SLOVENIJA

17. 09. 2019
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Štajerski tednik

Stran/Termin:

Z brezplačnim prevozom bodo olajšali opravke starejših
DŽENANA KMETEC
PODRAVJE

5

Naklada: 12.000,00
Površina/Trajanje: 283,70

Žanr: POROČILO

MESTNA OBČINA PTUJ, JAVNE SLUŽBE PTUJ, ALEN HODNIK

Ptuj

Šoferko za mobilnost , samostojnost in večjo

vključenost starejših

Z brezplačnim prevozom

bodo olajšali opravke

starejših
številnih krajev , ki so že poskrbeli za izboljšanje
mobilnosti starejših občanov, zanje tudi ptujska občina
skupaj s partnerji zagotavlja brezplačen prevoz. Šoferko,
prav simpatičen avtomobil , se od tega tedna naprej že
Po vzoru

vozi po Ptuju.

Foto : ČG

Županja MO Ptuj Nuška Gajšek , člani ZŠAM , predsednik AMZŠ Ptuj
Janez Strelec in Alen Hodnik so tisti, ki so poskrbeli, da je projekt prevoza
starejših zaživel zelo hitro.
Mestna občina Ptuj , podjetje Javne službe Ptuj in Združenje šoferjev
in avtomehanikov ( ZŠAM ) Ptuj so združili moči v skupni projekt

zagotavljanja brezplačnega prevoza za starejše občane. Zraven
brezplačnega mestnega avtobusa in Zapeljivca , ki vozi po strogem

centru mesta, je to še ena izmed oblik , s katero se krepi koncept
trajnostne mobilnosti. Prav s tem namenom so po besedah Alena
Hodnika , direktorja Javnih služb Ptuj , nabavili električni avtomobil , ki
je okolju prijazen: » Z veseljem smo pristopili k projektu brezplačnega
prevoza starejših občank in občanov in za ta projekt namenili novo
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električno vozilo. Tako bomo omogočili , da bodo opravljene vožnje
bolj čiste in bodo najmanj obremenjevale naše okolje. “
Avtomobil , ki so ga poimenovali Šoferko , bodo vozili ( povečini že
upokojeni) člani AMZŠ Ptuj ; v prvi fazi jih bo 12. Vožnja z vozilom je
namenjena predvsem starejšim , ki potrebujejo prevoz , predvsem na
območjih ptujske občine , kjer ni enostavnega dostopa do javnega
prevoza.

Naročila so začeli sprejemati včeraj , zaželeno pa je , da se avtomobil
naroči dva ali tri dni pred potrebnim prevozom.
»Šoferko

je nedvomno pomembna pridobitev za naše starejše

občane.

Naše vodilo pri tem je bilo , da poskrbimo zanje in za njihovo

samostojnost, ki jo želijo ohranjati v vsakdanjem življenju. Želimo si,
da bi bil reden , preprosto dostopen in do uporabnikov prijazen javni
prevoz na voljo vsem prebivalcem naše mestne občine. Dokler ne
dosežemo tega cilja , želimo starejšim ponuditi alternativo in jim tako
omogočiti samostojen dostop do pomembne infrastrukture ,« je ob
predstavitvi povedala ptujska županja Nuška Gajšek.
Veliko zaslugo, da bo projekt izpeljan brez večjih finančnih sredstev ,
imajo prostovoljci ZŠAM Ptuj. Kot pravi njihov predsednik Janez Strelec
, so se z veseljem priključili pobudi: „ Dvanajst prostovoljcev združenja
bo vedno na voljo za tiste , ki bodo potrebovali to storitev. «

Komu je Šoferko namenjen
Šoferko je namenjen starejšim občanom , ki nimajo lastnega

prevoza

ter enostavnega dostopa do javnega prevoza , za opravljanje
krajših poti v mestni občini Ptuj. Naročijo ga lahko za prevoz do zdravnika
, bolnišnice , drugih javnih ustanov , z njim se lahko zapeljejo tudi
v središče mesta po opravkih itn. Na ta način se spodbujajo njihova
mobilnost , samostojnost in socializacija ter večja vključenost v lokalno
okolje.
ŧȧƈƑƄƑƄŃŮƐƈƗƈƆ

Naročila že sprejemajo na
posebni telefonski številki
Za naročanje prevoza je treba kontaktirati Javne službe
Ptuj v delovnem času podjetja na telefonsko številko ( 02) 620
73 35 in naročiti prevoz s Šoferkom. Poklicati je treba najmanj
tri dni pred načrtovanim prevozom in se dogovoriti za lokacijo
ter uro. Javne službe bodo koordinirale delo prostovoljcev
:

ZŠAM , tako da bo vozilo med tednom vedno na voljo. Če bo

izkazana potreba, pa kasneje tudi med vikendom.
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