
 
      MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
      ČETRTNA SKUPNOST CENTER 
         Štefanova 9, 1000 Ljubljana 
       tel: 01 25 27 507, fax: 01 25 27 508 
        e-pošta: mol.center@ljubljana.si
 
 

Številka: 03200-14/2009-11 
Datum: 18.5.2010 
 
Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 
SOD MS 
Adamič Lundrovo nabrežje 2 
1000  Ljubljana 
 
 
Zadeva: Odpravek sklepa - Poročilo o aktivnostih Mestne občine Ljubljana za starejše v obdobju 
2006-2009 
 
SKLEP: Svet Četrtne skupnosti Center je obravnaval Poročilo o aktivnostih Mestne občine 
Ljubljana za starejše v obdobju 2006 – 2009, ki so ga na pisno pobudo mestnega svetnika 
Mestne občine Ljubljana Aleša Kardelja pripravili na Oddelku za zdravje in socialno varstvo 
Mestne občine Ljubljana. V razpravi so člani sveta poročilo ocenili kot osnovo za razpravo. 
Pred sprejemom pa bi ga morali še dopolniti, da bi dobili celovito sliko resnične skrbi za 
starejše V Mestni občini Ljubljana.  
 
PREDLOGI ZA DOPOLNITEV POROČILA: 
 
1. VAROVANJE ZDRAVJA: 
 
- stran 22, 3. Varovanje zdravja: V poročilu so zelo skromno omenjeni preventivni pregledi in 
patronažna služba, nič pa o tem, kako je za starejše poskrbljeno, ko morajo na rentgen, 
fizioterapijo, k zobozdravniku. Ali je Mestna občina Ljubljana kot ustanoviteljica zdravstvenega 
doma Ljubljana in kot koncedent? Ali ima nadzor tudi nad zdravniki, ki jim je podelila koncesijo? 
Kakšen je njihov odnos do starejših? 
 
2. ČETRTNE SKUPNOSTI: 
 
- stran 19 in 20: Pod naslovom DRUGO je zelo na splošno opisana vloga četrtnih skupnosti pri 
skrbi za starejše občane. Vprašali smo se, ali res ni bilo mogoče najti primernejšega  naslova za 
poglavje oziroma poimenovanje kot, da so četrtne skupnosti umeščene kot nekaj drugega. Četrtne 
skupnosti smo vendar sestavni del Mestne občine Ljubljana z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so 
nam jih naložili volilci in z vsemi številnimi prostovoljci, ki se vključujejo v naše skupne aktivnosti, 
tudi pri skrbi za starejše občane.  
 
Zato Mestnemu svetu predlagamo, da zadolži Oddelek za zdravje in socialno varstvo, da v 
vseh četrtnih skupnostih pridobi poročila o konkretnih aktivnostih v skrbi za starejše 
občane, tudi s številkami in jih vključi v poročilo, ne pa, da z vsem, kar delamo v četrtnih 
skupnostih opravi pod naslovom: drugo in s tremi poudarjenimi aktivnostmi.  
 
Zavedamo se dejstva, da tovrstno poročilo ne more zajeti vseh podrobnosti, pa vseeno 
predlagamo Mestnemu svetu, v sklepu zapisan predlog. Šele, ko bo Oddelek za zdravje in 
socialno varstvo imel konkretne podatke o aktivnostih v četrtnih skupnostih, bomo videli veliko 
raznolikost ljubljanskih četrtnih skupnosti tudi na področju skrbi za starejše občane in občanke. 
Smo pač različni. Tako po območjih (center mesta se prav gotovo razlikuje od drugih) posameznih 
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četrtnih skupnosti, po številu prebivalcev, deležu starejših in marsičem drugem, kar vse pogojuje 
vsebino in obliko sleherne aktivnosti posamezne četrtne skupnosti. 
 
3. KULTURA: 
 
- stran 27: Vse kar je zapisano drži, vendar pestra kulturna ponudba velja za vse. Res je tudi to, da 
se je starejši aktivno poslužujejo. Vendar pa je tudi vedno več tistih, ki tega ne zmorejo zaradi 
različnih vzrokov. Tu pa se pokaže prava vloga četrtne skupnosti in vseh prostovoljcev, ki delajo 
tudi tako, da organizirajo kulturne prireditve, organizirajo obiske knjižnic, oglede kulturne dediščine 
in tako starejšim, ki sami ne zmorejo, omogočijo dostop do dobrin, ki so večini same po sebi 
umevne. To naj ilustriramo s podatkom, da se naših "kulturnih srečanj" vedno udeleži med 60 in 
100 starejših občank in občanov, ki bi sicer samevali v svojih domovih. 
 
Zato na tem mestu še enkrat poudarjamo, da je poročilo samo osnova za razpravo in da ga 
je treba pred sprejemom vsekakor dopolniti. 
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