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Poročilo o delu za leto 2011 
Občina Ivančna Gorica se  je v letu 2011 znašla pred pomembnim 
spoznanjem, da bo potrebno poskrbeti za institucionalno varstvo pomoči 
potrebnih in občino narediti starejšim prijazno na vseh področjih. Občinski svet 
je sprejel sklep o vstopu naše občine v slovensko in svetovno mrežo Starosti 
prijaznih mest in občin. Za strokovno pomoč in usmerjanje smo se dogovorili z 
Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 
Župan je imenoval tudi Svet za spremljanje problematike starejših in 
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ( Svet starosti prijazne občine ). 
V Svet so bili imenovani predstavniki društev upokojencev, seniorjev, 
mladinskega sveta, podžupan in strokovna sodelavka na občini. Osnovna 
naloga Sveta je bila pripraviti izhodišča in predloge za reševanje 
problematike starejših. 

Med prvimi aktivnostmi je  bil dogovor za izvedbo anketiranja. Začela se je 
izvajati anketa Zdravo staranje in kakovostno sožitje na vzorcu 1500 občanov 
vseh generacij. Seznam anketirancev je pripravil Statistični urad RS, anketarje 
pa usposobil Inštitut Antona Trstenjaka. Anketarji so prostovoljci in prostovoljke 
iz naše občine. Dogovorili smo se, da vsak anketiranec prejme knjigo dr. 
Jožeta Ramovša Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami.  

Dogovorili smo se tudi, da je potrebno ustanoviti medgeneracijsko središče v 
Občini Ivančna Gorica. Večina podpira sodoben pristop, torej več manjših 
medgeneracijskih središč, na več lokacijah. Prvo središče naj bi se ustanovilo 
v Višnji Gori, v adaptirani osnovni šoli, nato pa v Šentvidu pri Stični.  

Aktivnosti in medgeneracijsko sodelovanje se je v tem letu izvajalo v vseh 
društvih, šolah in vrtcih . 

Svet starosti prijazne občine pa je posebej lepo organiziral aktivnost Samo en 
klik sva narazen. Predstavniki Mladinskega sveta so seznanili starejše in njihove 
vnuke o uporabi sodobne mobilne telefonije. Med predavanjem oz. delom je 
bilo vzpostavljeno odlično medgeneracijsko vzdušje. Za novo leto pa so vsa 
društva, vrtci in šole izdelovali voščilnice. Izdelanih je bilo 270 voščilnic z 
različnimi motivi, izdelanih  s šolskimi barvicami, s pomočjo ročno izdelanih 
šablon iz linoleja, šivanih motivov itd. Najlepše voščilnice so bile nagrajene, 



vse pa poslane starejšim občankam in občanom z naslednjo novoletno 
čestitko: Drobne, majhne stvari lahko nekoč postanejo velike. V tej aktivnosti 
so sodelovale vse generacije, od najmlajših v vrtcih do najstarejših občanov. 
V tem letu so tudi tri skupine zaključile predavanje Preprečevanje padcev v 
starosti. Prijetno medgeneracijsko vzdušje se je vzpostavilo tudi na prireditvi z 
naslovom  Zala, zelena gosenica. Nastopali so dijaki in dijakinje  SŠ Josipa 
Jurčiča in sicer v Kulturnem domu za babice in dedke, ki so s seboj pripeljali 
vnuke. 

Glede na to, da smo pričeli z delom šele v drugi polovici leta, menimo, da 
smo za začetek kar veliko naredili, tako na dolgoročnem planiranju kot na 
enkratnih aktivnostih, ki so zbližale prisotne različnih generacij. 

                                                                                         Predsednica Sveta starosti 
prijazne občine: 

                                                                                                  Milena Vrenčur 

 

  

 


