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Gradivo k točki 7
Sklep o vključitvi Občine Pivka v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest
in občin in informacija o pridobitvi koncesije za gradnjo doma starejših v
Pivki

Gradivo pripravila: Jana Knafelc Strle
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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si

Datum: 1.10.2018

OBČINA PIVKA
Občinski svet

ZADEVA:
Sklep o vključitvi Občine Pivka v slovensko mrežo Starosti prijaznih
mest in občin
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 ter strateškim usmeritvam programa Evropske unije Starosti prijazna Evropa do
2020.
Namen mreže je iskanje rešitev za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje prebivalstva ob
vzdržnih stroških v času demografskih sprememb.
Koordinator slovenske mreže je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje, ki z vključitvijo slovenske mreže v Svetovno mrežo ter v
sodelovanju z Svetovano zdravstveno organizacijo povezuje aktivnosti mest in občin na
nacionalni ravni in globalni ravni.
Tudi naša občina se tako kot druge občine srečuje z rastjo populacije nad 65 let. Število
starejših v naši občini je 1.175 oseb, kar znaša 19.44 %. Povprečna starost občana je 43,10
let, za primerjavo je bila v letu 2011 povprečna starost prebivalca v Občini Pivka 41,8 let, v letu
2014 pa 42,4 let. (Vir: Statistični urad RS).
Vključevanje v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih občin in mest se začne z
odločitvijo za vključitev, torej sklepom, ki ga sprejme občinski svet ter zaključi s sprejemom
strategije za področje staranja in sožitja med generacijami, najpozneje v dveh letih.
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Pristojbina za sodelovanje v projektu in strokovno podporo v projektu znaša 3500,00 EUR v
prvih dveh letih ter 2000,00 EUR v nadaljnjih letih. Projekt se izvaja 5 let.
Izhajajoč iz demografskih podatkov in aktualnih potreb menimo, da bi vključitev lokalnemu
okolju doprinesla veliko dodano vrednost.
Občinskemu svetu predlagamo sprejem sklep v predlagani vsebini. Obrazložitvi prilagamo
gradivo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Pripravila:
Jana Knafelc Strle

.

ŽUPAN:
Robert Smrdelj l.r.
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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, štev. 58/99,
77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in Pravil 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,
je Občinski svet Občine Pivka na svoji ____redni seji, dne _____ sprejel

SKLEP
o vključitvi Občine Pivka v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin

1. člen
Občina Pivka se vključi v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin.

2. člen
V mrežo se občina vključi 1. januarja 2019.
3. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Pivka, --. Oktober 2018

Župan
Robert Smrdelj
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