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Sem Zlatko Najger samostojni podjetnik ki opravlja TAX prevoze v obdini Poddetrtek.

VerjamerL da lahko s svojimi storiwami in veE letno prakso TA)il prevozov pomagam

starej5im in prevoza potrebnim oblanom v naSi ob6ini. Sem prijazen voznik do sranlq

ustreZem in pomagam osebam pri nakupu v trgovini, spremljam osebe do zdravnika v

zdravsweni dom oz. bolni5nico. Skrarka pri svojem delu pomagam ljuderq ki so pomoEi

potrebni.

Cenik storitev bi bil sledeti:

PREVOZ DO 5tm 0,80eur ZA lkm
PREVOZ NAD 5km 0,60eur ZA lkm
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ZLATA MREZA2iveti z nasmehoml

Humanitarni zavod, za bolj5o kakovost iivljenja starej5ih, predstavlja projekt :

PR STOFER
PROSTOVOTJN! SOFER

S SRCEM NA POTI - brezplaEni prevozi za starostnike
Preko zlatega asistenta - 080 10 10 povezujemo voznike - prostovoljne 'ioferje' s starejsimi, ki ne
vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo niije meseine dohodke, oziroma slable povezave z javnimi
prevoznimi sredstvi. Tako jim omogodamo lazjo dostopnost do zdravniSke oskrbe, prevoze do javnih
ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Raz5irjena vse-slovenska akcija v katero vabimo:

/ ObEine, ki s subvencioniranim leasing najemom poskrbijo za starejie obdane, ki nimajo
lastnega prevoza ali pa zaradi zdravswenih teiav ne morejo vei voziti in jim omogodajo

brezpladne prevoze, katere izvajajo lokalni prostovoljci PROSTOFER I. S tem pomagajo

starejsim pri mobilnosti, zmanjsujejo njihovo osamljenost in druibeno izloienost.

r' Awomobilsko industrijo, ki ieli promovirati elektriine avtomobile in je pripravliena del

svojega marketinlkega proratuna investirativ druibeno odgovoren, starejgim prijazen projekt,

ki bo prejel veliko medijske pozornosti. Od ponudnikov kot so BMW, Opel, WV, Renault, in

AEW priaakujemo moinost leasing najema teh avtomobilov po zniiani ceni za obiine.
lzkoristili bomo tudi subvencije EKO sklada.

omogodamo veijo mobilnost In socialno vkljuienost, ter medseboino povezovanje in medsebojno
pomoi starejiih. Druienje in obautek koristnosti lgrajo pomembno vlogo pri aktivnem staranju.

Meseina zahvala naibolj aktivnim Prostoferjem z darili sponzoriev.
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/ Ponudnike elektrike in postavljalce polnilnih naprav, ki nudijo tim bolj ugodno postavitev le

teh, del njihovih stroikov pa nadoknadimo z oglaievanjem na avtomobilih in v medijih.

r' oSlaievalce (nalepke na avtomobilu), ki delno subvencionirajo najem avtomobilov za obtine
in se na avtomobilih oglasujejo. K sodelovanju vabimo lokalna podjetja, ki si ielijo izboljlati
svojo podobo z druibeno odgovornimi in okoljevarswenimi dejanji, ter vetje partnerje, ki ielijo
s pomodjo Prostoferjev postati starejiim prijaznejii ponudniki.

/ Mediie lokalne s pomodjo obtin in nacionalne, da poroiajo o obsegu akcije, druibeni
odgovornosti, medsebojni solidarnosti, povezanosti lokalnih skupnosti in skupni
okoljevarstveni odgovornosti.

PriloZnosti za sodelovanje:

PAKET ZA OBttNE 1 - PROSTOFER (mesedni stroSek 200 € +ddv)

, najem klicnega centra z brezplaano ltevilko 080 10 10, ki povezuje lokalne

Prostoferje in uporabnike, ter starejsim nudi tudi druge brezplaine informacije
katere potrebujejo ali i56ejo,

) pomod pri postavljanju mreie lokalnih PROSTOFERJEV (preko ZDUS-a, testnih voienj
z elektriinimi avtomobili, medijev...),

i podporo, medsebojno povezovan.je, izobraievanje in medijsko javno zahvalo

Prostoferjem ter pohvalo in predstavitev obdine, kot primera dobre prakse,

i namestitev radunalniSkega programa za sledenje prevozov in izdelavo razliinih
statistidnih poroiil + navodila za uporabo in izobraievanje

PAKET ZA OBaINE 2 - PROSTOFER + AwO (mesetni stroSek cca. 560 € + ddv):

i Vsebuje PAKET 1+

> Najem elektridnega Prostoferskega avtomobila s katerim Prostoferji prevaZajo tiste,

ki prevoz potrebujejo. Kadar avto niv uporabi, ga obdina lahko koristi za lastne

potrebe in zniiuje stroike.

r Car-sharing poslovni model na5ih partnerjev,ali pa se obtina odloti za katerokoli

drugo obliko lastnega nakupa vozila, uporaba obstojeaih obainskih vozil, lpd.

) Pomoi pri postavitvi elektritne polnilnice (eko-sklad 100% subvencija, do porabe

sredstev)

PROSTOFER IZBOUSA VARNOST STAREJsIH IN DRUGIH UDETEZENCEV V PROMETU, POVECA

CENOVNO DOSTOPNO MOBITNOST IN SOCIALNO VKUU.ENOST STAREJSIN IN INVAIIOOV.

> letno poroiilo o prevozih, izjave zadovoljnih strank in moinost preverjanja /
anketiranja ciljne skupine med voinjo, vezano na vaie interese.



Renault Kangoo Maxi ( podaljiana kabina )
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Stroiek meseinega najema ie od 375,48 EUR brez DDV.
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Strosek mesetnega najema ie od 329,00 EUR brez DDV.

Nai partner PETROL d.d , ima v ponudbi tudi vozilo BMW i3 94Ah po ceni 429,00 € +
DDV/mesec najema.

En€rliia .a tivlienje

V upanju, da se tudi v Vaii obiini odlodite za starostnikom prijazno storitev PROSTOFER -
(prostovoljni iofer), vas lepo pozdravljamo.

Za vse dodatne informacije nas prosim kontaktirajte. Veseli bomo vaSega klica.

F h

\-

./

/

Direktor zavoda: Miha Bogataj

Tavod Zlata Mreia, obrtna cona 21, 1370 Logatec
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PROSTOFER
PROSTOVOTJNI SOFER

S SRCEM NA POTI - brezpla6ni prevozi za starostnike

I(af ie PROSTOEER?

Prostofer ie skovanka iz besed 'prostovoljni' in '5ofer'. Prostofer ie projekt zavoda
Zlata mteta.

PROSTOFER ie trainostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnosr
starei5ih, ki povezuje stareiie osebe, ki porebujeio prevoz in ne zmorejo uporabliati

iavnih in plailfivih prevozov, s starei5imi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi
priskoiiio na pomot.
Stevilrri starejsi imaio velike tei,ave sprevozi, sploh te so doma zunaj mestnih sredilt,
kier ni razvite artobusne mreze. Tisti boli oddalieni se velikokrat ne morejo odpraviti
po opravkih, kadar si Zelijo, temved se prilagajaio moinostim oziroma dasu, ko fim
lahko pomagaio druiinski tlani ali priiatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to
pomeni dodatne stroike, kx je za Stevilne prevelik finantni zalog\, zato tovrstnih
prevozov ne uporabljaio.

Komu ie namenien PROSTOFER?

Prostofer ie namenfen vsem tistim starejSim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in
imaio nizke meseine dohodke, pa rudi slabie povezave z javnimi prevoznimi
sredsrvi. Prostofer jim omogoda laifo dostopnost do zdravni5ke oskrbe, brezplatne
prevoze do javnih ustanov, trgovinskih cenuov ipd.

ZakaiPROSTOFER?

Brczpladni prostoferski prevozi stareiSim omogotajo:

. vedio mobilnost,

. vedio socialno vklluienosg

. medseboino povezovanje,

. medseboino pomod,

. boliSo kvaliteto Livljerr;la v tretjem iMjenjskem obdobiu,

. tim dlie lahko ostanejo doma (tim kasnej5i odhod v dom za ostarele).

Druienje in obtutck korisurosti igrajo pomembno vlogo pri akrivnem statanju.



Kako deluie PROSTOFER?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, poklide na brezpladno stevilko 0g0 10 10. v
komuni-kacijskem centfl.r nato zabeleiljo niegove podatke in lokacijo prevoza. po
taiai prevoza klicni centet obvesti prostovolinega voznika o prevozu in to spotoii
uporabnilu, zakatetega se optavi prevo z. Y oz.rlo ie zagotovljeno s strani obtine, prav
tako je poskrblieno za zavarovanie tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center
je na voljo za rezewaciie prevozov vsak delovnik med gr00h in 1gr00h ,
tezervaciio prevoza pa ie potrebno naiaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve.
vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedelfka do petka med g,00 in
16,00h, iziemoma pa se lahko dnevi in ure rudi prilagodijo potrebam.

Kdo ie lahko PROSTOFER?

Prostovoljni Sofer ie lahko vsak, ki ima veljavno vozniiko dovoljenfe in je v svojem
prostem tasu pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. vendar pa so
prostoferji v resnici veliko ved kot zgoli prostovolini vozniki - svoiim sopornikom
nesebitno pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avu: pri zdravniku jih pospremiio do
takalnice in podakajo nanie med pregledom, pomagaio nesti vretke iz ugovine in iim
priskotijo na pomoi pri vzpenianju po stopnicah ... To so liudie z verikim srcem, ki
iernlieio svoio humanost za samoumevno in dastno defanje.

Kako postati PROSTOFER?

Vozniki, ki ielijo postati prostoferii, to sporodijo na obiino, v kateri iivijo in ie
prikljuiena projektu Prostofer.

r obcina naj rtrkaj navcrlc kontlrktno osclro z inrrnonr in priinrkonr. korrtaktni tclcti rn
in c-poSto l1t[ krttcr() lahlio kanr[dati za voznikc sporoc.ijo sr.oj intcrcs )

Zakai ie PROSTOFER ddbenokoristen proiekt?

S t. i. prostoferstvom se poveiuje udeleiba starefiih v cesmem prometu in izboli5uje
njihova mobilnost. Poleg tega se izboljluje varflost v cestnem promeru in povetuie
socialna vkljuienost starejiih na sploino, obenem pa povetuje cenovna dostopnost
prevozov. V zadniem iasu postaia proiekt prostoferstva tudi ekololki ozkoma
pijazen do okolja, sai stremimo k temu, da prostoferii uporabliajo elektriina vozila.



Sloveniia se Ze uvr66a med 'zelo stare' driave, sai je danes pri nas vsak peti prebivalec
starel5i od 65 let.
3 oh na leto se poveiuje delet stareiSih od 60 let.

Zakaibi k proiektu PROSTOFER morala pristopiti vsaka obiina?

Glede na to, da se dviguie starosma me,a ifl poveduie Stevilo starostnikov, postajajo
potrebe po skrbi za starejie vse vetie. Prostofer ie eden od projektov, ki na celovit
nadn reiuje problematiko mobilnosti stareiiih obtanov, zato k projektu v zadniem

tasu intezivno pristopajo Stevilne slovenske obtine, ki ielijo svoiim stareiiim
obtanom ponuditi moinost brezplatnih prevozov, ko jih nujno potrebuiejo.

Nekatere obiine uporablfajo elektridna vozll^ * zaflie so si obtine zagotovile tudi
polnilnice, ki so obenem tudi parkirno mesto za to vozilo. Dodana vrednost naiema

ali nakupa voztla za prostoferstvo pa je lahko tudi uporaba tega vozila za kake druge
obtinske namene, ko ie vozilo prosto.

Kako in kie ie mogoie dobiti sredswaz^ptojekt Prostofer?

Za sredstva za projekt Prostofer je mogote zaprositi tudi prek nzpisa z naslova
Programa ruzvoia podeielia: httos://www.oroqram-oodezelia.si/sl/28-tas/48-tas, kaf so

nekatere obtine ie ':rzpeljale.

Prednosti proiekta Prostofer, ki jih ne smete spregledati:

o brezplatni klici za uporabnike
o 10O-odstotna odzivnost klicnega cenfta
. zagotovliena celostna storitev in kakovost na vseh ravneh
o zagotwljxtie prostovolinih voznikov
o brezplatno usposablianje inizobralevanf e voznikov
o brezplatna namestitev raiunakri5kega programa oz. aplikacije in moinost

izvoza poda*ov ter izdelava statistitnih tzkazov
r vetia mediiska prepoznaulost obiin zaradi velike odmevnosti proiekta
r moinost pridobivanfa razpisnih sredstev


