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1 UVOD 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letih 2015 in 2016, v okviru rednega letnega 

programa NIJZ, metodologijo projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) z 

nacionalne ravni uspešno prenesel na regionalno raven. V izvajanje prenosa na regionalno 

raven je vključenih vseh devet območnih enot (OE) NIJZ. Te so vzpostavile mreže z 

deležniki, ki delujejo na področju staranja na regijskih in lokalnih ravneh ter izvedle regijska 

srečanja.  

V letu 2018 je NIJZ nadaljeval z implementacijo nalog na področju aktivnega in zdravega 

staranja na predvsem regionalni ravni, vendar tudi na nacionalni ravni (prenos znanja dobrih 

praks in razvoj pristopov za delo na področju staranja, določitev regijskih prioritet za delo na 

področju staranja, povezovanje in mreženje deležnikov, ki delujejo na področju staranja na 

regijskih in lokalnih ravneh ter prenos informacij o nacionalnih strateških dogovorih na 

področju staranja v mreže regijskih deležnikov).  

V pričujočem dokumentu so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju 

aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2018. 
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2 OBMOČNA ENOTA CELJE 

 

 

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Lea Peternel) 

 

2.1 Regijsko srečanje na temo staranja 

V letu 2018 smo na OE Celje na področju staranja v aprilu organizirali in izvedli srečanje 

Regijske skupine za področje staranja. 

Na srečanju smo se dogovorili, da zaradi izvajanja aktivnosti v sklopu projekta »Nadgradnja 

in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 

lokalni skupnosti« NIJZ ne bo mogel izvajati koordinacije Regijske skupine za področje 

staranja. Dogovorili smo se tudi, da ne bomo organizirali strokovnega srečanja na temo 

demence, saj je ponudba na tem področju že zelo velika.  

Sklenili smo, da se člani regijske skupine med seboj obveščamo o dogajanju na področju 

staranja. Sklenili smo tudi, da bi se regijska skupina srečevala 2-krat letno, vendar nam v 

lanskem letu drugega srečanja ni uspelo organizirati. 

2.2 Delavnice »Zdrav življenjski slog« 

V letu 2018 smo se s Hišo generacij iz Laškega (predstavnica je članica regijske skupine) 

dogovorili za izvedbo serije štirih delavnic za njihove uporabnike na temo zdravega 

življenjskega sloga, ki jih izvajamo v letu 2019.  

2.3 Ostale aktivnosti 

Poleg tega pa seveda izzive in probleme staranja naslavljamo tudi preko drugih tem, zlasti 

duševnega zdravja in s programi v ZVC/CKZ. 
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3 OBMOČNA ENOTA KOPER 

  

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Marina Sučić Vuković) 

 

3.1 Poročilo o regijskem posvetu  » Zdravo in aktivno staranje« , ki je potekalo         

27. 11. 2018 v prostorih OE Koper 

Posvet je organiziran z namenom osveščanja o obstoječih družbenih predsodkih glede 

starejših prebivalcev in staranja na splošno s ciljem identificiranja možnih aktivnosti, ki bi 

lahko vzpodbudile spremembo neugodne družbene klime. 

Ciljna skupina strokovnega srečanja so bili predstavniki različnih lokalnih deležnikov. Naš 

cilj je bil zbrati manjšo skupino udeležencev, predstavnikov različnih organizacij, motiviranih 

za skupno iskanje možnosti ustvarjanja bolj strpnega okolja in blaginje za vse generacije. 

Predstavili smo 3 predavanja, kot osnovo, za nadaljnje delavniško sodelovanje udeležencev. 

Program posveta: 

- Strategija dolgožive družbe  

- Rezultati anketiranja deležnikov v regiji in Sloveniji na temo »Izzivi staranja« Marina 

Sučić Vuković, dr. med. spec, NIJZ, OE Koper. 

- Demografske spremembe in starejši, Aleš Kenda, sekretar Direktorata za socialne 

zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

- Ustvarjanje življenjskih pogojev za starejše, prof. dr. Valentina Hlebec, Fakulteta za 

družbene vede, Karina Sirk, mag. sociologije, Fakulteta za družbene vede. 

- Delavnica: »Aktivnosti za spremembo družbene klime«. 

Posveta so se poleg predavateljev in sodelavk NIJZ udeležile predstavnice centra za socialno 

delo, zdravstvene delavke  ZD Koper, predstavnica ZZZS, predsednice nevladnih organizacij 

za starejšo in podjetniško populacijo, predstavnica knjižnice in novinarka radia Koper. 

Udeleženke so bile zelo zadovoljne s podanimi informacijami in so aktivno sodelovale v 

delavnici, ki je sledila predstavitvam. Na koncu smo oblikovali predloge aktivnosti za 

doseganje cilja družbenih sprememb, ki bi ustvarile družbeno okolje, ugodno za vse 
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prebivalce. Novinarka, ki se je udeležila posveta in delavnice je posnela izjave predavateljev 

za pripravo radijske oddaje. 

Povzetek predlogov udeležencev : 

- Starejše obvezno vključiti v pripravo akcijskega načrta in ustvarjanje novih 

programov, saj oni najbolje vedo, kaj  je tisto, kar bo doprineslo njihovi blaginji. 

- Pri programih medgeneracijskega sodelovanja je potrebno vključiti tudi »srednjo« 

generacijo, ki  v teh aktivnostih večinoma ni prisotna. 

- Lobirati in povečati pritisk na odločevalce z združevanjem in povezovanjem 

organizacij, ki imajo podobne interese. Na ta način se poveča  moč vpliva  na 

sistemske ureditve, ki so pri tem potrebne. 

- Vključiti medije v proces razbijanja stereotipov in destigmatizacije. Na družbeno 

klimo vplivajo »pozitivne zgodbe« starejših oseb, zgodbe o njihovih dosežkih in 

uspehih. Zato naj mediji dajo starejšim priložnosti, da bi bili slišani, da lahko 

spregovorijo o svojih izkušnjah, dejavnostih in potrebah.  

- Nuditi informacije in pomoč pri nastanitvi v domovih starejših občanov. Pri tem je  

potreben spoštljiv odnos do uporabnikov. Učinkovit je osebni angažma na mikro 

ravni, delovanje od spodaj navzgor pri zadevah, ki potrebujejo sistemsko ureditev. 

- Opozarjati na izključenost in prikrajšanost starejših pri uveljavljanju ugodnosti 

(programov, ponudb storitev ali blaga), ki zahtevajo uporabo interneta in računalniških 

programov. Predlagati pristojnim osebam, da se omogoči  uveljavljanje ugodnosti tudi 

na druge načine, ki ne zahtevajo računalniških spretnosti. (razni prijavni obrazci, 

popusti v trgovinah, prireditvah…). 

- V učnem procesu starejših naj obvezno sodelujejo le strokovne osebe, ki imajo 

specifična andragoška znanja, so usposobljene in voljne za delo s starejšimi.  

- Knjižnica je prostor, ki združuje zelo različne ljudi in je lahko primerna točka za 

podajanju različnih aktualnih vsebin , medgeneracijskega sodelovanja in dogodkov, ki 

bi jih starejši izvajali za starejše (pripovedovanje »srečnih zgodb« starejših,  

predstavitev znanj in spretnosti starejših za starejše). 

- Ustvarjati programe za vzpodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje starejših, 

da se tudi sami vključijo v uresničevanje svojih ciljev. 

Pri organizaciji posveta je pomagala sodelavka Natalija Korent, antropologinja, ki opravlja 

druge naloge na naši OE. Njeno sodelovanje je bil dragocen doprinos zaradi njene izobrazbe, 

drugačnega zornega kota, izkušenj pri organizaciji strokovnih srečanj in osebnostnih lastnosti, 

za kar smo ji hvaležni.  
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Utrinka s posveta »Zdravo in aktivno staranje« 
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3.2 Ostale aktivnosti 

Sodelovali smo pri pripravi prireditve v okviru »Tedna Mobilnosti« v občini Koper.  

Pripravili in predstavili smo 2 prispevka, namenjena predvsem starejši populaciji občine 

Koper:  

 »Pomen gibanja za zdravje v poznejšem obdobju« in  

 »Predstavitev plesa kot gibalne aktivnosti« z delavnico.  

Dogodkov se je udeležilo večje število občanov, predvsem starejših. 

Vsebine povezane s specifiko starejše populacije se prepletajo tudi z aktivnostmi v okviru 

programa »Zdravje v občinah« in drugimi programi, ki potekajo na regijski ravni. 
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4 OBMOČNA ENOTA KRANJ 

 

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Ria Jagodic) 

 

4.1 Ozaveščanje splošne javnosti o demenci  

Februarja smo v pritličju naše stavbe pripravili informacijski pano, preko katerega smo 

obiskovalce informirali o demenci; kakšni so prvi znaki, kako z njo živeti in kam po pomoč. 

Udeležili smo se tudi predstavitve »Demenci prijazne točke«, ki jo je organizirala Ljudska 

univerza Kranj (14.2.2018).  

 

Oglasna deska z informacijami o demenci 
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4.2 Konference KR ZA starejše  

Konferenca KR ZA starejše, ki jo že tradicionalno organizira LU Kranj, smo se 25.4.2018 

udeležili tudi predstavniki NIJZ Kranj. Direktorica LU Kranj, podžupan Mestne občine (MO) 

Kranj in državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor so otvorili v 

Medgeneracijskem centru Kranj Info točko Sobivamo.  

V prvem delu srečanja so bile starejšim posredovane praktične vsebine za doseganje 

aktivnega in zdravega staranja oz. kakovostnega življenja. V drugem delu so starejši aktivno 

sodelovali v Svetovni kavarni s svojimi predlogi in mnenji glede ovir, da se starejši ne 

vključujejo v družabne aktivnosti, kaj starejšim pomeni sreča, v katere aktivnosti se 

vključujejo sami.  

Med predavanji ni bilo prostih odmorov, ampak so bili ti vodeni in zelo zanimivi, aktivni in 

uporabni za vsak dan (samomasaža s teniškimi žogicami, ples, umovadba). 

4.3 Promocija aktivnega življenjskega sloga 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) in Evropskega tedna športa smo preko oglasnih 

desk in objav v naši avli starostnike vabili na aktivnosti, ki smo jih takrat organizirali: 

- 18.9.2018: Na NIJZ OE Kranj smo organizirali vodeno vadbo pilates. 

- 19.9.2018: Sodelovali smo na parkirnem dnevu v Kranju. Mimoidoče smo ozaveščali 

o možnih poškodbah pri kolesarjenju. Organizator dogodka je bila MO Kranj. 

- 21.9.2018: V LU Tržič smo organizirali in izvedli delavnico Gibajmo se! 

- 25.9.2018: Na NIJZ OE Kranj smo organizirali vodeno vadbo pilates. 

- 25.9.2018: V Mestni knjižnici Kranj smo organizirali in izvedli delavnico Gibajmo se! 

- 7.9.2018 – V sodelovanju s centrom za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Kranj 

in Območnim združenjem Rdečega križa Kranj smo v Cerkljah na Gorenjskem izvedli 

test hoje na 2km. 

- 16.10.2018: Na NIJZ OE Kranj smo v okviru Simbioze giba organizirali vodeno 

vadbo pilates. 

 

4.4 Tradicionalni slovenski zajtrk  

V sodelovanju z Gorenjskim muzejem smo, 16.11.2018, organizirali medgeneracijsko 

druženje. Kustosinja nas je vodila po delu razstave. Temu je sledila delavnica, na kateri so 

učenci, s pomočjo starejših, sami izdelali v pinji maslo. S starejšimi smo izvedli pogovor, na 

katerem smo jih seznanili z zdravstveno prehransko izkaznico Gorenjske. 
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Medgeneracijsko srečanje 

4.5 Projekt ASTAHG (Alpine Space Transnational Governance of Active and Healthy 

Ageing) 

NIJZ OE Kranj aktivno sodeluje v projektu ASTAHG v okviru evropske regijske strategije za 

področje Alpske regije, na temo zdravje v vseh politikah pri starejših. 
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5 OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA  

 

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Nives Letnar Žbogar) 

 

5.1 Srečanje »Aktivno in zdravo staranje« 

V Ljubljani smo 9.4.2018 pripravili srečanje z naslovom »Aktivno in zdravo staranje«. Želeli 

smo dvigniti ozaveščenosti o pomenu zdravega in aktivnega staranja ter drugih izzivih in 

problemih starostnikov. Na srečanje smo povabili deležnike, ki se ukvarjajo s starejšo 

populacijo (CSD, Občine, društva upokojencev, NVO, zdravstveni domovi, patronažna 

služba, pomoč na domu, domovi za upokojence, zavod za zaposlovanje, vrtec, šola …), tudi z 

namenom njihovega povezovanja. Poudarili smo vsebine vseživljenjskega učenja, 

medgeneracijskega sodelovanja in spoštovanja ter preventive. Predstavili smo tudi nekatere 

podatke iz raziskave »Z zdravjem povezano vedenje 2016«. Srečanja se je udeležilo 70 

predstavnikov iz različnih ustanov in NVO. Odzivi so bili zelo dobri. 

5.2 Strategija dolgožive družbe 

Z različnimi aktivnostmi, predvsem promocije, smo podpirali strategijo dolgožive družbe. 

Vsebino smo vključili v program »Zdravje v vrtcu« - rdeča nit Medgeneracijsko sodelovanje 

in izobraževanja povezana s to temo. O izzivih staranja smo se pogovarjali tudi s predstavniki 

občin, ZD in lokalne skupnosti v okviru skupnostnega pristopa okolja ZD Kamnik, Kočevje, 

Logatec, Ivančna Gorica in Idrija. V lokalnih skupinah za krepitev zdravja smo se pogovarjali 

tudi o potrebah starejših in njihovem vključevanju v življenje skupnosti. Velik izziv so 

osamljeni in tisti manj mobilni. 

5.3 Sodelovanje na Sejmu za tretje življenjsko obdobje 

Aktivno smo sodelovali na Sejmu za tretje življenjsko obdobje V Cankarjevem domu, kjer 

smo želeli povečati prepoznavnost preventivnih programov in pomen zdravega življenjskega 

sloga tudi za starejše prebivalce. Predstavili smo programe ZVC/CKZ, merili smo telesno 

sestavo in svetovali za zdrav življenjski slog in možnosti za vključitev v programe ZVC/CKZ. 

Hkrati smo promovirali tudi ZORA/DORA/SVIT. 
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5.4 Udeležba na simpoziju »Staranje – izziv prihodnosti« 

Da bi pridobili širši vpogled v več področij staranja, smo se udeležili 19. simpozija z 

mednarodno udeležbo »Staranje-izziv prihodnosti« v organizaciji Društva medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Vsebine (varovanje pravic starejših, pomen 

zdravega življenjskega sloga za zdravje starejših, andragoški principi pri izobraževanju 

starejših,…) bomo uporabili in vključili v naše redne aktivnosti.  

5.5 Udeležba na sestanku »Skupine za staranje in JZ v MSP« 

Za aktualno in bolj učinkovito, usklajeno delo na področju dolgoživosti smo se udeležili 

sestanka Skupine za staranje in JZ v MSP. Teme so bile seznanitev z aktivnostmi pri pripravi 

Akcijskega načrta v okviru Strategije dolgožive družbe, s predlogi Evropskega semestra in 

njegove regionalizacije. 

5.6 Sodelovanje na dogodku »Tradicionalni slovenski zajtrk« 

V OE NIJZ Ljubljana smo sodelovali na dogodku Tradicionalnega slovenskega zajtrka in 

sicer v DSO Hrastnik. 

5.7 Rdeča nit – Zdravje v vrtcu 

V letu 2019 bomo zaključili z rdečo nitjo v Zdravju v vrtcu. Medgeneracijska sodelovanja 

podpiramo vedno, letos pa ob sprejetju strategije to še posebej s temo rdeče niti. V letu 2019 

poudarjamo in predlagamo sodelovanje tudi s tistimi starejšimi, ki nimajo otrok v vrtcu (živijo 

drugje, so že odrasli ali jih sploh niso imeli).  

 

  

 

Utrinka z dogodka »Tradicionalni slovenski 

zajtrk« 
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6 OBMOČNA ENOTA MARIBOR 

 

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Olivera Stanojević Jerković) 

 

6.1 Strategija dolgožive družbe 

Priprava predloga aktivnosti za realizacijo področij in podpodročij Strategije dolgožive 

družbe (SDD) v okviru DS za pripravo akcijskega načrta pri MZ.  

Udeležba na delovnem sestanku DS za pripravo akcijskega načrta SDD na MZ, 16.3.2018.   

Priprava predloga ukrepov na nalogah v domeni NIJZ ter posredovanje MZ, 20.4.2018. 

6.2 Promocija »Aktivnega in zdravega staranja« v različnih okoljih za različne 

javnosti 

Priprava prispevka ter predstavitev Strategije dolgožive družbe (SDD) na strokovnem 

srečanju v Novem mestu na FZV ob Svetovnem dnevu zdravja, 10.4.2018.   
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Utrinka z dogodka »Aktivno in zdravo staranje« 

Sodelovanje na Tednu vseživljenjskega učenja v organizaciji Andragoškega zavoda Maribor 

in PRIZMA 50 + v Mariboru z aktivnim prispevkom – izvedba delavnice tehnike sproščanja, 

16.5.2018. 

Ob ETM predavanje »Pomen trajnostne mobilnosti za zdravo staranje« za zaposlene in 

varovance Doma Danice Vogrinec v Mariboru, 18.9.2018. 

Predavanje za zdravnike in zobozdravnike pripravnike na temo »Javnozdravstveni izzivi na 

področju staranja prebivalstva v Sloveniji«, 25.9.2018. 

Predavanje na Nacionalnem srečanju članic zdravih mest v Celju: »Javnozdravstveni izzivi na 

področju staranja prebivalstva v Sloveniji«, 22.11.2018. 
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Utrinki z dogodkov 

Predavanje na temo »Vrtci in Strategija dolgožive družbe« za koordinatorje Zdravja v vrtcu v 

Mariboru, 26.11.2018.   

6.3 Udeležba na sestanku »Skupine za zdravo staranje in javnozdravstvene pristope v 

medsektorskih politikah« 

Udeležba na sestanku delovne skupine NIJZ za zdravo staranje na Trubarjevi s predlogom 

aktivnosti v 2019, 18.10.2018. 
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6.4 Udeležba na strokovnih srečanjih/konferencah 

Udeležba na konferenci na temo preprečevanja krhkosti – predstavitev projekta Advantage 

(City hotel Ljubljana), 21. 11. 2018. 

6.5 Sodelovanje z občinami/lokalno politiko  

Priprava in oblikovanje vprašalnika na temo vključenosti starejših na področju MOM za 

pripravo poročila Ocena vključenosti starejših prebivalcev v MOM v okviru programa 

»Priprava strokovnih podlag za informiranje lokalne politike in ključnih deležnikov na 

področju staranja« (izvedba anketiranja bo v januarju 2019). 

6.6 Projektna dejavnost 

Prijava na projekt »Development of an integrated concept for the deployment of innovative 

technologies and services allowing independent living of elderly and vulnerable 

persons(NiCE- life) – INTERREG Central Europe- Call 3,  januar 2018. 

 

 

Utrinek s srečanja Zdravih mest 
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7 OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA 

  

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravil: Martin Ranfl) 

 

V okviru aktivnosti na področju staranja smo na OE Murska Sobota združili aktivnosti 

namenjene starejšim in aktivnosti ob tednu mobilnosti.  

7.1 Dogodek »Zakolesarimo v jesen« 

Pripravili smo dogodek »Zakolesarimo v jesen«, ob sodelovanju Občine Dobrovnik, Zavoda 

za turizem in razvoj Lendava, Zdravstvenega doma Lendava, Policijske uprave Murska 

Sobota-PP Lendava in Kolesarskega kluba Lendava. K sodelovanju smo povabili tudi Društvo 

upokojencev Lendava. Namen dogodka je bil povezovanje pomembnih deležnikov v regiji na 

področju medsektorskega sodelovanja, ki lahko vplivajo na dvig ozaveščenosti in promocijo 

gibanja prebivalcev naše regije. Soorganizatorji dogodka so vsak posebej s svojo dejavnostjo 

in aktivnostmi doprinesli k izvedbi in soorganizaciji dogodka, ki je promoviral gibanje v 

obliki kolesarjenja, hoje in nordijske hoje. 

Dogodek se je odvijal na relaciji med Dobrovnikom, Genterovci, Lendavo in Kolesarskim 

centrom Murania v Čentibi. Sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska 

Sobota smo bili na dogodku v Dobrovniku prisotni z meritvami dejavnikov tveganja za 

udeležence dogodka in s promocijo telesne dejavnosti ter svetovanjem o zdravem načinu 

življenja. Kolesarilo je približno 80 kolesarjev v spremstvu  policistov na kolesu. V Čentibi se 

je 20 oseb udeležilo nordijske hoje in po končanem kolesarjenju je fizioterapevt iz ZD 

Lendava izvedel telovadbo. 

7.2 Tradicionalni slovenski zajtrk 

Projekt tradicionalni slovenski zajtrk smo tudi v naši regiji nadgradili z medgeneracijskim 

sodelovanjem. Obeležili smo ga v Domu za starejše občane v Radenci (DOSOR), zraven 

pa  smo povabili še učence  osnovne šole Kajetana Koviča iz Radencev. Skupno druženje je 

potekalo ob zajtrku in kvizu na tematiko prehrane. V znanju so se pomerili na eni strani 

prebivalci doma in na drugi strani učenke iz OŠ Kajetana Koviča Radenci. 
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7.3 Radijske oddaje »Za zdravje« 

V avgustovski oddaji Za zdravje na radiu Murski val smo znotraj tematike o ustnem zdravju, 

del oddaje namenili ustni higieni oseb, ki nosijo različne protetične izdelke (snemne in totalne 

proteze). Izguba zob je povezana med drugim tudi z višjo starostjo, zato je med to populacijo 

delež starostnikov zelo visok. Tematika starosti je bila posredno vključena tudi v nekatere 

druge mesečne radijske oddaje (februar-presejalni programi, maj – gibanje). 

7.4 Mednarodna skupina deležnikov na področju zdravja 

Predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Murske sobote se je 

kot predstavnica inštitucije aktivno vključila v meddržavno skupino Slovenija-Avstrija v Bad 

Radkesburgu. Skupina se v svojem delovanju ukvarja tudi s področjem zdravega in aktivnega 

staranja. V letu 2018 so izvedli več strateških delavnic, dokončno besedilo strateških ciljev pa 

bo pripravljeno v letu 2019. V letu 2018 so v skupini organizirali tudi več sestankov z 

namenom organizacije mednarodne konference Alps-Adria 2019, ki bo prav tako izvedena 

leta 2019 in bo obravnavala področje zdravega in aktivnega staranja.  

7.5 Sodelovanje z društvom slepih in slabovidnih 

Gordana Toth je pripravila posebno predavanje za društvo slepih in slabovidnih glede zdrave 

prehrane s tematiko »buče v prehrani«. Večina članov društva slepih in slabovidnih so starejše 

osebe, katere njihova osnovna manj zmožnost še dodatno ovira vsakdan. Območna enota je 

nato v sodelovanju z društvom pripravila še posebno aktivnost na kateri je bil predstavljen 

program Svit, projekt SOPA, sodelavci enote pa smo izvajali meritve dejavnikov tveganja.  
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Utrinki z dogodka »Zakolesarimo v jesen« 
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Utrinka z dogodka »Tradicionalni slovenski zajtrk« 

 

 

Utrinka z dogodka »Sodelovanje z društvom slepih in slabovidnih«  
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8 OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA 

 

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravili: Andreja Mezinec, Marko Vudrag, Marko Štanta, Petra Kravos) 

 

8.1 Udeležba na sestankih 

Udeležba in sodelovanje na rednih sestankih VDDN JZ v MSP dne 4.6.2018 in 18.10.2018 

8.2 Tema 2018 za NIJZ OE Nova Gorica – Medgeneracijski odnosi 

V letošnjem letu smo se na območni enoti NG odločili, da namenimo našo aktivnost  

medgeneracijskim odnosom.  

V plan, ki smo ga oddali v letu 2017 »Možne aktivnosti (prioritetne teme) povezane s 

starejšimi«, smo v točki 3 opredelili kot prioriteto tudi medgeneracijski odnos 

(medgeneracijsko sodelovanje na ravni lokalne skupnosti, povezovanje različnih organizacij 

in institucij itd.) 

Zato smo skupaj s sodelavci pristopili k akciji »Tradicionalni slovenski zajtrk«.  

8.3 Tradicionalni slovenski zajtrk – skupno poročilo  

Lokacija: Zavod pristan Vipava 

Udeleženci: 

Zavod pristan: 24 stanovalcev ter vodja delavne terapija 

Vrtca Ajdovščina – enota Vipava, skupina Lune:  12 vrtčevskih otrok, vzgojiteljica ter 

pomočnica vzgojiteljice 

NIJZ: Andreja Mezinec, Petra Kravos in Kristina Brovč Jelušič 
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Medgeneracijsko obarvan Tradicionalni slovenski zajtrk 

16. november 2018 

 

Ob obeležitvi dneva slovenske hrane sta se na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

območna enota Nova Gorica v prijetnem dopoldnevu družili dve generaciji: otroci Vrtca 

Ajdovščina – enota Vipava ter stanovalci Zavoda Pristan iz Vipave.  

 

Zaposlene z inštituta so za sodelujoče pripravile kratko delavnico z ugankami o zdravi 

prehrani, kmetijstvu in čebelarstvu ter pogovor o tradicionalni hrani, ki se je nekoč 

pripravljala v Vipavski dolini. Otroci iz skupine Lune pa so se udeležencem predstavili z 

bogatim pesniškim programom.  

 

Na ta dan je potekal v vrtcih in osnovnih šolah tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, 

kateremu so sledili tudi v Zavodu Pristan. Za zajtrk so tako ponudili domač kruh iz krušne 

peči, maslo, med, sir, jabolko in mleko. Projekt je namreč namenjen izkazovanju podpore 

domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbudi širše javnosti k rednemu 

uživanju zajtrka.  

 

Namen tega dne je bil prav poseben. Ne samo, da smo se pogovarjali o tradicionalni slovenski 

hrani temveč smo se tudi medgeneracijsko in medinstitucionalno družili. Sam dogodek smo si 

popestrili tudi z izmenjavo simboličnih darilc (otroci so pripravili risbice, varovanci pa so 

pripravili punčke iz blaga itd.).  

 

Objave: 

https://www.pristan.si/kostanjev-piknik-in-drugi-dogodki-v-novembru/ 

http://www.nijz.si/sl/16-november-2018-medgeneracijsko-obarvan-tradicionalni-slovenski-

zajtrk 

 

 
Utrinek z dogodka 

https://www.pristan.si/kostanjev-piknik-in-drugi-dogodki-v-novembru/
http://www.nijz.si/sl/16-november-2018-medgeneracijsko-obarvan-tradicionalni-slovenski-zajtrk
http://www.nijz.si/sl/16-november-2018-medgeneracijsko-obarvan-tradicionalni-slovenski-zajtrk
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8.4 Regijsko srečanje Izzivi staranja 

Regijsko srečanje Izzivi dolgožive družbe, so bili v dogovoru z Občino Tolmin, preneseni v 

leto 2019. 

8.5 Sodelovanje pri pripravi prehranskih smernic za starejše 

- Udeležba na sestanku za prehranska priporočila za starejše, Ljubljana- Skupnost 

socialnih zavodov 4.7.2018. 

- Sodelovanje pri pripravi uvoda o samooceni ter vsebine o hidraciji pri starejših za 

objavo v smernicah. 

- Priprava vodila (vprašalnik) za strokovno spremljanje prehranske oskrbe v 

domu/zavodu starejših občanov. 

8.6 Ostale aktivnosti in sodelovanje – regionalno: 

a) ETM, Delavnica »Ostanimo mobilni«, namenjena starejšim občanom, MONG 

19.9.2018 

Evropski teden mobilnosti že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra v katerega je 

vključena tudi Mestna občina Nova Gorica. Letošnji slogan akcije je bil  »ZDRUŽUJ IN 

UČINKOVITO POTUJ«. Tema je podala  izbiro več načinov prevozov, ki nas lahko 

pripeljejo do zastavljenega  cilja. Združevanje različnih oblik transporta (kolo, hoja, JPP, 

souporaba avtomobila, vlak, …) prinaša sodobno, dinamično in trajnostno potovanje, s 

katerim lahko neposredno prispevamo k čistejšemu okolju, z aktivnim slogom pa tudi k boljši 

kvaliteti  našega življenja. Mestna občina Nova Gorica je v okviru tedna mobilnosti izvedla 

številne aktivnosti. Ena izmed njih je bila tudi delavnica za starejše z naslovom »Ostanimo 

mobilni«, pri kateri je sodeloval tudi NIJZ. 

            

Utrinka z dogodka 
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b) Okrogla miza »Demenci prijazna skupnost«, MONG 25. 9. 2018 

Udeležba na okrogli mizi »Demenci prijazna skupnost«, ki sta jo organizirala Dom 

upokojencev Nova Gorica in Društvo GO-Spominčica. »Dom upokojencev Nova Gorica 

(DUNG) se je pridružil projektu »Za demenci prijazno skupnost«. Kot imetnik naziva 

»Demenci prijazna točka« je sprejel poslanstvo, da širšo javnost ozavesti, da je demenca 

vsakodnevno med nami in jo pouči, kako ukrepati ob določenih okoliščinah. Kot  so nam 

podali,  se bomo z demenco srečevali vse pogosteje. Da se bomo kot skupnost srečanja z 

osebami z demenco lažje in ustrezneje delovali, je Dom upokojencev Nova Gorica z 

Društvom GO-Spominčica organiziral okroglo mizo. Svoje prispevke so podali; uvod je podal 

Matej Arčon, župan MONG je udeležence uvodoma pozdravil, Tina Gregorc iz DUNG  nam 

je predstavila  projekta »Za demenci prijazno skupnost« ter pomen pridobitve naziva 

»Demenci prijazna točka«. Kaj je demenca, preventiva demence in dejavniki tveganja je 

podala Polona Campolunghi Pegan, dr. med. Tina Krog in Mojca Dugar, Hiša dobre volje: 

Komunikacija z osebami z demenco na terenu in Hiše dobre volje kot primer dobre prakse 

tudi za senzibilizacijo in ozaveščanje skupnosti Tanja Peloz, DUNG: Skrb za osebe z 

demenco v Domu upokojencev Nova Gorica Tina Drusany, Center za socialno delo Nova 

Gorica (CSD): Vključevanje CSD-ja v problematiko demence Predstavnik Policijske enote 

Nova Gorica: Izkušnje in pristojnosti pri delu z ljudmi z demenco na terenu Sonja Valič, 

predsednica Društva GO- Spominčica: Podporne oblike pomoči Društva GO-Spominčica in 

skrb za svojce oseb z demenco. Za popestritev programa pa je poskrbel Žoga band iz  Doma 

upokojencev Nova Gorica pod vodstvom njihovih fizioterapevtk. 

 

Utrinek z dogodka 

c) Medsektorski regijski svet za javno zdravje, MONG  5.4. in  5.12.2018 

V letu 2018 so se člani Regijskega sveta za javno zdravje srečali na dveh dogodkih. Na 

drugem 14. srečanju MRSJZ-a so bili predstavljeni Izzivi staranja v severnoprimorski regiji 

oz. Izzivi dolgožive družbe. Na kratko je bila predstavljena Strategija dolgožive družbe ter 

trenutne aktivnosti, Strategija razvoja Slovenije 2030, podane so bile novosti na področju  

pilotnih projektov o dolgotrajni oskrbi in projekt ASTAHG. Ker je dostopnost do podatkov 

pomembna, smo prisotnim  predstavili  tudi portal Zdravje v občini ter portal 65+ IRSS, ter 

nabor povezav na dokumente, ki so jim lahko v pomoč pri pripravi lokalnih pobud in strategij. 
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Utrinek z dogodka 

d) Telovadba za starejše in fitnes na prostem 

Na pobudo NIJZ občina Miren-Kostanjevica nudi brezplačno telovadbo za invalide in starejše 

občane. V letu 2019 bodo na podoben način telovadbo organizirali še v občini Renče-

Vogrsko. Dogovori potekajo tudi z ostalimi občinami na Goriškem. Več na: 

https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-

za-starejse-in-invalide.html 

 

Na sestanku dne 12. decembra, ki je potekal na CKZ ZD Nova Gorica smo se dogovorili, da 

CKZ pripravi prilagojene vaje na orodjih fitnesa na prostem za osebe z motnjami v 

mobilnosti. Vaje se bo v obliki sheme nalepilo na tablo ob fitnesu (Občine Nova Goriva, 

Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko). CKZ bo v letu 2019 v vseh 

občinah, ki jih pokriva ZD Nova Gorica organiziral skupinsko telovadbo za ranljive skupine. 

 

e) Prevozi za invalide in starejše 

NIJZ je sodeloval  z občino Miren-Kostanjevica-in Društvom paraplegikov Severne 

Primorske pri vzpostavitvi brezplačnih prevozov za starejše in za invalide. V letu 2019 

podobno načrtujemo za občini Renče-Vogrsko in MONG. Več na: 

https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/brezplacni-prevozi-za-starejse-in-

invalide.html 

 

f) Koordinacija služb socialno zdravstvenih programov V stiski nisi sam  

V občini Miren-Kostanjevica koordinacija služb socialno zdravstvenih programov že poteka. 

V teku je dogovor z Občino Renče-Vogrsko, da bi koordinacija delovala za obe občini skupaj. 

Poudarek je na izmenjavi informacij in izkušenj. Službe so, razen tistih, ki delujejo samo v 

lokalnem okolju, iste (ZD, CSD, VDC, Pomoč na domu…).  

 

Ker je dostopnost do podatkov ključnega pomena, za hiter odziv, so bile v letu 2018 

vzpostavljene informacije o storitvah in izvajalcih. Na voljo so v obliki excelove tabele. 

Prejeli so jo izvajalci storitev, med njimi vse Goriške občine, patronaža ZD NG in ZD 

Ajdovščina ter DU Nova Gorica in Pristan.  

https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obvestila/ostalo/brezplacna-telovadba-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/brezplacni-prevozi-za-starejse-in-invalide.html
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/brezplacni-prevozi-za-starejse-in-invalide.html
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Občina Miren-Kostanjevica, se je odločila za objavo seznama storitev v tiskani obliki tudi za 

občane. Seznam storitev je bil priložen kot priloga občinskem glasilu. Obsega storitve, ki so 

razporejene po področjih, npr. zdravstvene storitve, institucionalno varstvo, pomoč na domu, 

demenca, duševna stiska, zasvojenost itd. Navedeni so nazivi in kontaktnimi podatki društev 

ali inštitucij, ki nudijo določeno vrsto pomoči.  

Objavljen je tudi na spletu: https://www.miren-kostanjevica.si/obcina-po-meri-invalidov/. 

Spomladi 2019 podoben korak načrtuje tudi občina Renče-Vogrsko. 

 

Občina Ajdovščina nas je povabila k sodelovanju pri pregledu njihovega kataloga informacij 

»SOCIALNO ZDRAVSTVENE STORITVE ZA STAREJŠE V OBČINI AJDOVŠČINA - 

VODNIK POMOČI«. 

 

g) Ostale aktivnosti 

Sodelovanje pri projektu Nova Gorica »Zdravo mesto« ter aktivno sodelovanje na 

nacionalnem srečanju Zdravih mest.  

Tudi v letu 2018 smo podprli projekt »Občina po meri invalida«, za večjo kvaliteto življenja 

vseh občanov. 

h) Sodelovanje z  NVO: »Tek in hoja za upanje« 

NIJZ je v letu 2018 sodeloval z Društvom za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim, 

katero je v mesecu boja proti raku dojk, Rožnatem oktobru, organiziralo dobrodelno športno-

zdravstveno prireditev, že šesto leto zapored. Letos je ta potekala na Trgu Evrope. Na 

dogodku so ozaveščali o pomembnosti gibanja za zdravje posameznika, o pomenu zdravega 

načina življenja ter pravočasnosti ob odkritju bolezni. Tekači in pohodniki so imeli na voljo 

tri različno dolge proge, na prireditvenem prostoru se je odvijal spremljevalni kulturni, športni 

in zdravstveni program ter predstavitev nekaterih sorodnih organizacij. 

Udeležba: 300 dijakov in 300 ostalih občanov iz vseh severnoprimorskih občin ter sosednje 

Italije 

 

Utrinek z dogodka 

 

https://www.miren-kostanjevica.si/obcina-po-meri-invalidov/
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i) Sodelovanje z ASTAHG 

Območna enota NG  je v letu 2018 aktivno pristopila k projektu ASTAHG. 

8.7 Ostale aktivnosti in sodelovanje – nacionalno: 

a) Nacionalno srečanje članic Zdravih mest, Celje 23.11.2018 

M. Vudrag je na nacionalnem srečanju Zdravih mest predstavil »Šolo 

za Župane«, A. Mezinec pa v okviru projekta ASTAHG »Starejši na 

odmaknjenih področjih – izziv za mesta.  

 

 

 

 Utrinek z dogodka 
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9 OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO 

  

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Doroteja Kuhar) 

 

9.1 Regijsko srečanje na temo staranja 

V aprilu 2018 smo v sklopu ŠD zdravja organizirali regijsko srečanje na temo staranja v regiji 

za širšo strokovno javnost, kjer je bila predstavljena tudi strategija.  

9.1.1 Strokovno srečanje »Neenakosti v luči dolgožive družbe« 

 

STROKOVNO SREČANJE »Neenakosti v luči dolgožive družbe« 

Povzetek srečanja 

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, območna enota Novo mesto, skupaj s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in 

ostalimi partnerji, dne 10.4.2018 organiziral strokovno srečanje z naslovom »Neenakosti v 

zdravju v luči dolgožive družbe«. 

Dosežek in hkrati izziv današnje družbe je podaljševanje (zdrave) življenjske dobe in 

posledično sprememba starostne strukture prebivalstva. Pri tem delež prebivalcev starejših od 

65 let hitro narašča, delež delovno sposobnih pa se zmanjšuje, kar našo družbo označuje za 

dolgoživo. Pričakuje se, da se bo intenziteta omenjenih trendov v prihodnjih letih še okrepila, 

zaradi česar je potrebno ustvariti možnosti in priložnosti za kakovostno in zdravo življenje 
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vseh generacij ter dostojno staranje. Skozi celotno strokovno srečanje so prispevki vseh 

sodelujočih predavateljev utemeljevali rdečo nit, ki pravi, da starejši v prvi meri potrebujejo 

razumevanje celotne družbe in nato tudi možnosti, da bodo za svoje zdravje lahko poskrbeli 

sami. 

V prvem delu srečanja dr. Ljiljana Leskovic iz Fakultete za zdravstvene vede predstavi pojav 

staranja in razlike v dojemanju staranja v različnih časovnih obdobjih. Z vpogledom v 

spremembe, ki jih prinaša »Strategija dolgožive družbe« vse prisotne seznani dr. Olivera 

Stanojević Jerković iz Nacionalnega Inštituta za javno zdravje, OE Maribor. Strategija 

predstavlja vsebinski načrt sprememb na področju dolgožive družbe in je oblikovana na 

konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih 

obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. V nadaljevanju 

srečanja je Janja Jurečič iz NIJZ s svojim prispevkom poudarila pomembnost ohranjanja 

duševnega zdravja v starosti, Brigita Zupančič Tisovec iz NIJZ pa je vse navzoče pozvala k 

aktivni participaciji, s katero v svoja življenja vpeljejo aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju 

zdravja in boljši vitalnosti.  

V nadaljevanju strokovnega srečanja je Carmen Rajer iz CSD Krško prikazala pomembne 

vidike socialne oskrbe na domu, Andrej Sluga iz občine Krško pa je na podlagi dolgoletnih 

izkušenj predstavil izzive lokalnih skupnosti na področju dolgotrajne oskrbe. S primerom 

dobre prakse na področju dolgotrajne oskrbe s projektom »Medsebojna pomoč starejši 

starejšim« je vse prisotne seznanila Rožca Šonc iz PZDU Dolenjske in Bele krajine. V 

nadaljevanju srečanja je prim. Milivoj Piletič spregovoril o pomembnosti opolnomočenja 

bolnikov, ki omogoča ljudem pridobiti nadzor nad svojim življenjem, ki posledično izboljša 

izide zdravljenja. 

V zadnjem delu strokovnega srečanja je Stanislava Majerle iz SB Novo mesto s slikovnim 

gradivom prikazala primer dobre prakse integrirane oskrbe starejših v tujini. V nadaljevanju 

sta sledila dve predavanji o demenci, bolezni, ki pogosto prizadene starejšo populacijo. 

Brigita Muhič iz SB Novo mesto je poudarila, da je demenca kronična napredujoča bolezen 

možganov, ki prizadene vse možganske funkcije, nato pa je svojo osebno izkušnjo z 

navzočimi delila Marija Krušič iz PZDU Posavje. Ob koncu srečanja je Karmen Romih iz 

Doma Vihranik Kranjska Gora predstavila pogled svojcev preminulih stanovalcev na 

paliativno oskrbo.   

Med strokovnim srečanjem so v avli fakultete in v Qulandiji Novo mesto študentje Fakultete 

za zdravstvene vede Novo mesto na stojnicah izvajali aktivnosti osveščanja starejših in 

njihovih svojcev o pomembnosti priprave na upokojitev, o kakovostnem preživljanju življenja 

starejših, o pomoči starejših na domu in o kronični napredujoči bolezni možganov, demenci. 

Študentje so vsem navzočim s simulatorjem starosti prikazali, kako se starostnik sooča in 

spoprijema s starostnimi spremembami. 
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Regijsko srečanje se je zaključilo z glavnim sporočilom doseči zdravo in aktivno staranje, ter 

podaljšanje zdravih let življenja s pomočjo aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih in 

medgeneracijskim sodelovanjem.    

Fotografije srečanja se nahajajo v priponki. 

Za NIJZ OE Novo mesto zapisala:  

Danijela Čutura Sluga 

Novo mesto, april 2018 
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Utrinki s srečanja »Neenakosti v luči dolgožive družbe« 
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9.2 Sodelovanje s projektom Most 

V sklopu projekta Most smo na lokalnih preventivnih skupinah in ožjih zdravstvenih skupinah 

predstavljali podatke in trende o staranju prebivalcev. 

9.3 Projekt »Zdrava mesta« 

V sklopu projekta Zdrava mesta smo v občinah Krško, Metlika, Trebnje, Mirna, Šentrupert in 

Mokronog govorili tudi o problematiki staranja v teh občinah in možnostih skupnega 

sodelovanja več sektorjev znotraj ene lokalne skupnosti.  
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10 OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM 

 

POROČILO JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI     Datum: 1.2.2019 

V MEDRESORSKIH POLITIKAH   

(Pripravila: Helena Pavlič) 

 

10.1 Strategija dolgožive družbe in medgeneracijski odnosi 

Seznanjanje deležnikov z aktualnimi informacijami, Strategijo dolgožive družbe in prenos 

akcijskega načrta z delovanjem na lokalno raven. Številni sestanki na lokalni ravni s 

poudarkom na medgeneracijskih odnosih. Vsebine se prepletajo z različnih resorjev, veliko 

povezovanja s tematiko Zdravje v občini. In na podlagi preteklih izkušenj vse močnejše 

negovanje medgeneracijske solidarnosti, povezovanja v številnih aktivnostih. 

Medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in aktivnosti na naslednjih dogodkih: 

V septembru je najprej potekal športno – dobrodelni dogodek v sklopu projekta »42 

maratonov v 42 dneh« (12.9.2018), povezovanje, rekreacija in dobrodelnost.  

  

Utrinki s športno-dobrodelnega dogodka 
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18.9.2019 regijski posvet »Ostanimo mobilni-mobilnost starejših na Koroškem«, pomen 

aktivne mobilnosti za zdravje in zadovoljivo starost. 

10.1.1 Evropski teden mobilnosti 

Ena izmed večjih akcij »Obeležitev Evropskega tedna mobilnosti« v Grajskem parku na 

Ravnah (20.9.2018) – usmerjen v mobilnost starejših. Zato smo se na OE Ravne povezali s 

številnimi s področja preventivnega delovanja kot so zdravstveno vzgojni centri, Center za 

krepitev zdravja, društva s področja zdravja in športna društva ter v letu 2018 tudi regijske 

zdrave šole, ker je Slovenska mreža zdravih šol praznovala 25 let obstoja. Za vodeno telesno 

dejavnost so poskrbeli iz društva Koroški medgeneracijski center. 

 

Utrinki s tedna mobilnosti 

10.1.2 Sodelovanje z akcijo »Mini olimpijada« 

V mesecu oktobru (17.10.2018) smo se v Črni na Koroškem pridružili akciji Mini olimpijada, 

kjer smo se medgeneracijsko povezali tako otroci s starši, dedki, babicami in preostalimi 

občani ter preizkusili v različnih spretnostih. 

10.1.3 Pridobitev novih prostorov za medgeneracijsko druženje 

Dne 14.11.2018 se je uradno odprl Večgeneracijski center Andeški hram v Slovenj Gradcu in 

s tem so v kraju pridobili nove prostore za medgeneracijsko druženje. Uporabnikom bo tudi 

na voljo mesečni program stalnih, ponavljajočih in enkratnih aktivnosti. 

10.2 Rožnati oktober 

Prav tako v nadaljevanju Koroška prepletena z rožnatim oktobrom. Izvedba delavnic v 

medgeneracijskih centrih in sicer: 24.10.2018 v Mežici, 25.10.2018 v Črni na Koroškem in 

30.10.2018 na Ravnah na Koroškem. 
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Koroška prepletena z rožnatim oktobrom 

10.3 Tradicionalni slovenski zajtrk 

Ob dnevu slovenske hrane, z združitvijo »Tradicionalnega slovenskega zajtrka«, aktivnost 

Petkovo kosilo v Koroško medgeneracijskim centrom (KMC). Na ta dan Tradicionalni 

slovenski zajtrk imajo otroci v osnovnih šolah in vrtcih zajtrk z živili iz lokalnega okolja: ržen 

kruh, maslo, med, mleko in jabolko.  

Na povabilo KMC smo za njihove člane pripravili kosilo in simbolično tudi tradicionalni 

slovenski zajtrk. Med koroške vršace, v ozko Mežiško dolino smo prinesli okuse, ki so jih 

navdihnile prostrane in rodovitne prekmurske ravnice in gričevnata pokrajina, okuse dveh 

prepoznavnih prekmurskih kulinaričnih posebnosti BUJTE REPE in POSOLANKE. Za povrh 

pa še JABOLČNI KOMPOT, saj jabolko predstavlja značilen slovenski sadež in je tudi del 

tradicionalnega slovenskega zajtrka. Dogodek je predstavljal nepopisno doživetje in pozitivno 

vzdušje.  

Razvajali smo brbončice, uživali v prijetnem druženju (in združevanju) ter soglasno zaključili, 

da Prekmurje in Koroška zelo dobro »skop pašeta«. 

 

Utrinki z dogodka »Tradicionalni slovenski zajtrk« 
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NIJZ in območne enote na lokalni ravni smo vir informacij, koordinatorji, lahko nudimo 

pomoč povezovanja in sodelovanja na dogodkih drugih organizatorjev (npr. Praznik mesta, 

Dan zdravja v občini, itd.). 

 

Člani OE NIJZ Ravne na Koroškem 
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11 ZAKLJUČEK 

V letu 2018 so bila regijska srečanja na področju aktivnega in zdravega staranja organizirana 

v  vseh območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na vseh srečanjih je bila 

udeležba dobra, prav tako odzivnost udeležencev.  

V OE Kranj so se glede promocije aktivnega življenjskega sloga izkazali zelo uspešno, saj so 

pri pripravljenih aktivnostih sodelovali tako najmlajši kot najstarejši.  

V območnih enotah Celje, Koper, Ljubljana, Maribor in Novo mesto so pri deležnikih, ki se 

ukvarjajo s starejšo populacijo, izboljšali ozaveščenost o pomenu zdravega in aktivnega 

staranja ter drugih problemih starostnikov (odzivi so bili zelo dobri). OE Ljubljana pa ima v 

letu 2019 namen zaključiti z rdečo nitjo v »Zdravje v vrtcu«. 

V OE Murska Sobota so dogodek kolesarjenja uspešno izvedli. S tem so izboljšali 

medsebojno povezovanje s pomembnimi deležniki v svoji regiji glede prihodnjega večjega 

vpliva na ozaveščenost in promocijo gibanja prebivalcev (predvsem starostnikov). Poudarek 

so dali še na sodelovanje z društvom slepih in slabovidnih, katere so seznanili z dejavniki 

tveganja pri prehranjevanju in ostalimi tveganji povezanih s staranjem. Poleg tega so bili 

uspešni tudi v povezovanju z mednarodnimi deležniki, s katerimi so organizirali več strateških 

delavnic in sestankov na temo zdravega in aktivnega staranja. Te nameravajo nadaljevati v 

letu 2019. 

V OE Nova Gorica so se z organiziranjem različnih dogodkov uspešno približali starostnikom 

in jih poučili o pomembnosti telesnega gibanja v času staranja. Več poudarka so dali na teden 

mobilnosti, pri čemer so organizirali delavnico za starejše (kako ostati mobilni, brezplačni 

prevozi za starejše in invalidne osebe). Organizirali so tudi okroglo mizo za sprejemanje in 

ukrepanje ob pojavu demence. Poleg tega so uspešno uvedli redno brezplačno telovadbo za 

starejše in invalidne osebe, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2019.  

V OE Ravne na Koroškem so se izkazali na področju organiziranja medgeneracijskih 

odnosov, solidarnosti in povezovanja v številnih aktivnostih. Veliko poudarka so dali na 

mobilnost (telesno dejavnost) starejših preko vodenih delavnic in akcij. Poleg tega so občane 

Koroške še ozavestili o raku na dojki preko ovijanja dreves z rožnatimi pleteninami.  

Vse območne enote so bile uspešne pri medgeneracijskem druženju »Tradicionalni slovenski 

zajtrk«. V prihodnje so se člani regijskih skupin dogovorili za pogostejše medsebojno 

obveščanje na področju staranja.  

V letu 2019 bodo OE NIJZ nadaljevale z implementacijo nalog na področju aktivnega in 

zdravega staranja na regijskem in nacionalnem nivoju. Posebno pozornost bodo posvetile 

prenosu vsebin projekta ASTAHG (na podlagi izkušenj OE Kranj in Nova Gorica v vse 

slovenske regije), ki se posveča politikam za starejše v odmaknjenih področjih.  

 



 

 

 



 

 

 

 


