
 
 

                           

 

Spoštovani, 

prebivalstvo v Evropi se vse bolj stara in projekcije kažejo na to, da bo leta 2060 več kot 30 

odstotkov Slovencev starih nad 65 let, kar prinaša velike družbene spremembe.  

Aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje in zagotavljanje višje kakovosti življenja so 

zato ključne usmeritve Srca Slovenije. 

 

V četrtek, 4. decembra 2014, vas ob 9. uri vabimo na strokovni posvet 
»STARANJE PREBIVALSTVA – NOVE PRILOŽNOSTI. SMO PRIPRAVLJENI?«,  

ki bo potekal v prostorih Cisterijanskega samostana Stična  
(Stična 17, Ivančna Gorica). 

 
Seznanili se bomo s strateškimi usmeritvami na področju aktivnega staranja na evropski, 

nacionalni in lokalni ravni ter spoznali dobre slovenske prakse. 
Kot posebnega gosta smo na dogodek povabili strokovnjaka iz tujine, gospoda Edwina 

Mermansa iz Nizozemske regije Noord-Brabant, ki je na evropski ravni izredno aktivna in 
prepoznana regija na področju aktivnega staranja. Mermans je tudi vodja evropske mreže 

regij na področju aktivnega in zdravega staranja CORAL. 
 
Vljudno vas naprošamo za potrditev vaše udeležbe na posvetu do torka, 2. decembra 2014,  

na elektronski naslov anita.molka@razvoj.si ali na telefonsko številko 01 8962 710.  
Podroben program najdete na drugi strani vabila.  

 
Veselimo se srečanja z vami,  

 
Aleksandra Gradišek 

direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije 
Dušan Strnad 

župan Občine Ivančna Gorica 



                           
 

PROGRAM:  
 

� 8.30 – 9.00: Prihod udeležencev 
� 9:00 – 9.10: Uvodni nagovor župana Občine Ivančna Gorica Dušana Strnada in 

direktorice Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandre Gradišek 
 
STRATEŠKE USMERITVE NA PODROČJU AKTIVNEGA STARANJA 

- 9.10 – 9.50: Pomen povezovanja na evropskem nivoju s ciljem doseganja 
integracije socialne in zdravstvene oskrbe s pomočjo pametnih tehnoloških 
rešitev – Edwin Mermans, vodja CORAL network 

- 9.50 – 10.05: Uporaba IKT storitev za spodbujanje neodvisnega življenja in 
aktivnega staranja v Sloveniji – dr. Vesna Dolničar, Fakulteta za družbene 
vede                   

- 10.05 – 10.20: Srce Slovenije – regija medgeneracijskega sodelovanja – Ana 
Savšek, Razvojni center Srca Slovenije 

- 10.20 – 10.50: Z znanjem v prakso: dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta 
Antona Trstenjaka in Edwin Mermans, dialog moderira mag. Ladeja Godina 
Košir 

 
Odmor, mreženje 

 
DOBRE PRAKSE S PODROČJA AKTIVNEGA STARANJA 

- 11:30 – 11.45: Programi starejših za zdravo in aktivno staranje – dr. Mateja 
Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije  

- 11:45 – 12:00: Ivančna Gorica, starosti prijazna občina - Tomaž Smole, 
podžupan Občine Ivančna Gorica  

- 12:00 – 12:15: Koncept novih vaških jeder z uporabo IKT v občini Dol pri 
Ljubljani - Željko Savič, predsednik LAS Srce Slovenije 

- 12:15 – 12.30: Medgeneracijska soseska Šentrupert - Rupert Gole, župan 
Občine Šentrupert 

- 12.30 – 12.45: Medgeneracijsko sodelovanje in vzgoja mladih v občini Kamnik 
- Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli  

- 12:45 – 14:00: Vprašanja, razprava, mreženje 
 
 

Dogodek bo povezovala mag. Ladeja Godina Košir.  
 
 


