
Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober razglasila za 

mednarodni dan starejših. Po svetu omenjeni dan obeležujejo od leta 

1990. 

Tema letošnjega mednarodnega dneva starejših, 18. po vrsti, so pravice starejših. Varuhinja 

Zdenka Čebašek - Travnik opozarja, da je za varovanje pravic starejših treba narediti več. Slab 

odnos Evropejcev do starejših Po podatkih raziskave Eurobarometer skoraj polovica (47 

odstotkov) evropskih državljanov meni, da se tudi v njihovi državi pogosto pojavlja slab odnos do 

starejših, zanemarjanje starejših in lahko celo zlorabljanje starejših. 

V zadnjih 100 letih se je število svetovnega prebivalstva povečalo za več kot 4-krat (z 1,6 

milijarde na že več kot 6,5 milijarde), zato so se proti koncu zadnjega stoletja začele države sveta 

spopadati ne samo s posledicami hitrega naraščanja prebivalstva, ampak tudi z upadanjem 

rodnosti ter s staranjem prebivalstva, posebej tam, kjer se pričakovana življenjska doba ljudi ob 

rojstvu podaljšuje. 

Stara se tudi prebivalstvo Slovenije. Ob zadnjem popisu leta 2002 je bil tako delež mladih do 14 

let le še malo višji od deleža prebivalcev starih 65 let in več. Demografski trendi kažejo, da se bo 

prebivalstvo v Sloveniji tudi v prihodnje povečevalo. Leta 1995 je pri nas živelo 249.046 ljudi 

(12,5 odstotka) starih 65 let ali več. Leta 2008 so toliko stari med nami predstavljali že skoraj 

petino prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi se njihov delež povzpel na 35 odstotkov. 

Leta 2007 domovih za starejše 13.856 oskrbovancev Za institucionalno varstvo starejših ljudi v 

Sloveniji skrbijo predvsem domovi za starejše. V letu 2007 jih je bilo v Sloveniji 69, skrbeli pa so 

za 13.856 oskrbovancev (10.359 žensk in 3.497 moških). Domovi lahko glede na svoje 

zmogljivosti sprejmejo dobre štiri odstotke prebivalcev Slovenije, starih 65 let in več. Tako so 

domovi za starejše v Sloveniji polno zasedeni, število prošenj za sprejem pa iz leta v leto narašča, 

oziroma je "čakanje na prosto posteljo" čedalje daljše. 

Slovenija bi morala narediti več kakovostno staranje prebivalstva  
Ob mednarodnem dnevu starejših se je oglasila tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek - 
Travnik. Ob tem je na svojih spletnih straneh opozorila, da bi Slovenija kot socialna in pravna država 
morala narediti več za varovanje pravic starejših in za kakovostno staranje prebivalstva. Ob 
upoštevanju, da so med starejšimi velike razlike v stopnji samostojnosti, od tistih samostojnih, do 
tistih, ki potrebujejo popolno oskrbo, je potrebno izoblikovati tudi nove programe za starejše ljudi in 
dopolniti obstoječe, je zapisala v sporočilu za javnost. 
"Različne oblike nasilja ostajajo prikrite" Varuhinja ob tem opozarja tudi na problem revščine 
starejših, ko nizke pokojnine ne zagotavljajo dostojnega preživetja. "Opozoriti pa velja še na različne 
oblike nasilja nad starejšimi osebami, v družini in širši družbi, ki ostajajo prikrite ali se jih celo 
dopušča. Tudi zato bi se morali lotiti vprašanja zagovorništva za starejše," je še zapisala varuhinja 
človekovih pravic. ( Vir- internet ). 
 


