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Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)

AHA.SI

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost 
socialnih zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza dru-
štev upokojencev Slovenije (ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)

dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

od 1. marca 2014 do 28. februarja 2016

Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključevanje (DG EMPL)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in 
Ministrstvo za zdravje RS (MZ)

Namen prvega delovnega  posveta projekta AHA.SI je bil predstaviti projekt in proces 
priprave podlag za Strategijo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji.

Cilji posveta so bili naslednji: 
•  zagotoviti, da vsi deležniki razumejo  proces  in elemente strateškega  načrtovanja;
•  doseči skupni dogovor o konceptu strateškega načrtovanja za potrebe projekta AHA.SI;
•  zagotovoti izmenjavo in nabiranje novih znanj;
•  doseči razumevanje o naravi projektnih izdelkov. 

Ime: 

Akronim:  

Nosilna organizacija: 

Partnerji: 

Vodja projekta: 

Trajanje: 

Financiranje: 

Sofinanciranje: 

Uvod
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Spoštovani.

Staranje je proces, ki poteka vse življenje, kakovostna starost pa je v veliki meri odvi-
sna od navad, sprejemanja in načina življenja že v zgodnjih in aktivnih letih. 

Skrb za kakovostno staranje in solidarno sožitje prebivalstva postaja zaradi staranja 
evropskega prebivalstva politično in strokovno prednostno področje, celostna inter-
disciplinarna gerontologija kot znanost tega področja pa aktualno, splošno sprejeto 
izhodišče za reševanje nalog trajnostnega razvoja Evrope in preživetja evropske 
kulture. 

Pomembni so tudi ukrepi na tem področju, s katerimi bomo starejšim zagotovili ter 
približali zdravstveno varstvo in povečali skrb za neozdravljivo bolne in umirajoče. 
Strokovnjakom, ki se ukvarjajo s starostniki pa zagotoviti vsa potrebna interdiscipli-
narna znanja. Vse to nam narekujejo spremembe v sistemu zdravstvenega varstva in 
izobraževalnih sistemih na vseh ravneh, da zagotovimo celosten pristop pri obravnavi 
starostnikov.

Demografska gibanja v Sloveniji so podobna tistim v Evropi. V zadnjih 15 letih se je 
delež starejših od 65 let povečal za več kot 4%, kar pomeni, da ta segment populacije 
predstavlja že 15 % delež celotne populacije. Saj se zaradi napredka v kvaliteti zdra-
vstvenega varstva in kvaliteti življenja življenjska doba podaljšuje. 

Celotna družba se mora zavedati sprememb, ki jih prinaša staranje prebivalstva in se 
tudi na vseh ravneh in področjih prilagajat problematiki, ki je povezana s hitro starajo-
čo družbo predvsem pa zmanjševati med generacijske razlike. 

Uvodni nagovor

Nagovor na 1. konferenci AHA.SI
mag. Nadja Čobal
Ministrstvo za zdravje RS
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Temeljni cilj zdravstvene in socialne politike v starosti je povečati pričakovano življenjsko 
dobo in sicer kolikor je mogoče brez bolezni kot so kronična obolenja, degenerativne 
spremembe, invalidnost in starostna oslabelost. Cilj je torej podaljšati zdravo in aktivno 
pričakovano življenjsko dobo ter s tem omogočiti čim večjo dosegljivo kakovost življenja. 

Poglavitne usmeritve  na področju zdravstvene skrbi za starejše so zato naravnane na 
ohranjanje aktivnosti starejših na vseh področjih in povečevanje števila let, ki jih preži-
vijo v zdravju. Z ustrezno dostopnostjo kakovostne zdravstvene oskrbe in sistematično 
ureditvijo dolgotrajne oskrbe bo posamezniku omogočeno čim daljše samostojno 
življenje v domačem okolju. 

Za spodbujanje aktivnega staranje je treba v največji možni meri tudi širiti preventivne 
programe vzgoje za zdrave življenjske navade opuščanje škodljivih razvad, telesno 
dejavnost in druge aktivnosti, zdravo prehrano, ustrezne socialne stike ipd. 

Pomembno je prepoznati raznolikost zdravstvenih in socialnih služb za starejše in 
njihovo prepletanje, zato je nujno oblikovanje celovitega pristopa. Saj predstavljajo 
starejši kot posebna populacija heterogeno skupino s specifičnimi potrebami: to so 
delovno aktivni in zdravi upokojenci, tisti, ki skrbijo za starejše družinske člane in 
starejši, ki so sami oslabeli in potrebni pomoči druge osebe pri opravljanju temeljnih 
življenjskih aktivnosti. Potrebno je prepoznati to heterogenost pri opredeljevanju po-
treb tudi na področju organiziranja družbene pomoči. 

Zato je danes priložnost, da se zavedamo izjemne pomembnosti skrbi v družbi za 
pravične rešitve, take, ki bodo krepile solidarnost, omogočale enotnost in dvignile 
zavest, da verjamemo v naše cilje in da ustvarjamo boljšo družbo. Gre za dejstvo, da 
je kritičnost do nastale situacije, kako bi moralo biti, premalo. Zato soočanja z nastalo 
situacijo na takih dogodkih ustvarjajo pogoje da se oblikujejo izhodišča za nadaljnji 
razvoj.

Hvala!

Uvodni nagovor

Nagovor na 1. konferenci AHA.SI
mag. Nadja Čobal
Ministrstvo za zdravje RS
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Spoštovane gospe in gospodje, 

zbrali smo se, da usmerimo pogled v prihodnjih nekaj let in da z izkušnjami in znanjem 
iščemo odgovore na vprašanja, ki so in bodo povezana z vse bolj dolgoživo slovensko 
družbo. Dovolite mi, da za uvod v današnje delo kot eden izmed dolgoživih Slovencev 
izpostavim nekaj področij, ki bodo vplivala na bodočo podobo naše družbe.
Vsi vemo, da se je v zadnjih petdesetih letih življenje v Sloveniji v povprečju podaljšalo 
za deset let, manj pa se zavedamo dejstva, da zaradi tega slovenska družba ne bo 
nikoli več taka, kot je bila. Drugačna demografska razmerja narekujejo spremembe 
na skoraj vseh družbenih področjih. Dolgoživost se bo po svetu  - in upajmo, da kljub 
krizi tudi pri nas - še podaljševala. Ni mogoče napovedati do kje in do kdaj, jasno je le, 
da aktivno življenje lahko traja bistveno dlje, kot smo še do nedavnega menili. Kaj vse 
nas s tem v zvezi še čaka? Če povežemo znana dejstva, lahko brez velikega tveganja 
napovemo, katere družbene prilagoditve je v prihodnjih letih možno pričakovati  na 
področju zdravja in socialnih aktivnosti. 
Če naše demografske dosežke primerjamo z dosežki drugih držav, je jasno, da je pri 
nas z zdravimi navadami zdravje in vitalnost mogoče še bolj pomakniti v poznejša leta, 
kar pa nas ne more obvarovati pred naraščanjem epidemije za starost značilnih KNB. 
Vendar je tudi z njimi mogoče aktivno in zdravo živeti in s tem omiliti njihov potek. KNB 
zato položaj bolnika v zdravstvu spreminjajo iz uporabnika v aktivnega partnerja, ki v 
vsakdanjem življenju svojo bolezen najbolj pozna. Značilnost v bolnika usmerjenega 
zdravstva je partnerska vloga bolnika, kar je velik miselni premik, ki spreminja tradi-
cionalne odnose v zdravstvu.  Pričakujemo lahko tudi, da se bo z visoko starostjo, ki 
bo po vseh napovedih najhitreje naraščala, povečal pomen geriatričnih sindromov 
– starostne krhkosti, padcev, demence, inkontinence - in geriatrije, ki ji doslej niti 
stroka, niti politika nista namenjali dovolj pozornosti. Geriatrični sindromi bodo pove-
zani z razvojem zdravstvene oskrbe na domu, ki bo spremenila podobo neformalne 

Uvodni nagovor

Nagovor na 1. konferenci AHA.SI
dr. Božidar Voljč
Institut Emonicum
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oskrbe, kakršno poznamo danes. Omenimo še, da bo z genetskimi testiranji z veliko 
verjetnostjo mogoče posameznike vnaprej opozarjati na bolezni, ki se bodo sčasoma 
razvile in tako že zgodaj oblikovati bolj ciljano osebno preventivo. Genetsko testiranje 
lahko v zdravstvu sproži take tektonske spremembe, kakršne sta v zgodovini medicine 
sprožili vakcinacija in antibiotično zdravljenje. 
Na socialnem področju se bo s podaljšanjem delovne dobe povečala skupina starejših 
zaposlenih državljanov. S tem se bo spremenila njihova vloga, njihov družbeni pomen 
in upajmo tudi odnos družbe do njih. Skupaj s pripravami na starost je to lahko začetek 
sprememb, s katerimi bomo generacijsko razslojeno družbo demografsko povezali z 
enakopravnim aktivnim sodelovanjem, v katerem imajo starejši lahko bistveno večjo 
družbeno koristno vlogo.  Veliko področje bodočih aktivnosti predstavlja čim daljše 
bivanje v domačem okolju, kjer se že napovedujejo inovativne organizacijske, strokovne 
in tehnične spremembe. Vsebine bivanja na domu odpirajo nove možnosti domovom za 
starejše občane, kar velja tudi za aktivnosti starejših v lokalnih starosti prijaznih okoljih.
To je le nekaj tistega, kar nas čaka v prihodnjih letih in o čemer bomo danes tu go-
vorili. Bomo v Sloveniji sposobni uresničiti vse, kar bomo opredelili kot potrebo? Je 
mogoče pričakovati, da bomo v razmerah, v katerih finančni Damoklejev meč visi nad 
vsemi javnimi sistemi, vse to dosegli? Kaj od vsega tega bomo sposobni uresničiti v 
korist slovenske družbe, je in bo odvisno od politike, stroke in bolj ali manj uspešnega 
zdravljenja današnje krize slovenske družbe. Da izkušnje in znanje starejših pred-
stavljajo velik družbeni kapital, poslušamo že dolgo. Kriza je primeren čas, da se pot 
naprej opredeli na novo, da prevlada drugačna ekonomska filozofija, z vrednotami, ki 
mlade in stare generacije povezujejo v enakopravnem doprinosu k družbeni blaginji in 
zadovoljstvu. To je tudi smisel in poslanstvo vsega tistega, kar povezujemo s pojmom  
aktivne in zdrave starosti.

Uvodni nagovor

Nagovor na 1. konferenci AHA.SI
dr. Božidar Voljč
Institut Emonicum



8

Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

Vir: SURS 

Prebivalstvena piramida  
Slovenija 2012 
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Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  Joint Action has received funding 
from the European Union.  

IZZIVI IN ODGOVORI NANJE 

Številni izzivi v povezavi z zdravim staranjem in odgovori nanje 
so dokaj dobro dobro poznani: 

 potrebe starejših 
 zaposlovanje in zagotavljanje vzdržnega pokojninskaga sistema 
 izboljševanje zdravja 
 zagotavljanje samostojnega življenja 
 ohranjanjem človeškega kapitala 
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Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  Joint Action has received funding 
from the European Union.  

IZZIVI IN ODGOVORI NANJE 

Nekateri izzivi v povezavi z zdravim staranjem pa pravih 
odgovrov še nimajo: 

 Kako razbiti mite o staranju 
 Kako doseči sodelovanje vseh generacij pri oblikovanju in 

kasneje pri izvajanju strategije za aktivno in zdravo staranje 
 Kako preveriti strategijo z vidika primernosti in 

sprejmeljivosti za sodobno in bodočo družbo 
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Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  Joint Action has received funding 
from the European Union.  

Razbijmo mite! 
 V starosti je neizogibno poslabšanje fizičnega in duševnega zdravja-starejši 

in stari so bolni in betežni 

 Večina starejših ima podobne potrebe  

 Kreativnost je domena  mladih 

 Izkušnje starejših  so v sodobni družbi manj relevantne 

 Večina starejših si želi miru in tišine 

 Glavni skrb starejših je kako zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo 

 Sredstva za starejše zmanjšuejo sredstva mlajšim 

 Vlaganje v starejše pomeni izgubo sredstev  

 Stari ljudje niso primerni za sodobno delovno okolje 

 "Starega psa ne moreš učiti novih trikov "  

 Zdravo staranje je interes starejših 
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Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  Joint Action has received funding 
from the European Union.  

SODELOVANJE VSEH GENERACIJ 

Dve področji delovanja: 
 
 Urejanje življenjskih pogojev za starejše in stare 

 
 Vzpostavljanje pogojev za življenje mladih in tistih v srednjih letih, da 

bodo vstopali v starejše starostno obdobje zdravi in pripravljeni, da 
polno živijo tretje življenjsko obdobje  
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Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  Joint Action has received funding 
from the European Union.  

PREVERJANJE USTREZNOSTI PREDLAGANIH  REŠITEV 

 
 Različne rešitve, ki jih bodo izhodišča za priparvo strategije ponudila, je 

potrebno preveriti  iz vidika njihovega dolgoročnega  vpliva  na družbo in na 
kakovost življenja vseh- tako starejših in starih kot mladih in tistih v srednjem 
starostnem obdobju 
 
 
 
 
 
 

Sledi izbira rešitev, ki bo ob upoštevanju vseh ključnih vidikov 
najprimernejša 
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Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?
prim. dr. Ivan Eržen
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  Joint Action has received funding 
from the European Union.  

PREDPOGOJ ZA USPEŠNO DELO PRI PRIPRAVI 
STROKOVNIH IZHODIŠČ IN STRATEGIJE 

 
 
 
 Vključevanje vseh deležnikov ter nijhovo  aktivno sodelovanje 

 
 Komunikacija  z javnostmi in oblikovanje podpore spremembam, ki 

bodo omogočile aktivno in zdravo staranje vsem- sedanjim in 
bodočim generacijam! 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

VSE DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA  -  ZGODBA O 
USPEHU 
 
PRIČAKOVANA ŽIVLJENJSKA DOBA V POVPREČJU 
30 LET DALJŠA KOT PRED 100 LETI 
 
REZULTAT BOLJŠIH ŽIVLJENJSKIH IN DELOVNIH 
POGOJEV, NAPREDKA V ZNANOSTI, TEHNOLOGIJI, 
BOLJŠE ZDRAVSTVENE OSKRBE, KVALITETNEJŠEGA 
PREHRANJEVANJA... 
 
EDEN NAJVEČJIH DOSEŽKOV TE CIVILIZACIJE V 
KATEREM SO GENERIRANI DOSEŽKI MNOGIH 
GENERACIJ 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

STARANJE PREBIVALSTVA  –  ZGODBA O 
USPEHU? 
 
DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA IN NIŽJE STOPNJE 
RODNOSTI  - NARAŠČANJE DELEŽA STAREJŠEGA 
PREBIVALSTVA 
 
POSLEDICE NA GOSPODARSTVO, CELOTNO 
DRUŽBO (POKOJNINSKI, ZDRAVSTVENI, SOCIALNI 
SISTEMI....) 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

STARANJE PREBIVALSTVA 
  PREDSTAVLJA ENEGA OD NAJVEČJIH DOSEŽKOV 

ČLOVEŠTVA, PREDSTAVLJA PA TUDI ENEGA OD 
NAJVEČJIH IZZIVOV  (WHO, UN)  
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

NAJPOMEMBNEJŠI MEDNARODNI ODZIVI 

- 1982  Dunaj,  Konferenca UNECE ;   Mednarodni akcijski načrt o staranju; 
- 1991  Generalna skupščina Združenih narodov : Načela ZN za starejše; 
- 1999  ZN -  Mednarodno leto starejših  (družba za vse starosti);   
- 2002  Madrid, Druga svetovna skupščina ZN o staranju; Skupščina je 
prepoznala staranje prebivalstva kot globalni razvojni fenomen. Madridski 
akcijski  načrt o staranju; 5 letno preverjanje; vloga NGO; 
- 2005 Zelena knjiga Sveta EU: Odziv na demografske spremembe: nova 
solidarnost med generacijami; 
- 2011 Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje 
Cilj pilotnega projekta je do leta 2020 podaljšati povprečno dolžino let 
zdravega življenja evropskih prebivalcev za dve leti; 
2012 Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med genearcijami. 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

LETO 1997: PROGRAM RAZVOJA VARSTVA STAREJŠIH OSEB NA 
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V SLOVENIJI DO LETA 2005 

-  PREHOD OD INSTIT. VARSTVA K STORITVAM BLIŽE 
DOMAČEMU OKOLJU 
-  UVAJANJE ZASEBNE INICIATIVE (KONCESIJE) 
-  DOPOLNILNI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA 
 
OMEJITEV:   LE PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA !! 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

LETO 2006:   STRATEGIJA VARSTVA STAREJŠIH DO LETA 2010 
– SOLIDARNOST, SOŽITJE IN KAKOVOSTNO STARANJE 

PREBIVALSTVA 
 
 - NADALJEVANJE  OSNOVNIH  USMERITEV PRVE STRATEGIJE  

- MEDRESORSKI DOKUMENT, MEDGENERACIJSKI VIDIK 
- SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV RESORJEV, UPORABNIKOV,  
IZVAJALCEV, ZNANOSTI… 
- SVET ZA SOLIDARNO SOŽITJE GENERACIJ IN KAKOVOSTNO 
STARANJE PREBIVALSTVA V SLO. 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

NOVA STRATEGIJA ZA KAKOVOSTNO STARANJE 2015 ? 
(STRATEGIJA AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA)  

DOSEDANJE AKTIVNOSTI: 
- 2011 
    - VZGOJA ZA MEDGENERACIJSKO SOŽITJE     

- PRIPRAVA NA STAROST IN UPOKOJITEV 
       - DEJAVNO (AKTIVNO) STARANJE IN VKLJUČENOST 
 STAREJŠIH V DRUŽBO 

              - UREDITEV SODOBNEGA SISTEMA ZA DOLGOTRAJNO 
 OSKRBO  
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

2013 - PROJEKT AHA RAZPIS EK ZA PODPORO 
CELOVITIM STARTEGIJAM AKTIVNEGA STARANJA) 
(SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOST STAREJŠIH, AKTIVNO 
IN ZDRAVO STARANJE, POMOČ NEODVISNEMU 
ŽIVLJENJU TER DOLGOTRAJNA OSKRBA)  

2014, marec - UVODNI SESTANEK DELEŽNIKOV   
 -  NAJPREJ ANALIZA ZADNJE STRATEGIJE 
 - STRATEGIJA NAJ DOLOČA KONCEPTE NA PODLAGI 

CILJEV IN IZHODIŠČ. 
 -  STRATEGIJA NAJ BO PRAGMATIČEN DOKUMENT S 

POUDARKOM NA STAREJŠI GENERACIJI OB 
UPOŠTEVANJU MEDGENERACIJSKEGA 
SODELOVANJA IN SOLIDARNOSTI  
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

 
ŽIVIMO 30 LET VEČ! 

KAKO DODATNIM 30 LETOM  DODATI ŽIVLJENJE, 
AKTIVNOST, ZDRAVJE, IZPOLNJENOST? 

 
 
-ODGOVORNOST VLADNIH RESORJEV IN VSEH DRUGIH 

DELEŽNIKOV 
- ODGOVORNOST POSAMEZNIKOV 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

PODROČJA, KI JIH BO NOVA STRATEGIJA 
MORALA VSEBOVATI 

-ZAPOSLOVANJE  IN UPOKOJEVANJE (STAROSTI PRIJAZNA 
DELOVNA MESTA, FLEKSIBILNA DELOVNA MESTA,  
PRIPRAVE NA UPOKOJITEV...) 
- PODROČJE ZDRAVJA (PREVENTIVA , KRONIČNE BOLEZNI, 
TOBAK, ALKOHOL, ŽIVLJENJSKI SLOGI...) 
-VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
-AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO (PROSTOVOLJSTVO) 
-KULTURA, LJUBITELJSKA KULTURA, DEJAVNOSTI ZA 
SPODBUJANJE FIZIČNE IN MENTALNE AKTIVNOSTI 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

-RAZVOJ  DOLGOTRAJNE OSKRBE (KVALITETA, DOSTOPNOST) 
-FORMALNI, NEFORMALNI OSKRBOVALCI 
- ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA STANDARDA ŽIVLJENJA 
- PRILAGOJENA, VARNA BIVALIŠČA, OKOLJE, PROSTORSKO 
PLANIRANJE 
- UPORABA SODOBNIH INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH 
TEHNOLOGIJ 
- ZLORABE STAREJŠIH 
- VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ (ZAGOVORNIŠTVO) 
-SKUPNOSTNE OBLIKE SKRBI ZA STAREJŠE 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

ZAKLJUČEK 
 
- SLOVENIJA POTREBUJE STRATEGIJO 
- STAREJŠIM IN DRUGIM GENARACIJAM PRIJAZNA SLOVENIJA 
(NOVE PODOBE STARANJA) 
- MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST, SODELOVANJE 
- MEDRESORSKI DOKUMENT, PREDSTAVNIKOV STAREJŠIH, 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ, IZVAJALCEV, ZNANOSTI… 
- USKLAJENOST Z DRUGIMI STRATEGIJAMI (NPR.PROSTORSKI 
RAZVOJ!) 
- LOKALNI NIVO 
- URESNIČEVANJE STRATEGIJE 
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Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega  
in zdravega staranja za Slovenijo
Aleš Kenda
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

 
STARANJE JE KAKOR HOJA V HRIB. 

 
KO SE VZPENJAŠ IMAŠ LAHKO NEKAJ TEŽAV Z DIHANJEM, 
VENDAR KO SI NA VRHU, JE RAZGLED MNOGO LEPŠI KOT 

V DOLINI! 
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Predstavitev projekta AHA.SI
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Ozadje za delo na projektu 

Slovenija: 
- dolga pričakovana življenjska doba, ne pa tudi pričakovana leta zdravega 

življenja; 
 

- staranje  populacije prinaša številne družbene in politične izzive, zato je 
vzdrževanje  aktivne in zdrave populacije do starosti in v starosti izjemnega 
pomena za sodobno družbo;  
 

- izgradnja celovite socialne politike tako doma kot v okviru Evropske Unije = 
predpogoj za gospodarsko uspešnost družbe in blaginjo njenih prebivalcev. 
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Predstavitev projekta AHA.SI
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Namen projekta: 

1. medsebojno povezati deležnike na področju aktivnega in zdravega 
staranja v Sloveniji; 
 

2. povečati zavedanje splošne in različnih drugih javnosti o pomenu 
demografskih sprememb ter potrebi po pripravi  in sprejemu 
ukrepov; 
 

3. pripraviti PODLAGE za oblikovanje predlogov ukrepov,  njihovega 
časovnega okvira in nosilcev izvajanja ter kazalnikov za strategijo 
staranja za Slovenijo; 
 

4. prispevati k zmanjševanju nepravičnih neenakosti med starejšimi. 
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Predstavitev projekta AHA.SI
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Vsebinska področja in metode: 

Projekt se osredotoča na tri vsebinska področja: 
1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi IER ); 
2. Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi Emonicum); 
3. Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja na lokalni 

ravni (vodi SSZS ). 
 

Metode: Na vseh treh vsebinskih področjih bodo predlagane rešitve 
temeljile na usmeritvah in sodelovanju deležnikov, pregledu literature in 
izbranih strategij staranja ter domačih in tujih dobrih praks.  
Opravljen bo izbor najboljših predlogov ukrepov. 
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Predstavitev projekta AHA.SI
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Cilji projekta: 

- povečano zavedanje splošne in različnih drugih javnosti o pomenu 
demografskih sprememb in razumevanje potrebe po pripravi  in 
sprejemu ukrepov; 
 

- doseženo boljše medsebojno poznavanje deležnikov in vzpostavljena 
mreža deležnikov; 
 

- pripravljeni predlogi ukrepov na treh ključnih področjih, preverjeni s 
stališča izvedljivost v Sloveniji, posredovani na MDDSZ, 
 

- pripravljeni tako, da prispevajo k zmanjševanju (nepravičnih) 
neenakosti med starejšimi. 
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Predstavitev projekta AHA.SI
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Sodelovanje z deležniki: 

- štiri velike konference; 
 

- predstavitev OECD študije; 
 

- okrogle mize, delovana srečanja, seminarji, razgovori s ključnimi 
informatorji; 
 

- redno komuniciranje vsebin z različnimi javnostmi, sodelovanje z 
mediji. 
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Predstavitev projekta AHA.SI
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predavanje

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Zaključek 

Demografske spremembe se tičejo nas vseh. 

Sedanji pokojninski, zdravstveni in socialni sistemi srednje in dolgoročno ne 
zdržijo pritiska starajoče se družbe. 

Izzivi so veliki, spremembe so nujne. 

Pridružite se, usmerjajte, sodelujte pri iskanju rešitev. 

Skupaj lahko definiramo relevantna (politična) vprašanja, ki naj pripeljejo 
do podlag za najbolj primerne ukrepe. 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Evropska strategija in akcijski načrt  
za zdravo staranje, 2012-2020 

Zdravo staranje 
skozi vsa 

življenjska 
obdobja 

Podporna okolja 

Na uporabnika 
osredotočeni 
zdravstveni 
sistemi za 
starajočo 

populacijo  

Zmanjšati vrzeli 
na področju 
dokazov in 

raziskav 

Ukrepi razporejeni v 
štiri strateška 
področja so v skladu 
s krovno evropsko 
strategijo za zdravje 
in blagostanje 
Zdravje 2020 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Prednostni ukrepi: umestitev v 
strateška področja 

Življenjska 
obdobja 

Preprečevanje 
padcev 

Podporna okolja 

Družbena 
izoliranost 

Sistemi zdravstvene 
in dolgotrajne 

oskrbe 
Cepljenje in 

obvladovanje 
okužb 

Kakovost LTC* Telesna dejavnost 
 

Osnovna oskrba/pomoč na domu 

Prepreprečevanje zlorab starejših 

Kadrovske kapacitete na področju geriatrije & gerontologije 

Dokazi in raziskave 

*LTC – dolgotrajna oskrba 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Zdravo staranje skozi perspektivo vseh 
življenjskih obdobij  

• Ukrepi, ki se 
navezujejo na 
akcijski načrt 
kroničnih 
nenalezljivih 
bolezni  

• Osredotočenost na 
50+ in višje 
starosti 

Ohraniti funkcionalno sposobnost skozi vsa življenjska obdobja 

Zgodnja leta: 
 

rast in razvoj 

Odrasla doba: 
 

Ohranjati najvišjo 
možno funkcjisko 

raven 

Starejši:  
 

Ohranjati neodvisnost 
in preprečevanje 

nezmožnosti 

Prag nezmožnosti 

Rehabilitacija in 
zagotavljanje 

kakovostnega življenja 

Starost 

Fu
nc

ki
on

al
na

 s
po

so
bn

os
t 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Primer: telesna dejavnost (>30 min/dan) 
postane izziv v višji starosti 

Source: Rodrigues et al (2012) Facts & figures on healthy 
ageing and long-term care , ECSWPR, Vienna 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Preventivni učinki telesne 
dejavnosti pri starejših 
• Srce in dihala (koronarne srčne bolezni, bolezni srca in ožilja, kap in 

visok krvni tlak) 

• Presnova (sladkorna bolezen in debelost) 

• Mišično-skeletni sistem (zdravje kosti, osteoporoza) 

• Rak (dojka, debelo črevo in danka) 

• Functionalno zdravje in preprečevanje padcev 

• Duševno zdravje, kognitivne funkcije, samoporočana kakovost 
življenja 

• Zamik potrebe po pomoči in oskrbi starejših odraslih 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Kompleksne povezave pri prekomerni 
telesni masi v starejših starostnih skupinah 

Source: Rodrigues et al (2012) Facts & figures of healthy 
ageing and long-term care , ECSWPR,Vienna 
Source: Rodrigues et al (2012) Facts & figures on healthy 
ageing and long-term care , ECSWPR, Vienna 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Cepljenje proti gripi, 65+, 2009  

Source: Rodrigues et al (2012) Facts & 
figures on healthy ageing and long-
term care , ECSWPR, Vienna 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Zdravstveni sistemi in dolgotrajna 
oskrba 

• Integralne/koordinirane 
storitve za osebe s 
(več) kroničnimi stanji 

• Osnovni paket za 
podporo oskrbi na 
domu  

• Kakovost storitev 
dolgotrajne oskrbe 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Podporna okolja 

• Dolgoletno delo “Evropske mreže 
zdravih mest” 

• AFEE: skupen projekt Evropske 
komisije, Generalnega direktorata za 
zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje  

• Sodelovanje z Evropsko komisijo v 
sklopu Partnerstva za inovacije – 
aktivno in zdravo staranje; D4 
skupina za podporna okolja  
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Primeri lastnosti starosti prijaznih skupnosti, 
ki spodbujajo telesno dejavnost starejših 

Javne površine 
brez ovir 
Zelene površine 

Varne soseske 
Dostopen in ustrezen javni prevoz 

Drugi elementi: javne sanitarije, jasne 
oznake, klopi na prostem 

Bližina infrastrukture in storitev 

Zdravju naklonjena nastanitvena 
okolja za starejše 

Ustrezna/prilagojena bivališča 

Dostop do pripomočkov za gibanje 

Družabne aktivnosti 
Razpoložljivost  spremljevalcev 

Družabne dejavnosti z elementi gibanja 
Vključenost v družbo 

Dostopne aktivnosti 

Možnosti za medgeneracijsko 
bivanje / življenje 

Hoji prijazne javne površine 

Ostati 
telesno 

dejaven v 
starosti 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  

Zadovoljstvo z življenjem, 65+, 
2010 

Source: Rodrigues et al (2012) Facts & 
figures on healthy ageing and long-
term care , ECSWPR, Vienna 
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Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja
Manfred Huber
Svetovna zdravstvena organizacija

Predavanje

  
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia  

Hall / Ljubljana, 17 June 2014  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Strategija oz. strateško planiranje 
 
 
Strategija je državni dokument, ki obravnava specifično 
problematiko. Z njim določa aktivnosti programskih področij na 
podlagi navedenih ciljev in je časovno opredeljena. Narejena je 
na podlagi analize stanj in se naslanja na obstoječe nacionalne 
in mednarodne dokumente s proučevanega področja. 
 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Akcijski načrt 

- sprejme ga Vlada RS, navadno za obdobje dveh let   
- predstavlja operacionalizacijo ciljev (aktivnosti), navedenih v 

strategiji  
- namen je spremljanje izvajanja strategije 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Namen sprejemanja strategij 
 
Doseči konsenz o vsebini, viziji in razvoju določene tematike na 
medsektorski in interdisciplinarni ravni 
 
Ključni namen strateških dokumentov v zdravstvu: 
-   Izboljšanje zdravja prebivalcev 
- Zmanjševanje neenakosti v zdravju 
- Zagotavljanje celovite, vsem dostopne, kakovostne in 

učinkovite zdravstvene oskrbe 
- Zagotavljanje sinergije delovanja vseh ključnih akterjev in 

upoštevanje zdravja v vseh politikah. 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Načela 
Načela, poudarjena v strategijah na področju zdravstva: 
-    komplementarnost, 
- partnerstvo, 
- celovita obravnava, 
- kakovost, učinkovitost in varnost, 
- opolnomočenje bolnikov in načrtovanje skladno s potrebami 

uporabnikov, 
- enaka dostopnost do kakovostne, učinkovite in varne 

obravnave, 
- spremljanje. 

 
Delovni posvet projekta Aktivno in 

zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Strategije na področju zdravja 
Sprejemajo se na področjih, ki zahtevajo medresorsko 
povezovanje in vključenost stroke, akademskih inštitucij in 
civilne družbe ter za obvladovanje bolezni, ki so v veliko breme 
države in družbe: 
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 

2008-2013 (še veljavna) 
- Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 

2010-2020 
- Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Ključne vsebine strateškega 
 planiranja 

- Načela 
- Namen in cilji 
- Izhodišča za pripravo strategije (kontekst, vključuje primere 

ureditev v državah EU) 
- Kontekst 
- Ključni izzivi in prioritetne aktivnosti 
-    Zagotavljanje izvajanja strategije 

 
 Delovni posvet projekta Aktivno in 

zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Izhodišča za pripravo strategije 
- Identifikacija problema 
- Analiza stanja 
- Širši družbeni kontekst 
- Trendi znotraj države (razlike med regijami) 
- Primerjave z drugimi državami (ne samo na osnovi podatkov 

ampak tudi rešitev. Iskanje dobrih/slabih praks) 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Kontekst 
 
Postavlja obravnavano problematiko v nek časovni, družbeni, 
pravni kontekst. 
 
Pomembni elementi: 
- Dokumenti 
- Viri 
- Povezovalne inštitucije 
- Specifičnost okolja in časa, v katerem pripravljamo strategijo 

 
Delovni posvet projekta Aktivno in 

zdravo staranje v Sloveniji  
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Ključni izzivi in prioritetne 
 aktivnosti 

• Zdržnost sistema v luči večjih pričakovanj uporabnikov, novih 
tehnologij in omejenih virov  

• Premik od bolezni k zdravju – novo ravnotežje med kurativo 
in preventivo 

• Integralna obravnava oziroma boljše sodelovanje med 
zdravstvenimi strokami in z drugimi strokovnjaki (socialni 
delavci, šola, delavne organizacije) 

• Zdravje v vseh politikah oziroma zdravje kot pomembna 
kategorija vseh razvojnih strategij vseh resorjev 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji   
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Predstavitev strateškega planiranja
Mojca Presečnik 
Ministrstvo za zdravje RS

Predavanje

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Zagotavljanje izvajanja strategije 

• Akcijski načrt 
• Delovno telo (medresorsko in vključuje predstavnike 

uporabnikov) 
• Spremljanje in poročanje vladi, parlamentu in javnosti 

Delovni posvet projekta Aktivno in 
zdravo staranje v Sloveniji  
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Število sodelujočih na delavnici: 13

Moderator: Kavaš Damjan, Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
kavasd@ier.si

Poročevalec: Franci Klužar, Ministrstvo za finance

Zapisnikar: Kump Nataša, Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
kumpn@ier.si
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Namen in cilji delavnice

- Medsebojno spoznati deležnike 
- Pridobiti usmeritve deležnikov za vsa obravnavana področja

-

Namen

- Boljše medsebojno poznavanje deležnikov, uspešna izmenjava stališč ter boljše 
razumevanje različnih stališč  

- Razpolaganje z naborom pomembnejših problemov na področju staranja, kot ga 
vidijo deležniki

- Zaznati prioritetne probleme na področju staranja, kot jih vidijo deležniki

Cilji
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni izzivi na področju Podaljšano zaposlovanje in 
odloženo upokojevanje:

•Pozitivna diskriminacija starejših oseb
•Nizka stopnja zaposlenosti starejših in njihova produktivnost
•Nizka fleksibilnost posameznika in delodajalca (rigidnost 
celega sistema) 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni izzivi na področju Podaljšano zaposlovanje in 
odloženo upokojevanje

•Vzdržnost pokojninskega sistema
• Primernost pokojnin
•Pogoji dela in spodbude za zaposlovanje starejših 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane 
problematike:

•Odpor javnosti pri odpravi pozitivne diskriminacije
•Davčna zakonodaja – visoka obdavčitev delnih zaposlitev in 
dela upokojencev
•Kultura zgodnjega upokojevanja in takojšen prehod v 
upokojitev (100% upokojitev)
•Nizka prilagodljivost spremembam (zahtevnost dela, 
zdravje)
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane 
problematike:

•Pogoji upokojevanja
•Demografske spremembe
•Netransparentnost sistema
•Raven plač
•Pozna prva zaposlitev
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane 
problematike:

•Neprimerno delovno okolje – ni prilagojeno starejšim 
•Spodbude delodajalcev v ta namen
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane 
problematike:

•Selektivno izobraževanje/informiranje javnosti o odpravi 
pozitivne diskriminacije starejših
•Zakonska odprava pozitivne diskriminacije
•Sprememba davčne zakonodaje
•Postopno upokojevanje v kombinaciji z mentorstvom, ki ga 
opravljajo starejši
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane 
problematike:

•Večja prilagodljivost starejših – pripravljenost na 
drugačno/novo delo 
•Izobraževanje / usposabljanje starejših   
•Reforma pokojninskega sistema
•Povečanje poznavanja pokojninskega sistema
•Vključevanje vseh deležnikov v proces priprave reforme
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane 
problematike:

•Javna razprava in doseganje konsenza
•Ustrezen gospodarski razvoj
•Davčne spodbude 
•Ustrezne spodbude zaposlenim
•Ukinjanje rasti plač s starostjo



66

Priprave na starost
Alijana Šantej
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Prehoden vstop mladih na trg dela in prehoden izstop starejših s trga dela. Ne tako 
ostri in dokončni prehodi iz zaposlitve v upokojitev.
Ukrepi: 
•  postopno vključevanje mladih brezposelnih na trg dela. Zavod za zaposlovanje skozi 

sorodno obliko kot so javna dela omogoči mlajšim brezposelnim to mentoriranje na 
delovnem mestu, skozi katerega se usposobijo za postopno vključevanje v delo in 
pridobijo prepotrebne izkušnje za vstop v svet dela.

•  postopen izstop starejših s trga dela: skozi mentorstvo mlajšim na delovnem mestu. 
Prenos znanja, izkušenj, kulture podjetja ipd. na mlajše.

Informiranje, ozaveščanje, izobraževanje od mladih let dalje: spoznavanje različnih 
socialnih vlog, v katere vstopa človek v življenju. Prepoznavanje vrednosti različnih 
življenjskih vlog. Sprejemanje različnosti. Poudarek na vzgoji za razvijanje medgenera-
cijskih odnosov, sožitju in sobivanju generacij, premoščanju generacijskih razlik. 
Ukrepi: spodbuditi resorna ministrstva, predvsem MIZŠ, da oblikuje priporočila vrtcem 
in šolam za razvoj in krepitev različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela na tem 
področju.

Delavnice

1

2
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Delavnice

Priprave na starost
Alijana Šantej
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Celostna priprava na staranje: priprava na vlogo starejšega delavca, izobraževanje za 
prehod v upokojitev, vključuje tudi pripravo na visoko starost (oziroma na stanje bolez-
ni, oslabelosti, ko je potrebna organizirana pomoč) . 
Ukrepi: 
•  Oblikovanje starejšim prijaznih delovnih mest (motiviranje in usposabljanje delodajal-

cev).
•  Uvesti programe priprave na staranje oziroma na poznejša leta življenja (ne zgolj 

preupokojitveno izobraževanje), denimo za ljudi od 55-ega leta starosti dalje. 
•  Programi naj vključujejo tudi delodajalce, družinske člane … , naj bodo tematsko 

široko zasnovani in vključujejo različna področja: medicine, psihologije, posebej 
psihologije staranja, vloge IKT, posebej tehnologije, ki omogoča varno staranje, prila-
goditve bivalnega okolja, uravnavanje financ po upokojitvi, usposobljenost za varno 
vožnjo v poznejših letih itd.).

•  Starejši (starejši delavci, starejši ob prehodu v upokojitev, starejši upokojeni …) mo-
rajo imeti dostop do tovrstnega izobraževanja, informacij. Ni nujno, da je to odgovor-
nost delodajalca. Potreben dogovor v družbi, kdo to prevzame. 

Vplivanje na javnost, razbijanje stereotipov o starejših.
Ukrepi:
•  Ciljna in povezana javna kampanja.

Okrepiti vlogo civilne družbe, ji dati večjo težo, pomen, definirati njeno vlogo. Ji dati 
možnost so-odločanja.
Ukrepi: 
•  Oblikovati Svet za starejše – konsultativni organ za sprejemanje vladnih politik na 

vseh področjih odločanja v povezavi s starejšimi.

3
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Delavnice

Priprave na starost
Alijana Šantej
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Večja podpora socialnim mrežam, organiziranim strukturam civilne družbe za večjo 
socialno vključenost starejših, odprtost za nove socialne mreže.
Socialne mreže: informiranje, osveščanje, izobraževanje – za enakovredno vključeva-
nje starejših v družbo, za doprinos starejših za skupnost.
Koncept vseživljenjskega učenja realizirati v praksi. Starejši so brez možnosti ena-
kovrednega dostopa do informacij in znanja izločeni iz družbe.
Spodbujanje različnih oblik prenosa znanja in izkušenj starejših v družbo. Upoštevanje 
njihovega znanja, izkušenj v dobro vse skupnosti in vseh generacij
Ukrepi:
•  Povezava MDDSZ in MIZŠ v oblikovanju skupnega financiranja programov (s pomočjo 

evropskih sredstev) za izobraževanje in socialno vključenost starejših. 
•  Zakonodaja naj spodbuja (ne ovira!) razvoj novih podpornih socialnih mrež, novih 

organiziranih struktur, ki vključujejo in/ali podpirajo starejše.
•  Oblikovanje mobilnih socialnih mrež (zlasti na podeželju, kjer je redkejša poselje-

nost).

Problem neformalnih oskrbovalcev (družinski člani, ki negujejo svoje družinske člane, 
običajno svoje starše). Najslabša vloga zaposlenih žensk v srednjih letih, prepleta se 
skrb za otroke in starše hkrati (»sendvič generacija«). Posledično nastopi izgorelost 
srednje generacije, ki vodi v prezgodnje in nezdravo staranje. 
Ukrepi: 
•  Razbremenitev družinskih članov – neformalnih oskrbovancev z organiziranimi 

dopolnilnimi storitvami, ki vsaj občasno ali delno pripomorejo k varovanju, negi in 
socialni oskrbi oskrbovane/negovane osebe v domačem okolju. 

•  Možnost »bolniške« odsotnosti v primeru nege svojcev, ki naj zagotovi vsaj minimal-
no socialno varnost neformalnih oskrbovancev.

6
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Število sodelujočih na delavnici: 25 
 

Moderator: dr. Boţidar Voljč 
 
Somoderator: Mojca Gabrijelčič Blenkuš 

 
Sodelavci: Igor Voljč, Nina Scagnetti, Vida Fajdiga Turk 

  
Poročevalec: Olivera Stanojević Jerković 

 



70

Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Glavni izzivi na področju … (DS št. - izpisati naslov): 

 Priprava na starost, socialna omreţja 
- Ozaveščenost, informiranost, dostopnost; 

- Priprave na različne socialne vloge v druţbi 

- Obveznost delodajalca za predupokojitvene aktivnosti, prilagoditev 
delovnih mest starejšim, kako zagotoviti vključevanje ob prekinitvi 
socialnega kroga – zagotoviti dostop do informacij; prevzgoja 
kadrovske sluţbe in managementa: 

- Konstruktivna vloga medijev 

- Participacija – „Svet za starejše“ 

- Definirana vloga civilne druţbe  
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Glavni izzivi na področju … (DS št. - izpisati naslov): 

 Prehrana: 

- reformulacija ţivil – ponudba industrije in gostinstva; 

- Zmanjšati neenakosti v različnih okoljih (ruralno in urbano); 

- Zdravstveni problemi (zdravje ustne votline, podhranjenost); 

Telesna dejavnost: 

- Izziv – kontinuiteta čez celo ţivljenjsko okolje 

- Ustreznost programov, prilagojenost posamezniku; ustreznost 
vadbenega orodja/parkov 

- Motiviranost – sprememba ţivljenjskega sloga je vedno teţka 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Glavni izzivi na področju … (DS št. - izpisati naslov): 

 IT 

- Sredstva za nakup računalnikov (skupno financiranje, sofinanciranje) 

- Prilagojena oprema 

Geriatrični sindromi in KNB 

- Preventivo KNB povezati s stopnjo socializacije 

- Geriatrijo vzpostaviti kot stroko, posebej na primarni ravni 

- Pozornost duševnemu zdravju – ne izolirati dementnih; pomen telesne 
vadbe 

- Kurativa drugače – aktivna vloga bolnika 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane 
problematike: 

- SES 

- POPLAVA INFORMACIJ – PRINAŠA ZMEDO 

- NEMOTIVACIJA 

- ZAVEDANJE LOKALNIH SKUPNOSTI 

- KRČENJE SOCIALNIH OMREŢIJ 

- INTERES FARMACEVTSKE INDUSTRIJE 

- Zdravstveno stanje 

- Nepoznavanje potreb starostnikov 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Glavni spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane 
problematike: 

Fleksibilna in povezana zakonodaja 
Kompatibilnost nacionalnih strategij 
Kontrola izvajanja strategij in akcijskih načrtov 
Vseţivljensjko učenje – posameznikov in druţbe 
Zagotavljanje dostopnosti vsem (fizična, finančna, …) 
Definiranje lokalnih parametrov/kazalnikov zdravja  
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Delavnice

Skupina za Kronične nenalezljive bolezni (KNB) in polifarmacijo
doc.dr. Dorjana Zerbo Šporin, Assist. Prof.
Univerza na Primorskem

Geriatrični sindrom (GS) je potrebno obravnavati iz medicinskega in socialnega vidika, 
torej CELOSTNO

Za “blaženje” GS je najučinkovitejša preventiva, ki jo je smiselno izvajati skupinsko 
(skupina s sorodnimi težavami) in tako sočasno krepiti socializacijo starostnikov. Pre-
ventiva in kurativa KNB v povezavi z večanjem stopnje socializacije stariostnikov.

Kaže se potreba po programu za specializacijo geriatrov, ki naj bi bili zdravniki tudi v 
Domovih starejših občanov (DSO)

Več geriatrije v specializacijo iz družinske medicine

Potrebujemo strategije za izboljšanje duševnega zdravja, ki bi vključevale tudi ce-
lostno obravnavo bolnikov z demenco, ti naj ne živijo izolirano

Za preventivo pred “krhlostjo” v starosti je zelo pomembna telesna aktivnost (vzdrže-
vanje mišične in kostne mase obvaruje starostnika). Predlog je, da se telesna vadba 
predpisuje starostnikom na recept, torej se ta vključi v organiziran sistem in ni več 
prepuščena volji posameznika, temveč postane pomembna terapija. Zdravnik posa-
meznika pregleda in navede morebitne zdravstvene omejitve in ga naslovi na strokov-
njaka za vadbo, ki poskrbi za pripravo programa vadbe, vodenje bolnika skozi vadbo, 
predvsem pa za motivacijo.

Vadba bi bila smiselna v skupinah s sorodnimi težavami (npr. osteoporoza), tako bi bilo 
možna tudi izmenjava izkušenj in socializacija

Zato je potrebna podporna infrastruktura: dostopne, varne in cenovno ugodne telo-
vadnice, vadbeni parki, finančna sredsta za strokovnjake za vadbo, ipd.

1
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Delavnice

Skupina za Kronične nenalezljive bolezni (KNB) in polifarmacijo
doc.dr. Dorjana Zerbo Šporin, Assist. Prof.
Univerza na Primorskem

DSO naj bodo bolj odprti za starostnike, ki živijo doma. Lahko se jim ponudi možnost 
fizioterapije, telovadbe in kvalitetne prehrane, kar DSO že imajo

Kurativa naj dobi drugačen okvir, bolnik postane partner, aktiven član. Tudi njegova 
KNB naj postane njegov partner po principu: jaz te ne bom izzival, ti mi ne boš delala 
težav.

Povezave stroke z lokanimi skupnostimi. Lokalne skupnosti imajo svoje specifike, lah-
ko bi izmerili parametre zdravje, ocenili kje ti odstopajo od SLO povprečja in pripravili 
lokalne programe za zmanjšanje zapletov zaradi GS.

Polifarmacija naj bo v domeni družinskega zdravnika, ki ima vpogled v bolnikovo je-
manje zdravil. Dostopen naj bi bil jim tudi program za vrednotenje morebitnih interak-
cij zdravil.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Število sodelujočih na delavnici: 23

Moderator: Boris Koprivnikar, SSZS, boris.koprivnikar@ssz-slo.si

Somoderator: Milojka Kolar, Andreja Peternelj, Anja Šonc –
ZDUS, Janja Drole, SSZS

Poročevalec: Elda Gregorič Rogelj, MZ

Zapisnikar: Mateja Nagode, IRSSV 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Namen in cilji delavnice

Spoznati dolgotrajno oskrbo kot novo disciplino, ki je 
interdisciplinarna in v okviru katere lahko različni deležniki 

učinkovito sodelujejo v skupnostnih oblikah oskrbe in 
podpore, uporabniku pa zagotovijo neodvisno življenje s 

podporo. 

Namen
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Namen in cilji delavnice

- Ugotoviti, s kakšnimi slabostmi in nevarnostmi se soočajo 
različni deležniki in kakšne so njihove prednosti in 

priložnosti pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe in nege
- Ugotoviti, kaj naj vsak posamezen deležnik spremeni pri 
sebi in na sistemski ravni, da bo lahko učinkovito sodeloval 

v skupnostnih oblikah oskrbe in izboljšal podporo 
uporabniku

Cilji
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni izzivi na področju dolgotrajne oskrbe (DS št. 5 –
Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in 

dolgotrajna oskrba in nega):

• Neformalni oskrbovalci dobro poznajo domače razmere, 
imajo individualen pristop, spodbujajo sobivanje v 
socialnem okolju uporabnika. Neformalna oskrba je cenovno 
učinkovita, ima priložnosti pri uporabi IKT.
•Zasebniki: fleksibilnost glede na potrebe uporabnikov, 
fleksibilen delovni čas, dinamičnost, inovativnost, poudarjen 
bolj oseben odnos do uporabnika.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavni izzivi na področju dolgotrajne oskrbe (DS št. 5 –
Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in 

dolgotrajna oskrba in nega):

•Javni izvajalci: strokovnost, visoka usposobljenost, kakovost 
storitev, dostopnost, razvita mreža, vpetost v lokalno okolje, 
izvajanje storitev v skupnostnih oblikah, uporaba obstoječega 
stanovanjskega fonda pri stanovanjskih skupinah.
•Javni sektor: možnost predlaganja ustreznih strokovnih 
podlag za politične odločitve, stik z odločevalci.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane 
problematike:

• Javni sektor: slabo medsektorsko sodelovanje, slaba 
odzivnost sistema, odvisnost od političnega sistema.
•Javni izvajalci: togost postopkov in normativov, omejitve 
zaposlovanja, nepovezanost deležnikov, slaba učinkovitost in 
racionalnost organiziranja.
•Zasebniki: premajhna prepoznavnost, cenovna
nekonkurenčnost.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane 
problematike:

• Neformalni oskrbovalci: preobremenjenost, pomanjkanje 
znanja, socialna izolacija in revščina, možnost zlorab in 
nasilja, neurejenost s strani zakonodaje, krhanje družinskih  
in zapuščanje trga dela.
•Nevladni sektor: rigidnost državnega sistema pri vstopu v
sistem – zaprtost javnih sistemov za vključevanje NVO, 
nepovezanost/rivalstvo, vprašanje profesionalnosti, 
finančna nestabilnost.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane 
problematike:

• Javni izvajalci: združitev MZ in MDDSZ, povezava in 
dostopnost IT sistemov, povečati strokovno avtonomijo in 
debirokratizacija, zmanjšanje razdrobljenosti lokalne 
samouprave.
•Neformalni oskrbovalci: dostopnost do programov 
usposabljanj in ozaveščanje o neformalni oskrbi, večja 
vključitev neformalnih oskrbovalcev v lokalno skupnost, 
ozaveščanje o možnostih  IKT in usposabljanja za njihovo 
uporabo, zakonska ureditev neformalne oskrbe.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Glavne spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane 
problematike:

•Javni sektor: združitev MZ in MDDSZ – področje DO se 
uredi enovito in medsektorsko, DO kot nadresorski
razvojni projekt, uskladitev strokovnih pogledov na DO, 
določitev standardov oskrbe, ohranjati kontinuiteto politik, ki 
naj temeljijo na strokovnih načelih, izboljšanje koordinacije 
med deležniki, ki se srečajo na področju DO.



86

Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Usmeritve za nadaljne delo na področju na področju 
oskrbe :

• Neformalni oskrbovalci – prepoznajo svoje potrebe in 
posredujejo pobude.
•Zasebniki – osredotočenost na zaposlene in s tem 
povezana motivacija in usposabljanje, opredelitev merljivih 
ciljev in procesov, 
•Javni izvajalci – izboljšanje komunikacije znotraj kolektiva, 
izboljšanje organizacije dela, izboljšanje managementa in 
strokovnosti. 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Usmeritve za nadaljne delo na področju na področju 
oskrbe in nege:

•Javni sektor -  zmanjšanje uravnilovke pri nagrajevanju in 
avtonomnejši management, medsektorski projekti. 
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Usmeritve za nadaljne delo na področju na področju 
oskrbe :

• Neformalni oskrbovalci – prepoznajo svoje potrebe in 
posredujejo pobude.
•Zasebniki – osredotočenost na zaposlene in s tem 
povezana motivacija in usposabljanje, opredelitev merljivih 
ciljev in procesov, 
•Javni izvajalci – izboljšanje komunikacije znotraj kolektiva, 
izboljšanje organizacije dela, izboljšanje managementa in 
strokovnosti. 



89

Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, 
vodene aktivnosti
Boris Koprivnikar
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Delavnice

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union.

Usmeritve za nadaljne delo na področju na področju 
oskrbe in nege:

•Javni sektor -  zmanjšanje uravnilovke pri nagrajevanju in 
avtonomnejši management, medsektorski projekti. 
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Javni sektor

Prednosti Slabosti
•  Poznavanje lokalnega okolja
•  Razpisujejo programe
•  Nadzor nad financami
•  Načrtovanje in usmerjanje razvoja
•  Stik z odločevalci (2)
•  Redno financiranje
•  Sistemska ureditev področja
•  Sistemski vpogled in analize
•  Učinkovit sistem nadzora
•  Načrtovanje in usmerjanje razvoja (sprejemanje 

zakonodaje)

•  Nezainteresiranost lokalnih skupnosti za vodenje 
občinske politike oz. varstva starejših – neenaka 
dostopnost do storitev

•  Prevelika razdrobljenost občin
•  Medresorsko nesodelovanje (2)
•  Togost (3) – morajo delovati v skladu s pravili; ni 

zakonskih podlag
•  Preštevilčnost
•  Premočni sindikati
•  Premalo neposrednega stika z uporabniki in vsemi 

ostalimi akterji
•  Nepovezanost med ostalimi akterji
•  Počasna odzivnost na spremembe
•  Nekoordiniranost izvajanja storitev
•  Usmerjenost na sistem in ne na uporabnika

Priložnosti Nevarnosti
•  Vzpostavitev pogojev za povezovanje, sodelovanje 

na regijski ravni
•  Tradicija
•  Izkušnje
•  Črpanje evropskih sredstev
•  Lahko vplivamo na politiko
•  Koordinatorska vloga v sistemu DON
•  Vzpostavitev sistema DON 
•  Vzpostavitev ustreznega financiranja
•  Povezovanje vseh deležnikov

•  Obubožane/revne občine
•  Osebni interesi ljudi iz ozadja
•  Zaradi nepoznavanja terena => sprejem napačnih 

odločitev
•  Politični vpliv
•  Nekoordiniranost
•  Neprepoznavanje potreb
•  Država ne prepoznava problematike DON
•  Pasivnost

Delavnice
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Javni sektor

Kaj bi lahko spremenili?

•  Vzpostavitev medsektorskih projektov

•  Združitev resorjev (ministrstvo za socialo in zdravje v eno, za področje DON)

•  Uskladitev strokovnih interesov pri DON

•  Določitev standardov oskrbe

•  Kontinuitete politik (ne glede na zamenjavo politik)

•  Prevzeti koordinatorsko vlogo med vsemi deležniki v sistemu DON

Delavnice
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Javni sektor

Prednosti Slabosti
•  Dostopnost
•  Izvaja javni interes
•  Stroškovna učinkovitost
•  Tržno neodvisni
•  Privilegiranost v primerjavi z zasebniki
•  Nižja cena za uporabnike
•  Tradicija, organizacijska infrastruktura
•  Profesionalnost/strokovnost (2) => kakovost 

obravnave
•  Obstoj mreže –lokalna pokritost
•  Celostna obravnava v domačem okolju
•  Možnost prostovoljstva

•  Togost (1) – morajo delovati v skladu s pravili; ni 
zakonskih podlag

•  Premajhna kreativnost
•  Nefleksibilnost
•  Manjše zaupanje
•  Pogosto neosebni odnos do uporabnikov
•  Fluktuacija zaposlenih
•  Velikost podjetja
•  Doseganje ciljev (gledanje skozi čas)
•  Normativi  - zaposlovanje
•  Nepovezanost deležnikov/izvajalcev (2)
•  Preveč toga regulacija (preveč birokratsko)
•  Visoka cena
•  Pomanjkanje časa
•  Ni prenosa informacij med različnimi izvajalci

Priložnosti Nevarnosti
•  Deinstitucionalizacija => možnost razvoja novih/

drugih oblik oskrbe
•  Javno-zasebno partnerstvo
•  Lažji dostop do sredstev
•  Povezovanje in sodelovanje med deležniki na 

lokalnem okolju
•  Hitrejša dostopnost do storitev
•  Uskladitev storitev na nacionalni ravni
•  Vzpostavitev dejavnosti dolgotrajne oskrbe

•  Se ne razvijajo, ne uvajajo novosti
•  Upor proti spremembam
•  Ni sistemskih rešitev za celosten pristop
•  Monopol

Delavnice
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Nevladne organizacije

Prednosti Slabosti
•  Fleksibilnost (2)
•  Financiranje iz javnih sredstev/možnost prijave na 

razpise
•  Cenovna ugodnost
•  Hitrejše prepoznavanje potreb v okolju
•  Programi usposabljanja
•  ‘glas ljudstva’
•  Neomejenost s formalnimi predpisi 
•  Prostovoljstvo, nepridobitnost
•  Številnost
•  Sposobnost vplivanja na politiko
•  Prijava na razpise
•  Financiranje iz javnih sredstev
•  Celostna obravnava »problematike«, celostni 

pristop (2)
•  Specifični pogled
•  Usmerjenost v neizpolnjene potrebe
•  Prostovoljstvo, nepridobitnost
•  Cenovna ugodnost

•  Rigidnost državnega sistema pri vstopu v sistem – 
zaprtost javnih sistemov za vključevanje NVO

•  Nepovezanost NVO/javne službe
•  Nepovezanost (3)
•  Velika razdrobljenost
•  Rivalstvo 
•  Vprašanje profesionalnosti
•  Finančna nestabilnost (2)
•  Previsoke zahteve države glede usposobljenosti v 

sam sistem
•  Fluktuacija 

Priložnosti Nevarnosti
•  Nebirokratski pristop
•  Povezovalna vloga v lokalnem okolju
•  Sodelovanje s stroke
•  Širitev dobrih praks in kreiranje novih idej iz 

prakse
•  Hitra prilagoditev razmeram
•  Sinergični učinki iz povezovanja
•  Večja motiviranost zaposlenih
•  Sistemska ureditev statusa NVO

•  Nestabilnost financiranja
•  Odvisnost od sistema
•  Preveč energije za pridobivanje sredstev, premalo 

energije za izvajanje vsebin
•  NVO ima od javnih služb prevelika pričakovanja
•  Politično lobiranje
•  Konkurenca
•  Politično lobiranje

Delavnice
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Neformalni oskrbovalci

Prednosti Slabosti
•  Poznavanje (domačih) razmer
•  Individualen pristop
•  Bivanje doma; ohranjanje socialnega okolja
•  Cenovna učinkovitost
•  Informacijsko-komunikacijska tehnologija
•  Stalna prisotnost
•  Vrednote
•  Poznavanje situacije
•  Požrtvovalnost
•  Izhajajo iz individualnih potreb
•  Za oskrbovance skrbi bližnja oseba, ki ji zaupa
•  Bivanje doma
•  Ohranjanje socialnega okolja (soc. mreža)
•  Cenovno učinkovito upoštevanje želja starejših
•  Povečanje medgeneracijskega povezovanja
•  Poznavanje domačih razmer
•  Individualen pristop, fleksibilnost

•  Preobremenjenost (3)
•  Pomanjkanje znanja (2)
•  Socialna izolacija/revščina
•  Možnost zlorab (2)
•  Neurejeno področje s strani zakonodaje
•  Krhanje družinskih odnosov
•  Zapuščanje trga dela
•  Izgorelost (2)
•  Omejenost virov
•  Ni strokovne podpore
•  Pomanjkanje znanja in strokovnosti
•  Finančna in psihična obremenjenost oskrbovanca
•  Neurejeno področje s strani zakonodaje
•  Premajhna podpora pridobivanju znanj
•  Premajhna podpora oskrbovalcev
•  Zbolevanje
•  Slabo strokovno znanje

Priložnosti Nevarnosti
•  Osveščanje o možnosti pomoči (PND ali institucio-

nalno varstvo)
•  Če se uredi zakonodaja => oskrba za starejše 

veliko bolj kvalitetna
•  Aktivno in zdravo staranje doma 
•  Razbremenitev javnih financ
•  Informacijsko-komunikacijska tehnologija
•  Zakonska ureditev, formalizacija statusa
•  Zmanjšanje števila brezposelnih

•  Poslabšanje medsebojnih odnosov
•  Neprepoznani in nevidnost
•  Poslabšanje položaja oskrbovanca
•  Izgorelost oskrbovalca
•  Krhanje družinskih odnosov
•  Izgorevanje/preobremenjenost (bolezenska stanja)
•  Socialna izolacija, revščina
•  Preobremenjenost »sendvič« generacije
•  Zapuščanje trga dela
•  Siva ekonomija

Delavnice
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Nevladne organizacije

Kaj lahko spremenim?

•  Večja vključitev v lokalno skupnost

•  Pripravljenost za sprejemanje/uporabo novih tehnologij

•  Prepoznavanje preobremenjenosti in lastnih potreb

•  Pripravljenost za pridobivanje znanj in veščin

•  Zagotovitev dostopnosti do programov usposabljanj

•  Osveščanje o pravicah in dolžnostih in o poteh do pomoči

Delavnice
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Razprava: 

Kako zastaviti strategijo staranja – ozko usmerjeno v starejše ali široko, medgeneracij-
sko, za dolgoživo družbo, ali nekje vmes? Poudarek na komplementarnosti
Kdo ima besedo pri pripravi – samo stari ali vse generacije? Kdo nosi breme izvajanja?

Razmerje med strategijo staranja in reformnimi programi države (strategijo razvoja 
Slovenije) – ambicije projekta so pripraviti podlage in predloge ukrepov za izvedljivo, 
obvladljivo in komplementarno strategijo

Kako lahko pogledamo na pripravo strategije skozi ekonomska ali skozi socialno/zdra-
vstvena očala?

Smo dovolj pogumni, ambiciozni, da si drznemo vprašati, zakaj smo se znašli v določe-
ni situaciji, in iskati nove rešitve, primerne za naš sistem, kulturno okolje?

Na delovnem posvetu projekta AHA.SI so bili sprejeti 
naslednji sklepi:

Zbrane usmeritve deležnikov so podlaga za pripravo predlogov ukrepov; na naslednjih 
konferencah in vmesnih srečanjih nadaljujemo delo. 

Problematiko staranja in izpostavljene prioritetne izzive se posreduje političnim strankam 
z vprašanjem, kako načrtujejo programe dela na tem področju, ter medijskim hišam za 
soočenja.

Razprava in zaključki

1

2

3

4

1

2
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Priloge

 

 
The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from the 
European Union. 

Delovni posvet projekta  
AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI 

(Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI) 
 

17. junij 2014 
Austria Trend Hotel Ljubljana 

 
Program 

 
 
08.00 – 09.00  Registracija udeležencev 

09.00 – 10.30  Sklop 1 

09.00 – 09.30 Uvodni pozdravi 
mag. Nace Kovač, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS 
mag. Nadja Čobal, Ministrstvo za zdravje RS 
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum  

09.30 – 10.00 Staranje prebivalstva – poznamo izzive, imamo odgovore?  
prim. dr. Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

10.00 – 10.15 Predstavitev pomena priprave Strategije aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo 
(»Strategija«)  
Aleš Kenda, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS 

10.15 – 10.30 Predstavitev projekta AHA.SI  
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

10.30 – 11.00 Odmor  

11.00 – 12.30 Sklop 2 

11.00 – 11.30 Predstavitev strateškega planiranja na področju politik staranja 
 Manfred Huber,  Svetovna zdravstvena organizacija 

11.30 – 11.45 Predstavitev strateškega planiranja v RS  
Mojca Presečnik, Ministrstvo za zdravje RS  
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The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from the 
European Union. 

11.45 – 12.30 Razprava 
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Marijan Ivanuša, Svetovna zdravstvena organizacija 

12.30 – 13.30 Kosilo 

13.30 – 16.30 Sklop 3 – delo v treh delovnih skupinah 

13.30 – 13.45 Navodila za izvedbo delavnic 
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

13.45 – 15.30 Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov, vodene aktivnosti 
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja  
Boris Koprivnikar, Skupnost socialnih zavodov Slovenije 
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum  

15.30 – 15.45 Odmor 

15.45 – 16.30 Poročanje iz delovnih skupin 

16.30 – 17.00 Skupna razprava, povzetki in zaključki 
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Marijan Ivanuša, Svetovna zdravstvena organizacija 
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The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from 
the European Union. 

Sporočilo za medije 
 

Delovni posvet projekta  
AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI 

(Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI) 

Ljubljana, 17. junij 2014 – Danes je potekal prvi delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v 
Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji. Projekt se je začel 1. marca 2014 in bo 
trajal dve leti. Njegov namen je priprava podlag za strategijo aktivnega in zdravega staranja v 
Sloveniji (»Strategija«), ki jo načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
RS (MDDSZ). Delovnega posveta se je udeležilo več kot 120 strokovnjakov iz različnih sektorjev, ki so 
prispevali k pripravi usmeritev za nadaljnje delo na projektu. 

Podlage za priporočila, ukrepe in indikatorje za reforme bodo oblikovane na treh vsebinskih 
področjih, in sicer: promocija zaposljivosti starejših in odločitev za kasnejše upokojevanje, aktivno in 
zdravo staranje za aktivno in zdravo starost ter pomoč pri neodvisnem življenju in dolgotrajni oskrbi 
starejših odraslih. »Demografske spremembe v Sloveniji temeljito spreminjajo našo družbo in se tičejo 
nas vseh, zato potrebujemo argumentirane in povezovalne rešitve. S sodelovanjem velikega števila 
deležnikov bodo vključeni različni vidiki staranja, kar bo doprineslo k večji možnosti izvajanja 
predlaganih aktivnosti v slovenskem prostoru«, je pojasnila dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z NIJZ. 
 
Z njo se strinja dr. Boris Majcen z Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki pravi, da »projekt 
predstavlja predvsem nujno in nenehno ter tvorno sodelovanje stroke, nosilcev ekonomske politike ter 
socialnih partnerjev in druge zainteresirane javnosti pri pripravi izhodišč za izdelavo strategije 
aktivnega staranja, ki bi morala prerasti v strategijo vseh nujnih in pomembnih strukturnih reform, ki 
še čakajo Slovenijo: reforme trga dela, pokojninskega sistema, sistema zdravstva in dolgotrajne 
oskrbe.« 

Poudarki delovnega posveta 

Na delovnem posvetu je bila predstavljena problematika staranja prebivalstva, ki je osrednje 
področje dela projekta AHA.SI.  Slovenija namreč sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano 
življenjsko dobo, žal pa  temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja. S hitro 
starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni izzivi, zato je izgradnja celovite socialne 
politike tako doma kot v okviru Evropske Unije predpogoj za gospodarsko uspešnost družbe. Dr. 
Božidar Voljč z Inštituta Emonicum je posebej izpostavil znane, neizogibne posledice staranja, ki 
ogrožajo zdravje in socialno sodelovanje starejših v družbi in ki se jim je mogoče z ustreznimi 
preventivnimi ukrepanji na osebni in družbeni ravni bodisi izogniti, bodisi njihov nastop odložiti, 
njihovo izraženost pa ublažiti: »V tem okviru se pripravljajo izhodišča o posledicah vedenjskih in 
prehranskih vzorcev, kroničnih bolezni, geriatričnih sindromov, polifarmacije, diskriminacije ter nasilja 
in medgeneracijskega sožitja na kakovost življenja starejših v Sloveniji. Ker je starost čas velikih 
življenjskih in socialnih sprememb, se oblikujejo vsebine na pripravo starejših nanje, kar naj bo 
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podkrepljeno z ustreznimi starosti prijaznimi ukrepi in prilagoditvami na področju prostora in 
tehnoloških inovacij.« 

Kot odziv na omenjeno problematiko MDDSZ pripravlja celovito »Strategijo«. Njen namen je 
prispevati k naložbam v zdravje in blagostanje ljudi ter k povečanju let zdravega in neodvisnega 
življenja, s tem pa tudi starejšim omogočiti daljše udejanjanje svojega potenciala za delo. Posebna 
pozornost posveta je bila zato namenjena procesom strateškega planiranja na področju politik 
staranja ter  medsebojni izmenjava stališč in pogledov udeležencev z različnih področij. »Projekt 
Aktivno in zdravo staranje (AHA.SI) predstavlja pomembno izhodišče za bodoče sistemske rešitve na 
področju soočanja z dolgoživo družbo. Rezultati projekta AHA.SI bodo predstavljali izključno 
neodvisno strokovno podlago, ki bo izjemno pomembna za dejansko sprejemanje političnih odločitev 
in končno sistemsko ureditev področja soočanja z izzivi dolgožive družbe,« je poudaril Boris 
Koprivnikar iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. 

 

Ozadje 

Konec leta 1995 je v Sloveniji delež ljudi, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu znašal 12,5 %, 
leta 2008 je ta starostna skupina predstavljala že skoraj petino prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi se 
delež starejših od 65 let povzpel na 35 %, ali celo višje. Danes v svetu najhitreje narašča starostna 
skupina najstarejšega prebivalstva, torej skupina tistih prebivalcev, ki so že dosegli starost 80 let. Ta 
starostna skupina predstavlja več kot desetino (11 %) vseh starejših prebivalcev sveta, do sredine 21. 
stoletja naj bi po pričakovanjih dosegla že petino (več kot 19 %) vseh starejših. 

 
Predstavitev projekta 
 
Ime: Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia) 

Akronim: AHA.SI 

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)  

Partnerji: Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost socialnih 
zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije 
(ZDUS), EuroHealthNet (EHNet) 

Vodja projekta: dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš 

Trajanje: od 1. marca 2014 do 28. februarja 2016 

Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
(DG EMPL) 

Sofinanciranje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in 
Ministrstvo za zdravje RS (MZ) 
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