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Zadeva: Pobuda za uvedbo brezplačnih prevozov na klic za bolne in starejše občane  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za odgovor. 

 

Seznanjeni smo s težavami starejših občanov glede organizacije in izvedbe nujnih prevozov. Tako 

starejši kot njihovi svojci, zaposleni v domovih za starejše in drugi se dnevno soočajo s težavami pri 

organiziranju prevozov starejših na preglede k zdravnikom specialistom, rehabilitacije in nujne 

opravke v druge ustanove.  

 

Za upokojence je prevoz z mestnimi avtobusi LPP sicer brezplačen, vendar ga zaradi bolezni, 

oslabelosti, gibalne oviranosti ali neprimernih povezav vsi ne morejo uporabljati. Naročanje taksi 

služb se pogosto izkaže kot predraga rešitev, svojci – če jih starejši imajo – pa jim zaradi drugih 

obveznosti ne morejo vedno priskočiti na pomoč. Opravki, kot so npr. obisk zdravnika, banke, 

upravne zadeve, so za marsikoga tako neizvedljivo opravilo.  

 

V Ljubljani so sicer v mestni peš coni za starejše osebe in tiste, ki težje hodijo, organizirani 

brezplačni prevozi s Kavalirjem. Starejši in bolniki pozdravljajo tudi brezplačen prevoz s Klinko 

Kavalirjem po območju UKC Ljubljana. A to ni rešitev za celotno občino oziroma daljše razdalje. 

 

V kar 88 občinah po Sloveniji imajo organizirane brezplačne prevoze za starejše »Prostofer«. Šofer 

prostovoljec starejše odpelje po nujnih opravkih do javnih ustanov, npr. v zdravstvene domove, 

bolnišnice, na upravno enoto ... Prevoz lahko naročijo tisti starejši, ki ne vozijo sami, nimajo svojcev, 

imajo nizke dohodke in slabe povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Podobne prostovoljske akcije 

so bile v času epidemije organizirane tudi v Ljubljani.  

 

V Levici vlagamo pobudo, da se populaciji starejših prebivalk in prebivalcev Ljubljane in tistim z 

različnimi oviranostmi omogočijo brezplačni prevozi na klic v okviru JP LPP. Prevozi na klic bi se 

lahko opravljali z električnimi vozili JP LPP, ki so v voznem parku javnega potniškega prometa. 

Storitev bi se izvajala na klic, po predhodnem naročilu. Testno so se pred leti tovrstne storitve 

opravljale v okviru storitev Eurban. Javno podjetje je za ta namen nabavilo 20 električnih 

avtomobilov Volkswagen e-Golf. 

 

Tovariški pozdrav, 

 

Urška Honzak, 

vodja Svetniškega kluba Levica 


