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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško pobudo. 

 

Država že več kot deset let v Ljubljani ni zgradila doma za ostarele, prav tako tudi ne izvaja 

potrebnih ukrepov za zagotovitev oskrbe vedno večjemu številu pomoči potrebnih. Stanje na 

področju oskrbe je alarmantno. Čeprav je žogica na strani države - takšna je pač zakonodaja, je 

odsotnost proaktivnosti Mestne občine Ljubljana kljub temu zaskrbljujoča. 

 

MOL sicer zagotavlja nego in oskrbo na domu preko Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, ki 

je največji zavod v Sloveniji za izvajanje pomoči družini na domu, s celovito socialno oskrbo na 

domu za starejše, kronično bolne in invalide. MOL ima torej na voljo določene ukrepe in vzvode, s 

katerimi bi lahko zagotovila oskrbo starejšim tudi na bolj inovativne načine. Eden od teh je na 

primer t.i. stanovanjska skupnost starejših oseb. Gre za skupnost ljudi, starejših od 60 let, ki zaradi 

zdravstvenih ali socialnih razlogov ne morejo ali nočejo živeti sami, vendar ne potrebujejo 

bolnišnične oziroma stacionarne oskrbe. Takšna oblika namestitve za starejše deluje na Dunaju. 

Mesto Dunaj tako nudi pomoč pri vselitvi in izselitvi ter svetovanje in pomoč med bivanjem. 

Bivališče najamejo uporabniki sami. Pomembno je predvsem samoodločno življenje posameznikov v 

taki skupnosti, ki jim daje več samostojnosti kot življenje v domu za ostarele, po drugi strani pa jim 

prinaša več socializacije, kot življenje doma. Cena take storitve na Dunaju znaša približno 5 eur na 

osebo na dan. 

 

Glede na to, da si novih postelj v ljubljanskih domovih za ostarele še leta ne moremo obetati, je 

takšen tip oskrbe starejših ena od storitev, ki bi jo Zavod za oskrbo na domu Ljubljana lahko brez 

visokih vstopnih stroškov kratkoročno pričel opravljati. V Listi kolesarjev in pešcev se zavzemamo 

za nove, sodobnejše programe aktivnega staranja ter oskrbe na domu za starejše, zato apeliramo na 

MOL, da začne z uvajanjem takšnih programov. 

 

 

Hvala in lep pozdrav. 

 

 

       Janez Stariha,  

      samostojni svetnik LKP,  MS MOL 


