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Odgovor na svetnisko vprasanje - Prostofer, projekt zavoda Ziata mreza
15. seja Mestnega sveta Mestne obCine Kranj, z dne 13. 5. 2020

Na 15. redni seji Mestnega sveta MO Kranj, z dne 13. 5. 2020 je svetnica Irena Dolenc izpostavila projekt
Prostofer, projekt zavoda Ziata mreza, ki povezuje starejse osebe, ki potrebujejo prevoz 5 starejsimi
aktivnimi vozniki prostovoljci. Uporabnik poklice na brezplacno stevilko 080 10 10 in klicni center
obvesti prostovoljnega voznika in uporabnika 0 prevozu. Prevoz je za starostnike brezplacen. Sponzorji
projekta so Mercator, Petrol, Triglav in AMZS. Meni, da bi lahko razmislili vsaj 0 prvem elektricnem
Prostofer avtomobilu, saj imajo obcane, ki so zelo oddaljeni od Zdravstvenih domov in nimajo red nih
avtobusnih povezav, so slabse pokretni, zaradi nizkih pokojnin si tezko privoscijo taxi. Navaja, da v
blizini Prostofer ze ima obcina Radovljica, za vkljucitev pa se pripravljajo bliznje obcine Skofja Loka, Ziri,
Naklo, Trzic in druge in opozarja, da MOK ni preucila stroskov za obcino.

Odgovor:
Mestna obcina Kranj je opravila interne sestanke na temo Prostofer v Mestni obcini Kranj. Zadnji sestanek
je potekal 11. marca 2020. Preucile so se razlicne moznosti pridobitve Prostofer vozila in sodelovanje z
zavodom Ziata mreza. Obravnavana je bila moznost sodelovanja z Ziato mrezo in spremljevalni stroski
celotnega zacetka projekta. Najbolj je Mestna obcina Kranj naklonjena k pridobitvi novega vozila,
namenjenega samo projektu Prostofer, torej starejsim osebam, ki potrebujejo prevoze na obmocju
Mestne obcine Kranj. Aktivnosti za pridobitev vozila, vzpostavitev projekta Prostofer in zelja, da projekt
Prostofer zazivi tudi v Kranju, se nadaljujejo.

Sspostovanjem,

Pripravila:
Maja Pritekelj Brus
Nada Bogataj Krzan
Vodja Urada za druzbene dejavnosti
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