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Skrb za starejše: brezplačni prevozi in ugotavljanje potreb starejših občanov 

 
 
 

Ankaran, 9. 10. 2018 – Občina Ankaran nadaljuje izvajanje aktivnosti v okviru občinskega programa Skrb za starejše. 
V sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) Koper bo izvedena anketa, katere cilj je ugotoviti mnenja, 
potrebe in želje prebivalcev Občine Ankaran, starejših od 65 let. V kratkem pa bo v sodelovanju z Zavodom Sopotniki 
stekel tudi projekt nudenja brezplačnih prevozov po opravkih starejšim občanom. 
 

Sinoči je v hotelu Convent Adrie Ankaran potekalo srečanje z občani, starejšimi od 65 let, na katerem je Občina Ankaran 
predstavila dve novi aktivnosti v okviru programa Skrb za starejše, ki se bosta začeli izvajati še v tem koledarskem letu. 
Program Skrb za starejše, ki celovito ureja področje zagotavljanja potrebne pomoči in oskrbe starejšim osebam, je 
občinski svet Občine Ankaran sprejel že lani. Program povezuje tako zakonsko obvezne programe, povezane tudi z 
institucionalnim varstvom, ko tudi različne neinstitucionalne programe, v okviru katerih je nudena pomoč ostarelim 
pri vsakdanjih opravilih. Na srečanju sta predstavnici občine, podžupanja Barbara Švagelj in članica občinskega sveta 
ter nosilka programa Skrb za starejše Nina Derenda, uvodoma predstavili dejavnosti, ki jih občina že izvaja na področju 
socialnega varstva starejših, pa tudi na drugih področjih, kot so sofinanciranje družbenih in športno-rekreativnih 
dejavnosti upokojencev.  
   

Za nadaljnji razvoj področja pa je treba pridobiti širšo sliko. V sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) 
Koper je bil tako pripravljen anketni vprašalnik, s pomočjo katerega bo občina pridobila aktualne in kakovostne podatke 
o tem, kaj občani, starejši od 65 let, zares potrebujejo in česa si želijo. Anketiranje v Ankaranu bo potekalo v mesecu 
oktobru. Pridobljeni podatki o stanju starejše populacije, ki spada med bolj ranljive, pa bodo osnova za razvoj 
aktivnosti, s katerimi se bo celostno uredilo področje skrbi za starejše. Kot je povedal znanstveni sodelavec ZRS Koper 
dr. Blaž Lenarčič, »je namen programa zagotoviti široko in kvalitetno ponudbo storitev, ki so posebej prilagojene željam 
in potrebam različnih skupin starejših oseb«. Raziskava bo potekala v dveh delih; najprej bodo občanke in občani 
odgovarjali na anketni vprašalnik, nato pa bodo izvedeni intervjuji, na podlagi katerih bodo pridobljeni podrobni 
podatki. »Rezultati raziskave bodo osnova za uvedbo različnih storitev in programov na področjih druženja, 
izobraževanja in oskrbe,« je med drugim pojasnil Lenarčič. 
 

Na srečanju je bil predstavljen tudi projekt Zavoda Sopotniki, ki uspešno deluje tudi drugod po Sloveniji. Zavod 
starejšim omogoča brezplačne prevoze v ruralnih okoljih, kjer javna prometna mreža ni najbolje urejena ali pa sploh ni 
vzpostavljena. Občani Občine Ankaran, starejši od 65 let, se bodo tako lahko s pomočjo Sopotnikov odpeljali po vseh 
opravkih, ki jih bodo imeli na območju domače občine, pa tudi ostalih treh obalnih občin. Celotne stroške storitve 
Sopotniki bo krila Občina Ankaran. »Prevozi, ki jih izvajajo prostovoljci, podaljšujejo čas samostojnosti starejših oseb, 
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omogočajo socialno interakcijo in občutek sprejetosti ter aktivno in kakovostno preživljanje starosti,« je pojasnil 
ustanovitelj in direktor zavoda Marko Zevnik in poudaril, da so odnosi med prostovoljci in uporabniki, ki temeljijo na 
zaupanju, občutku varnosti in spoštovanju, dodana vrednost te storitve. V zavodu so prepričani, da so prav prostovoljni 
vozniki »srce Sopotnikov«, zato skrbijo, da so primerno usposobljeni in da se udeležujejo rednih izobraževanj, prav tako 
zavod poskrbi za vsa potrebna zavarovanja voznikov in sopotnikov.  
 

Obe aktivnosti, anketiranje in prevozi, se bosta začeli izvajati v prihodnjih tednih. Občane, ki sta jim projekta 
namenjena, vljudno vabimo k sodelovanju pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov in uporabi storitve, ki jo nudijo 
Sopotniki. Za dodatne informacije se lahko občani obrnejo na občinsko upravo Občine Ankaran osebno v času uradnih 
ur (ponedeljek, petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. in od 14. do 17. ure), preko telefona 05 66 53 032 ali 
preko elektronske pošte info@obcina-ankaran.si. 
 
Z odličnim spoštovanjem! 
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