
VABILO K SODELOVANJU V ANKETI O POTREBAH AVTOBUSNIH PREVOZOV 

Nekateri občani občasno podajate pobude za izboljšanje javnega prevoza oz. dodatne linije 

avtobusnega prevoza v Sodražici. Vemo, da sedaj vozi avtobus preko naše občine dvakrat na 

dan, izredno tudi ob nedeljah za dijake in študente proti Ljubljani. Ker to področje ni v 

pristojnosti občin (razen mestni promet in šolski prevozi), za to skrbi država, ki podeljuje za 

posamezna območja koncesije. Žal je eden ključnih podlag za uvedbo avtobusne linije interes 

ljudi po javnem prevozu. Občina Sodražica je že večkrat podala predloge pristojnemu 

ministrstvu za prenovitev voznega reda in uvedbo dodatnih linij, glede tega vprašanja 

seznanila nekdanjo evropsko komisarko za infrastrukturo in preučila druge možnosti, med 

drugim tudi pristopila k projektu Prostofer. Pred leti smo izvedli tudi poskusne tedenske vožnje 

do Ribnice ter v sodelovanju z DU Sodražica tudi anketo med udeleženci srečanja Starejši za 

starejše. Kakšnega posebnega zanimanja, razen splošnega mnenja, da bi bile dodatne linije 

dobrodošle, ni bilo. Podobne so tudi izkušnje v preverjanjih potreb v drugih občinah (Loški 

Potok, Kočevje). Ker se po zagotovilih državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo 

Aleša Miheliča vendarle pripravljajo nove sistemske ureditve tega področja, želimo predhodno 

oceniti kakšna je realna potreba po javnem prevozu med našimi občani. Ocenjujemo, da bi 

nekaj oseb že danes potrebovalo boljšo povezanost, večina pa bi rabila zgolj izjemoma oz. 

občasno. Se pa zna spremeniti v prihodnosti, ko naj bi v skladu s trajnostno mobilnostjo postal 

javni potniški promet osrednja oblika prevozov ljudi.   

 

Občanke in občane vabimo, da podate svoje mnenje in predloge k: 

1. Ali je povezanost naših krajev s svetom zadovoljiva? 

2. Ali uporabljate javni prevoz? Kako pogosto? 

3. Ali bi uporabljali avtobusni prevoz, če bi bil pogostejši pri nas? 

3.1. Kdaj bi ga najbolj potrebovali? 

3.2. V katerih smereh bi ga najbolj potrebovali? 

 

Vaša mnenja oz. predlogi, ki naj bodo podani z oznako: »Javni prevoz - mnenje« preko e-

pošte na e-naslov: obcina@sodrazica.si ali po redni pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. 

maja 3, 1317 Sodražica ali neposredno v tajništvu občine, pričakujemo najkasneje do petka, 

21.05.2021. 

Za morebitna dodatna pojasnila smo na voljo na obcina@sodrazica.si. 
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