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ZABELEŽKA
sestanka s predstavniki skupine Kažipot: E-vključevanje v aktivno staranje
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PRISOTNI:
− Janez Poklukar, minister za zdravje,
− Bogdan Tušar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema,
Ministrstvo za zdravje (MZ),
− Sanja Mekić, višja svetovalka, MZ,
− Dr. Jože Gričar, član Omrežja zaslužnih profesorjev emeritov, zaslužni profesor
Univerze v Mariboru in Programski koordinator,
− Dr. Lučka Lorber, izredna profesorica in članica odbora Centra za zaslužne profesorje
in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru,
− Mag. Vera Rozman, direktorica ZD Trebnje,
− Marjeta Vaupot, direktorica ZD Slovenj Gradec.
Vodnik Kažipot 55+: dr. Jože Gričar je predstavil vodnik, kjer se po ideji nekaterih držav, zlasti
Kanade, nahajajo vse informacije, ki jih potrebujejo starejši od 55 let. Pojasnil je, da gre za
Kažipot storitev za seniorje (55+) – vodnik za odrasle otroke (55+), ki skrbijo za svoje starše
(75+), sorodnike in druge seniorje v Sloveniji. Predstavniki skupine Kažipot pomagajo pri evključevanju v aktivno staranje, starejšim med ostalim pomagajo pri pridobitvi digitalnega
potrdila, in razvijanju srebrne ekonomije. Vodnik je v celoti v slovenščini, nazivi sodelujočih
orgaizacij so navedeni tudi v angleščini.
Predstavitev situacije na terenu: ga. Marjeta Vaupot je predstavila situacijo na področju Slovenj
Gradca. Povedala je, da ugotavljajo, da starejši v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec prihajajo
šele ko zbolijo, sami pa bi želeli njim, njihovim staršem ali otrokom podati določene informacije
že pred tem. Navedla je, da župan Slovenj Gradca podpira idejo o vodniku in meni, da le-ta
dopolnjuje projekt starosti prijazna občina. Povedala je, da javni zavodi z veseljem sodelujejo pri
podajanju informacij za vodnik, navedejo tudi telefonsko številko, na katero je mogoče poklicati
za dodatne informacije. Kažipot je za občane brezplačen in bo v septembru 2021, skupaj z
lokalnim časopisom, poslan na naslov vsakega doma v občini.
Ga. Vera Rozman je predstavila situacijo na področju Zdravstvenega doma Trebnje, ki obsega
več ruralnih področij, ki pa imajo vsa dostop do hitrega interneta. Pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti opažajo, da je le-to potrebno širiti zudi na področja, ki niso zdravstvena, saj so

potrebe na terenu velike. Že v preteklosti so začeli s projektom telemedicine, v katerega so
vključili starostnike nad 65 letom. Kažipot predstavlja prispevek k temu, da starejši na njihovem
območju lažje pridejo do informacij, ki jih potrebujejo. Občine kažejo interes po sodelovanju in
prispevanju informacij za vodnik. Kažipot ima enotno naslovnico, na prvi strani spodaj pa so
navedene občine, na katere se posamezen Kažipot nanaša.
Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje (v nadaljnjem besedilu:
center): dr. Lučka Lorber je predstavila center, ki šteje 42 članov. Znotraj centra deluje skupina
medicincev, katerih namen je prenesti pridobljeno znanje in medgeneracisjko sodelovanje.
Veliko je starejših, ki ne vedo uporabljati računalnika, center pa se želi vklučiti v proces
digitalizacije starejšega prebivalstva. V zadnjem letu so veliko delali preko spletnega
konferenčnega sistema in bi to znanje želeli deliti. Udeleženci sestanka so pojasnili tudi, da se
center po vzoru nekaterih naprednih držav zavzema za ustanovitev posebnega instituta,
ministra za seniorje oziroma ministra za starejše.
Sodelovanje z ministrstvom: dr. Jože Gričar je izrazil željo, da bi Ministrstvo za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) s svojim prispevkom in izjavo o podpori, podpisano s strani
ministra, sodelovalo pri izdelavi naslednje številke vodnika Kažipot. Pojasnil je, da nekatere
občine naslednjo številko Kažipota pripravljajo za september 2021 (tako na primer Slovenj
Gradec, Trebnje, Ribnica), prispevek ministrstva bi tako potrebovali najkasneje do konca
avgusta 2021. Zaprosil je tudi za zapis sestanka, da bi ga lahko delili s slovenskimi
veleposlaništvi v tujini in veleposlaništvi tujih držav, ki se nahajajo v Sloveniji, posebej tistimi, ki
podpirajo podobne ideje.
Minister Janez Poklukar je povedal, da ministrstvo podpira projekt vodnika za starejše Kažipot,
prav tako ne vidi zadržka pri pošiljanju medsebojno usklajenega zapisnika. Udeleženci sestanka
so se strinjali, da bi ministrstvo v svojem prispevku za Kažipot na kratko predstavilo trenutno
aktualne vsebine, kot je kratka predstavitev predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, digitalizacija v
zdrastvu, cepljenje prebivalstva proti nalezljivi bolezni Covid-19.
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