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ZADEVA: Pobuda za uvedbo brezplačnega javnega prevoza za upokojence v letu 2020
Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana,
v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo, da tudi MOL
zagotovi brezplačni javni potniški prevoz za upokojence in osebe, starejše od 65 let. Novelo zakona o
prevozih v cestnem prometu, ki med drugim upokojencem in/ali osebam, starejših od 65 let, omogoča
brezplačen medkrajevni javni potniški promet, je Državni zbor Republike Slovenije soglasno potrdil
na oktobrski seji v torek, dne 30. 10. 2019.
Doslej so bili upokojenci edina družbena skupina brez ugodnosti pri medkrajevnem javnem
potniškem prometu, od julija 2020 pa bodo na predlog ministrice za infrastrukturo Republike
Slovenije, mag. Alenke Bratušek, medkrajevne avtobuse in vlake lahko uporabljali brezplačno.
Upokojenci sodijo med najranljivejše družbene skupine in so velikokrat odvisni od drugih. Sprejet
ukrep jim bo omogočil ne samo večjo samostojnost, ampak tudi izboljšano mobilnost, ne da bi se jim
to poznalo v denarnicah. Pokojnine so v povprečju nizke, po zadnjih podatkih pa kar 89.000
upokojencev v Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine. Mnogi upokojenci stisko večinoma
skrivajo, nista pa le hrana in topel dom tisto, kar potrebujejo. Današnji upokojenci so bili nekoč
gonilo družbe in so pomembno prispevali k samostojni Sloveniji in blaginji v njej. Zato je prav, da
jim družba za njihov doprinos vrača in olajša življenje, kolikor je to mogoče.
Želim si, da bi pobudi ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ki je vse občine z mestnim
prevozom pozvala, da gredo naslednje leto po enaki poti kot država, prisluhnila tudi Mestna občina
Ljubljana. Kot prestolnica države bi preostalim občinam lahko služila kot vzor in primer dobre
prakse.
»Mestna občina smo ljudje in skupaj delamo za najlepše mesto«, je zapisano na spletni strani
ljubljana.si. Bodimo prijazni tudi do upokojencev in jim z majhnimi, a zelo pomembnimi koraki
dajmo vedeti, da so še zdaj nepogrešljivi del družbe.
V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam.
S spoštovanjem,
Maša Kociper
Svetniški klub SS

