NAVODILA
IZVAJANJA PROJEKTA MOBILNOST STAREJŠIH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

1. Upravičeni uporabniki do brezplačne vožnje so upokojenci in invalidi z manjšimi
telesnimi in duševnimi okvarami, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih
potreb ter imajo prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto. Uporabnik
izkaže svoj status z ustrezno izkaznico upokojenca ZPIZ ali izkaznico društva
upokojencev, invalidi pa z odločbo o statusu invalida.

2. Prevozi z električnim vozilom se bodo izvajali na območju Mestne občine Novo mesto,
izjemoma za potrebe zdravnika v občini Straža, kar morata upoštevati naročnik vožnje
in prostovoljni voznik.

3. Upravičenci lahko uporabijo prevoz zaradi opravkov v zdravstvenem domu, bolnišnici,
lekarni in uradnih organih. V primeru, da je vozilo prosto, se ga lahko uporabi tudi za
nujne opravke v trgovini, obisk pokopališča in podobno.

4. Prevozi se bodo izvajali od ponedeljka do petka, praviloma v času med 7. in 16. uro.
Naročilo za prevoz se naroči preko klicnega centra 080 10 10, tri delovne dni pred
potrebnim prevozom. V kolikor je vozilo prosto, lahko tudi kasneje. Prevoze izvajajo
registrirani vozniki.

5. Prostovoljni vozniki so vozniki, ki so se prijavili za opravljanje voženj v projektu in
izpolnjujejo zahtevane zakonske pogoje za voznika in se bodo usposobili za upravljanje
električnega avtomobila.
Voznik in naročnik pred prvo vožnjo podpišeta naslednje izjave :
 pristopno izjavo voznika k projektu
 izjavo voznika o vožnji na lastno odgovornost
 izjavo uporabnika o vožnji na lastno odgovornost
 izjavo uporabnika, da ima status upokojenca ali invalida.
Prijavljene voznike klicni center obvesti o najavljenih vožnjah. Seznanijo jih tudi z
možnostjo opravljanja prevozov z lastnim vozilom, če se za to odločijo.

6. Voznik pred začetkom preveri upravičenost uporabnika in vpis vožnje v evidenco
voženj z vsemi potrebnimi podatki. Zapisano opremi s podpisom voznika ter
upravičenca
V kolikor voznik ugotovi, da oseba, ki je prevoz naročila, kaže znake vinjenosti ali druge
znake, ki bi lahko ogrožale varnost vseh udeleženih v prometu, prevoz odkloni.

7. Za koordinatorja projekta s strani Društva upokojencev Novo mesto je imenovan Ivan
Štangelj, telefon: 031/381-813, e-pošta: ivan.stangelj@gmail.com
Koordinator je v stiku z Gregorjem Muhičem, telefon: 07/39-39-259, e-pošta:
gregor.muhic@novomesto.si, kot prvo kontaktno osebo MONM.

