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Sporočilo za javnost
Občina Piran začenja brezplačne prevoze za starejše – Prostofer bo prve rezervacije
prevozov prejel že jutri, starejšim občankam in občanom bodo prevozi na voljo od 10.
septembra dalje. Župan Đenio Zadković je predal ključe vozila predsedniku Društva
upokojencev Piran.
Prostofer je prepotrebna pridobitev za naše seniorje, saj omogoča dostop do različnih storitev
in opravkov na brezplačen in preprost način. Zadovoljen sem, da je storitev dostopna tudi na
našem podeželju. Na takšen način dodatno povezujemo občino in omogočamo vsem starejšim,
da lažje opravijo najnujnejše opravke«, je ob današnji predaji ključev avtomobila Društvu
upokojencev poudaril župan Đenio Zadković. Župan Občine Piran se je na spoznavnem
srečanju s prostovoljci zahvalil še vsem sodelujočim in izvajalcu programa – Zlati mreži.
Starejši se že vrsto let srečujejo s težavami, ki jih predstavljajo javni prevozi, zlasti če živijo
izven mestnih središč. Taksi službe so za večino starostnikov finančno nedostopne. Z
brezplačno storitvijo Prostofer, ki se lahko preprosto naroči prek telefona, je omogočena lažja
dostopnost do lokalnih zdravstvenih domov, bolnišnice v Izoli ter Ortopedske bolnišnice
Valdoltra v Ankaranu ter uradnih ustanov, pokopališč in trgovinskih centrov na območju
Občine Piran. Mobilnost občanov Občine Piran bo s tem kakovostnejša.
Storitev prevoza lahko naročijo uporabniki od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na
brezplačni telefonski številki 080 10 10. Storitev prevoza je treba naročiti vsaj tri dni pred
želenim datumom. V komunikacijskem centru bodo zabeležili podatke klicatelja, datum, uro
in lokacijo prevoza ter o tem obvestili prostovoljnega voznika. Po najavi prevoza klicni center
obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se bo opravil
prevoz.
Za potrebe projekta bo Občina Piran zagotovila v začetnem obdobju električno vozilo Renault
Zoe bele barve. Občina bo poskrbela še za zavarovanje voznika in sopotnikov. Zavod Zlata
Mreža, ki skrbi za brezhibno delovanje programa Prostofer, bo poskrbel za obvezno
usposabljanje voznikov prostovoljcev. Trenutno je prijavljenih približno 10 voznikov.
Direktor Zavoda Zlata Mreža, Miha Bogataj je izredno zadovoljen, da se je projektu Porstofer
pridružila Občina Piran kot tretja južnoprimorska občina in hkrati prva, ki bo to storitev
opravljala na tem področju z električnim vozilom. Prvič se je srečal s tako lepo označenim in
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urejenim parkirnim prostorom za vozilo Prostofer v Sloveniji, ki je obenem namenjeno
njegovemu polnjenju.
Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje (B-kategorija) in je v
svojem prostem času pripravljen pomagati sočloveku. Novi vozniki se lahko prijavo za
sodelovanje na elektronski naslov zavoda Urada za družbene dejavnosti
ksenija.franca@piran.si oziroma pokličejo na številko 05 671 03 12.

Lep pozdrav z Občine Piran.
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