
 

PROGRAM POSVETA »STAREJŠI KOT SEDANJOST IN PRIHODNOST DRUŽBE« 

v četrtek, 27. 9. 2018, 

v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije  

 

8.30 – 9.00  Registracija udeležencev  

9.00 –  9.10  Uvodni nagovori 

   Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

 
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic 

 

Recitacija pesmi Popotnik (Tone Pavček): Urh in Jošt Lebar 

 

9.15 – 10.30  Ukrepi, programi in projekti: za boljše življenje starejših   

Aleš Kenda (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti): 

Usmeritve na področju aktivnega staranja 

 
mag. Klavdija Kobal Straus (Ministrstvo za zdravje): Resolucija o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja" 

 

Vesna Dragan (Ministrstvo za okolje in prostor): Projekt Sobivamo 

 
Rožca Šonc (Zveza društev upokojencev Slovenije): Program Starejši za starejše 

 
Andreja Krajnc (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije): Patronažno 

varstvo v skrbi za starejše osebe 

 
Valerija Lekić Poljšak (Dom starejših občanov Črnomelj): Delovanje domov za 
starejše 
 

10.30 – 10.45  Razprava 

10.45 – 11.00  Odmor  

11.00 – 11.25   Prehrana v domovih za starejše 

dr. Ingrid Russi Zagožen (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije): Prehrana v 

domovih za starejše 

 

Andreja Širca Čampa (Univerzitetni klinični center Ljubljana):  Načrtovanje varovalne 

prehrane starostnikov v domovih starejših občanov 

 

11.25 – 12.20  Bolnišnične okužbe v domovih za starejše  

 

Liljana Jazbec (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije): Preprečevanje in 

obvladovanje bolnišničnih okužb v domovih za starejše   

 



doc. dr. Viktorija Tomič (Nacionalna komisija za obvladovanje in preprečevanje 

bolnišničnih okužb): Bolnišnične okužbe v domovih starejših občanov 

 
prof. dr. Bojana Beović (Univerzitetni klinični center Ljubljana): Predpisovanje 

antibiotikov in odpornost bakterij proti antibiotikom v socialnovarstvenih zavodih v 

Sloveniji 

 
mag. Urban Brulc (Informacijski pooblaščenec): Varstvo osebnih podatkov pri 

obravnavi pacientov ali oskrbovancev z bolnišničnimi okužbami 

 

12.20 – 12.30   Razprava 

12.30 – 13.30  Kosilo 

13.30 – 14.05 Skrbništvo v domovih za starejše  

 Lan Vošnjak (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije): Anketa izvedena na 

centrih za socialno delo in v domovih za starejše občane, glede skrbništva nad 

osebami nad 65 let 

 

mag. Vesna Šiplič Horvat (Dom upokojencev Ptuj): Pravica starejših do zakonitega 

zastopanja: kdaj starostnik potrebuje skrbnika? 

 

Peter Stefanoski (Socialna inšpekcija): Strokovni izzivi izvajanja skrbništva pri 

starejših 

 

14.05 – 14.20 Tjaša Grebenšek (Inštitut Antona Trstenjaka): Preprečevanje trpinčenja starih ljudi 

14.20 – 14.30 Razprava 

14.30 – 14.45 Odmor 

14.45 – 15.00 prof. dr. Zvezdan Pirtošek (Univerzitetni klinični center Ljubljana): Starajoči se 

možgani - kaj izgubimo in kaj pridobimo 

15.00 – 16.00 Izzivi na področju skrbi za starejše in primeri dobrih praks 

Štefanija Lukič Zlobec (Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica, 

Alzheimer Slovenija): Pravočasno odkrivanje demence in prednosti podpore bolniku 

in družini 

 
mag. Jure Markič (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije): Državni preventivni 

mehanizem in njegove ugotovitve ob obiskih domov starejših 

 
mag. Marjana Kamnik (Koroški dom starostnikov): V domu starostnikov v Slovenj 

Gradcu odnose negujemo v ključnih parih 

 
mag. Barbara Kobal Tomc (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo): Izzivi na 

področju skrbi za starejše invalide  

 

16.00 – 16.10   Razprava 

 

16.10 – 16.25 dr. Kornelija Marzel (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije): Dostopnost 

postopkov ZPIZ za starejše – predstavitev raziskave Roberta Kozamernika, študenta 

Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani 



16.25 – 16.35 Robert Gačnik (Varuh človekovih pravic Republike Slovenije): Razmere za zaprte 

osebe, ki so starejše, ali/in invalidne, z gibalnimi ovirami, gluhe/naglušne, 

slepe/slabovidne ali/in neme 

16.35 – 16.50  Razprava 

16.50 – 17.00 Alojz Kovšca (predsednik Državnega sveta Republike Slovenije): predstavitev 

vsebine prispevka državnega svetnika Borisa Šuštaršiča: Starejši in invalidi kot 

značilni biološko pogojeni interesni skupini 

17.00 – 17.10   Zaključne besede varuhinje človekovih pravic   

Ob posvetu bo v preddverju dvorane Državnega sveta Republike Slovenije na ogled razstava mladih 

umetnikov Likovnega društva akademske slikarke Vere Trstenjak z naslovom »Otroci za vse nas« 


