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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

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

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Pobuda se nanaša na prostorske težave društva Duh časa, ki že leta sprejema rabljene 

računalnike, jih usposobi in podari, večinoma socialno ogroženim.  

 

Društvo Duh časa je skupina prostovoljcev, ki stežka gleda, kako cele gore še vedno 

uporabne računalniške opreme končajo na odpadu. V Društvu so zato zagnali projekt 

'Računalniki za socialno ogrožene'. Tako že od decembra 2011 zbirajo rabljeno računalniško 

opremo in jo usposobijo za nadaljnje delo. 

Brezhibne računalniške komplete potem podarjajo posameznikom in družinam, ki so v stiski, 

pa tudi šolarjem in neprofitnim organizacijam. Pomagali so tudi v drugih državah – ob 

poplavah v Bosni leta 2014, begunskemu centru v Grčiji, podprli so že nekaj odprav v Afriko 

itd.. Tako prispevajo k zmanjšanju količine odpadkov in s povsem pripravljenim orodjem za 

vsakdanje delo in prosti čas pomagajo tistim, ki si nakupa računalniške opreme ne morejo 

privoščiti. V času epidemije, ko so številne aktivnosti preselile na splet, tudi šolske, so 

bili še bolj aktivni in vztrajni, tako so usposobili in podarili okoli 1700 računalnikov. 

Zdaj nujno potrebujejo prostore. 

V Ljubljani bodo morali do konca februarja zapustiti prostore, ki jim jih je Računalniški 

muzej velikodušno dal v začasno rabo. Tako bodo v kratkem ostali praktično na cesti 

Za izvajanje aktivnosti 'Računalniki za socialno ogrožene' (RSO) pravijo, da v Ljubljani 

potrebujejo vsaj 150 m2 pritličnega prostora z nekaj dvorišča za ločevanje odpadne 

elektronike. So skrbna in gospodarna organizacija, ki deluje neprofitno. Svojih uslug ne 

prodajajo, računalnike in opremo izključno podarjajo, ljudem so v pomoč, kadar jo rabijo. 

Tokrat pa pomoč rabijo oni. 



 

 

 

Na januarski - 29. seji mestnega svet MOL je mestnemu svetu predlagan strateški dokument 

Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Poleg 

prostovoljstva, pomoči in človeške dobrosrčnosti, je projekt 'Računalniki za socialno 

ogrožene' društva Duh časa en najboljših primerov trajnostnega in krožnega ravnanja v 

praksi. 

Bili so v veliko pomoč številnim v stiskah, še posebno v času epidemije. Predlagam in 

prosim vas, da znotraj občinskih kapacitet oz. v veliki mestni družini javnih podjetij in 

zavodov probate najti rešitev, da s koncem februarja navedeno društvo ne pristane na cesti. 

 

Hvala in lep pozdrav! 

 

mag. Marko Koprivc, 

vodja Svetniškega kluba SD 


