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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
 

DAN ODPRTIH VRAT VEČGENERACIJSKEGA CENTRA ZREČE 
 
 
Sreda, 13. februar 2019 – Občina Zreče se je v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah 
priključila akciji ODPRTA VRATA, kjer smo s skupno akcijo občin članic in Skupnosti 
občin Slovenije želeli opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin 
ter občankam in občanom predstaviti dobro delo naše občine. 
 
Tako je med drugimi svoja vrata odprl tudi Večgeneracijski center (VGC) Zreče, ki že skoraj 
dve leti uspešno izvaja različne dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa vseh 
generacij. Po kratki predstavitvi aktivnosti, ki se bodo odvijale v VGC Zreče to leto, so 
obiskovalci imeli možnost izraziti tudi svoje poglede na delovanje VGC Zreče. »Tukaj je tako 
toplo, prijazno okolje, zato radi zahajamo sem in ustvarjamo, se družimo, učimo ...« so bile 
najpogosteje slišane besede.  
 
Ob dnevu odprtih vrat VGC Zreče pa smo predstavili tudi projekt »Starosti prijazna Občina 
Zreče«. 8. decembra 2017 smo namreč z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane podpisali pogodbo, s katero je Občina Zreče tudi uradno 
postala članica slovenske in s tem tudi svetovne mreže starosti prijaznih mest in občin. 
Trenutno smo v fazi priprave petletnega razvojnega načrta za področje staranja, pričeli pa 
smo že z izvajanjem nekaterih aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja starejših 
občanov. 
 

V letošnjem letu bomo uvedli brezplačne prevoze za starostnike oz. starejše in druge ranljive 
skupine občanov, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke 
oziroma slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi (t. i. PROSTOFER). Tako jim bomo 
omogočili lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, prevoze do javnih ustanov, trgovinskih 
centrov, ipd. ter jim pomagali pri mobilnosti, zmanjšali njihovo osamljenost in družbeno 
izključenost.  
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