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PRAVNA OSNOVA: 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (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 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 17.
člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik.
Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
V občini Kamnik je velika skrb namenjena področju socialnega varstva, kar ne nazadnje
dokazuje večje število projektov, ki se tudi s pomočjo nevladnih organizacij uspešno izvajajo
(Dnevni center Štacjon za osebe s težavami v duševnem zdravju, Dnevni center za mlajše
invalidne osebe, Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov, Večgeneracijski center Kamnik,
Projekt Razvoj modela varstva starejših občanov v občini Kamnik, zagotavljanje sredstev za
zaposlovanje težje zaposljivih občanov v programih javnih del itd.).
Kot pomembna dopolnitev socialno varstvenih storitev je bila storitev zagotavljanja
brezplačnih prevozov za starejše občane dobro sprejeta tudi v okviru koordinacije inštitucij, ki
se v Kamniku ukvarjamo s starejšimi občani. S samo izvedbo projekta bi se zagotavljal tudi
pomemben element novih pristopov na področju mobilnosti.
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih
prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Številni starejši imajo namreč velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih
središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti
po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko
pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni
dodatne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj.
Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo
nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd.
Presoja ustreznosti uporabnika, koordinacija in preprečevanje potencialnih izkoriščanj s
strani posameznikov je v celoti v domeni izvajalca.
Kako deluje PROSTOFER?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V
komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi
prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani Občine, prav tako je poskrbljeno za
zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.








Zakaj PROSTOFER?
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:
večjo mobilnost,
večjo socialno vključenost,
medsebojno povezovanje,
medsebojno pomoč,
boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,
čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).
2. Cilji in načela:
S predlaganim Pravilnikom se urejajo upravičenci do brezplačnih prevozov, nadzor nad
uporabo in vzdrževanje vozila v okviru Prostofer Občine Kamnik.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
V proračunu Občine Kamnik so za namen izvajanja projekta že zagotovljena sredstva za
delovanje klicnega centra (244 € z DDV mesečni strošek), v naslednjem letu pa se planira
nakup električnega avta, ki bo namenjen izvedbi projekta Prostofer (ocenjena vrednost do
25.000 € z DDV). Za izvedbo projekta je Občina Kamnik pridobila tudi sponzorska sredstva
Zavarovalnice Triglav d.d., v višini 4.000 €/bruto za dobo enega leta.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog pravilnika:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 17. 11. 2020 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Pravilnika o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik«.

Matej Slapar
ŽUPAN

Priloga:
- Predlog Pravilnika o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (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 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na ___ seji
dne ______ sprejel

PRAVILNIK
o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik
1. člen
Ta pravilnik ureja upravičenost do brezplačnih prevozov za starejše občane občine Kamnik,
nadzor nad uporabo in vzdrževanje vozila v okviru projekta humanitarnega zavoda Zlata
mreža »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju v občini Kamnik« (v
nadaljevanju: Prostofer).
2. člen
Prostofer je projekt humanitarnega zavoda Zlata mreža za boljšo kakovost življenja starejših,
ki uporabnikom nudi brezplačne prevoze. Namen prevozov je medsebojna pomoč starejših,
večja mobilnost in socialna vključenost.
Zavod Zlata mreža za uporabnike zagotavlja brezplačno telefonsko številko 080 10 10, na
katero se javi klicni center, ki povpraševanje po prevozu vpiše v informacijski sistem Zlate
mreže in zagotovi izvajalca za želeni prevoz.
Občina Kamnik za potrebe projekta Prostofer zagotovi vozilo, ki se uporablja izključno za
prevoze starejših občanov v okviru projekta Prostofer (v nadaljevanju: vozilo Prostofer).
Občina Kamnik sklene za izvajanje tega pravilnika z zavodom Zlata mreža pogodbo, v kateri
se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
3. člen
Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani občine Kamnik, starejši od 65 let, ki
kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
- sami ne vozijo,
- nimajo sorodnikov, ki bi jim pomagali,
- imajo nižje mesečne prihodke,
- imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.
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 Prostofer opravljajo na lastno odgovornost.
5. člen
Storitev klicnega centra Zavoda Zlata mreža je upravičencem z območja občine Kamnik
dostopna od ponedeljka do petka, med 8. in 18. uro.
Prevozi za upravičence se opravljajo od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.

Prevoze je potrebno naročiti na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsaj 3 dni pred
želeno storitvijo.
Prevozi so omejeni na območje občine Kamnik, razen pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,
kjer se območje razširja še na sosednje občine in občino Ljubljana in se izvajajo po
naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
- prvenstveno so namenjeni za vožnjo do zdravstvenih ustanov v občini Kamnik, zatem
pa do zdravstvenih ustanov v sosednjih občinah in v občini Ljubljana,
- prevozi do javnih ustanov v občini Kamnik (Občina, Upravna enota, banka, pošta)
ipd., se opravijo, če jih je časovno možno uskladiti in ni povpraševanja po prevozih do
zdravstvenih ustanov.
6. člen
Prevozi niso namenjeni nepokretnim in hudo bolnim osebam, za katere je zagotovljena
nujna medicinska pomoč na domu oziroma nujni reševalni prevoz.
7. člen
Župan občine Kamnik s sklepom imenuje koordinatorja projekta Prostofer.
Koordinator je zadolžen za:
- pripravo seznama strokovno usposobljenih prostovoljcev,
- vodenje evidence uporabnikov, skladno z že določenimi pravili krovne organizacije
Zlata mreža,
- hrambo plačilne kartice za gorivo, ki jo prejme na reverz,
- hrambo podpisanih izjav uporabnikov brezplačnega prevoza,
- hrambo podpisanih izjav prostovoljnih šoferjev,
- dostavo mesečnega poročila o uporabi vozila Prostofer županu in finančnoračunovodski službi Občine Kamnik (obrazec št. 3 – Evidenca uporabe vozila
Prostosfer).
8. člen
Vozilo Prostofer je zavarovano z obveznim avtomobilskim zavarovanjem AO, AO+, kasko
zavarovanjem z delnimi kombinacijami (naravne nesreče, divjad, domače živali, stekla,
svetlobna telesa, parkirišče, kraja), pomoč na cesti in nezgodno zavarovanje voznika in
potnikov. Zavarovanje krije vsakokratnega voznika in sopotnike.
Vozilo, posebej označeno za namen projekta Prostofer, mora biti ves čas uporabe redno
vzdrževano, servisirano in pravočasno registrirano.
9. člen
Z vozilom Prostofer lahko upravljajo prostovoljni šoferji (v nadaljevanju: vozniki), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije,
- so psiho-fizično sposobni upravljati z vozilom,
- ne vozijo pod vplivom alkohola oz. katerih koli drugih prepovedanih substanc,
- so podpisali izjavo na obrazcu št. 2, ki je priloga tega pravilnika, s katero potrjujejo,
da vožnjo v okviru projekta Prostofer opravljajo na lastno odgovornost in vozila ne
bodo uporabljali v zasebne namene,

-

so na obrazcu št. 3, ki je priloga tega pravilnika, izpolnili podatke o datumu uporabe
vozila, relaciji, namenu prevoza, prevoženih kilometrih in količini porabljenega
oziroma nabavljenega goriva.
10. člen

Stroške za gorivo in potrošni material (tekočina za čiščenje stekel, tekočina za hlajenje
motorja, pripomočki za odstranjevanje ledu ipd.) se poravnajo s plačilno kartico, ki je last
Občine Kamnik.
Plačilna kartica velja le za vozilo Prostofer in se ne sme uporabljati v druge namene.
Finančno-računovodska služba Občine Kamnik vodi ločeno evidenco porabe sredstev za
vozilo Prostofer.
11. člen
Voznik je dolžan vsako nezgodo ali poškodbo vozila Prostofer, tudi v primeru, ko vozilo
poškoduje neznana oseba, prijaviti policiji in koordinatorju projekta Prostofer.
Vsako ugotovljeno tehnično pomanjkljivost, poškodbo, primanjkljaj oziroma izgubo opreme
na vozilu Prostofer morajo prostovoljni šoferji nemudoma sporočiti koordinatorju.
12. člen
Za vsak prekršek je odgovoren voznik – uporabnik vozila Prostofer, ki stori prekršek.
Morebitno izrečeno globo plača voznik sam, ravno tako nosi tudi vse druge oblike sankcij, ki
mu jih izreče za to pristojen prekrškovni organ.
13. člen
Občina Kamnik letno zagotavlja sredstva za izvajanje projekta Prostofer do višine
sprejetega proračuna za tekoče leto na posebni proračunski postavki.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. decembra 2020 dalje.
Št. 007-0011/20-4/2
Kamnik, dne ……………

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

Priloge:
- Obrazec št. 1 – Izjava uporabnika brezplačnega prevoza
- Obrazec št. 2 – Izjava prostovoljnega šoferja
- Obrazec št. 3 – Evidenca uporabe vozila

Občina Kamnik
IZJAVA UPORABNIKA BREZPLAČNEGA PREVOZA OZ. O VOŽNJI NA LASTNO
ODGOVORNOST – OBRAZEC 1

Spodaj podpisani___________________________________________________________,
naslov:___________________________________________________________________,
tel. št:______________________________ se udeležujem prevoza kot sopotnik v osebnem
avtomobilu z voznikom projekta PROSTOFER

izjavljam,
da se voženj v okviru akcije PROSTOFER udeležujem na lastno odgovornost.

Prav tako izjavljam, da se zavedam, da organizator akcije PROSTOFER ne preverja
voznikov ter njihovih vozil ter uporabnike in voznike povezuje izključno na podlagi krajevne
ustreznosti. Kot sopotnik se prevoza ne bom udeležil pod vplivom alkohola oz. katerih koli
drugih prepovedanih substanc.
Vsi osebni podatki, ki so zbrani v okviru projekta Prostofer, bodo uporabljeni izključno za
namen organiziranja in izvajanja prevozov in bodo hranjeni v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.
Datum:______________________

Podpis:______________________

Občina Kamnik
IZJAVA PROSTOFERJA – OBRAZEC 2

Spodaj podpisani___________________________________________________________,
naslov:___________________________________________________________________,
tel. št:______________________________, datum rojstva:_________________________
in elektronski naslov________________________________________________________

izjavljam,
da vožnje v okviru akcije PROSTOFER opravljam na lastno odgovornost.

Potrjujem, da sem seznanjen s pravili prostovoljnih prevozov. Udeležil sem se izobraževanja
o vožnji z električnim avtomobilom in poznam delovanje in način vožnje električnega
avtomobila. Za vozilo bom skrbel kot dober gospodar, prevoze pa bom opravljal v skladu z
veljavnimi cestno prometnimi predpisi.
Dovoljujem, da Zlata mreža preko klicnega centra zbira in posreduje moje podatke, za
namen povezovanja z uporabniki prevozov in jih hrani v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.
Datum:______________________

Podpis:______________________

EVIDENCA UPORABE VOZILA PROSTOFER – OBRAZEC 3
Zaporedna št. obrazca: ________
MESEC: ___________________

LETO

datum ime in
opravljena km ob
km
prevoženi podpis
vožnje priimek
pot
prevzemu po
km
upravičenca
vožnji

opombe (tankanje
goriva, litrov)

