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Namen:

Izdaja soglasja Občinskega sveta k vključitvi občine v projekt.

Pravna podlaga:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB),
Program Svetovne zdravstvene organizacije,
Strateške usmeritve Evropske unije Starosti prijazna Evropa do 2020.
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Kabinet župana

Obrazložitev:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z vključitvijo Mestne občine Novo
mesto v nacionalni in mednarodni projekt Starosti prijazna občina, ki ga vodi Inštitut
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.
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V

NACIONALNI

IN

I.
UVOD
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je na župana naslovil
predlog o vključitvi Mestne občine Novo mesto v nacionalno in svetovno mrežo starosti
prijaznih mest. Inštitut je vzpostavil stik in sodelovanje s predstavniki novomeške občine in
seniorji, ki se udeležujejo srečanj nacionalnega odbora starosti prijaznih mest in občin.
Koordinatorka programa v Mestni občini Novo mesto je Metka Wachter.
II.
OBRAZLOŽITEV
Daljšanje življenjske dobe in s tem povezanih sprememb potreb in načinov organiziranja
družin, predvsem starejših tako v Sloveniji, kot tudi evropskem in svetovnem prostoru, je
spodbudilo Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, da se
vključi v reševanje tovrstne problematike v Sloveniji. Slovenska mreža starosti prijaznih mest
in občin deluje po programu Svetovne zdravstvene organizacije in v skladu s strateškimi
usmeritvami programa Evropske unije Starosti prijazna Evropa do 2020. Namen obeh
programov je iskanje uspešnih rešitev v zvezi s starostjo, staranjem in medgeneracijskim
sodelovanjem. Aktivnosti so ob majhnih stroških primerne za vsako mesto in občino.
Inštitut Antona Trstenjaka je slovenski nacionalni koordinator te mreže in v sodelovanju s
Svetovno zdravstveno organizacijo in Age Platform Europe povezuje aktivnosti starostnikov v
občinah v Sloveniji.
Da bi se občina vključila v projekt nacionalne in svetovne mreže starosti prijaznih mest in
občin, potrebuje soglasja občinskega sveta na podlagi, katerega župan podpiše pristopno
izjavo in pogodbo za obdobje petih let.
Naslednje naloge občine so:
- v občinski upravi župan določi krajevnega koordinatorja starosti prijazne občine z
znanjem angleščine, ki bo občino povezoval z Inštitutom in imenuje dva predstavnika
krajevnih seniorjev ter dva predstavnika mladih (skupaj predstavljajo člane
slovenskega nacionalnega odbora Starosti prijaznih mest in občin in imajo en glas v
odboru),
- župan skliče ustanovni zbor in imenuje častni odbor seniorjev (do 15 članov, ki se
sestanejo dvakrat letno ali po potrebi),
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-

-

v prvih dveh letih občina oblikuje Strategijo za kakovostno staranje in
medgeneracijsko sožitje na podlagi smernic Svetovne zdravstvene organizacije, EU
in stališč svojih občanov,
častni odbor seniorjev spremlja izvajanje sprejete strategije, vzdržuje poslanstvo
starosti prijazne občine, sodeluje z županstvom in Inštitutom,
po sprejetju strategije, župan podpiše Dublinško deklaracijo, ki mesta in občine
povezuje v prizadevanjih za uresničevanje splošnih usmeritev in ciljev na področju
starosti in vsem generacijam prijaznega okolja.

Naloga Inštituta je, da pomaga s potrebnimi informacijami in pojasnili županu, občinskemu
svetu in občanom pri vključitvi v slovensko in svetovno mrežo, redno sodeluje s
koordinatorjem, občinskim odborom in častnim odborom seniorjev, sodeluje pri pripravi
občinske strategije, organizira svetovanje in izobraževanje v zvezi s starosti prijazno občino,
se udeležuje pomembnih dogodkov v občini, pomaga pri stikih s Svetovno zdravstveno
organizacijo, sklicuje in vodi sestanke nacionalnega odbora najmanj dvakrat letno.
Inštitut je avtor in izvajalec naslednjih preizkušenih krajevnih programov za kakovostno
staranje in sožitje generacij:
- reprezentativna terenska raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih občanov glede
staranja, oskrbe starih ljudi in krepitve medgeneracijskega sožitja (Občina Komenda,
Občina Ivančna Gorica),
- pomoč pri načrtovanju in uvajanju sodobne oskrbe starih ljudi v domačem okolju z
mrežo manjših domov po krajevnih skupnostih, ki delujejo po principu gospodinjskih
skupin in domsko oskrbo starih ljudi (svetovanje več kot dvajset županom),
- tečaji za družinske člane, ki doma oskrbujejo starega človeka (več let v Ribnici,
Kostelu, Laškem, Ljubljani),
- uvajanje prostovoljstva za pomoč starejšim ljudem (več kot sto krajev v Sloveniji, več
kot 2500 usposobljenih prostovoljcev),
- tečaji za preprečevanje padcev v starosti (več kot 170 prostovoljcev v šestdesetih
krajih v Sloveniji),
- računalniško opismenjevanje starejših ljudi po programu prostovoljskega
družabništva srednješolcev ob učenju računalništva (medgeneracijsko druženje v
sodelovanju s slovenskimi srednjimi šolami),
- tečaji priprave za kakovostno življenje po upokojitvi.
III.
FINANČNE POSLEDICE NA PRORAČUN MO NOVO MESTO
Letni prispevek občine za delovanje Inštituta znaša 6.000 EUR. Ostali vključeni v delo
odbora, koordinator in častni odbor opravljajo svoje delo prostovoljno. Finančna sredstva
bodo zagotovljena na proračunski postavki 01 013301 Materialni stroški, konto 402923
Druge članarine v višini 6.000 EUR.
IV.
PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da sprejme naslednji sklep:
Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z vključitvijo Mestne občine Novo
mesto v nacionalni in mednarodni projekt Starosti prijazna občina, ki ga vodi Inštitut
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Pripravila:
Sandra Boršić, višja svetovalka

Borut NOVAK,
DIREKTOR
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