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DELOVNI SKLOP 5 

BORIS KOPRIVNIKAR, SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE 

 

1. Kako se opredeljujete do priprave strategije aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo?  

Strategijo aktivnega in zdravega staranja nujno potrebujemo, še več strategija bi se morala osredotočati na 

izzive, ki jih prinaša dolgoživa družba. Glede na demografske trende ocenjujemo, da je treba ukrepe 

podrobno opredeliti do leta 2020, do leta 2050 pa podati glavne usmeritve.  

2. Kako vidite izzive in kakšne so po vašem mnenju možne rešitve na področju dolgotrajne oskrbe?  

Izzivov, ki jih prinaša področje dolgotrajne oskrbe je več, in sicer: 

 Vpeljava integriranega sistema dolgotrajne oskrbe (poenostaviti in približati socialne in zdravstvene 

podporne storitve uporabnikom ter zagotoviti enovito izvajanje, pa olajšati dostop do storitev na 

enem mestu); 

 celovita obravnava posameznika z upoštevanjem individualnih potreb uporabnika; 

 poenotenje pogojev in načinov za dostop do pravic in storitev iz naslova dolgotrajne oskrbe, ne glede 

na vrsto storitve in izvajalca; 

 aktivno in organizirano izvajanje preventivnih ukrepov za aktivno in zdravo staranje – za povečanje 

števila zdravih let, in sicer z intenzivnimi preventivnimi akcijami, osveščanji v podporo dejavnostim za 

aktivno preživljanje starosti in preventivni ukrepi na področju zdravstva in sociale.  

 Priznati je treba večjo pomembnost in izboljšati podporo dejavnostim nevladnega sektorja in 

neformalnim oskrbovalcem; 

 poudarjati odgovornost posameznika za načrtovanje in preživljanje starosti (aktivno in zdravo 

življenje, finančno načrtovanje, zavarovanje, opredeliti voljo v tipičnih situacijah, ki nastanejo v 

starosti – v primeru, če postanem dementen ipd.); 

 uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij v domačem okolju za pomoč na daljavo in 

telemedicino. 

3. Kako boste poskrbeli za ohranitev stopnje blaginje, kakovosti življenja in podaljšanje zdravih let 

življenja za naše prebivalce?  

Da bi zagotovili družbo, v kateri je lepo pričakovati starost in lepo biti star, lahko pomembno prispevajo 

preventiva ter podporni ukrepi za večanje socialne vključenosti in aktivnosti starejših ter enostavnejši in bolj 

pregleden dostop do pravic, pomoči in storitev. 

Da se torej  izognemo medgeneracijskemu konfliktu, da prepoznamo v staranju tudi pozitivne ekonomske 

možnosti (nove storitve, nove zaposlitve, večanje kupne moči starejših), je potrebno racionalizirati izvajanje 
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storitev (samo nujno, enostavno dostopno, v skupnosti in z uporabo tehnologije) in pravočasno načrtovanje 

javnih in zasebnih virov za financiranje vseh oblik pomoči ter povečanje delovne aktivnosti. 

 


