
 

 

 

Regijski posvet "Ostanimo mobilni – mobilnost starejših na 

Koroškem",  

Črna na Koroškem, 18. september 2018 

Spoštovani! 

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite regijskega posveta "Ostanimo mobilni – mobilnost 
starejših na Koroškem", ki bo potekal 18. septembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v 
Kulturnem domu v Črni na Koroškem (Center 153, 2393 Črna na Koroškem).  

Na posvetu želimo osvetliti probleme, s katerimi se sooča starejša populacija pri opravljanju 
vsakodnevnih poti na Koroškem. Poleg predstavitve izbranih dobrih praks želimo skupaj z vami 
oblikovati predloge za rešitve, ki bodo starejšim olajšale njihov vsakdan ter izboljšale kakovost 
bivanja. 

 

10:00 Uvodni pozdrav (mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem) 

10.10 do 11.30 Potrebe starejših po mobilnosti v občini Črna na Koroškem (mag. Peter Zajc in 
Jana Breznik, RRA Koroška) 

10.30 do 10.50 Izkušnje s prevozom oskrbovancev doma starostnikov in medgeneracijskega 
centra (mag. Marjana Kamnik, Koroški dom starostnikov – vodja poslovne enote Slovenj 
Gradec in Koroški medgeneracijski center) 

10.50 do 11.10 Izkušnje s prevozom starejših s prostovoljci v občini Dravograd (Željko Kljajić, 
predsednik društva upokojencev Dravograd in mag. Ivanka Mori, vodja programa Starejši za 
starejše)  

11.10 do 11.30 Prevozi starejših, prostovoljstvo in nove tehnologije – dobra praksa Zavoda 
Sopotnik (Marko Zevnik, Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost) 

11.30 do 11.50 Pomen aktivne mobilnosti za zdravje (Helena Pavlič, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje OE Ravne na Koroškem) 

11.50 do 12.30 Odmor in druženje ob zdravem prigrizku 

12.30 do 13.30 Delo po skupinah in razprava 

Skupina 1 – aktivna mobilnost (hoja, kolesarjenje …) in starejši: ovire in 
priložnosti 

Skupina 2 – zagotavljanje mobilnosti starejših na podeželju in v mestih na 
Koroškem: ovire in priložnosti 

Prosimo, da svojo udeležbo potrditev do 14. 9. 2018 na elektronski naslov info@rra-koroska.si 
ali telefonsko številko 05 90 85 190.  

 

Če imate možnost, vas vabimo, da si za prihod na dogodek iz drugih krajev delite prevoz v osebnem 
avtomobilu ali uporabite javni prevoz. 

http://zemljevid.najdi.si/najdi/center+153+%C4%8Drna
mailto:info@rra-koroska.si

