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Šempeter pri Gorici, 23. 2. 2021 
 

Zadeva: PISNI ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE NA 21. REDNI SEJI DNE 17. 12. 2020. 
Ostalo je bilo odgovorjeno na sami seji in je razvidno iz zapisnika 21. redne seje 
 
Na 21. redni seji je bila podana pobuda svetnike Krošelj: 

Sara Krošelj pove, da MONG ponuja občanom, starejšim od 65 let, storitev GO šofer, ki 
vključuje brezplačne prevoze za obisk zdravnika, bolnišnice, lekarne, občine, banke in trgovine. 
Storitev koordinira medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, izvajajo pa jo 
prostovoljci. Na sprejemu prostovoljcev pri županu MONG je bila dana pobuda, da se storitev 
ponudi širše s sosednjimi občinami, kar je z navdušenjem sprejel. Glede na to, da je bilo na klicni 
številki zaznati povpraševanje tudi v naši občini, predlagamo da se storitvi priključi tudi Občina 
Šempeter-Vrtojba. O tem dajo pisno pobudo in prosijo za pisni odgovor. 

Župan odgovori, da bomo dali tudi pisni odgovor. Smo se pogovarjali glede tega, ko so 
nam ponujali to storitev, ki je brezplačna samo za uporabnike, saj jo na koncu plača občina. 
Prostovoljci niso plačani, ampak dobijo le neka nadomestila ali ne ve točno kaj. Ta društva za 
svoje posredovanje nekaj zaračunajo občinam. Povedali vam bomo kako smo se takrat odločali 
in zakaj. Pretežno zaradi tega, ker imamo urejen brezplačni mestni promet in je potreb relativno 
malo, a ne trdi da ne bi kdo kdaj rabil. 
 
Odgovor: 
 
Že pred leti smo se z ostalimi sosednjimi občinami dogovarjali o skupni vzpostavitvi te 
storitve preko različnih ponudnikov. Glede na to, da imajo različne občine različne interese in 
potrebe do skupne izvedbe ni prišlo, kljub začetnemu dogovarjanju. Kakor tudi podobno pri 
zagotavljanju prevoza za otroke s posebnimi potrebami v CIRIUS v Vipavi.  
 
Če bi sami šli v izvedbo storitve, se je izkazalo, da bi bili stroški nesorazmerni v primerjavi z 
našimi potrebami. Zagotoviti bi bilo namreč potrebno vozilo (po možnosti prilagojeno tudi za 
gibalno ovirane), zaposlitev koordinatorja prevozov in prostovoljcev ter kriti materialne 
stroške vozila in prostovoljcev. Da bi stroške znižali smo se kasneje pogovarjali po 2 oz. 3 
občine skupaj, vendar tudi tako do dogovora ni prišlo. 
  
O izvajanju te storitve smo se pogovarjali tudi z našim zavodom KŠTM, ki bi sedaj z dvema 
voziloma tako storitev mogoče tudi nudil (ostaja pa vprašanje kadra). 
 
Naša občina ima v zvezi s tem specifično pozicijo. Zagotovljen brezplačni avtobus, vse 
storitve (bolnišnica, zdravnik, zobozdravnik, lekarna, pošta, banka, upravna enota, občina…) 
so občanom zelo blizu. Občani sosednjih občin pa so  pretežno v večji oddaljenosti od centra 
in nujnih storitev (razen prebivalcev mesta Nova Gorica) in tudi nimajo zagotovljenega 
brezplačnega prevoza. 
 



 

Pri nas imamo takih potreb relativno malo. Do sedaj smo v več kot dveh letih na občini 
evidentirali tri podobna povpraševanja. Od katerih je sta dva občana zaprosila za prevoz v 
dnevni center v Miren – Hišo dobre volje (dnevno varstvo, ki se tam izvaja je plačljiva storitev) 
in en primer urejanja zadev na upravni enoti (to zadnje je bilo bolj v povezavi s trenutnim 
stanjem epidemije in smo v okviru občine to tudi zagotovili). Pri Društvu slepih in slabovidnih 
so res zabeležili par klicev iz območja naše občine, predvidevajo, da za obisk banke. 
 
Podobna storitev – prevozi za starejše, se je na območju naše občine že izvajala pred tremi 
leti, sicer plačljiva. Zasebnik je izvajal pretežno pomoč na domu in za nekatere uporabnike 
izvedel nekaj prevozov k zdravniku, v trgovino in eno osebo so dnevno vozili v varstvo v 
dnevni center v Novo Gorico. Po njihovih informacijah so starejši po storitvi prevoza pretežno 
posegali razmeroma malo in iz razloga, da ne bi obremenjevali svojcev.  
 
Storitev brezplačnih prevozov za starejše v dveh sosednjih občinah Renče - Vogrsko in Miren 
- Kostanjevica, v dogovoru z Društvom Paraplegikov, opravijo do 4 do 5 takih prevozov na 
mesec, medtem ko Društvo slepih in slabovidnih v MONG povprečno 5 na dan. Z Društvom 
slepih in slabovidnih smo se tudi že pogovarjali o možnosti izvajanja te storitve za nas. Po 
njihovih informacijah je dogovorjeno, da MONG stopi v stik z nami. In ker jim občina 
zagotavlja eno zaposlitev in vozilo, bi se o tem morali dogovorit z njimi, preden nadaljujemo 
pogovore z društvom. Prav tako pa puščamo odprto možnost za sodelovanje z Društvom 
paraplegikov oz. KŠTM. 
 
Odgovor pripravila: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 


