC 2 

IZJAVA PROSTOVOLJNEGA ŠOFERJA V OKVIRU 
PROJEKTA »Kobanc – prevoz za starejše«

Spodaj podpisani: _________________________________, 
naslov: __________________________________________, 
datum rojstva: _____________, tel. št:_________________ 

izjavljam,
- da vožnje v okviru projekta »Kobanc – prevoz za starejše« 

opravljam na lastno odgovornost. 
- da sem seznanjen/a, da bo Občina Selnica ob Dravi moje 

osebne podatke, ki sem jih posredoval/a prostovoljno, ob-
delovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov  
(GDPR) in izključno za namen izvajanja brezplačnih pre-
vozov 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 mo-
rebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredo-
vanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabni-
kom za obdelavo osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da 
imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravi-
co do seznanitve, dopolnitve, popravka in ugovora (vključ-
no 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 
spletni strani občine www.selnica.si.

- da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični. V koli-
kor občina pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz 9. čle-
na Pravilnika 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.

- da sem seznanjen/a z določili Pravilnika o uporabi vozila za 
prevoz starejših v Občini Selnica ob Dravi in pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem vse 
pogoje iz 9. člena omenjenega pravilnika. 

Za vozilo bom skrbel/a kot dober gospodar, prevoze pa bom 
opravljal/a  v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi. 
Dovoljujem, da Občina Selnica ob Dravi zbira in posreduje moje 
podatke, za namen povezovanja z uporabniki prevozov in jih hra-
ni v skladu z zakonom.

Datum:___________ Podpis:_______________


