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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE – KOZINA

ZADEVA: Vključitev Občine Hrpelje-Kozina v slovensko in svetovno mrežo starosti
prijaznih mest in občin
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo predlog sklepa o
vključitvi Občine Hrpelje-Kozina v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in
občin
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: dr. Jože Ramovš-predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje, Ljubljana ter Kristina Furlan-občinska uprava
Pravna podlaga: Pravila delovanja slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, ki jih je
dne 13. 2. 2015 sprejel koordinator Slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin Inštitut
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Namen: Obravnava in sprejem
Obrazložitev:
Starosti prijazna mesta in občine (Age-friendly cities) so mednarodni program Svetovne
zdravstvene organizacije, ki skuša mestom in občinam pomagati, da se prilagodijo na dva
globalna demografska trenda – naglo staranje prebivalstva in širjenje urbanizacije. Slovenska
mreža je vključena v svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin ter sledi načelom in
programu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) Starosti prijazna mesta in podeželje in
strateškim usmeritvam programa Evropske unije Starosti prijazna Evropa do 2020. Namen
Svetovne in Slovenske mreže je iskanje rešitev za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje
prebivalstva ob vzdržnih stroških v času demografskih sprememb. Občine in mesta, ki so
vključena v slovensko mrežo, so tudi članice svetovne mreže.
Koordinator slovenske mreže je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje, ki z vključitvijo slovenske mreže v Svetovno mrežo ter v
sodelovanju z SZO povezuje aktivnosti mest in občin na nacionalni ravni in globalni ravni.
Tako kot v Sloveniji in razvitem svetu, tudi v Občini Hrpelje-Kozina beležimo hiter porast
števila starejšega prebivalstva (nad 65 let starosti).

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

65 + let
2010H2 2011H2 2012H2 2013H2 2014H2 2015H2 2016H2 2017H2
Spol - SKUPAJ
Hrpelje - Kozina 727

721

742

768

776

816

835

858

*Vir: Statistični urad RS, II. polletje od leta 2010-2017
Tako je bilo v drugi polovici leta 2017 v občini 858 prebivalcev starih 65 let in več, kar
predstavlja 19,55 % vseh prebivalcev občine in skokovito narašča, kar je razvidno iz zgornje
tabele. Zaradi navedene situacije želimo v prihodnje v Občini Hrpelje-Kozina izboljšati
kakovost življenja starejših občanov, kar bi dosegli z vključitvijo v slovensko mrežo starosti
prijaznih mest in občin ter izvajanjem aktivnosti v okviru sprejetega 5-letnega razvojnega
načrta za področje staranja in krepitve medgeneracijske solidarnosti.
Vključevanje v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest se začne z
odločitvijo za vključitev in konča s sprejemom občinskega razvojnega načrta ali strategije za
področje staranja in sožitja med generacijami, najpozneje v dveh letih.
Po odločitvi občine, da se vključi, je treba opraviti naslednje dejavnosti:
1. Sestanek političnega in upravnega vodstva občine z Inštitutom o ciljih in konkretni
usmeritvi in organizaciji starosti prijaznega programa v njihovi skupnosti.
2. Formalna vključitev občine v slovensko in svetovno mrežo s podpisom pogodbe in izvedbo
vseh postopkov, ki javno na spletnih straneh WHO in domačih (občinska, Inštitutska …)
izkazujejo vključenost in napredek vključene občine.
3. Določitev in usposabljanje občinskega koordinatorja starosti prijazne občine.
4. Ustanovitev, usposabljanje in promocija Častnega odbora starosti prijazne občine ter
njegovo redno delo po priročniku (Vademecumu).
5. Množični krajevni informativno-promocijski dogodek (zbor) o pomenu in poteku programa
starosti prijaznih mest in občin (na njem sodeluje krajevna politika, uprava, strokovne in
civilne organizacije ter občani, traja dobro uro in se odvije v večji dvorani, lahko je povezan s
kako drugo občinsko praznično prireditvijo, praznikom ali dogodkom).
6. Redno informiranje vseh občanov v lokalnih medijih (krajevni časopis, radio, TV, občinska
spletna stran …) o vsebini in dogajanju starosti prijazne občine ali mesta (redna rubrika) ter o
domačih in svetovnih spoznanjih in dobrih izkušnjah na področju kakovostnega staranja in
sožitja med generacijami.
7. Priprava in sprejem 5-letnega razvojnega načrta za področje staranja in krepitve
medgeneracijske solidarnosti kot bistvene sestavine celostne občinske razvojne strategije.
V skladu s Pravili delovanja slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin, ki jih je sprejel
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje kot koordinator
Slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin iz Ljubljane dne 13. 2. 2015 v Ljubljani,
znaša letna neto pristojbina za vključenost v slovensko mrežo za prvi dve leti za občino od
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4.000 do 10.000 prebivalcev 3.500 EUR. Od vključno tretjega leta naprej pa znaša letna
pristojbina za vse občine z več kot 2.000 prebivalci 2.000 EUR.
Občinskemu svetu predlagamo sprejem sklep v predlagani vsebini.

Pripravila:
Kristina Furlan

Priloge:
 Predlog sklepa

Saša Likavec Svetelšek
županja
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PREDLOG SKLEPA
Številka: 181-1/2018-2
Datum: 1. 3. 2018
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski
svet Občine Hrpelje-Kozina na 23. redni seji, dne 1. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o vključitvi Občine Hrpelje-Kozina v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin

1.
Občina Hrpelje-Kozina se vključi v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin.

2.
Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Resljeva 7, 1000
Ljubljana.
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

