
 

NAREDITE NEKAJ ZASE IN  

 

ZA ZNANOST! 
 

Vabimo vas, da se pridružite skupinam, ki bodo 

dvakrat tedensko vadile pod nadzorom 

izkušenega vaditelja.  

 

Spremljali bomo napredek pri vaših motoričnih 

sposobnostih, vzdržljivosti in miselnih  

procesih (npr. spomin). 

 

Trajanje projekta: januar 2017 – junij 2017 

Trajanje delavnic: 2x tedensko  

Število udeležencev: 90 članov  

 

 

 

Gerontološko društvo Slovenije je nevladno 

in neprofitno društvo z dolgo, že skoraj 

polstoletno tradicijo – deluje že namreč vse 

od leta 1969. 

V svoje vrste društvo že vse od ustanovitve 

povezuje strokovnjake, ki se ukvarjajo z 

gerontološkimi in geriatričnimi vprašanji in tako 

pomembno prispeva k razvoju gerontološke in 

geriatrične stroke v Sloveniji. Danes društvo 

deluje na nacionalnem nivoju in se s svojimi 

programi vse bolj povezuje z institucijami dela 

in skrbi ter stari populaciji neposredno nudi 

oporo ob izzivih staranja. Ustanovitelj društva je 

bil dr. Bojan Acceto. 

LINHARTOVA CESTA 13, 1000 Ljubljana 
 

Telefon :            01  422 33 70 
Mobitel:                  064 230 888 

Spletna stran:        www.gds.si 
E-pošta:        info@gds.si 
  

PREDSEDNIK 
Vilko Kolbl, mag. 

 
Podpisnik Glasgowske 

deklaracije organizacije 

Alzheimer Europe 

 

O društvu 

 

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 

 

Blanka Koščak Tivadar 

mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot. 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

VABILO K SODELOVANJU 

V PROJEKTU 

»DODAJMO ŽIVLJENJE 

LETOM« 
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 
 

doktorandka 

Univerze v Ljubljanjii, Fakulette za šport 

smer Kineziologija 

http://www.gds.si/
mailto:info@gds.si


 

 

 

DODAJMO ŽIVLJENJE LETOM! 
 

 

Ljudje se v tretjem življenjskem obdobju 

srečujemo s spremembami  svojega telesa, 

razmišljanja in odziva na zunanje dogodke.  

 

Gerontologija je veda, ki se ukvarja prav s to 

tematiko, postavlja vprašanja in daje odgovore. 

 

V januarju 2017, pričenjamo z doktorskim 

projektom pod okriljem Univerze v Ljubljani, v 

katerem bomo preučevali vpliv telesne vadbe na 

višje kognitivne  procese pri starejših od 65 let. 

 

 

 

Staranje in spreminjanje je  

 

normalni fiziološki proces, ki ga  

 

NE moremo spremeniti,  

 

LAHKO pa ga upočasnimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA 
 

Namen: Preučiti, katera telesna aktivnost 

učinkoviteje vpliva na naše kognitivne 

spsobnosti. 

 

Cilji: Izboljšati višje miselne procese in 

dvigniti kakovost življenja. 

 

 

PRIJAVE 

 

Prijave za sodelovanje v projektu sprejamamo 

na:  

 

 tel 031 436 410,  

 elektronski naslov zdravje@mediko.si 

 Mediko, d.o.o., Dolenjska cesta 156b, 

Ljubljana   

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni 

strani www.mediko.si/staranje. 

REZULTATI 

 

 

Rezultati vadbe vam bodo pomagali: 

 

 razumeti vaše telo,  

 vam pokazali, kako ga ohranjati vitalnega, 

 vam pomagali vzdrževati dober spomin. 
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