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    V   Ljubljani,   20.   11.   2019  
 
Spoštovani   župan   Mestne   občine   Celje   g.   Bojan   Šrot,  
 
v  Srebrni  ni�  –  Združenju  za  dostojno  starost,  kjer  si  prizadevamo  za  bolj  kakovostno,               
človeka  vredno  življenje  starejših  v  vseh  okoljih  (doma,  v  domovih  starejših,  drugod),             
ak�vno  spremljamo  zaskrbljujoče  razmere  glede  pomanjkanja  names�tvenih        
kapacitet   v   domove   starejših   po   vsej   državi.   
 
Gre  za  �soče  starejših  ljudi,  ki  bolni,  onemogli,  zapuščeni,  pomoči  potrebni  in             
osamljeni  bivajo  v  nemogočih  razmerah  na  svojih  domovih,  ob  tem  da  na  prosto              
mesto  v  domu  za  starejše  v  državi  trenutno  čaka  blizu  11.000  (!)  ljudi.  Med  njimi  so  v                  
tej  situaciji  na celjskem  območju  z  okolico  na  dan  18.  11.  2019  natančno 2903  prosilci                
(eviden�rane  ak�vne  prošnje), od  tega  je  natančno 1109  aktualnih  prošenj ,  torej  bi  �              
ljudje    nujno     danes   potrebovali   mesto   v   domu   starejših .*  
 
Iz  medijev  smo  razbrali,  »da  ste  v Mestni  občini  Celje  sprejeli  odločitev  o  gradnji               
visečega  mostu in  da  s  to  turis�čno  atrakcijo  želite  poveča�  prepoznavnost  Celja  na              
evropskem  in  svetovnem  turis�čnem  zemljevidu  ter  v  knežje  mesto  privabili  številne            
turiste  od  blizu  in  daleč.  Viseči  most  v  Celju  bi  bil  s  svojimi  505  metri  po  doslej  znanih                   
podatkih  med  najdaljšimi  mostovi  �betanskega  s�la  na  svetu. Po  besedah  arhitekta            
bo  gradnja 60  ton  težke  viseče  konstrukcije precej  zahtevna.  Po  prvih  ocenah  bi            
celoten   projekt   stal   okoli 3,   3   milijona   evrov .    **  
Glede  na  to,  da  svetniki  in  svetnice  niso  razpravljali  o  tej  inves�ciji, apeliramo  na  vas,                
da:  

● intenzivno  in  z  vso  odgovornostjo  razmislite,  ali  je  ta  most  resnično  potrebno             
naredi�  -  iz  več  razlogov,  mi  tu  vidimo  najprej  prepotrebno  ureditev  problema             
dostojne   in   humane   names�tve   in   oskrbe   starejših;  
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● ali  ne  bi  s  to  ogromno  vsoto  denarja  (kjerkoli  ga  boste  že  dobili)  razmislili  o                
nujni   gradnji   vsaj   enega   doma   za   starejše   v   vaši   Mestni   občini;  

● ali  ne  bi  skupaj  z  okolišnimi  občinami  delali  na  iskanju  rešitev,  da  se,  recimo,               
zgradi  vsaj  še  dva,  tri  (po  možnos�  javne)  domove  za  starejše  ali  še  bolje  –                
sodobnejše  names�tve,  kjer  smo  vam  pripravljeni  z  brezplačnimi  nasve�          
pomaga�;  ob  tem  smo  seveda  seznanjeni,  da  so  �  domovi  sicer  v  pristojnos�              
MDDSZEM,  a  iska�  akutne  rešitve  za  starejše  v  vaši  občini  je  nujno  –  z               
državnim   ali   občinskim   denarjem;  

● iščete  ev.  volilne  glasove  za  nove  županske  volitve  na  področju  skrbi  za             
starejše  in  na  drugih  projek�h,  ki  bodo  koristno  služili  prebivalcem  vaše            
Mestne  občine  in  celotne  regije  in  manj  turistom,  ki  pridejo  in  grejo  in  kjer  v                
določenih  delih  sveta  že  zapirajo  vrata  množičnemu  turizmu  (iz  več  razlogov,            
tudi  zato,  ker  postaja  življenje  domačinov  ob  turis�čnih  vdorih  nemogoče,  da            
onesnaževanja   okolja   ne   omenjamo);  

● bi  z  opus�tvijo  ideje  o  mostu  naredili  dve  potezi:  ohranili  knežje  mesto  v  čim               
bolj  avten�čni  obliki  in  ga  takšnega  tudi  zapus�li  naslednjim  rodovom,  in            
poskrbeli  za  najbolj  ranljivo  skupino  prebivalcev,  kar  je  vaša  dolžnost,  saj  so             
vam   zato   na   volitvah   zaupali   vodenje   Mestne   občine   Celje.  

Glede  na  to,  da  dobro  poznamo  hude  s�ske  starejših,  saj  se  s  tem  področjem               
intenzivno  ukvarjamo  že  več  let, javno  apeliramo  na  vas,  na  mestne  svetnike,             
prebivalce  regije,  na  splošno  javnost,  da  se  še  enkrat  razmisli  o  ideji,  inves�ciji  in               
gradnji  visečega  mostu  v  �betanskem  s�lu  v  Mestni  občini  Celje.  Apeliramo  na             
zdrav  razum,  na  ohranjanje  zgodovinske  dediščine,  na  preprosto  človečnost,  saj  je  v             
vas  upr�h  preko  1000  ljudi  in  vsaj  dvakrat  toliko  njihovih  bližnjih,  ki  čakajo  na  vaš                
občutek  za  humanost  in  tudi  na  poli�čno  potezo,  saj  imate  v  rokah  ključne  vzvode               
reševanja   velikih   človeških   s�sk.   

S  pozdravi  in  v  pričakovanju  povabila  na  razgovor,  če  bi  se  želeli  dodatno  pogovori�  o                
naši   javni   pobudi.   

Biserka   Marolt   Meden,   

predsednica   Srebrne   ni�   -   Združenja   za   dostojno   starost  

 

Pripravila:   Darinka   Klemenc,   ki   je   na   voljo   za   izjave   041   754   706  

Viri:  
*   https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf   (18.   11.   2019)  
**https://celjskiglasnik.si/bo-celje-dobilo-505-metrov-dolg-viseci-v-tibetanskem-stilu 
/   (18.   11.   2019)  
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