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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center: 

- predlog Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje 2013-2015 

 

Svet ČS Center je obravnaval predlog Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 

leta 2013 do 2015 in sprejel  

SKLEP: 

Svet ČS Center podpira Akcijski načrt »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 

2015. 

 

V razpravi so člani sveta izoblikovali naslednja stališča in predloge: 

       - Glede na poznavanje prebivalcev, vsaj za ČS Center, lahko to z gotovostjo trdimo, menimo,  

 da smo premalo vpeti v izvajanje obravnavanega akcijskega načrta. V ČS Center že zdaj, v  

 sodelovanju z društvi, namenjamo veliko skrb prav starejšim prebivalcem. Zato predlagamo,     

 da pri uresničevanju akcijskega načrta združimo moči predvsem na področju obveščanja o   

aktivnostih posameznih nosilcev. Marsikaj lahko objavimo na svoji spletni strani, v oglasnih  

vitrinah, lahko obveščamo preko društev oziroma njihovega članstva ter mreže prostovoljcev. 

Ključno pri tem pa je seveda pravočasno posredovanje informacij (zloženke, plakati, 

obvestila...) na sedež četrtne skupnosti. Na seji Sveta ČS smo se že dogovorili, da bomo 

vzpostavili stik s posameznimi nosilci nalog kot so na primer: Mestna knjižnica, Zdravstveni 

dom Ljubljana, Zavod za pomoč na domu, Stanovanjski sklad, zavod Mladi zmaji in drugimi 

ter ob različnih priložnostih (Dan soseda, Dan ČS Center....) njihovo dejavnost z vsemi 

potrebnimi informacijami predstavili starejšim. Pri izvajanju programov, delavnic in 

prireditev medgeneracijskega sodelovanja, kjer je navedenih več nosilcev pa bi morali 

programe nujno usklajevati.  

- v Akcijskem načrtu – Javne površine in stavbe cilj 1 je predviden ukrep zagotavljanja  

zadostnega števila lokacijsko enakomerno razporejenih klopi, vzdrževanje obstoječih in 

zagotovitev do 180 novih klopi v letu 2013 in 150 v letu 2014 ob »Poti spominov in 

tovarištva«. Vsekakor dobrodošla pridobitev in jo absolutno podpiramo. Vendar ob tem ne 

smemo zanemariti nameščanja klopi na ostalih območjih mesta. 
- V akcijskem načrtu je predvidena ureditev sanitarij pod Hribarjevim spomenikom v letu 

2015, čeprav nam je bilo pred časom povedano, da bodo omenjene sanitarije urejene že leta 

2013. Ali je prišlo do napake ali morda do zamika ureditve? 
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