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NACIONALNI PROGRAM SLOVENSKIH STAROSTI PRIJAZNIH MEST 
 
 
 

Načela 
 
1. Slovenska mreža Starosti prijaznih mest (Mreža) sledi načelom, ki jih v programu in 

Globalni mreži Starosti prijaznih mest zagovarja Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). 
 
2. Mreža z uresničevanjem Nacionalnega programa Starosti prijaznih mest povezuje 

slovenska mesta, ki so se prostovoljno odločila, da se ji priključijo. 
 
3. Mreža z dobronamernim, strpnim in prostovoljnim sodelovanjem mestnih seniorjev krepi 

socialno ter kulturno raven mestnih okolij in prispeva k prijaznosti bivanja v njih.  
 
4. Mesta s sodelovanjem županstev in mestnih služb v skladu z možnostmi in na krajevno 

primeren način uresničujejo priporočila mestnih seniorjev.  
 
5. Aktivnosti Mreže povezuje Nacionalni odbor, ki za mesta v Mreži in za SZO vsako leto 

pripravi poročilo. 
 
6. Mreža nima političnih, religioznih ali ekonomskih ciljev. 
 
7. Aktivnosti in dosežke programa je mogoče znanstveno proučevati. 
 
 
 

Nacionalni odbor 
 
1. Nacionalni odbor (Odbor) povezuje in nadzira aktivnosti Slovenske mreže Starosti 

prijaznih mest. 
 
2. Delo Odbora v sodelovanju s SZO koordinira Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo 

in medgeneracijsko sožitje (Inštitut). Predstavljata ga nacionalni koordinator in njegov 
namestnik. 

 
3. V Odboru so predstavniki županstev in seniorjev vseh v Mrežo vključenih mest.  
 
4. Županstvo vsakega mesta predstavlja mestni koordinator aktivnosti, seniorje pa njihov 

izbrani predstavnik, ki ima svojega namestnika.  
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5. Odbor se sestaja enkrat na 4 mesece, oziroma po potrebi. Sestankom Odbora lahko 
prisostvuje tudi predstavnik Vlade RS, ki je bil določen za sodelovanje z Mrežo. Na 
sestankih se vodi zapisnik. 

 
6. Sestanki Odbora so vselej v enem od v Mrežo povezanih mest.  
 
7. Na sestankih se predstavijo aktualne aktivnosti v Mreži, uresničevanje pobud in 

sodelovanje z županstvi. Odbor se seznani z dogajanji in novicami iz Globalne mreže, ki 
jih pripravlja SZO. 

 
8. Odbor se enkrat letno seznani s poročilom o dejavnostih Mreže, ki ga pripravi Inštitut. 

Poročilo se sprejme, če se z njim strinja večina članov Odbora. Poročilo se preda 
županom mest v mreži, pošlje se ga Vladi RS, v angleškem prevodu pa na SZO. 

 
 
 

Sprejem mesta v članstvo mreže 
 
1. Mesto, ki se želi včlaniti v mrežo, Inštitutu izrazi svojo namero. 
 
2. Inštitut organizira predstavitveni sestanek in predstavnike mesta seznani s pravili 

sodelovanja. 
 
3. Če se mesto strinja s pogoji, se organizira srečanje Inštituta z županom mesta in 

njegovimi sodelavci, na katerem župan podpiše izjavo o sodelovanju mesta v mreži.  
 
4. Županstvo imenuje mestnega koordinatorja, ki v sodelovanju z Inštitutom pripravi 

ustanovitveno srečanje mestnih seniorjev z županom in nacionalnim koordinatorjem. Na 
srečanje se povabi izbrane predstavnike vseh mest v Mreži. 

 
5. Na srečanju po uvodnem nagovoru župana nacionalni koordinator predstavi projekt in 

skupaj s predstavniki mest v Mreži odgovarja na vprašanja.  
 
6. Določi se seniorja – člana nacionalnega odbora in njegovega namestnika ter skupino 

seniorjev, ki bo spremljala uresničevanje predlogov in dosežke mesta. 
 
7. Med navzoče se razdeli vademekume. Vsak, ki ga prejme, se podpiše in s tem pristane na 

prostovoljno sodelovanje. 
 
8. O vstopu novega mesta v Mrežo se obvesti predstavnika Vlade RS in SZO. 
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Aktivnosti mesta v mreži 
 

1. Seniorji, ki so pristali na prostovoljno sodelovanje v programu, v vademekum, ki so ga 
prejeli, vpisujejo svoja opažanja in predloge. 

 
2. Mestni koordinator vzdržuje stike z županstvom, Inštitutom in z mestnimi seniorji, s 

katerimi se sestane občasno, najmanj pa enkrat na tri mesece. Na sestanke povabi 
predstavnika Inštituta in mestne koordinatorje drugih mest v Mreži.  

 
3. Mestni koordinator zbira, vsebinsko in smiselni uredi opažanja ter predloge seniorjev ter 

z njimi seznanja Inštitut, ki jih pregleda ter komentira. 
 
4. Enkrat na leto se zbir opažanj in predlogov predstavi seniorjem in drugim meščanom, 

županstvu, organizacijam, medijem in ustanovam v mestu. O njih udeleženci razpravljajo, 
razprava se snema in kasneje zabeleži. 

 
5. Letni zbir opažanj in predlogov vsakega mesta se pošlje vsem mestom v Mreži. 
 
 
 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje  
 
1. Inštitut koordinira programe mest v Mreži Starosti prijaznih mest v Sloveniji. 
 
2. Inštitut obvešča SZO o aktivnostih in uresničenih pobudah Mreže. Gradiva SZO pošilja 

predstavnikom mest v Mreži, v kolikor tega ne stori sama SZO. 
 
3. Inštitut o aktivnostih in uresničenih pobudah Mreže obvešča tudi predstavnika Vlade RS. 
 
4. Organizira in pripravlja gradiva za sestanke Odbora, vodi zapisnike in pripravlja letna 

poročila. 
 
5. Koordinira aktivnosti Mreže z drugimi programi SZO, ki sodijo v okvir Zdravih mest. 
 
6. Opravlja raziskave o življenju starejših meščanov na vseh področjih mestnega življenja  
 
7. S sredstvi, ki jih za delovanje Mreže dobiva od vlade RS in posameznih mest, vzdržuje 

aktivnosti Mreže in pokriva druge organizacijske stroške. O tem vsako leto pripravi 
finančno poročilo. 

 
 
 


