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ZAKAJ STRAREGIJA ZA STAREJŠE? 

Brez dvoma poznamo razmišljanje: če želiš, da se kaj 

ne stori, oblikuješ komisijo ali pa začneš pripravljati 

strategijo. Tako čas teče, nekaj se naj bi dogajalo na 

specifičnem področju, a v resnici ni pravega razvoja. 

Prav tako je znano, da dokument, kot je strategija, 

lahko prenese vse, a se praviloma zatakne v izvajanju. 

Kar nekaj strategij je bilo tako napisanih, prepotrebnih 

reform pač nismo doživeli. Kaj je torej drugače s to 

strategijo, ki jo pripravlja občina Kočevje na področju 

starejših?  

 

Naš dokument ne nastaja v nekakšnem teoretičnem, 

hudo znanstvenem in praviloma oddaljenem prostoru. 

Prav obratno! Potrebe po strategiji so vzniknile zaradi 

številnih uspešnih programov, ki jih namenjamo 

starejšim že vrsto let in ugotavljamo, da so uspešno 

prebrodili porodne krče in predstavljajo nepogrešljiv 

vsakdan marsikateremu starostniku v naši sredi. Strategija tako na osnovi praktičnih in dokazanih 

ukrepov želi le-te medsebojno povezati in skozi tesnejše sodelovanje in sinergijo ustvariti še več in še 

boljše storitve za uporabnike. Nobenega dvoma ni, da so viri omejeni, da se prebivalstvo naše občine 

nezadržno stara in da si vsaj še nekaj časa na državni ravni ni mogoče obetati sistemskega reševanja 

izzivov, ki jih pred vse nas postavlja starajoča se družba. Mi, v občini Kočevje, menimo, da ni mogoče 

še nekaj let čakati na rešitev iz Ljubljane, zato aktivno pristopamo in naslavljamo izzive sami. To je 

potrebno zaradi več razlogov, a naj izpostavim vsaj tri: (1) prvi in najpomembnejši je temeljno 

dostojanstvo in spoštovanje do starejših, za katerega se zdi, da v naši sodobni družbi izgublja 

domovinsko pravico in vse bolj izključuje starejše iz naše sredine, (2) razlog je v zagotavljanju 

kvalitetnega staranja vsem, saj si to zaradi dolgoletnega soustvarjanja in prispevanja v razvoj lokalne 

skupnosti to starejši tudi zaslužijo, (3) in končno zato, ker starost ni bolezen, je dejstvo, ki nas bo vse 

prej kot slej doletela. Na tej točki se izkazuje zrelost in dostojanstvenost posamezne družbe in njena 

odgovornost do bodočnosti, saj si brez izjeme želimo doživeti svoje življenje na čim lepši način.  

 

Strategija tako ne samo predstavlja že delujoče ukrepe za starejše v naši občini, temveč nakazuje razvoj 

novih, predvsem pa zagotavlja večje sodelovanje med vsemi deležniki, ki sicer bodisi profesionalno ali 

kot društva aktivno delujejo na področju starostnikov. Strategija pa vsebuje tudi element odgovornosti 

odločevalcev v lokalni skupnosti, ki se zavezujejo k nadaljnjemu zagotavljanju finančnih in drugih 

sredstev za nemoteno delovanje vseh mehanizmov za maksimalno vključevanje starostnikov v delovanje 

naše družbe v občini Kočevje.  

 

Ob definiranju zavez in udejanjanju slednjih sem resnično ponosen biti župan občine Kočevje, saj se 

srečujem s številnimi ljudmi, ki jim je mar do sočloveka, ki se nenehno trudijo lajšati najrazličnejše 

tegobe starejših, ki želijo za vsako ceno ohraniti dostojanstvo ostarelih. Prav ti so zagotovilo, da bomo 

lahko strategijo udejanjali za dobrobit vseh, da bo naša občina dom vsem, tistim mladim, aktivnim in 



 
 

starejšim. Kjer ne bo nihče odveč, izključen, nepotreben ali celo breme lokalni skupnosti, temveč bo na 

različne načine, odvisno od svoje življenjske poti, po svojih najboljših močeh del nas. Kjer se bomo vsi 

počutili sprejeti in zaleženi!  

 

Strategija oziroma njeno udejanjanje se bo vsako leto tudi preverjalo, saj je to dokument, ki ima smisel 

samo, če se udejanja. Na ta način bomo vsaj pri nas naredili strategijo kot učinkovit dokument za 

doseganje ciljev.  

 

Hvala vsem, ki se trudite in prispevate. Zaradi vas je vse mogoče in boljše!  

 
 

                                                                                                  Dr. Vladimir Prebilič 

                                                                                                    Župan Občine Kočevje 
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1 UVOD 
 

Na podlagi številnih psiholoških študij vemo, kako pomembno je za ljudi vseh starosti, da imajo v 

življenju določen cilj, ki ga skušajo uresničiti (Lukas 2013, 29). Na poti do uresničevanja naših ciljev nas 

ne smejo ovirati naša leta in starost, saj starost ni trpljenje, ki bi jo primerjali s kronično boleznijo, 

ampak je naraven proces, ki doleti vsa živa bitja.  

Starost v sodobni družbi ne velja za nekaj  privlačnega, ampak prej nasprotno. Toda v resnici nam prav 

starost lahko ponuja še veliko priložnosti za duhovni razcvet. Pri tem moramo besedo »duhovno« 

razumeti kot specifično humano, in ne kot inteligentno ali bistro, ki sta pojmovno bolj naravnani na 

duševno raven. Duhovne moči se namreč pri posamezniku razvijajo skozi celotno življenje, če le niso 

bolezensko ali namerno ovirane (Lukas 2013, 25–28). 

Staranje prebivalstva je pojav, s katerim se soočajo vse evropske države, med njimi tudi Slovenija. 

Posledice, ki jih prinašajo izboljšani življenjski pogoji, se kažejo predvsem v podaljševanju pričakovane 

življenjske dobe ter zmanjšanju števila rojstev. Posledice teh pojavov so staranje družbe. Ker je tudi v 

prihodnje pričakovati zmanjšanje rodnosti, bo staranje še bolj intenzivno, kar bo pustilo posledice na 

mnogih področjih življenja.  

 

O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo (pogosto 

je to doseženih 65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo. Staranje prebivalstva je eden resnih 

izzivov sodobne družbe pred katerim se je danes znašlo človeštvo. Čeprav so ustrezni kazalniki že vrsto 

let opozarjali na ta pojav pa se moramo zavedati, da je staranje tih proces, ki se razvija dalj časa ter 

povzroča posledice, ki jih je težko predvideti. Tudi zato je zdajšnje stanje staranja svetovnega 

prebivalstva kljub vsemu nekaj novega, je edinstveno, nepredvidljivo, in ga je potrebno obravnavati 

drugače.  
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2  STARANJE PREBIVALSTVA V SLOVENIJI 
 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Prebivalstvo, 2019) se indeks staranja 

prebivalstva, ki opredeljuje številčno razmerje med prebivalci, starimi 65 ali več let, in otroki, starimi 

manj kot 15 let, v Sloveniji povečuje. Izhajajoč iz grafa 1 indeks staranja v Sloveniji v letu 2019 znaša 

131 (za ženske celo 155,7), kar pomeni, da je med prebivalci v Sloveniji na vsakih 100 otrok povprečno 

več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let.  

 

 
Graf 1: Indeks staranja prebivalstva 

 

Iz raziskave EUROPOP2018 (Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 za Slovenijo, 2019) izhaja, da se bo 

število prebivalcev na ravni države do leta 2023  povečevalo in po letu 2020 začelo postopoma upadati. 

Po letu 2050 bo padec najbolj izrazit, predvideva pa se, da bo naravni prirast, kot leta prej, negativen in 

presegel celo vrednost -8.800 oseb. Delež starejšega prebivalstva se bo povečeval in do leta 2050 

znašal že več kot 30 % starejših nad 65 let ter kar 11,60 % starejših nad 80 let. 

Tabela 1: Staranje prebivalstva v Sloveniji  

  Prebivalci, 
1. januar 

Živorojeni Umrli Naravni 
prirast 

Prebivalci 
stari 0 – 
14 let (%) 

Prebivalci 
stari 15 – 
64 let (%) 

Prebivalci 
stari 65 ali 
več let (%) 

Prebivalci 
stari 80 ali 
več let (%) 

2020 2.083.676 19.225 20.665 -1.440 15,20 64,50 20,40 5,50 

2030 2.079.967 16.858 22.841 -5.983 13,60 61,40 25,00 6,80 

2040 2.056.567 18.875 25.426 -6.551 13,00 58,50 28,50 9,80 

2050 2.024.248 18.230 27.096 -8.866 14,10 54,50 31,30 11,60 

2060 1.961.700 16.783 26.801 -10.018 13,90 54,60 31,50 13,30 

2070 1.893.609 17.451 26.067 -8.616 13,70 56,40 29,90 14,30 

2080 1.846.638 17.292 23.380 -6.088 14,40 55,30 30,20 12,90 

2090 1.819.201 16.320 20.462 -4.142 14,30 54,70 31,00 13,20 

2100 1.796.441 16.368 20.743 -4.375 13,90 55,00 31,10 15,10 

 

(Vir: Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 za Slovenijo, 2019) 
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Zvišuje se povprečna starost umrlih v Sloveniji. Vrednost kazalnika za pričakovano trajanje življenja se 

je v zadnjih treh desetletjih zvišal za moške za 9,5 let in za ženske 7,3 leta. V Sloveniji, v letu 2018 rojeni 

dečki tako lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali starost 78 let oziroma 5,7 

let manj kot v istem letu rojene deklice, te namreč lahko pričakujejo 84 let življenja. Do leta 2050 pa se 

po raziskavi EUROPOP2018 pričakuje da bo pričakovana življenjska doba za moške 80 let in ženske 

88,1 let. 

Tabela 2: Pričakovana življenjska doba  

  Pričakovano trajanje 
življenja ob rojstvu - 
moški 

Pričakovano trajanje 
življenja ob rojstvu - 
ženske 

2020 78,6 84,4 

2030 80,2 85,7 

2040 81,7 86,9 

2050 83,1 88,1 

2060 84,4 89,1 

2070 85,7 90,1 

2080 86,8 91,1 

2090 87,9 91,9 

2100 88,9 92,8 
 

(Vir: Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 za Slovenijo, 2019) 
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3 OBČINA KOČEVJE 
 

Občina Kočevje je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom. Občino Kočevje vodi župan, 

dr. Vladimir Prebilič. Obsega 86 naselij v katerih prebiva 15.686 prebivalcev. S površino 555,4 km2 

predstavlja največjo občino v Sloveniji.  

 

Slika 1: Občina Kočevje (Vir: Zemljevid Občin-tabela, 2019) 

Središče občine je mesto Kočevje. Kočevje je mesto ob reki Rinži, ki leži v pokrajini Kočevsko. Le-ta 

spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega 

ozemlja. Občina Kočevje je del statistične regije jugovzhodne Slovenije, na podlagi EU metodologije za 

obdobje 2014-2020 pa je občina Kočevje del Vzhodne kohezijske politike. 

V skladu s Statutom Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena na številnih področjih 

pri čemer velik pomen daje predvsem zagotavljanju kakovostnega in kvalitetnega življenja vseh 

občanov. Občina Kočevje zmanjšuje socialno stisko na način, da zagotavlja pogoje za gradnjo stanovanj 

in skrbi za povečanje razvoja gospodarskih panog in subjektov, zagotavlja in pospešuje vzgojno-

izobraževalno ter zdravstveno dejavnost, pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva 

in osnovnega varstva otrok in družin, za socialno ogrožene, invalide in ostarele ter pospešuje društvene, 

kulturne, športne in raziskovalne programe. 

Občina Kočevje je leta 2015 postala del slovenske mreže Starejšim prijazne občine in mesta. Projekt, 

ki poteka pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, igra 

pomembno vlogo predvsem pri zaznavanju ter hitrem in učinkovitem odpravljanju težav, s katerimi se 

srečuje starejša generacija prebivalcev. Namen projekta je pripraviti družbo na vse večji delež starejših 

ter krepiti načine s katerimi se bo starejše prebivalstvo lažje vključevalo v družbo. Občina Kočevje si 

prizadeva, da bi se v lokalnem okolju vzpostavile razmere, ki bodo starejšim omogočile, da bodo ostali 

mobilni, medgeneracijsko povezani in aktivni ter svojo starost preživeli v domačem oziroma njim 

prijaznem okolju.  

 

V letu 2019 je občina pristopila k pripravi strateškega dokumenta Strategija - starosti prijazne usmeritve 

in aktivnosti v Občini Kočevje do leta 2024. Na podlagi omenjenega dokumenta bo občina izvajala 

storitve oziroma aktivnosti ter za te vsakoletno zagotavljala sredstva v proračunu. Strategija je skupno 

delo veh deležnikov v lokalni skupnosti, ki delujejo na področju starejših in predstavlja strateški 

dokument razvoja aktivnosti v prihodnje. 
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4  OBČINA KOČEVJE V ŠTEVILKAH 
 

Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, 

Slovenija, polletno, 2019) v Občini Kočevje prebiva 15.686 prebivalcev v 86 naseljih. Skupna povprečna 

starost prebivalcev občine je 43,4 leta, pri čemer je povprečna starost žensk 44,8 let in moških 41,9 

let.  

 

V občini biva 3.302 prebivalcev starejših od 65 let. Večji delež te skupine prebivalcev predstavljajo 

ženske, in sicer 57 % med tem ko je moških 43 %. Največji delež prebivalcev v starosti 65+ let je starih 

65 - 69 let. Povprečna starost prebivalcev starejših od 65 let pa znaša 75,3 leta.  

 

Tabela 3: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v Občini Kočevje 

    Spol - SKUPAJ Moški Ženske 

  65-69 let 1.140 585 555 

70-74 let 634 303 331 

75-79 let 567 234 333 

80-84 let 491 176 315 

85-89 let 338 91 247 

90-94 let 111 28 83 

95-99 let 19 2 17 

  100 + let 2 0 2 

Stanje na 1.1.2019   3.302 1.419 1.883 

 

Glede na celotno prebivalstvo v občini Kočevje (graf 2) največji delež prebivalstva predstavljajo osebe 

stare med 15 in 64 let, najmanjši delež prebivalcev pa predstavljajo mladostniki. Le-teh je v občini zgolj 

15 %. Občani, ki so starejši od 65 let predstavljajo 20 % delež celotne populacije v občini.  

 

 
Graf 2: Deleži prebivalstva 
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4.1 ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE 
 

Občina Kočevje vsakoletno v proračunu občine zagotavlja sredstva, ki so namenjena starejši populaciji. 

Nekatera izmed sredstev izhajajo iz zakonsko določenih obveznosti druga pa so opredeljena kot naloge 

občine na področju zdravstva in socialnega varstva. Le-te so del pobud društev, zavodov, nevladnih 

rganizacij, institucij oziroma predstavnikov občine.  

Na podlagi zakonski določb izhaja, da je dolžnost občine zagotavljanje naslednjih storitev: 

 Pomoč na domu  

Zakon o socialnem varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 

41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 

ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - 

ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19) določa, da je zagotavljanje mreže javnih služb 

za pomoč na domu dolžna zagotavljati občina. Gre za eno izmed oblik pomoči v okviru 

socialnovarstvenih storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, 

starosti ter v drugih primerih, ko le-ta lahko nadomesti institucionalno varstvo (npr. kronična, 

dolgotrajna bolezen). 

Socialnovarstvena storitev pomoč na domu se izvaja na podlagi dogovorov med uporabnikom 

ter izvajalcem oziroma na podlagi odločb Centra za socialno delo.  Storitev po Pravilniku o 

standardih in normativih socialnovarstvenih (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 

111/13, 102/15, 76/17, 54/19) zajema tri sklope, in sicer  

- pomoč pri temeljih dnevnih opravilih, 

- gospodinjska opravila in 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

Javno službo pomoč na domu v Občini Kočevje, na podlagi 10 letne koncesijske pogodbe, 

opravlja Jutro, zavod za pomoč in nego na domu. Skladno z ZSV je dolžnost občine, da poleg 

zagotavljanja same javne službe zagotavljanja tudi sofinanciranje storitve, in sicer najmanj v 

višini 50 % cene storitve. Občina Kočevje v letu 2019 za ta namen zagotavlja sofinanciranje v 

višini 60 % cene storitve.  

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva (ReNPSV06-10, Uradni list RS, št. 

39/06) je v obdobju 2006 – 2010 imela cilj, da se pomoč na domu zagotovi za starejše najmanj 

v višini 3 % ciljne populacije oziroma vsaj 10.000 oseb starih nad 65 let. V veljavni Resoluciji o 

nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (ReNPSV13–20, Uradni list 

RS, št. 39/13) pa je zapisan cilj, da se pomoč na domu zagotovi za starejše, in sicer za najmanj 

3,5 % ciljne populacije oziroma 14.000 oseb na ravni Sloveniji. (Zdravje v občini Kočevje, 2019). 

Občina Kočevje v letu 2019 storitev zagotavlja in sofinancira za povprečno 154 oseb kar 

predstavlja 4,7 % ciljne populacije (graf 3) Na podlagi omenjenega ter raziskav Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje je občina v tem delu statistično značilno boljša od poprečja ostalih 

občin v Sloveniji. 
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Graf 3: Število uporabnikov storitve pomoč na domu glede na ciljno populacijo - 3.320 občanov 

 

 Doplačila oskrbnin za občane v institucionalnem varstvu oziroma socialno varstvenih zavodih 

Skladno z ZSV je dolžnost občine zagotavljanje sredstev za pomoč pri kritju stroškov 

institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe v zavodih za občane, to je v domovi za 

starejše oziroma v posebnih socialnovarstvenih zavodih, in sicer kadar je upravičenec ali drug 

zavezanec z odločbo pristojnega centra za socialno delo, delno ali v celoti oproščen plačila teh 

stroškov. 

 Rdeči križ 

Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Uradni list RS, št. 7/93, 13/93, 79/10) določa, da 

občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije letno sklenejo neposredne pogodbe 

za sofinanciranje delovanja območnih organizacij in njihovih specifičnih programov lokalnega 

pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije 

Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, 

socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju posamezne občine na podlagi 

dogovorjenih letnih programov.  

 

 Mrliško pogrebna služba 

Na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, 

št. 56/93, 15/08) je dolžnost občine, da zagotavlja sredstva za plačilo stroškov obdukcij, 

prevozov na obdukcije in mrliških ogledov za svoje pokojne občane.  

 Pogrebni stroški 

V skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS, št. 62/16) je 

občina dolžna prijaviti pogreb osebe, v kolikor naročnika pogreba ni. Občina prijavi osnovni 

pokop za katerega je dolžna kriti stroške. Občina Kočevje za svoje občane nudi tudi 

(so)financiranje stroškov pokopa umrlega, ki je imel zadnje stalno prebivališče v Občini Kočevje. 

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov Občina Kočevje (Uradni 
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list RS, št. 32/12, 14/14 in 84/15) občina zagotavlja sredstva v primerih  kadar ni 

svojcev/dedičev oziroma kadar naročnik pokopa ni finančno sposoben sam kriti stroškov.  

Ostale aktivnosti oziroma projekti, ki jih občina zagotavlja za svoje starejše občane so1: 

 Srečanja s predstavniki starejše populacije  

 Starosti prijazna občina  

 Defibrilatorji  

 Duševno zdravje  

 e-oskrba 

 Izobraževanje za domačo oskrbo starejšega svojca 

 Humanitarni razpisi  

 Javna dela na področju zdravstva in sociale 

 Brezdomci  

 Sofinanciranje veteranskih organizacij  

 Sofinanciranje programov posebnih skupin  

 Pokroviteljstvo župana  

 Sofinanciranje LPŠ   

 Razpis kultura  

 Večgeneracijski center (VGC) 

 Univerza za III. življenjsko obdobje (U3Ž) 

  

4.2 SREDSTVA NAMENJENA ZA STAREJŠO POPULACIJO  
 

Primerna poraba (PPi) je primeren obseg sredstev, ki jih država zagotavlja občini za izvajanje zakonskih 

nalog. V Občini Kočevje se je primerna poraba od leta 2016 povečevala in v letu 2019 znaša 10.226.745 

EUR kar je za 815.633 EUR več kot v letu 2015. Realizacija primerne porabe je v občini, od leta 2016 

rastla za približno 1 odstotek letno (graf 4). 

 

 

 
Graf 4: Realizacija PPi po letih 
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Vezano na primerno porabo so v grafu 5 predstavljene skupne vrednosti, ki jih je občina tekom let 

namenila za starejšo populacijo. Iz grafa 5 je razvidno, da se višina sredstev za starejšo populacijo v 

občini Kočevje viša in v letu 2019 znaša že 1.053,007,70 EUR. V primerjavi z letom 2015 to pomeni za 

30 % več proračunskih sredstev. 

 

 
 

Graf 5: Sredstva, ki se namenijo za starejšo populacijo po letih 

Realizacija primerne porabe z vidika sredstev namenjenih za starejšo populacijo se deli na sredstva 

namenjena za zakonsko določene obveznosti občine ter na aktivnosti in projekte. Iz grafa 6 je razvidno, 

da občina letno za zakonske obveznosti vezane na starejše prebivalstvo namenja približno 87 % 

proračunskih sredstev. Zlasti pomemben pa je podatek, ki kaže odstotek sredstev, ki jih občina nameni 

za tako imenovane aktivnosti in projekte. Letno občina zagotavlja vsaj 12 % proračunskih sredstev za 

starejšo populacijo oziroma za občane starejše od 65 let, ki svojo starost preživljajo doma.  

 

Graf 6: Sredstva namenjena za zakonske obveznosti in aktivnosti občine 

 

€-

€200.000,00 

€400.000,00 

€600.000,00 

€800.000,00 

€1.000.000,00 

€1.200.000,00 

2015 2016 2017 2018 2019

€741.815,26 
€760.330,76 

€868.668,40 

€947.039,48 

€1.053.007,70 

86,87 87,26 87,54 87,02 86,57

13,13 12,74 12,46 12,98 13,43

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

2015 2016 2017 2018 2019

Zakonske obveznosti v % Aktivnosti in projekti v %



10 | S t r a n  
 

5  ANALIZA STANJA 
 

Zaradi  lažjega razumevanja potreb občanov starejših od 65 let je Občina Kočevje v letu 2018 pristopila 

k izvedbi raziskave na temo potreb starejših v lokalni skupnosti. Raziskava je bila izvedena v sodelovanju 

z Društvom upokojencev Kočevje v okviru projekta »Starejši za Starejše«. Namen raziskave je bil, da 

prostovoljci z Društva upokojencev Kočevje obiščejo čim več starejših občanov v starosti nad 65 let ter 

le-te pozovejo k izpolnitvi anketnega vprašalnika. Cilj raziskave je bil definirati potrebe starejših 

občanov. 

5.1 PROJEKT »STAREJŠI ZA STAREJŠE 

Prostovoljci iz Društva upokojencev Kočevje so na domu obiskali 119 oseb starejših od 65 let, ki so bili 

pripravljeni sodelovati v raziskavi (graf 7). V raziskavi je sodelovalo 44 (37 %) občanov ter 75 (36 %) 

občank. 

  

Graf 7: Delež anketiranih v raziskavi 

Občani in občanke, ki so sodelovali v raziskavi so bili v povprečju stari 78 let. Najmlajši sodelujoči je 

bil star 69 let ter najstarejši 94 let. Največ anketiranih je bilo starih od 65-74 let (graf 8) 

 

Graf 8: Starostna struktura anketiranih 
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Graf 9 prikazuje, da je največ oseb, ki so sodelovale v raziskavi, to je 66 (55 %) živi v hišah. 51 (43%) 

oseb živi v stanovanju, 2 osebi (2 %) pa podatka kje živijo niso definirali.  

 

Graf 9: Dom anketiranih 

Graf številka 10 prikazuje, da več kot polovica, natančneje 69 (58 %) anketiranih živi v pritličju hiš 

oziroma stanovanj med tem ko 49 (40 %) anketiranih živi v nadstropjih. En anketirani na vprašanje »V 

katerem nadstropju živite« ni odgovoril. 

 

Graf 10: Nadstropje v katerem bivajo anketirani 

Vezano na opravljanje gospodinjskih opravil je 119 anketiranih odgovorilo kot izhaja iz grafa 11. Iz grafa 

je razvidno, da anketirani največ gospodinjskih opravil (kot so čiščenje stanovanj, pripravljanje hrane in 

nakupovanje) opravijo sami. Največ pomoči drugih (partner svojci, drugi) anketirani potrebujejo pri 

nakupovanju (28 %), najmanj pa pri pripravi hrane (9 %).  
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Graf 11: Izvajanje gospodinjskih opravil 

Iz grafa številka 12 lahko razberemo, da 72 (61 %) anketiranih obišče zdravnika le nekajkrat na leto. 

Zdravstveno nego, izhajajoč iz podatkov, pa ne potrebuje več kot polovica anketiranih to je 62 (17 %) 

oseb. 

 

Graf 12: Zdravstvena oskrba 
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Graf 13: Obiski socialnih delavcev oziroma patronažne službe 

5.2 REZULTATI PROJEKTA »STAREJŠI ZA STAREJŠE« 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v raziskavi sodelovalo 119 oseb starejših od 65 let kar predstavlja 

4 % ciljne populacije v Občini Kočevje. Večjo participacijo pri raziskavi so imele osebe ženskega spola, 

saj je v raziskavi sodelovalo 26 % več žensk. Večji delež žensk v raziskavi je najverjetneje posledica 

dejstva, da je v občini delež žensk starejših od 65 let za 14 % večji od deleža moških. Povprečna starost 

anketiranih je bila 78 let. 

 

Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da med anketiranimi ni zaznati specifičnih potreb. Velika večina 

anketiranih namreč prebiva v pritličjih hiš oziroma stanovanj, pri čemer večino gospodinjskih opravil 

opravijo sami oziroma s pomočjo partnerja. Največ pomoči s strani svojcev anketirani potrebujejo pri 

nakupovanju. Izhajajoč iz rezultatov analize je razvidno, da večji delež anketiranih izredno redko obiskuje 

zdravnika. Anketirani ne čutijo potrebe po zdravstveni negi s strani patronažnih služb na domu kakor 

tudi ne pomoč s strani socialnih delavcev. 
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6  ANALIZA STANJA – ZAVODIH IN DRUŠTVA 

Strategija - starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Občini Kočevje do leta 2024 je strateški 

dokument, ki je oblikovan s pomočjo vseh deležnikov v lokalni skupnosti, ki delujejo na področju 

zagotavljanja kakovostnega življenja starejše populacije. Pri pripravi dokumenta so sodelovali 

zavodi, društva, nevladne organizacije in institucije na način, da so prispevali svoj opis dejavnosti 

ter svoje poglede na reševanje problematike zagotavljanja kakovostnega staranja v Občini Kočevje. 

 

6.1 ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE 
 

Opis dejavnosti 

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v 

skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Zdravstveni dom po standardni klasifikaciji 

dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti: 

 splošno zunaj bolnišnično  zdravstveno dejavnost 

 specialistično zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost 

 zobozdravstveno dejavnost 

 druge zdravstvene dejavnosti 

 izobraževanje. 

 

Zdravstveni  dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni 

za območje Občine Kočevje, Občine Kostel in Občine Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene 

službe. 

 

Zdravstveni  dom Kočevje opravlja vlogo koordinatorja dežurne zdravstvene službe in službe stalne 

pripravljenosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov. 

 

Število uporabnikov storitve starejših od 65 let glede na spol 

Skupno število vseh opredeljenih starostnikov v splošnih ambulantah ZD Kočevje in pri 

zasebnikih je 3.246, kar predstavlja dobrih 20% vseh opredeljenih. Od tega jih je 1. 375 (od 

tega 841 žensk in 534 moških) opredeljenih v ZD Kočevje, ostali pa pri koncesionarjih.    

             

Starostna 

struktura 
65-74 Nad 74 

SKUPAJ 
      

  (Glavarinski količnik:2,2) (Glavarinski količnik:3,0) 
      

Spol Ženske Moški Ženske Moški       

SA 1 60 50 64 27 201       

SA 2 8 3 7 2 20       
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SA 3 83 42 48 33 206 
    

  

SA 4 104 83 105 57 349       

SA 5 156 

 

126 

 

206 101 

 

599 

 

*SA-splošna 

ambulanta   

SKUPAJ 411 314 430 220 1.375       

             

Starostna struktura v ZD Kočevje predstavlja opredeljene osebe v splošnih ambulantah, in sicer v 

deležu 29 % žensk in 21 % moških.  

 

S starostniki se veliko ukvarjamo prav na vseh področjih našega delovanja. Gre za populacijo, ki 

potrebuje veliko naših storitev. V medicini zelo stare nad 85 let celo obravnavamo kot zelo krhko in 

ranljivo skupino in z drugačnimi smernicami in priporočili kot ostale starostnike. Zavedati pa se 

moramo, da s celotno našo dejavnostjo, tudi tisto, ki jo izvajamo za dojenčke, malčke, otroke, 

mladostnike in odrasle polagamo temelje za zdravo staranje. 

 

Ker se zavedamo pomembnosti dostopnosti obravnave ohranjamo nerentabilne zdravstvene postaje 

v dveh sosednjih občinah Osilnici (ZP Osilnica) in Kostelu  (ZP Vas) in še na dveh oddaljenih lokacijah 

v Predgradu in Kočevski Reki.  V teh odmaknjenih ruralnih področjih je populacija pretežno 

geriatrična. Postaje so od matičnega ZD oddaljene 20 do 50 km, ambulante delujejo 1x tedensko. 

 

Zadovoljni smo, da smo pridobili v skoraj vseh ambulantah tudi referenčne ambulante, saj nam te, za 

razliko od prejšnjih možnosti, dopuščajo izvajati preventivno dejavnost tudi v pozni starosti in ne 

samo do 75 leta.  

 

Dejavni smo na zdravstveno vzgojnem področju. Delavnic v Centru za krepitev zdravja (Zdravo živim, 

Test telesne pripravljenosti, Gibanje) se je v letu 2018 udeležilo 78 oseb starejših od 65 let, kar 

predstavlja 21 % vseh udeležencev delavnic. 

 

Vključeni smo v projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Njegov osnovni namen 

je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne 

posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitje alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To 

želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega 

pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. 

 

Čakalne vrste za vašo storitve 

V ZD Kočevje se vodijo čakalne vrste za ultrazvočno ambulanto, fizioterapijo in zobozdravstvene 

storitve s področja protetike.  Le-te se razlikujejo glede na stopnjo nujnosti. Vse druge storitve, ki jih 

potrebujejo starostniki in drugi občani v splošnih ambulantah, antikoagulantni ambulanti, 

diabetološki ambulanti, referenčnih ambulantah in patronažnem varstvu so brez čakalne vrste. 
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Predlogi aktivnosti do leta 2024 

 Pridobiti dodatne programe splošne ambulante, referenčne ambulante, patronažne službe, 

fizioterapije in specialističnih ambulant za povečanje dostopnosti do storitev in krajšanje 

čakalnih vrst. 

 Začeti z delovanjem Centra za duševno zdravje odraslih, tako ambulantnega dela kot 

skupnostne obravnave v psihiatriji in tako olajšati diagnostiko in terapijo pri demenci, 

kognitivnem upadu, depresiji in anksioznosti, ki so pri starostnikih pogosta stanja. 

 Pridobiti paliativni tim - paliativna oskrba (paliativni tim sestavlja medicinska sestra, zdravnik 

in psiholog). 

 Okrepitev dejavnosti Centra za krepitev zdravja (telesne dejavnosti za delno pokretnost, 

mentalna pomoč, izvajanje delavnic v lokalni skupnosti, naša želja po večji udeležbi starejše 

populacije na delavnicah). 

 

6.2 JUTRO, ZAVOD ZA POMOČ IN NEGO NA DOMU 
 

Opis dejavnosti 

Storitev pomoč na domu je skladno z ZSV ena izmed zakonskih obveznosti občine. Občina Kočevje 

storitev zagotavlja na podlagi 10-letne koncesijske pogodbe z zavodom Jutro.  

Iz zakonskih določb izhaja, da je občina dolžna storitev sofinancirati, pri čemer je minimalna višina 

sofinanciranja 50 % cene storitve. Občina Kočevje v letu 2019 zagotavlja sofinanciranje v višini 60 % 

cene storitve. Cena za storitev pomoč na domu se oblikuje letno in s strani občine potrdi do marca za 

tekoče leto. 

Storitev pomoč na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje 

sklope opravil:  

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 

oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih 

potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov 

• gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega 

obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, 

osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 

vzdrževanje spalnega prostora 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 

opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 

priprava upravičenca na institucionalno varstvo.  
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Storitev pomoč na domu  

Zavod jutro poleg zagotavljana pomoči na domu omogoča tudi storitev socialnega servisa, ki obsega:  

• prinašanje pripravljenih obrokov hrane,  

• nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,  

• nabava ozimnice,  

• pranje in likanje perila,  

• vzdrževanje okolice stanovanja,  

• temeljito čiščenje stanovanja,  

• organiziranje in izvajanje različnih oblik družabništva,  

• pedikerske storitve, 

• nega hišnih živali,  

• nadzor jemanja zdravil,  

• spremstvo in pomoč pri opravljanju bančnih poslov; 

Uporabnik storitve socialnega servisa je lahko vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame 

obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo. Cena storitev socialnega 

servisa v letu 2019 znaša 13,74 EUR. 

Število uporabnikov starejših od 65 let glede na spol 

  Število Delež                 

Ženske 81 60%   
      

  

Moški 55 40%   
      

  

Skupaj 136 100%                 

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol 

Povprečna starost starejših od 65 let je 80,2 let za ženske ter 76,2 let za moške. 

Čakalna vrsta 

V letu 2019 je na čakalni listi povprečno 10 uporabnikov. 

Predlogi aktivnosti do leta 2024 

 Odpraviti čakalno vrsto ter ponuditi pomoč uporabnikov v najkrajšem možnem času. 

 Nakup vsaj enega službenega avtomobila. 

 Izvedba strokovnih usposabljanj za zaposlene z namenom kakovostne in učinkovite 

neposredne oskrbe uporabnikov. 

 Zagotavljanje izvajanja storitve socialnega servisa širšemu krogu starostnikov v občini 

Kočevje.  
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6.3 DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE 
 

Opis dejavnosti 

Dejavnost doma se izvaja na podlagi področnih predpisov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje. Nudi Institucionalno varstvo starejših nad 65 let, kar 

pomeni 24 urno popolno socialno oskrbo ter zdravstveno nego in oskrbo. 

 

Število uporabnikov starejših nad 65 let 

Starostna skupina Število Delež          

Ženske 127 78%          

Moški 35 22%          

Skupaj: 162 100%          

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol 

Povprečna starost starejših od 65 let je 86 let za ženske ter 77 let za moške. 

Čakalne vrste za vašo storitev 

Dom glede čakalnih vrst zadovoljuje lokalne potrebe. Pomanjkanje kapacitet je dokazano največje v 

ljubljanski regiji, zato sprejemamo tudi uporabnike iz osrednje Slovenije, ki čakajo na sprostitev mest 

v svoji občini. 

Predlogi aktivnosti do leta 2024 

 Razvijati prostovoljstvo: sodelovanje z društvi, šolami, vrtci, ostalimi javnimi zavodi in 

posamezniki, 

 Sodelovanje na področju razvoja izobraževanja strokovnega kadra. 

 Organizacija medgeneracijskih srečanj za uporabnike DSO Kočevje (sodelovanje s šolami, 

vrtci, društvi;). 

 Multimedijski prostor za potrebe izvedb izobraževanj v lokalnem okolju (preventiva, 

demenca, prostovoljstvo, idr) 

 Postavitev igralnice – vsakodnevno medgeneracijsko povezovanje  
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6.4 CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – 

ZAHOD, ENOTA KOČEVJE 
 

Opis dejavnosti 

Naloge centra obsegajo preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družine in 

skupin prebivalstva, njegova dejavnost pa so storitve in ukrepi namenjeni preprečevanju in 

odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarno socialne pomoči namenjene tistim posameznikom, 

ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. 

 

Na centrih za socialno delo želimo zagotavljati posamezniku, družini in skupini prebivalstva pravice iz 

socialnega varstva, ki obsegajo: 

 storitve in ukrepe namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav:  

 prva socialna pomoč, namenjena odpravi stisk in težav, 

 osebna pomoč v obliki svetovanja, urejanja in vodenja, 

 pomoč družini, kot pomoč družini za dom in pomoč družini na domu, 

 institucionalno varstvo, kot pomoč pri urejanju in plačevanju storitev, 

 pomoč pri urejanju zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

 denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne 

varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 

 

Država zaposlene v centih pooblašča, da svojo dejavnost, v skladu z zakonodajo, opravljajo tudi po 

javnih pooblastilih z namenom zaščite otrok in odraslih, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje koristi. 

 

Število uporabnikov storitve starejših od 65 let 

Center za socialno delo ne zbira (posebej) podatkov, ki se nanašajo na starost nad 65 let ali glede na 

spol.  

 

Splošna ugotovitev je, da je več prejemnic ženskega spola, ker dosežejo višjo starost. Večinoma so 

prejemnice izrednih denarnih pomoči za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z 

lastnim dohodkom ni mogoče pokriti (nakup kurjave, plačilo položnic). V takih primerih je potrebno 

dostaviti dokazilo o namenski porabi izredne socialne pomoči. 

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol: 

Center za socialno delo ne zbira posebej podatkov, ki se nanašajo na starost nad 65 let ali glede na 

spol.  

Čakalne vrste za vašo storitev: 

Čakalnih vrst ni.  

Cilji in predlogi aktivnosti do leta 2024 

 Zagotoviti dovolj prostih kapacitet za namestitev v institucionalno varstvo. 
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 Zagotoviti dovolj sredstev za pomoč na domu, da bo storitev dosegljiva vsem, ki le-to 

potrebujejo – brez čakalnih vrst. 

 Gradnja manjših bivalnih stanovanjskih enot za bivanje starejših v skupnosti. 

 

6.5 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KOČEVJE 
 

Opis dejavnosti 

Rdeči križ Slovenije (RKS) je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na 

območju Republike Slovenije. Je član Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 

največje humanitarne organizacije na svetu, v katero je včlanjenih že več kot 190 držav. Pravna 

podlaga za delovanje je Zakon o Rdečem križu Slovenije. RKS združuje 56 območnih združenj RK. 

Eno izmed združenj je tudi Območno združenje Rdečega križa Kočevje (OZRK), ki pokriva področje 

občin Kočevje, Kostel in Osilnica. Dejavnosti in programi RKS so vezani na posebna pooblastila, ki jih 

je društvu zaupala RS na podlagi ženevskih konvencij in Zakonu o RKS: 

 krvodajalstvo, 

 usposabljanje za prvo pomoč, 

 pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah, 

 iskanje pogrešanih. 

Poleg naštetega RKS skrbi tudi za druge dejavnosti, skladne s temeljnim poslanstvom društva, in 

sicer: 

 socialna dejavnost, 

 zdravstvenovzgojna dejavnost, 

 delo z mladimi, 

 letovanje, 

 širjenje znanja o Rdečem križu in mednarodnem humanitarnem pravu. 

 

RKS deluje tudi na področju dela s starejšimi. OZRK Kočevje med drugim: 

 5 x letno razdeli pomoč v hrani, ki so jo deležni tudi socialno ogroženi starejši (osebe nad 65 

let),  

 v juliju 2019 je OZRK pričel z izvajanjem prevzema »viškov« hrane iz trgovin. Tovrstne 

pomoči so deležni predvsem socialno ogroženi posamezniki - starejši. 

 vsako letno organizira brezplačno 7 – dnevno letovanje na Debelem rtiču za 3 do 7 oseb, 

 pomaga pri plačilu položnic (sredstva Občine Kočevje - po merilih, npr. l. 2019- 1 oseba 

40,00 EUR,1 x letno, 2 osebi - 50,00 EUR, 1 x letno) in pri pomoči v primeru izrednih razmer 

– pridobivanje namenskih donacij, 

 ob koncu leta obišče Dom starejših občanov Kočevje kjer ima druženje, program, obdaritev 

 prostovoljke OZRK ob koncu leta obiščejo starejše občane na domovih, 

 v letu 2018 je 18 prostovoljcev (vključenih preko CSD Osrednja Slovenija zahod, enota 

Kočevje, ki so bili prejemniki dodatka za prostovoljno aktivno delo, opravili 3.006 

prostovoljskih ur pri delu (pomoči pri hišnih opravilih) s starostniki. 
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 sodelujemo na javnem razpisu – prilagoditev bivalnih prostorov tako za invalide kot 

starostnike (za socialno ogrožene iščemo dodatne vire donacij za ureditev bivalnih 

prostorov, npr. kopalnice). 

Število uporabnikov storitve starejših od 65 let glede na spol 

Pri zadnji delitvi pomoči v hrani (oktober 2019) je bilo le-te deležnih 107 oseb starejših od 65 let, 12 

od teh je bilo starejših Romov. 

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol 

Ni podatka 

Čakalne vrste 

Čakalne vrste ni. Običajno prejemnike pomoči pozovemo za prevzem pomoči, približno na 2-3 

mesece. V primeru izrednih situacij - poziv CSD, se odzovemo takoj. 

Predlogi aktivnosti do leta 2024 

Zaradi povečanja števila starejših, ki večinoma živijo sami, imajo nizke pokojnine in so potrebni 

pomoči so naši predlogi:  

 Zagotavljanje pomoči pri plačilu položnic, zlasti pozimi, ko je strošek višji zaradi ogrevanja. 

 Za starejše pomeni energetska prenova bloka, v katero so »prisiljeni«,  dodaten strošek, ki ni 

zanemarljiv. 

 Starejši iz bolj oddaljenih krajev težje pridejo po pomoči, kar se trenutno rešuje s pomočjo  

Zavoda Jutro, Sopotniki, prostovoljcev in nekateri mlajši uporabnikov, ki zase prevzamejo 

pomoč in odpeljejo pomoč tudi starejšim na dom. Dobrodošlo bi bilo vozilo, ki bi ga imeli na 

razpolago za razvoz pomoči ostarelim, brez prevoza. 

 Starejši, ki še živijo doma, večkrat rabijo pomoč pri opravilih kot so pospravljanje, spravilo 

drv, idr;  Predlog je vključitev mlajših upokojencev, ki so še aktivni (za primerno nagrado), 

oz. vključitev mladih v prostovoljno delo preko OIV- GSŠK.  

 Starejši se soočajo tudi z velikimi finančnimi težavami, ki se kažejo tudi pri situacijah ko je 

potrebna zamenjava gospodinjskih aparatov (odpove pralni stroj, štedilnik, hladilnik,  bojler, 

idr). Zaradi nizkih pokojnin večinoma nimajo možnosti nakupa na obroke. (razmislek o 

tovrstni pomoči) 

 

6.6 LJUDSKA UNIVERZA V KOČEVJU 
 

Opis dejavnosti  

PROJEKT  VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPAJ 

 

Večgeneracijski center (VGC) (do vključno 2016 Medgeneracijsko sodelovanje) je program namenjen 
različnim ciljnim skupinam ljudi. Program spodbuja sodelovanje, povezovanje in vseživljenjsko učenje 
med različnimi generacijami skozi izvajanje različnih brezplačnih aktivnosti. Paleta različnih predavanj 



22 | S t r a n  
 

in delavnic (od svetovalnih, kuharskih, glasbenih, jezikovnih, bralnih, …) pripomore k dvigu osebnostne 
rasti, socialni vključenosti, pridobitvi socialnih veščin, zaposlitvam in osebni motivaciji. 
 

Večgeneracijski center Skupaj predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen 

pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik 

družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. 

Različne preventivne dejavnosti so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin 

oziroma preprečevanju izključenosti. 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski 

socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 

2014 – 2020. VGC SKUPAJ deluje od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021. 

 

V obdobju od septembra 2017 do avgusta 2018 smo na lokacijah Ljudska univerza Kočevje, Občina 

Sodražica in Občina Kostel, izvedli paleto različnih predavanj in delavnic: svetovalnih, kuharskih, 

glasbenih, programe s področja računalništva in digitalne pismenosti, jezikovne tečaje tujih jezikov, 

bralne skupine, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice za osebni razvoj in prosti čas, skupine za 

samopomoč, učno pomoč, ipd., ki pripomorejo k dvigu osebnostne rasti, socialni vključenosti, 

pridobitvi socialnih veščin, zaposlitve in osebne motivacije. 

  

Aktivnosti v sklopu projekta so brezplačne. Delovanje aktivnosti temelji na svobodnem odločanju 

udeležencev o udeležbi. Le-ti sodelujejo, so aktivni, si izmenjujejo izkušnje in se dejavno vključujejo v 

spreminjanje lokalnega okolja. V okviru VGC Skupaj aktivnosti temeljijo tudi na vključevanju ciljne 

skupine starejših odraslih. Izobraževanje starejših je del procesa samouresničevanja in je zelo oseben 

proces, hkrati pa vpet v družbene razmere in lokalni razvoj. Ravno v tem obdobju se poveča osebna 

svoboda, ker se zmanjšajo zunanji socialni pritiski, kot je zaključek zaposlitve in odhod otrok iz 

družinskega gnezda. Zato starejši lahko prisluhnejo svojim željam, pričakovanjem in možnostim okolja 

in se vanj na nov način vključujejo. 

 

Izvedli smo različne aktivnosti za starejše, kot so delavnice ročnih spretnosti, kuharske delavnice, 

pogovarjali smo se o izzivih vsakdanjega življenja, imeli smo tudi tečaj nemščine ter izvedli ročne 

spretnosti za starejše. Z različnimi gosti smo se pogovarjali o kočevskih zgodbah, ki gredo iz roda v 

rod, ter prisluhnili zdravnikovim napovedim o zdravju in zdravem načinu življenja. Imeli smo tudi 

pogovorne urice v angleškem jeziku za starejše, informiranje in neformalno druženje na vrtnarski 

delavnici »Moj eko vrt«, koordiniranje delavnice usposabljanje za osebnostno rast »Izzivi vsakdanjega 

življenja za starejše«, sodelovanje in informiranje udeležencev o aktivnostih v VGC Skupaj na delavnici 

»Pogovorni jezik - nemščina za starejše« ter na računalniški delavnici za starejše. Zelo dobro so bile 

obiskane kuharske delavnice. Izvedli smo tudi delavnice z naslovom »Štiri tačke - skrb za domače 

živali«. V Sodražici in Kostelu smo izvedli delavnice zeliščarstva in pripravo jedi iz čemaža, pohode, 

kaligrafijo, delavnico obrezovanja dreves in druge aktivnosti za vsakdanje življenje. 

Veliko pozornosti posvetimo svetovanju, informiranju in vzpodbujanju pomoči med uporabniki VGC 

Skupaj. 
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

 

Univerza za III. življenjsko obdobje (U3Ž) je program namenjen starejšim občanom, ki imajo potrebo 

po znanjih in aktivnem preživljanju prostega časa. Programska ponudba je sestavljena iz tematskih 

sklopov, v katerih lahko udeleženci izbirajo med posameznimi programi, ki se izvajajo v obliki krožkov.  

 

Aktivnosti v Univerzi za tretje življenjsko obdobje se vključujejo v izobraževanje, s tem razvijajo nove 

potrebe po znanjih, aktivno preživljajo svoj prosti čas, postajajo samozavestnejši, uspešnejši je 

medgeneracijski dialog, znanja uporabljajo v svojem življenju in bolj skrbijo za fizično ter psihično 

zdravje. Hkrati pa  je tovrstno ustvarjalno druženje eden izmed elementov vseživljenjskega učenja, saj 

predstavlja prenos znanja med člani iste generacije in hkrati prenos znanja na mlajše. 

 

V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje načrtujemo delovanje najmanj 8-ih 25 urnih krožkov na 

semester in vključitev najmanj 60 aktivnih članov. 

 

ŠTUDIJSKI KROŽEK »BEREMO Z MANCO KOŠIR« 

 

Vsako šolsko leto izvedemo 1 do 2 bralna študijska krožka Beremo z Manco Košir, v skupnem obsegu 

25 andragoških ur. Bralni krožek financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vodi pa ga 

izkušena mentorica. Povprečno število članov v krožku je 10. Prevladujejo starejše ženske udeleženke. 

 

Število uporabnikov storitve starejših od 65 let glede na spol 

Univerza za 3. življenjsko 
obdobje 

    
Večgeneracijski center 

Skupaj 
      

  Število Delež       Število Delež       

Ženske 49 74%     Ženske 689 81%       

Moški 17 26%     Moški 159 19%       

Skupaj 66 100%     Skupaj 848 100%       

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol 

V zadnjih treh letih je povprečna starost starejših moških 69 let in starejših žensk 70 let. 

Čakalne vrste 

Ni čakalnih vrst, vsi zainteresirani se lahko vključijo v posamezne izobraževalne programe oziroma 

učne aktivnosti. 

Predlogi aktivnosti do leta 2024 

 izvesti aktivnosti na podeželju, v okviru projekta LAS »Podeželje naše mesto«, katerega cilji 

so: 

    - urediti vaško jedro (s postavljeno urbano opremo) v Zgornjih Cvišlerjih; 

    - urediti vaško jedro (s postavljeno urbano opremo in nadstrešnico) v naselju Dolnja Briga; 

    - izvesti 18 motivacijskih delavnic in s tem povečati medgeneracijsko povezovanje med     
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krajani Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, 

Osilnice in Sodražice ter izboljšano poznavanje zgodovine in kulturne dediščine krajanov 

Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice, 

Sodražice, Zgornjih Cvišlerjev ter Dolnje Brige; 

 izvesti 26 učnih delavnic in s tem izboljšati poznavanje smernic zdrave prehrane in 

pomembnosti rednega gibanja ter seznaniti prebivalce podeželja s priporočljivimi telesnimi 

vajami za ohranjanje kondicije in s tem telesnega in duševnega zdravja; krajani se bodo 

naučili izdelati košarico iz lesa ter uporabe zdravilnih rastlin, ki jih obkrožajo v njihovem 

okolju, izdelave krem in mazil na bazi iz oljčnega olja; 

 izvesti 36 praktičnih delavnic in s tem izboljšati veščine urejanja vrtov in vaškega središča, 

priprave starih jedi, ki so značilne za posamezno področje, vplivati na pridobitev ali 

izboljšanje veščine kvačkanja ali pletenja, izboljšati poznavanje raznih vaških in družinskih 

iger in posledično vplivati na več medsebojnega, medgeneracijskega druženja; 

posodobiti oziroma razširiti program Univerze za 3.  življenjsko obdobje, glede na aktualne 

želje in potrebe starejših občanov in s tem vplivati na povečanje števila aktivnih članov; 

posodobiti ponudbo Središča za samostojno učenje, ki deluje na Ljudski univerzi in 

motivirati starejše odrasle za aktiven obisk središča (namestitev računalniških programov za 

obdelavo fotografij, posodobitev gradiv za učenje tujih jezikov, izvedba motivacijskih 

delavnic uporabe družabnih omrežij …); 

 okrepiti promocijo prostovoljstva med starejšimi in s tem vplivati na povečanje števila 

starejših prostovoljcev v vlogi mentorjev v VGC Skupaj ter posledično na njihovo osebno 

zadovoljstvo in izpolnitev, 

 okrepiti sodelovanje z lokalnimi društvi (Društvo upokojencev, Društvo invalidov…) in drugimi 

javnimi zavodi, s skupnim ciljem izboljšati kakovost življenja starejših občanov. 

 

6.7 DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOČEVJE 
 

Opis dejavnosti  

Društvo upokojencev Kočevje je bilo ustanovljeno leta 1950 in bo v letu 2020 praznovalo 70. letnico 

delovanja. Vodi ga 11 članski izvršni odbor. Včlanjenih je 875 aktivnih upokojencev. 

Društvo je prostovoljno, nestrankarsko, humanitarno, stanovsko interesno združenje starostnih, 

invalidskih, družinskih in kmečkih upokojencev, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, 

opredeljenih s temi pravili in v skladu z zakonom o društvih. 

 

Na začetku so bili v DU Kočevje vključeni starejši občani celotne občine Kočevje. Kasneje so sledila 

številna preoblikovanja in reorganizacije, ki so jih narekovale potrebe in želje, približati društva 

krajanom in njihovim potrebam. Sedaj društvo deluje na območju Občine Kočevje in zajema naslednje 

krajevne skupnosti: 

 KS Kočevje 

 KS Stara cerkev 

 KS Rudnik – Šalka vas 
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 KS Ivan Omerza Livold 

 KS Poljanska dolina in 

 KS Kočevska Reka. 

 

Društvo organizira in izvaja dobrodelne dejavnosti in vzajemne samopomoči. Organizira in izvaja 

športno – rekreativne, kulturno – umetniške in izobraževalne dejavnosti, prireditve, delavnice ročnih 

del, srečanja, pohode, izlete in letovanja za vse člane društva. 

 

S pomočjo prostovoljcev organiziramo in izvajamo pomoč starejšim in pomoči potrebnim na domu. 

Prizadevamo si za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev in izboljšanju pogojev za kvaliteto 

preživljanja starosti. Vzpodbujamo člane k aktivnemu življenju in delovanju na rekreativnem, 

športnem, kulturnem, socialnem področju ter opravljamo druge dejavnosti, ki so povezane z zdravo, 

smotrno in aktivno izrabo prostega časa starejših občanov. 

 

Namen delovanja društva je, da medsebojno povezuje člane za uspešnejše uresničevanje 

zastavljenih ciljev, jih vzpodbuja k splošni dobrodelnosti in humanitarni dejavnosti ter razvijanju 

raznih oblik prostovoljne družbene pomoči in samopomoči med starejšimi. 

Društvo zastopa interese starejših pred oblastvenimi ter drugimi organi in organizacijami. 

Vzpodbujamo jih pri rekreacijsko športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih družabnih srečanjih in 

prireditvah ter s tem skušamo ohranjati in krepiti socialno mrežo upokojencev in starejših.  

 

Član društva je lahko vsak upokojenec. Izjemoma tudi starostniki brez statusa upokojenca. Članstvo 

v društvu ni vezano na kraj stalnega bivališča. Član društva je lahko tudi tuji državljan s stalnim 

bivališčem v Republiki Sloveniji, če je upokojenec in da se s tem strinja Izvršni odbor društva. 

 

Število uporabnikov storitve starejših nad 65 let glede na spol 

  Število Delež                 

Ženske 507 68%           

Moški 240 32%           

Skupaj 747 100%                 

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol 

Povprečna starost starejših od 65 let je 80 let za ženske ter 75 let za moške. 

Čakalne vrste 

Čakalne vrste praktično ni, največ dva dni. 

Predlogi aktivnosti do leta 2024 

 Obiskati čim več starejših nad 65 let. 

 Spoznati potrebe vseh starejših, ki živijo doma. 

 Poiskati tiste, ki ne znajo ali ne morejo ali tudi ne želijo iskati pomoči ter jim predstaviti 

aktivnosti in projekte katerim se lahko priključijo.  
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 Sodelovanje v projektih, ki imajo za cilj doseganje čim večje socialne varnosti za čim bolj 

humano, kvalitetno in varno preživljanje starosti v domačem okolju. 

 Vzpostaviti in graditi dobre medosebne odnose med starejšimi v okolju v katerem živijo, 

Povabiti osamljene v društvo, da se priključijo našim aktivnostim. 

 Organizirati predavanja o problemih, ki se pojavljajo v starosti in reševanju le-teh. 

 

6.8 SEKCIJA MEDGENERACIJSKIH PROSTOVOLJCEV KOČEVJE 
 

Opis dejavnosti  

Spomladi 2015 smo ustanovili Sekcijo medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje in se pridružili 

Medgeneracijskemu društvu v LJ. Pri delovanju nas podpira Občina Kočevje, ki je pristopila k 

projektu Starosti prijazna občina. 

V letu 2019 se druži 35 do 45 članic iz občine Kočevje. V skupinah za kakovostno staranje in skupinah 

svojcev deluje 8 prostovoljk. V začetku leta 2017 je v sodelovanju z Občino Kočevje potekala delavnica 

«Varno staranje«, ki je bila dobro obiskana. V jesenskem času 2017 pa je naša prostovoljka Ivanka 

Bižal, podajala svoje izkušnje zainteresiranim svojcem, kako na domu skrbeti za svoje ostarele 

družinske člane po kapi in poškodbah po padcih. Na ta način je uspešno spodbudila k sodelovanju 

svojce, da so se prijavili na delavnice »Nega svojcev«, ki jo je v začetku leta 2018 strokovno vodil 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane v sodelovanju z 

Občino Kočevje. Število udeležencev na teh delavnicah, ki so potekala v lokalnem okolju (Dolga vas, 

Šalka vas, Predgrad) se je gibalo okoli 20, kar potrjuje pomen lokalnega okolja in osebnega pristopa.  

 

Sekcija medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje se še posebno trudi s povezovanjem z drugimi 

medgeneracijskimi skupinami, društvi in drugimi organizacijami v Kočevju. V aprilu 2017 smo uspešno 

organizirali »Dan odprtih vrat«. Medse smo povabile tiste, ki v občini Kočevje poklicno ali prostovoljno 

delujejo na področju kakovostnega staranja. V dveh urah smo prostovoljke predstavile naše delovanje. 

Organizirali smo medgeneracijske delavnice v OŠ Ljubo Šercer, Šent-u, večkrat v Domu starejših 

občanov in tudi v vrtcu Kekec, OŠ Stara Cerkev in OŠ Ob Rinži. V teh delavnicah smo podajale svoje 

dobre izkušnje mlajši generaciji. V božičnem času smo v vrtcu in Domu starejših občanov uspešno 

predstavile in ponovno oživele lutke Matije Glada. Pri tem je z nami sodelovala tudi njegova hči Nada. 

Tako, da se je medgeneracijsko sožitje in sodelovanje lepo zaokrožilo od najmlajših do najstarejših v 

Občini Kočevje.  

V okviru Medgeneracijskega društva LJ, se udeležujemo različnih strokovnih predavanj, ki nam 

pomagajo, da lahko kvalitetno delujemo. Tudi naše članice se čez leto udeležujejo različnih kulturnih 

prireditev in ekskurzij v ožji in širši okolici, kar vpliva na kakovostno staranje z vzdrževanjem socialne 

mreže starejših z mlajšimi. Udeležujemo se medgeneracijskih srečanj z drugimi društvi po Sloveniji 

(Dobrna, Mostec, Laško). Strokovno podporo nam nudi Inštitut Antona Trstenjaka. 

V letu 2019 je Sekcija medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje predsedovala Zvezi Medgeneracijskih 

društev združenih v zvezo. V času predsedovanja je Sekcija Kočevje 16. maja 2019 v dvorani KCK 
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organizirala medgeneracijski dogodek. K sodelovanju smo povabili vse tiste s katerimi smo v 7.letih 

sodelovali. Z veseljem se je odzvalo 70 nastopajočih in sicer otroci OŠ Ob Rinži, vrtec Kekec, OŠ Stara 

Cerkev, pevski zbora Doma  starejših občanov, pevski zbor iz Predgrada, plesalke Zimzelenke iz 

Društva upokojencev. Dogodek je povezal staro in mlado. Na dogodek so bili poleg domačih društev 

in Zavodov povabljeni tudi predstavniki medgeneracijskih društev po Sloveniji. Odziv je bil velik, saj je 

bila dvorana v KCK nabito polna staršev, starih staršev, sorodnikov in povabljenih gostov. Za zaključek 

predsedovanja pa smo v okviru Sekcije medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje v zahvalo članom 

skupine organizirali izlet. Avtobus 50 udeležencev je 24. septembra 2019 odpeljal v Mirno Peč, kjer 

smo obiskali muzej Lojzeta Slaka. 

Število uporabnikov storitve starejših nad 65 let glede na spol 

  Število Delež                 

Ženske 40 98           

Moški 1 2           

Skupaj 41 100                 

Povprečna starost starejših od 65 let glede na spol 

Približno 65 let. 

Čakalne vrste 

Čakalnih vrst ni. 

Predlogi aktivnosti do leta 2024 

 Medsebojno povezovanje in sodelovanja z društvi, zavodi, osnovnimi in srednjimi šolami v 

smislu medgeneracijskega povezovanja, kjer se izmenjujejo znanje in izkušnje na 

medgeneracijskih delavnicah. 
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7  ANALIZA STANJA – AKTIVNOSTI IN CILJI OBČINE 

KOČEVJE 
 

Analiza stanja je bila opravljena tudi s strani Občinske uprave Občine Kočevje. V nadaljevanju so tako 

predstavljene vse aktivnosti in vsi projekti, ki jih občina že zagotavlja za starejšo populacijo od leta 2015 

dalje. Prav tako so po sklopih opredeljeni tudo predlogi ciljev v prihodnje. Analiza stanja – aktivnosti in 

cilji občine Kočevje je predstavljena v 7 sklopih, in sicer  

 Stavbne in zunaj stavbne površine 

 Prevozi 

 Stanovanjski objekti – bivališča 

 Družabno življenje 

 Komuniciranje in javno informiranje starostnikov 

 Družbeno udejstvovanje in zaposlitvene možnosti 

 Storitve skupnosti in zdravstvene storitve 

 

7.1 STAVBNE IN ZUNAJSTAVBNE POVRŠINE 

Ureditev prostorov za druženje na prostem  

Občina Kočevje je aktivno pristopila k ureditvi prostorov za druženje na prostem. Tako je bilo na več 

lokacij Gaj igrišče dopolnjeno s klopmi z nasloni in mizami, ki so zasnovani kot prostori za druženje; na 

Trgu sv. Jerneja je bila zamenjana vsa urbana oprema. Klopi brez naslonov so nadomestili razgibani 

kompleksi pri čemer imajo nekateri tudi naslone. Zamenjana in dopolnjena je bila tudi urbana oprema 

na osrednji mestni ploščadi kjer so zopet klopi brez naslonov zamenjale klopi z nasloni. Na mestni 

ploščadi je bil prenovljen tudi vrhnji sloj mestne ploščadi zaradi česar ni več lukenj v tlakovcih, kar 

omogoča lažje sprehajanje; Z omenjeno urbano ureditvijo je občina zagotovila starejšim prostore v 

naravi, kjer se lahko družijo oziroma spočijejo ter naberejo nove moči za nadaljevanje poti.  

CILJI DO LETA 2024: 

Zaprtje centra mesta       

Javne sanitarije 

Postavitev klopi ob sprehajalnih poteh in strehe do katerih se lahko zatečejo pešci ob dežju 
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7.2 PREVOZI 
 

Zavod Sopotniki 

Zavod Sopotniki je skupaj z Občino Kočevje začel izvajati storitev brezplačnih prevozov s 1. februarjem 

2018. V dveh letih delovanja so Sopotniki pridobili zaupanje 300-ih starejših občanov Kočevja, k 

projektu pa je pristopilo 18 aktivnih prostovoljcev, ki se vsak delovni dan z dobro voljo in željo po pomoči 

starejšim usedejo za krmilo vozila in odidejo na pot. Prostovoljci niso le šoferji, so tudi družabniki, 

spremstvo, kdaj pa kdaj tudi zaupniki. Njihova pomoč pa je za starejše neprecenljiva. Prostovoljci so 

vložili kar 2429 prostovoljskih ur, do konca SEPTEMBRA 2019 so opravili 1579 prevozov, prevozili pa 

so 39913 kilometrov. Povprečna razdalja prevozov je v občini Kočevje 20 km. Zaradi velike rasti 

uporabnikov v občini Kočevje, je občina zagotovila še eno vozilo in na ta način pokrila potrebo 

starostnikov v celoti. Sopotniki so v lokalnem okolju pridobili veliko zaupanje starostnikov, saj velika 

večina (80%) starejših, ki enkrat koristijo prevoz s Sopotniki, koristijo tega ponovno in postanejo njihovi 

redni uporabniki. Največji delež prevozov opravijo k zdravniku - skoraj 60%, sledijo storitve, kot so 

trgovina, banka, pošta, frizer ter obiski. Pozitivni vpliv storitve na kakovost življenja starejših se kaže 

tudi v tem, da se je na povabilo Sopotnikov odzvalo kar 5 starostnic, ki je kupilo abonma Kino ob kavi 

in se tako udeležujejo matinej v KCK. Sopotniki se tudi trudijo povezovati z drugimi organizacijami in 

sodelujejo na različnih dogodkih v občini Kočevje in izven nje. Ob dnevu prostovoljcev so tako sodelovali 

z aktivnostmi promocije prostovoljstva na dogodku Dan za spremembe, z Zavodom Putscherle so v 

sklopu občinskega praznika organizirali skupno predavanje, ob Evropskem tednu mobilnosti pa je za 

nekaj ur častni prostovoljec postal tudi župan, dr. Vladimir Prebilič.  

KOLU 

KOLU je javno mestno kolo, namenjeno izposoji občanov. V Kočevju imamo veliko lokalnih cest z malo 

prometa, po katerih je možno relativno varno kolesariti. Ravno zato je kolesarstvo kot oblika rekreacije 

v Sloveniji zelo priljubljena. Projekt prvih petih postaj je sofinanciran s sredstvi RS in Evropske unije. 

Temeljni cilj projekta je vzpostaviti dobro kolesarsko infrastrukturo, da bo kolesarjenje med občani 

postalo priljubljen potovalni način, s tem pa se bo izboljšalo pogoje za trajnostno mobilnost občine. 

Projekt dodatnih dveh postaj, ki sta bili izvedeni poleti 2019, je sofinanciran s sredstvi Evropskega 

kmetijskega sklada, pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja. 

CILJI DO LETA 2024: 

Javna kolesa za starejše – trikolesnik 

Električno kolo za prevoz starejših (Cycling without age) 

Zagotavljanje storitev Sopotniki čim širšemu krogu uporabnikov 
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7.3 STANOVANJSKI OBJEKTI – BIVALIŠČA 
 

E-oskrba ali varovanje na daljavo  

E-oskrba je projekt v sodelovanju s Telekomom Slovenije, ki zagotavlja varovanje na daljavo. Namen 

projekta je spodbuditi starejše, da starost preživijo doma s tem da se jim omogoči sistem varovanja. 

Varovanje na daljavo deluje na princip, da ima uporabnik na domu priklopljeno napravo ter pri sebi 

obesek ali verižico. V primeru nenadnih slabosti ali drugih težav lahko oseba pritisne gumb na napravi 

in se tako poveze z asistenčnim centom kateremu sporoči trenutno stanje. Sistem je vzpostavljen tako, 

da tudi če pride do slabosti ali padca izven dosega naprave, zapestnica ali verižica zazna padec. 

Asistenčni center o dogodku nato obvesti  zdravstveno osebje ter svojce. Dodatno se prek projekta 

omogoča tudi montaža senzorjev, ki zaznajo gibanje. V primeru, da v prostoru več ur ni gibanja se zopet 

prek naprave oglasi asistenčni center ki preveri zadeve. Občna Kočevje v sodelovanju s Telekomom 

zagotavlja pomoč pri plačilu storitve E-oskrba na način da subvencionira plačilo. Vsakemu upravičencu 

občina za obdobje enega leta omogoča subvencijo v višini 22 EUR. Vrednost storitve je odvisna od 

naročniškega paketa, ki ga posameznik sklene s Telekomom in se giblje od 24, 40 EUR do 36, 40 EUR. 

Občina Kočevje je prvi javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega 

servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v Občini Kočevje v letu 2018 (storitev 

E-oskrba) objavila v juniju ter naslednjega v septembru 2018. Trenutno storitev e-oskrbo v občini 

Kočevje uporablja 6 upravičencev.  

Pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam s stalnim prebivališčem v   

Občini Kočevje (v sodelovanju z OZRK Kočevje) 

Na pobudo Društva invalidov Kočevje je Občina Kočevje v proračunu zagotovila sredstva za pomoč pri 

prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam med katere sodijo tudi starejši občani nad 80 

let. V društvu invalidov je trenutno včlanjenih približno 510 invalidov, od tega jih je približno 80 -100 

težjih invalidov. Občina se je na pobudo odzvala in v proračunu zagotovila sredstva v višini 10.000 EUR. 

Pomoč se je prvič zagotovila v letu 2018 v sodelovanju z OZRK Kočevje na podlagi vlog in meril. Občani 

so se na poziv odzvali z velikim zadovoljstvom. V okviru poziva se je pomoč pri prilagoditvi v letu 2018 

zagotovila 7 občanom. Prilagoditve, ki so jih izvedli so bile prilagoditev kopalnic in kopalniških 

elementov, ureditev klančin, stenska država na stopniščih in elektroinštalacije. 

Brezdomci 

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Enota Kočevje in Območnim 

združenjem Rdeči križ Kočevje se v prostorih Župnijske Karitas na Ljubljanski cesti 1 izvaja program 

Zavetišče za brezdomce. Zavetišče nudi možnost začasne nastanitve zaradi stiske osebam, ki so ostale 

brez strehe nad glavo iz najrazličnejših razlogov. Uporabnikom je tako začasno zagotovljeno bivanje v 

toplih in urejenih prostorih z možnostjo prenočevanja, in opravljanja osebne higiene. Za uporabnike je 

na podlagi sredstev postavke zagotovljeno tudi sofinanciranje toplega obroka. 
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Sofinanciranje programov posebnih skupin  

Občina Kočevje zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov posebnih skupin, med drugim 

tudi starejših občanov. Sredstva za tovrstno pomoč se dodeljujejo na podlagi javnih pozivov katerih 

predmet je sofinanciranje investicij oziroma investicijskega vzdrževanja objektov v lasti društev. V 

letu 2018 se je na ta način pomagalo Društvu upokojencev pri ter v letu 2019 pri nakupu in montaži 

dvigala v stavbi Društva upokojencev Kočevje. 

CILJI DO LETA 2024: 

Vzpodbujanje mladih za prostovoljno delo pri urejanju in vzdrževanju okolice bivališč 

Javni razpis za nakup invalidskih pripomočkov 

 

7.4 DRUŽABNO ŽIVLJENJE 
 

Kino predstave 

Kulturni center Kočevje v dopoldanskem času zagotavlja abonma za starejše »KINO OB KAVI«. V okviru 

abonmaja si starejši lahko enkrat mesečno v kinu ogledajo film. V ceno abonmaja je všteto 6 filmov in 

kava/čaj po vsaki končani predstavi. Cena abonmaja je 20,00 €. Starostniki se na ta način med seboj 

povezujejo, družijo in poklepetajo. Za prevoz v kino so na voljo prevozi Zavoda Sopotniki, seveda ob 

predhodni rezervaciji. 

Letna srečanja – srečanja s predstavniki starejše populacije 

Župan občine in kolektiv občinske uprave se vsako leto, v mesecu decembru, sreča z upokojenci. Le-

tem predstavi dogajanja v občini Kočevje v tekočem letu, jih seznani z vsemi novostmi, ki so jim na voljo 

in predstavi projekte ki so načrtovani v prihodnje. Upokojenci imajo tako tudi možnost izrazit želje in 

predloge, kako bi se njihova vloga v občini lahko izboljšala. 

Sofinanciranje veteranskih organizacij  

Občina Kočevje zagotavlja sofinanciranje programov veteranskih organizacij, katerih vsebina vključuje 

organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne /spominske slovesnosti), organizacijo ali 

soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice), 

ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izdajanje monografij in spominskih publikacij ter 

postavljanje in oblikovanje spominskih razstav.  

Pokroviteljstvo župana  

Občina Kočevje prevzema pokrovitelsjtvo nad prireditvami, ki utrjujejo ali promovirajo pozitivne 

vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice zapisane v ustavi in drugih aktih), so socialne, 

kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave ter promovirajo občino in 

njene razvojne potenciale. 
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Sofinanciranje Letnega programa športa  

Občina Kočevje skladno z Letnim programom športa sofinancira rekreacijo starejših (keglanje, 

balinanje) ter uporabo športnih površin. 

Razpis kultura  

V okviru razpisov kultura občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov in projektov 

Društva upokojencev za pevsko sekcijo, letni program in kulturno prireditev. 

CILJI DO LETA 2024 

Izvedba druženj za upokojence v dopoldanskem času, izvajanje raznih družabnih igr (šah, tombola, 

kartanje, …)Jutranja telovadba 1x tedensko  

Dnevno varstvo starejših v sodelovanju z društvi v DSO v času odsotnosti svojcev 

Bralne urice starejših (namenjene mlajšim, obisk vrtca ali šole) 

Poletna jutra na mestni ploščadi (telovadba v sodelovanju z ZD Kočevje, Pevske urice, druženje,…) 

 

7.5 KOMUNICIRANJE IN JAVNO INFORMIRANJE STAROSTNIKOV 
 

Informiranje javnosti 

Informiranje javnosti je zagotovljeno na način, da vse pomembne informacije posredujejo na lokalni 

radio, preko občinske spletne strani, faceboka in v časopis Kočevsko. Na občinski blagajni je prav 

tako postavljen ekran, na katerem se lahko spremljajo tekoča dogajanja in dobijo vse potrebne 

informacije. 

CILJI DO LETA 2024: 

Dostop do interneta na javnih mestih – info točke s pomembnimi informacijami (z enostavno uporabo 

namenjeno starejšim občanom) 

Informativne table – ekrani po mestu z velikimi črkami, vidne očem z upoštevanjem normativov pri 

postavitvi informacijskih tabel 

Interaktivni prikazovalniki s pomembnimi informacijami (zdravstvena vprašanja, opozarjanje na 

goljufije), možnost postavitve na mestni ploščadi 

V občilih poudarek na dosežkih in zmožnostih starejših občanov 

Imenik dejavnosti z informacijami in telefonskimi številkami, kako priti do njih 
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7.6 DRUŽBENO UDEJSTVOVANJE IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 
 

Prostovoljstvu prijazno mesto 

Občina Kočevje je maja 2019 ponovno prejela naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«, ki ga podeljuje 

Slovenska filantropija v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva. Občina je naziv prvič prejela leta 

2018, tokrat pa ga je ponovno potrdila. Strokovna komisija je naziv naši občini podelila za sistematično 

podporo in spodbujanje prostovoljstva med občinami, finančno podpiranje dela prostovoljcev v 

občinskih razpisih, sofinanciranje mentorjev prostovoljstva, za aktivno sodelovanje župana in 

predstavitev občinske uprave v prostovoljskih aktivnostih ter za javno izraženo zahvalo prostovoljcem 

in jasno  vizijo razvoja prostovoljstva. Za potrditev naziva in dolgoletno delo na tem področju, se 

zahvaljujemo vsem prostovoljkam in prostovoljcem v naši občini. Občina se redno tudi priključuje skupni 

akciji občin članic in Skupnosti občin Slovenije - Odprta vrata, kjer občina povabi vse prostovoljce na 

posvet z županom o prihodnosti prostovoljstva v občini. Prostovoljstvo je zagotovo eno pomembnih 

področij, ki je za kakovost bivanja v naši lokalni skupnosti še kako pomembno. 

Javna dela 

Občina Kočevje z namenom pomoči brezposelnim in lajšanja dela v javnem zavodu Zdravstveni dom 

Kočevje planira sredstva za izvajanje javnih del. Sredstva so planirana za vključitev brezposelnih oseb v 

Javna dela 

Sofinanciranje programov za III življenjsko obdobje 

Občina Kočevje letno zagotavlja sredstva za izvedbo programov za III. Življenjsko obdobje in 

večgeneracijski center, ki se izvajata s strani Ljudske univerze Kočevje. Z izvedbo programov se krepi 

medgeneracijska povezanost in medsebojno sodelovanje.  

CILJI DO LETA 2024: 

Nadaljnje vzpodbujanje in informiranje prostovoljstva v občini 

Starejše ljudi se vzpodbuja k prostovoljstvu in drugemu, da ostajajo vključeni v skupnost na različne 

načine. 

Starejšim ljudem se zahvali za njihov prispevek v prostovoljnem delu, delu za skupnost in plačanem 

delu. 

Starejši ljudje so dobro zastopani v svetih, odborih in drugih organih 

Zagotavljanje sofinanciranja javnih del na področju zdravstva in sociale 

 

7.7 STORITVE SKUPNOSTI IN ZDRAVSTVENE STORITVE 
 

Financiranje izvajanja aktivnosti za starejše  (sodelovanje z OZRK) 

Občina Kočevje financira izvajanje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Kočevje, ki med 

drugim skrbi tudi za boljšo kakovost življenja starejših oseb. V sodelovanju z OZRK občina starejšim 

občanom, ki so se zaradi različnih stisk znašli v situacijah, ko niso uspeli poravnati stroškov položnic, 
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omogoča poplačilo ene položnice in sicer enkrat letno. Prav tako OZRK starejše letno preskrbi s paketi 

hrane, ki jih prejmejo na posamezno tromesečje. OZRK v mesecu decembru omogoči tudi, da več 

starejših občanov prejme božične pakete in s tem omogoči, da so tudi oni obdarjeni. V okviru krožka za 

učence Osnovne šole ob Rinži učenci obiščejo 100 starejših ljudi v domovih za starejše (2x letno). Prav 

tako OZRK organiziral brezplačno letovanje za 5 socialno ogroženih starejših na Debelem Rtiču.  

Preko pogodb o prostovoljnem delu prostovoljci materialno in socialno ogroženim starejšim pomagajo 

pri različnih gospodinjskih opravilih, kot so pospravljanje, prinašanje drv ter tudi  pleskanju sten.  

Starosti prijazna občina 

Občina Kočevje se je v letu 2015 vključila v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin, katere 

koordinator je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. S slednjim je bila 

sklenjena pogodbo o izvajanju programa te mreže ter strokovni pomoči. V okviru projekta se izvajajo številni 

strokovni posveti in izobraževanja na temo starejših. 

Nakup novih javno dostopnih zunanjih defibrilatorjev na območju občine Kočevje 

Občina Kočevje letno zagotavlja sredstva za nakup vsaj enega defibrilatorja. Z nakupom defibrilatorjev 

občina namreč zagotavlja občanom večjo možnost preživetja ob nenadnem srčnem zastoju in s tem 

zasleduje cilj zagotavljanja večje zdravstvene oskrbe.  Poleg nakupa novih pa je občina, kot lastnik 

defibrilatorjev, poskrbi tudi, da so vsi defibrilatorji, ki so že postavljeni letno pregledani. Zaposleni v 

Zdravstvenem domu Kočevje so tekom leta poskrbeli, da so bili občani v okviru različnih delavnic ter 

prireditev izobraženi in osveščeni glede uporabe defibrilatorjev ter tehnik temeljnega postopka 

oživljanja.  

Organiziranje Tečaja za družinskega oskrbovalca 

Občina Kočevje v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 

sožitje izvaja tečaje za družinske oskrbovalce v občini Kočevje.  Prvi tečaj se je izvedel v letu 2018 v 

Dolgi vasi ter drugi v Šalki vasi. Tečaj so obiskali občani, kateri skrbijo za onemogle ali kronično bolne 

družinske člane oziroma se na tovrstne situacije pripravljajo in želijo biti o pravilni negi osveščeni in 

izobraženi predhodno. Na tečaju družinski oskrbovalci dobijo potrebne informacije in osnovno znanje o 

komunikaciji, demenci, negi svojca in skrbi za lastno zdravje ter znanje za lajšanje duševnih ter telesnih 

težav, s kateri se srečujejo zaradi nezadostne pomoči in znanja ob oskrbovanju družinskega svojca. 

Srečanja potekajo deset zaporednih tednov po dve uri in pol.  

Teden mobilnosti  

Občina Kočevje se vsakoletno pridruži projektu Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je namenjen 

zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti v mesecu septembru. 

V okviru dogodka je med drugim organizirana jutranja telovadba za starejše, tečaj nordijske hoje in 

druge aktivnosti. 
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Jutro, zavod za pomoč in nego na domu 

Občina Kočevje je v letu 2018 z Jutrom, zavodom za pomoč in nego na domu, podpisala 10 letno 

koncesijsko pogodbo na podlagi katere zavod občanom občine Kočevje nudi storitve pomoči na domu. 

Zavod v okviru svojega delovanja nudi pomoč pri gospodinjskih opravilih, temeljnih dnevnih opravilih 

(prevoz dnevnega toplega obroka), ter pomoč pri ohranjanju in navezovanju stikov. Občina Kočevje je 

do leta 2019 zagotavljala 50% sofinanciranje storitve, v letu 2019 pa se je sofinancerski delež občine 

zvišal na 60%. S tem občina strmi k zagotavljanju storitve širšemu krogu uporabnikov. 

Zdravstveni dom Kočevje 

Javni zavod Zdravstveni dom Kočevje poleg svoje osnovne dejavnosti občanom občine omogoča tudi 

druge storitve, ki jih izvaja v okviru projektov. Med drugim zavod izvaja projekt Center za krepitev zdravja 

v okviru katerega deluje poseben tim, ki izvaja delavnice na temo depresije, zdravega načina življenja, 

opravlja brezplačne teste telesne pripravljenosti in meritve krvnega tlaka ter sladkorja, idr. Namen 

centra je izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh 

populacijskih skupin, tudi starejših, v območju zdravstvenega doma. ZD Kočevje je v letu 2019 

vzpostavil tudi Center za duševno zdravje odraslih, prav tako pa je vključen v projekt SOPA. 

Duševno zdravje 

V prvem polletju leta 2019 je bila izvedena predstavitev programa Neverjetna leta, s strani društva Mala ulica 

in pedopsihiatrinje Marije Anderluh. Program Neverjetna leta je izrednega pomena za občino, saj z izvajanjem 

aktivnosti v okviru programa, občina krepi duševno zdravje svojih občanov.  

Decembrske sejnine svetnikov namenjene v dobrodelne namene 

Občinski svetniki Občine Kočevje se odpovedo decembrskim sejninam ter jih namenijo v dobrodelne 

namene. 

Humanitarni razpisi 

Občina Kočevje z namenom spodbujanja in podpiranja delovanja humanitarnih organizacij in društev, ki 

delujejo v neposredno korist posameznikov z območja občine vsako leto objavi javni razpis za 

sofinanciranje humanitarnih organizacij. Javni razpis Sofinanciranje humanitarnih programov na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Kočevje se objavi v mesecu marcu. Med 

upravičenci so tudi društva, ki nudijo neposredno pomoč starejšim prebivalcem občine. 

CILJI DO LETA 2024: 

Povečanje števila zdravnikov in medicinskega osebja/mobilni fizioterapevt. 

Sofinanciranje izvajanja aktivnosti OZRK (plačilo položnic) 

Za starejše v skupnosti so na voljo cenovno dostopni programi naročanja obrokov hrane na dom, ne 

glede na njihovo zdravstveno stanje. 

Javni razpis za nakup invalidskih pripomočkov 

Decembrske sejnine občinskih svetnikov se namenijo za socialno ogrožene starejše občane 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Občina Kočevje, kot samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom zavzema največjo površino 

ozemlja med vsemi slovenskimi občinami.  Bogastvo občine, ki jo predstavlja sama velikost ozemlja, pa 

pri zagotavljanju kakovostne starosti povzroča nemalo težav. Ena izmed ključnih je zagotovo razpršenost 

starejših občanov po vaseh, ki so več kilometrov oddaljeni od mesta Kočevje. Starostniki, ki svojo 

starost preživljajo doma in prebivajo v oddaljenih vaseh se namreč težje vključujejo v mestno življenje 

zaradi različnih ovir. Ena izmed njih je zagotovo oddaljenost od mestnega vrveža, ki onemogoča 

mobilnost starejših saj le-ti velikokrat ne zmorejo, predvsem zaradi let, opraviti nekaterih opravil, kot so 

nakupovanje in obiski zdravnika.  

Razpršenost prebivalstva predstavlja velik izziv občini, ki si prizadeva, da bi se v njej vzpostavile razmere, 

ki bodo vsem starejšim občanom, pod enakimi pogoji, zagotavljale kakovostno preživljanje starosti. V 

ta namen občina, v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in institucijami, pospešeno išče 

nove možnosti s katerimi bi se neenakost med starejšim prebivalstvom, ki biva v mestu oziroma njegovi 

bližnji okolici, zmanjšale ali celo izenačile z možnostim starejših na vaseh.  

Z željo izboljšati, olajšati in olepšati starost občina zagotavlja številne projekte in aktivnosti, katere 

sofinancira oziroma jih zagotavlja brezplačno. Največjo prepoznavnost med projekti je zagotovo dosegel 

projekt Sopotniki, ki vsem starejšim občanom iz Občine Kočevje zagotavlja brezplačne prevoze. S 

projektom Sopotniki, v okviru katerega sta na voljo dve vozili, ki ju vozi 18 prostovoljcev, se občanom 

zagotavlja mobilnost in občutek samostojnosti. V okviru projekta lahko vsak, ki potrebuje prevoz bodisi 

do trgovine, na obisk k prijatelju ali k zdravniku, ostane povezan in mobilen. Občina je omenjeni projekt 

celo nadgradila na način, da je k projektu povabila tudi Javni zavod za turizem in kulturo. Povezava 

omogoča starejšim, da si v dopoldanskem času v kinu Kočevje brezplačno ogledajo film in se po filmu v 

prijetnem vzdušju podružijo ob kavi. Na ta način občina združuje mobilnost in povezanost ter zagotavlja 

krepitev socialne mreže. Tako občani, ki so več kilometrov oddaljeni od mesta Kočevje ali pa živijo v 

njegovi okolici, s projektom Sopotniki dobivajo nove možnosti za lažje vključevanje v mestno življenje.  

Pilotni projekt prilagoditve bivalnih prostorov, ki je plod dela društev, nevladnih organizacij in institucij 

je v občini požel veliko hvale. Projekt namreč omogoča, da si invalidna oziroma starejša oseba, s 

pomočjo sofinanciranja občine, zagotovi nov prostor prilagojen njegovim potrebam. S sredstvi občine, 

ki se namenijo za prilagoditve prostorov se zagotovi, da se kopalnice, ki jih starejši težje uporabljajo 

prilagodi njim in njihovim potrebam, se uredi elektroinštalacija na nižje in lažje dostopne točke, razširi 

vratne odprtine, naredi klančine oziroma montira držala za lažje dostopanje do stanovanj oziroma 

prostorov. Z omenjenim projektom se starejšim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev omogoči, 

da se jim prilagoditev sofinancira v višini 50 % cene storitve. Občanom, ki nimajo zadosti lastnih sredstev 

za poravnavanje polovice stroškov pa na pomoč priskoči Območno združenje Rdečega Križa Kočevje 

oziroma center za socialno delo. Namen projekta je, da se vsem, ki imajo željo in potrebo po prilagoditvi 

prostora le-to tudi omogoči. 

Ker se občina zaveda, da je največja dobrina zdravje njenih občanov kateri sladi varnost pa se je občina 

priključila projektu, ki ga izvaja Telekom Slovenije d.d. Projekt E-oskrba zagotavlja, da se občanom, ki 

svojo starost preživljajo doma, v njim ljubem okolju, zagotovi varovanje na daljavo. Občina tako 

vsakoletno omogoča da 50 občanov pristopi k projektu ter si zagotovi hitro in učinkovito pomoč v 
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primeru nesreč oziroma težav v zdravju. Storitev E-oskrba je s strani občine za posameznega 

upravičenca sofinancirana in za občane cenovno ugodna. Težavo priključevanja v storitev predstavlja 

predvsem nezaupanje starejših v tehnologijo, saj so le ti največkrat mnenja, da bo prišlo do vdora v 

zasebnost. Občina poskuša tovrstne težave odpraviti in v zagotavljanje storitve vključuje prostovoljce, 

zaposlene v pomoči na domu, centrih za socialno delo in celo Domu za starejše občane, da poskušajo z 

ozaveščanjem, predvsem svojcev, storitev približati tistim, ki bi le-to nujno potrebovali.  

Zavedajoč se, da se v življenju lahko kaj hitro soočiš z boleznijo in s tem povezano (delno) 

nepokretnostjo pa občina za svoje občane omogoča brezplačno izobraževanje na temo oskrba 

starejšega svojca. Tečaj, ki ga občina letno zagotavlja za svoje občane in ki poteka pod okriljem Inštituta 

Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje izobražuje v smeri kako zagotoviti oskrbo 

svojca na domu s strani laika. Skupina do 25 oseb, ki se letno udeležijo tečaja, se tudi po zaključku tega 

redno mesečno srečuje. S pomočjo upokojene fizioterapevtke prostovoljke si tečajniki izmenjujejo 

izkušnje in delijo dobre prakse. 

Ker se prebivalstvo pospešeno stara pa je primarna naloga občine aktivno delovanje tudi na področju 

zdravja, zato občina vsakoletno v proračunu zagotavlja sredstva za nakup vsaj enega AED defibrilatorja 

na leto, ki se namesti na predelih, ki so od nujne medicinske pomoči oddaljeni več kilometrov. Trenutno 

je v občini že 36 AED defibrilatorjev, ki omogočajo prvo zdravstveno oskrbo s strani občanov. Ob 

nenadnih srčnih zastojih lahko občani s pomočjo AED defibrilatorja rešujejo življenja sovaščanov. Da bi 

bil delež preživelih kar se da velik pa se vsakoletno in večkrat letno s strani Zdravstvenega doma Kočevje 

zagotavlja brezplačen prikaz reševanja v primeru nenadnega srčnega zastoja. Tovrstna izobraževanja se 

izvajajo po krajevnih skupnostih, v okviru večjih dogodkov ki jih organizira občina ali Zdravstveni dom 

Kočevje, v času tedna mobilnosti in ob svetovnem dnevu zdravja.  

Krepitev zdravstvenega varstva v občini se zagotavljane tudi na način, da je v občini zdravniško pomoč 

možno dobiti tudi izven mesta. Zdravstveni dom Kočevje namreč deluje na več lokacijah. Od naslovne 

Roške ceste, Zdravstveni dom deluje tudi na dveh izpostavah, ki so od mesta Kočevje oddaljeni več 

kilometrov. Z izpostavami v Predgradu in v Kočevski Reki občina omogoča, da se predvsem starejšim 

občanom, olajša dostop do zdravstvenih storitev. Znotraj izpostave v Predgradu pa se poleg zdravstvene 

oskrbe s strani zdravnika omogoča tudi priročna zaloga zdravil s strani Lekarne Kočevje.  

Občina poleg aktivnosti in projektov uresničuje tudi zakonske obveznosti na področju zagotavljanje 

kakovostnega staranja. Pomoč na domu, katero organiziranje je v pristojnosti občine, je storitev, ki jo v 

občini Kočevje izvaja koncesionar Jutro, zavod za pomoč in nego na domu na podlagi 10-letne pogodbe. 

Gre za storitev, ki občanom, ki živijo v domačem okolju omogoča občasno pomoč pri gospodinjskih 

opravilih, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih. S tovrstno 

pomočjo se nadomesti potreba po institucionalnem varstvu in omogoči posamezniku, da lahko čim dlje 

ostane v domačem okolju. Občina je pri zagotavljanju storitve statistično boljša od drugih občin v 

Sloveniji, saj storitev omogoča za kar 4,7 % starejših nad 65 let. Da bi bila storitev zagotovljena čim 

širšemu krogu ciljne populacije pa je občina v letu 2019 povečala sofinancerski delež iz 50 % na 60 % s 

čimer je storitev še bolj približala ljudem.  

Razpršenost prebivalstva po vaseh predstavlja veliko ovir pri zagotavljanju kakovostnega staranja. 

Občina Kočevje se tega dejstva še kako zaveda zato pospešeno in aktivno išče nove načine kako 

enakovredno poskrbeti za vse svoje starejše občane. Želje občine so približati projekte in aktivnosti 
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vsem starejšim, ne glede na kraj bivanja, in jim na ta način omogočiti da starost preživijo doma z 

občutkom varnosti in pripadnosti družbi. Tudi v prihodnje bo občina delovala v smeri iskanja novih poti 

in prisluhnila potrebam starejših,  v zameno za to pa iskala zgolj njihove izkušnje in modrost.  
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10 PRILOGE 
 

 Tabela kazalniki 

Tabela kazalnikov zajema zgolj cilje in ukrepe, ki jim bo sledila Občina Kočevje na način da bo zanje v 

proračunu zagotavljala sredstva. Predlogi aktivnosti do leta 2024, ki so jih v analizi stanja zapisali zavodi, 

društva, nevladne organizacije in institucije v tabeli niso zajeti. Za vse ki so sodelovali pri pripravi 

Strategije bo občina zagotavljala redna letna srečanja in jih spodbujala k uresničitvi predlaganih 

aktivnosti. 
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ZAP.
ŠT. 

CILJ UKREP IZVAJALEC  IZVAJALEC (oseba) KAZALNIK 

            

1. STAVBNE IN ZUNAJSTAVBNE POVRŠINE 

1.1 
Zaprtje centra mesta 

Zaprtje centra mesta od cerkve do 
semaforiziranega križišča pri optiki Preskar. 

Občina Kočevje Goran Šneperger 
2024 

1.2 
Javne sanitarije 

V mestnem jedru se postavijo javno 
dostopne sanitarije. Občina Kočevje Irena Škufca 2022 

1.3 

Ureditev prostorov za druženje 
na prostem 

Ob sprehajalnih poteh se postavi klopi z 
naslonjali in strehe do katerih se lahko 
zatečejo pešci ob dežju. Občina Kočevje Tanja Štajdohar 2024 

            

2. PREVOZI 

2.1 

Javna kolesa, javna kolesa za 
starejše  

Širjenje sistema KOLU na nove lokacije ter 
vzpostavitev sistema trikolesnikov za 
starejše. 
 
Električno kolo za prevoz starejših (Cycling 
without age). 
   

Občina Kočevje 
Tanja Štajdohar/Lavra 
Horvat 

2022 

2.3 

Zavod Sopotniki - brezplačni 
prevozi za starejše 

Zagotoviti storitve čim širšemu krogu 
uporabnikov. 

Občina Kočevje, Zavod 
Sopotniki 

Sonja Movrin, Anita 
Rauh 2020 

            

3. STANOVANJSKI OBJEKTI - BIVALIŠČA 

3.2 

Pomoč pri prilagoditvi bivalnih 
prostorov 

Letno izvajanje javnega poziva za prilagoditev 
bivalnih prostorov. 

Občina Kočevje, Društvo 
invalidov/OZRK/CSD 
Kočevje 

Lavra Horvat/Društvo 
invalidov/OZRK/CSD 
- enota Kočevje 2021 

3.3 

E- oskrba ali varovanje na 
domu 

Približati projekt občanom in zagotoviti 
vključenost 50. uporabnikom letno. 

Občina Kočevje/Telekom 
Slovenija 

Lavra Horvat/Telekom 
Slovenije 2021 

3.4 
Brezdomci 

Letno zagotavljati sredstva za delovanje 
zavetišča za brezdomce. 

Občina Kočevje/ CSD 
Kočevje 

Lavra Horvat/CSD- 
enota Kočevje 2021 
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3.5 

Sofinanciranje programov 
posebnih skupin 

Sofinanciranje investicijskih del in vzdrževanj 
društvom ki delujejo na področju dela s 
starejšimi. Občina Kočejve Nina Sambolec 2021 

            

4. DRUŽABNO ŽIVLJENEJE 

4.1 

Dnevi za upokojence  
Izvedba druženj za upokojence v 
dopoldanskem času - izvajanje raznih 
družabnih igr (šah, tombola, kartanje, …). 

Občina Kočevje/Javni 
zavod za turizem in kulturo 

Lavra Horvat/Javni 
zavod za turizem in 
kulturo 2023 

4.2 
Jutranja telovadba 1x tedensko  

V sodelovanju z ZD Kočevje izvajati jutranje 
telovadbe na javnih mestih. 

Občina 
Kočevje/Zdravstveni dom 
Kočevje 

Lavra Horvat/ZD 
Kočevje 2022 

4.3 

Dnevno varstvo starejših v 
času odsotnosti svojcev 

V sodelovanju z DSO oziroma društvi 
zagotoviti dnevno varstvo za upokojence. 

Občina 
Kočevje/DSO/Društvo 
upokojencev 

Lavra Horvat/DSO 
Kočevje/Društvo 
upokojencev 2024 

4.4 

Bralne urice starejših 
(namenjene mlajšim, obisk 
vrtca ali šole) 

Upokojenci berejo otrokom pravljice v vrtcih, 
šolah; 

Občina Kočevje/šole in 
vrtci 

Kristina Krkovič/Lavra 
Horvat 2021 

4.5 

Poletna jutra na mestni 
ploščadi  

V poletnem mesecu izvesti poletna jutra na 
mestni ploščadi (telovadba v sodelovanju z 
ZD Kočevje, Pevske urice, druženje,…). Občina Kočevje/Društva 

Lavra Horvat/Katja 
Godeša/Društva 2023 

  
    

      

5. KOMUNICIRANJE IN JAVNO INFORMIRANJE STAROSTNIKOV 

5.1 

Dostop do interneta na javnih 
mestih 

Info točke s pomembnimi informacijami (z 
enostavno uporabo namenjeno starejšim 
občanom) Občina Kočevje Anka Beznik 2023 

5.2 
Informativne table 

Ekrani po mestu z velikimi črkami, vidne očem 
z upoštevanjem normativov pri postavitvi 
informacijskih tabel Občina Kočevje Alojz Vesel 2023 

5.3 

Interaktivni prikazovalniki s 
pomembnimi informacijami  

Interaktivni prikazovalniki s pomembnimi 
informacijami (zdravstvena vprašanja, 

Občina Kočevje Katja Godeša 2024 
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opozarjanje na goljufije), možnost postavitve na 
mestni ploščadi. 

5.4 

V občilih poudarek na dosežkih 
in zmožnostih starejših občanov 

V lokalnem časopisu, na radiu in spletnih 
straneh občine se obvešča o dosežkih in 
prispevkih starejših občanov. Občina Kočevje Katja Godeša 2020 

5.5 

Imenik dejavnosti z 
informacijami in telefonskimi 
številkami, kako priti do njih 

Priprava imenika dejavnosti z informacijami in 
telefonskimi številkami, pomembnih 
organizacij, društev, nevladnih organizacij in 
institucij. Občina Kočevje Lavra Horvat 2023 

5.6 
Letna srečanja z županom 

Letna srečanja upokojencev z županom ob 
kavi. Občina Kočevje 

Lavra Horvat/Katja 
Godeša 2021 

            

6.  DRUŽBENO UDEJSTVOVANJE IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 

6.1 

Razvoj prostovoljstva v občini  
Nadaljnje vzpodbujanje in informiranje 
prostovoljstva v občini tako med starejšimi 
upokojenci kot mladimi. Občina Kočevje Nina Sambolec 2020 

6.2 

Spodbujanje prostovoljstva 
med starejšimi v lokalni 
skupnosti 

Starejše ljudi se vzpodbuja k prostovoljstvu, 
omogoči se jim vključenost v skupnost na 
različne načine. 

Občina Kočevje/Društvo 
upokojencev  

Lavra Horvat/Nina 
Sambolec/Društvo 
upokojencev Kočevje 2020 

6.3 

Zahvale prostovoljcem 
Starejšim ljudem se zahvali za njihov 
prispevek v prostovoljnem delu, delu za 
skupnost in plačanem delu. 

Občina Kočevje/Društvo 
upokojencev  

Lavra Horvat/Nina 
Sambolec/Društvo 
upokojencev Kočevje 2020-2024 

6.4 

Zastopanja v svetih, odborih in 
drugih organih 

Izkušeni upokojenci so del svetov zavodov, 
odborov in drugih organov v občini. Občina Kočevje 

Občina Kočevje 
(Lavra, Nina, Kristina) 2020 

6.5 
Teden mobilnosti 

Organizacija različnih aktivnosti za starejše v 
sklopu tedna mobilnosti. Občina Kočevje 

Nik Janeš/Lavra 
Horvat/Katja Godeša 2020 

6.6 
Javna dela  

Zagotavljati sofinanciranje javnih del na 
področju zdravstva in socialnega varstva. Občina Kočevje Lavra Horvat 2020 
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6.7 
Kino predstave 

Brezplačne kino predstave v dopoldanskem 
času za upokojence in druženje ob kavi. 

Občina Kočevje/Javni 
zavod za turizem in kulturo 

Anita Rauh/Javni 
zavod za turizem in 
kulturo 2020 

6.8 

Sofinanciranje programov 
Ljudske univerze Kočevje 

Sofinanciranje programov večgeneracijskega 
centra in univerze za III življenjsko obdobje, 
ki ju izvaja Ljudska univerza Kočevje. 

Občina Kočevje/Ljudska 
univerza Kočevje 

Kristina Krkovič/ 
Ljudska univerza 
Kočevje 2020 

      

7. STORITVE SKUPNOSTI IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

7.1 

Povečanje zdravnikov in 
medicinskega osebja 

V sodelovanju z ZD zagotoviti primerno 
število zdravnikov v ZD Kočevje. 

Občina Kočevje /ZD 
Kočevje 

Lavra Horvat/ZD 
Kočevje 2024 

7.2 

Mobilni zdravnik, mobilni 
fizioterapevt 

Vzpostaviti sistem mobilnega zdravnika in 
mobilnega fizioterapevta. 

Občina Kočevje /ZD 
Kočevje 

Lavra Horvat/ZD 
Kočevje 2024 

7.3 

Cenovno dostopni topli obroki 

Za starejše v skupnosti so na voljo cenovno 
dostopni programi naročanja obrokov hrane 
na dom, ne glede na njihovo zdravstveno 
stanje. 

Občina Kočevje/DSO 
Kočevje/Zavod Jutro 

Lavra Horvat/DSO 
Kočevje/Zavod Jutro 2021 

7.4 
Financiranje in izvajanje 
aktivnosti OZRK 

V sodelovanju z OZRK se omogoči plačevanje 
položnic za socialno ogrožene starejše občane. Občina Kočevje 

Lavra Horvat/OZRK 
Kočevje 2020 

7.5 
Nakup novih javno dostopnih 
defibrilatorjev Letni nakup enega AED defibrilatorja . Občina Kočevje Lavra Horvat 2020 

7.6 Humanitarni razpisi 
Letno zagotavljanje sredstev v proračunu za 
izvedbo razpisa za humanitarne organizacije. Občina Kočevje Lavra Horvat 2020 

7.7 
Organiziranje tečaja za 
družinskega oskrbovalca 

Letna izvedba tečaja za domačo oskrbo 
starejšega svojca. 

Občina Kočevje/Inštitut 
Antona Trstenjaka 

Občina 
Kočevje/Inštitut 
Antona 
Trstenjaka/Ivanka 
Bižal 2020 

7.8 
Javni razpis za nakup invalidskih 
pripomočkov 

Sprejetje pravilnika in izvedba letnega razpisa 
za nakup invalidskih pripomočkov. Občina Kočevje Lavra Horvat 2022 
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7.9 

Decembrske sejnine svetnikov 
se namenijo v dobrodelne 
namene 

Sejnine občinskih svetnikov  se v mesecu 
decembru namenijo v dobrodelne namene. Občina Kočevje 

Lavra Horvat/Nina 
Sambolec/Kristina 
Krkovič/Petra Novak 2020 

7.10 
Sofinanciranje aktivnosti 
društev 

Preko javnih razpisov sofinancirati aktivnosti 
društev (šport, promocija občine, veteranske 
organizacije;) Občina Kočevje Nina Sambolec 2020 

 

 

 

 


