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Občinski svet Občine Sodražica 
Odbor za družbene dejavnosti 
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
 
 
Zadeva: Sklep o pristopu k projektu Prostofer 
 
Med tem ko urbane občine posvečajo v Evropskem tednu mobilnosti pozornost alternativi 
prevozov z motornimi vozili, zlasti promociji kolesarjenja po središčih mest, želi Občina 
Sodražica, podobno kot ostale periferne občine, osvetliti socialni vidik mobilnosti. 
Problematika mobilnosti starejših, invalidov in drugih skupin ljudi, ki ne živijo v urbanih 
središčih in nimajo lastnega prevoza, je namreč na podeželju vedno bolj aktualna, a žal v 
javnosti, za razliko ekološki konotaciji vprašanja mobilnosti, manj opazna. O tej problematiki 
je naša občina že večkrat opozorila pristojna ministrstva in tudi evropsko komisarko za 
infrastrukturo, predlagala uvedbo mreže javnega prevoza v navezujočih občinah, ob 
ponovnem prihodu potniškega vlaka v Kočevje itd. Poleg teh prizadevanj je občina v zadnjih 
letih dvakrat poskusila z uvedbo občasnih prevozov, ki pa se žal, kot povečini drugod, niso 
obnesli. Zato predlagamo, da pristopimo k alternativni obliki reševanja problematike 
mobilnosti starejših, pristop k projektu Prostofer. 
Projekt Prostofer  vodi zavod Zlata mreža. Na podlagi preučitve dobrih praks in izkušenj ter 
posvetovanj s predstavniki Društva upokojencev Sodražica smo ocenili, da je ta projekt 
najbolj odgovarjujoč potrebam naših ljudi, ki jim bo takšna storitev namenjena. V kolikor bo 
pristop občine k temu projektu potrjen tudi na občinskem svetu, načrtujemo, da bomo lahko 
pričeli izvajati projekt še v tem letu, predvidoma v mesecu novembru. Več o projektu 
Prostofer: www.prostofer.si in v priloženi dokumentaciji. 
 
Finančne posledice: 
Občina za samo organizacijo projekta mesečno namenja zavodu Zlata mreža 244 EUR 
mesečno. Sredstva vključujejo klicni center, izobraževanja prostovoljnih šoferjev in siceršnjo 
pomoč pri vzpostavitvi delovanju lokalne mreže. 
Poleg tega občina krije stroške vozila. Za potrebe projekta je občan ponudil odstop svojega 
vozila, ki ga bo praktično brezplačno prepisal na Občino. Občina krije tako stroške goriva, 
vzdrževanja, zavarovanj, kar po oceni na letni ravni znaša do 3000 EUR, skupaj s 
financiranjem zavoda Zlata mreža torej cca 6.000 EUR letno. 
 
Predlagamo, da po obravnavi Občinski svet sprejem naslednji  
 

Sklep: 
 

Občina Sodražica soglaša s pristopom k projektu Prostofer. 
 
 
Pripravila:               Župan 
Darja Vetrih      mag. Blaž Milavec l. r. 

http://www.prostofer.si/

