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Številka: 122-8/2015 
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                                                                                                                                             TOČKA 7. 
 
ZADEVA:    Predlog za obravnavo na 5. seji Občinskega sveta  

Občine Miren Kostanjevica  

 
PRIPRAVIL/A:   Občinska uprava 
 
NASLOV:                                     Predstavitev osnutka projekta vzpostavitve  
     dnevnega centra za starejše v občini 
 
 
POROČEVALEC:   Bojan Stante, direktor Doma upokojencev Nova 
     Gorica 
 
 
DELOVNO TELO:                            Odbor za družbene dejavnosti 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z osnutkom projekta vzpostavitve 
dnevnega centra za starejše v občini. 
 
 
 
 

Župan 

Mauricij Humar 

 
 
Priloge: 

- Osnutek projekta – predlog Doma upokojencev Nova Gorica 



 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V letu 2014 je bil dokončan nov medgeneracijski center v Mirnu, v okviru katerega 

načrtujemo vzpostavitev dnevnega centra za starejše oz. skupnostne oblike pomoči 

starejšim v občini - torej oblike bivanja ali druženja, ki bi bila prilagojena potrebam starejših v 

lokalnem okolju. K sodelovanju pri vzpostavitvi tega projekta smo povabili strokovno pomoč 

in sicer predstavnika Doma upokojencev Nova Gorica. Želeli bi na enem mestu združiti vse 

oblike pomoči starejšim, od dnevne oskrbe in kosil (pomoč na domu) do aktivnega 

preživljanja prostega časa starejših ter drugih oblik skupnostne pomoči. Z osnutkom projekta 

bi želeli seznaniti občinski svet ter Odbor za družbene dejavnosti. Kot naslednjo fazo 

aktivnosti načrtujemo pogovore s starejšimi po posameznih delih občine, seveda ob tesnem 

sodelovanju z občinskimi društvi upokojencev (Društvo upokojencev Miren, Društvo 

upokojencev Bilje, Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu) ter ciljno anketiranje na 

terenu. Na podlagi ugotovitev bomo pripravili končni program vzpostavitve centra za starejše 

v Mirnu.  

 

Prve ugotovitve projekta »Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma« (v okviru 

katerega Društvo upokojencev Miren in Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu izvajata 

anketiranje oz. ugotavljanje potreb starejših na terenu) kažejo, da velika večina anketiranih 

izraža željo po dolgotrajni oskrbi v domačem okolju oz. vzpostavitvi oblike dnevnega varstva 

v lokalnem okolju, aktivni del upokojencev pa težnjo po aktivnem druženju in vzpostavitvi 

organiziranih aktivnosti za starejše, ravno tako v lokalnem okolju oz. čim bližje domu. 

 

 

 

Pripravila: 

Roberta Filipič, družbene dejavnosti 

 

 

 

         Mauricij Humar 

                       Župan 

 


