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Starejši po opravkih
s Šoferkom
Tudi na Ptuju bodo starejše , ki nimajo druge možnosti
prevoza, od ponedeljka po opravkih z električnim
avtomobilom brezplačno odpeljali prostovoljci

S Šoferkom bo občane prevažalo
prostovoljcev , večinoma upokojenih
poklicnih voznikov. Foto: Hojka BERLIČ

Hojka Berlič
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tujska občina , Javne službe
Ptuj in Združenje šoferjev
in avtomehanikov ( ZŠAM)
Ptuj so združili moči v projektu
brezplačnega prevoza starejših. Z

P

električnim vozilom , ki

so ga
Šoferko, naj bi prve vožnje
opravili v ponedeljek , namenjen pa
je vsem tistim, ki so se doslej srečevali
s težavo , kako priti do zdravnika

poimenovali

bolnišnice, javnih ustanov ali v

obliko prevoza , s katero bi jim omogočili
lažji dostop do naštetega : "In
ker v tem kratkem času nismo mogli
urediti javnega prevoza za vse, kot
bi si želeli, čeprav trdo delamo tudi
na tem , da bi bil tudi ta v prihodnje
dostopen vsem v občini, smo prišli
na idejo , da na ta način zagotovimo
brezplačno vožnjo. " V nekaterih
občinah , kjer so že uvedli podoben

središče mesta po opravkih. Kot je

sistem , ta deluje v sodelovanju z društvi
upokojencev, na Ptuju pa bodo

ob predstavitvi projekta pojasnila
ptujska županja Nuška Gajšek , so
si že vse od začetka mandata prizadevali
v občini ponuditi starejšim
občanom, ki so številčna skupina ,

vožnje prostovoljno opravljali večinoma
upokojeni poklicni vozniki.
" Naši člani so nekoliko starejši in
zato tudi sodijo k temu projektu torej
starejši vozniki za starejše občane ki

,
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potrebujejo prevoz " pravi Janez Strelec
predsednik ZŠAM Ptuj. Za zdaj bo
prevoze opravljalo dvanajst njihovih
,

,

prostovoljcev, ki so že opravili
V združenju ugotavljajo
" da so vsi v dobri vozniški kondiciji
, zato zagotavljajo , da bodo vožnje
zelo varne" . Za izvajanje prevozov
so Javne službe Ptuj ponudile v uporabo
njihov električni avtomobil. V
podjetju pa bodo poskrbeli tudi, da
bodo stvari potekale gladko. Zainteresirani
izobraževanje.

,

za prevoz s Šoferkom lahko
tako najmanj tri dni pred načrtovanim
prevozom pokličejo v delovnem
času podjetja na telefonsko številko
(02 ) 620 73 35 in se dogovorijo za
in uro prevoza. Kot pojasnjuje
direktor podjetja Alen Hodnik so
prepričani, da se bo dalo prioritete
prevozov urediti že s pogovorom " Je
pa v prvi vrsti ta storitev namenjena
upokojencem , ki nimajo druge možnosti
, da pridejo na neko lokacijo.
lokacijo

,

:

Zainteresirani

Tiste , ki se želijo gibati po območju ,
na katerem že deluje mestni promet ,
pa tudi tiste , ki imajo možnost drugega
načina prevoza , prosimo za
in razumevanje." Za zdaj
so prevozi mogoči od ponedeljka do
petka na območju ptujske občine.
solidarnost
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