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  V novembrski številki spletne Spominčice vas seznanjamo o aktualnih 

dogajanju in dogodkih, ki so se ali pa se še bodo zgodili. 

 

 

OZAVEŠČANJE O DEMENCI NA CITYLIGHT PLAKATIH PO 
SLOVENIJI 

  Od 1. do 8. novembra je v Ljubljani in še nekaterih  slovenskih mestih  (v 

Medvodah, Mariboru, Celju, Kranju, Novi Gorici, v Šempetru pri Novi Gorici, Kopru, Ankaranu, 

Izoli, Piranu in v Murski Soboti) potekala enotedenska oglaševalska kampanja ozaveščanja in 

prepoznavanja demence v slovenski družbi. 

 

 

 

Tudi v prihodnje bodo potekale tovrstne enotedenske akcije, v katerih bo  SPOMINČICA – 

ALZHEIMER SLOVENIJA s citylight plakati opozarjala na demenco, bolezen današnjega časa, ki 

je izziv za iskanje rešitev na različnih področjih in na vseh ravneh družbe.  

http://www.spomincica.si/?p=7434
http://www.spomincica.si/?p=7563
http://www.spomincica.si/?p=7563
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/11/Spomincica_Facebook_1200x900px_v02.jpg


 

SKRBNIŠTVO ZA SVOJCA OSEBE Z DEMENCO 

Skrbništvo je oblika varstva polnoletnih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase, svoje pravice in 

koristi ter svoje premoženje. Dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna. Skrbnik je dolžan vestno 

skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca ter skrbno upravljati njegovo premoženje. Najmanj 

enkrat letno je skrbnik dolžan poročati centru za socialno delo o svojem delu. Skrbnik sme samo z 

odobritvijo centra za socialno delo odtujiti ali obremeniti varovančeve nepremičnine, odtujiti njegove 

premičnine večje vrednosti ali razpolagati s premoženjskimi pravicami večje vrednosti, odpovedati se 

dediščini ali volilu oziroma odkloniti darilo. 

Skrbništvo za posebne primere je enostaven in hiter postopek, ki ga lahko uveljavlja svojec osebe z 

demenco. Status skrbnika dobi svojec na Centru za socialno delo, postopek traja približno mesec 

dni. Skrbništvo za posebne primere pride v poštev predvsem takrat, kadar oseba nima možnosti 

uveljavljati svoje koristi in izvrševati svoje pravice. Pri tej obliki skrbništva ni namen skrb za osebo v 

celoti, temveč je namenjeno varstvu v omejenem obsegu, v določeni smeri ali za razrešitev sporne 

situacije. 

Postopek postavitve skrbnika vodi center za socialno delo po uradni dolžnosti, kadar zve, da je 

potrebno nekoga postaviti pod skrbništvo. Sam postopek je nujen, zato center za socialno delo takoj 

ukrene vse, kar je potrebno za varstvo osebnosti ter njegovih pravic in koristi. 

Odvzem poslovne sposobnosti delno ali v celoti, vendar je postopek dolgotrajen in o odvzemu 

odloča sodišče. 

(Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 UPB; 

Pravilnik o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi skrbniških 

poročil, Uradni list SRS, št. 18/89). 

 

USPEŠEN ALZHEIMER CAFE V LESCAH 

V organizaciji Ljudske univerze Radovljica je 9. novembra potekal prvi Alzheimer cafe v  

Čebelarskem centru v Lescah, ki so ga organizatorji prestavili tja zaradi velikega zanimanja in 

številnih prijavljenih. Tudi ta dvorana je bila nato komaj dovolj velika za vse, ki so prišli in poslušali 

predsednico Spominčice Štefanijo L. Zlobec. V svojem nastopu je predstavila delovanje in aktivnosti 

Spominčice ter značilnosti in prepoznavanje demence. Udeleženci, ki jih je bilo več kot 80 in so imeli 

konkretna vprašanja za predavateljico so bili z dogodkom zadovoljni. Organizatorji pa napovedujejo 

naslednji dogodek decembra in resno razmišljajo o ustanovitvi Spominčice in Skupine za samopomoč 

v okviru Ljudske univerze Radovljica (LUR). 

 

          

http://www.spomincica.si/?p=7454


 

ALZHEIMER CAFE PRVIČ V DOMU STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE 
 

Potem, ko se je letos maja na Dolenjskem ustanovila prva Spominčica v Novem mestu, so imeli prvi 

Alzheimer Cafe v Trebnjem. Več kot 30 krajanov iz občine Trebnje ter bližnje okolice se je zbralo na 

Alzheimer Cafe-ju, predavanju o demenci in prvih znakih bolezni, ki lahko kruto posežejo in 

spremenijo naš način življenja.  

Topel sprejem, odlična organizacija dogodka in uvodne besede direktorice, Mateje Ribič so potrdile 

zavzetost in ozaveščenost vodstva in zaposlenih, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z 

demenco. V okviru DSO TREBNJE deluje tudi Skupina za samopomoč za svojce oseb z demenco, 

vsak  četrti torek v mesecu. 

Predavanje z naslovom Demenca - izziv sodobne družbe Alenke Virant iz SPOMINČICE, so 

zaokrožili z odprtimi vprašanji udeležencev ter ugotovitvijo, da se bodo še videli na naslednjih 

Alzheimer Cafe-jih z novimi strokovnimi temami o demenci. 

      

 

 

AKCIJA – NAJTOPLEJŠI DOMOVI STAREJŠIH 

Časopisna hiša DELO je bila s prilogo Super 50 pobudnik in nosilec izbora, ki ga je izvajala v 

sodelovanju z Ministrstvom za delo ter Skupnostjo socialnih zavodov. Domovi so se prijavili na 

poseben razpis strokovne komisije in jih je komisija uvrstila med prejemnike priznanj za »najtoplejši 

dom starejših 2016«. Poleg tega pa so podelili priznanja tudi po izboru bralcev priloge Super 50, na 

osnovi njihovih lastnih izkušenj. Po izboru strokovne komisije so priznanja dobili: Dom ob Savinji 

Celje, Dom starejših občanov Fužine, Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec, Dom starejših 

občanov Radenci-Dosor, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane z enoto Slovenska Bistrica, Dom starejših 

Šentjur, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in Dom upokojencev Trebnje. Bralci in bralke Delove 

priloge Super 50 pa so na osnovi lastnih izkušenj izbrali naslednje dobitnike priznanja 

»najtoplejši dom starejših 2016«: Center starejših Notranje Gorice - Deos, Dom starejših Na Fari - 

Prevalje, Dom starejših občanov Radenci – Dosor in Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. 

 



 DSO Fužine, Ljubljana 

DEMENCA ZA VOLANOM: KO JE AVTO POGOSTO POŠKODOVAN IN 

OPRASKAN 

Matej Štakul, DNEVNIK, 6. avgust 2016   

V Sloveniji je 32.000 ljudi, ki imajo demenco, a nihče ne ve, koliko od njih vozi avto. Vozniku z 

diagnozo bi morali takoj odvzeti vozniško dovoljenje, saj ni več sposoben prepoznavanja znakov, 

upoštevanja prometnih pravil in upravljanja z vozilom, zato je nevaren.

 V Sloveniji je po ocenah približno 32.000 ljudi, ki imajo 
demenco, koliko med njimi jih vozi, pa si strokovnjaki ne upajo oceniti. (Foto: AP) 

 

V svetu je 48 milijonov ljudi z demenco, 32.000 jih živi v Sloveniji. Demenca je sicer bolezen, ki 

večino prizadene po 65. letu starosti, med njenimi posledicami pa ni zgolj izguba spomina, temveč 

tudi nekaterih drugih sposobnosti, ki jih je oseba prej obvladovala. In mednje sodi tudi vožnja 

avtomobila. 

Nezmožnost vožnje je za posameznika praviloma huda stvar, saj ljudem pogosto pomeni enega od 

mejnikov, ob katerem imajo občutek prestopa v zadnjo fazo življenja in hudo odvisnost od drugih. 

»Demenca v prometu je velika težava, a zakonsko, kako bolnika čim hitreje izločiti iz prometa, v 

Sloveniji še ni dobro urejeno. Vozniku z demenco bi namreč morali odvzeti dovoljenje, saj ni več 

sposoben prepoznavanja znakov, upoštevanja prometnih pravil in upravljanja z vozilom, zato je 

nevaren. Žal pogosto šele, ko pride do nesreče, ugotovijo, da jo je povzročil nekdo z demenco. Vedeti 

je treba, da oseba z demenco dostikrat ne loči leve in desne strani vožnje, zelene in rdeče luči na 

semaforju, mnogi tudi slabo vidijo,« pojasnjuje Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice, 

organizacije, ki nudi pomoč in informacije ljudem z demenco in njihovim svojcem (SOS telefon 059 

305 555). 

K dementnemu je treba pristopiti človeško 

Svojevrsten problem je gotovo, da osebe z demenco ne gredo k zdravniku, saj jih prav nič ne boli in se 

ne počutijo slabo. Je pa res, da so zmedeni, odsotni, ne vedo, kje so, pogosto ne znajo govoriti, so 

čudno oblečeni. Zato je nujno, da bi morali vsi člani družbe pomagati pri prepoznavanju znakov, k 

osebam z demenco pa je potrebno pristopiti predvsem človeško in prijazno. »Pogosto ni dovolj zgolj 



odvzem vozniškega dovoljenja. Če bo oseba z demenco našla ključe in avto družinskega člana, se bo 

usedla in odpeljala. Ne smemo pa pozabiti niti na kolesarje z demenco, ki so prav tako nevarni. Zgodi 

se, da se odpeljejo daleč, jih je težko najti, svojcem pa to povzroča ogromno težav in skrbi,« še dodaja 

Štefanija L. Zlobec. 

Pravilen postopek je sicer, da se vozniško dovoljenje odvzame takoj po diagnozi. A pot do nje traja 

predolgo. Človek namreč najprej opravi pregled pri družinskem zdravniku, ta pa ga nato, če prepozna 

znake demence, pošlje k specialistu, ki diagnozo postavi, nato pa se oseba vrne k družinskemu 

zdravniku, ki mora dati pobudo za odvzem dovoljenja in avtomobila. Ves ta čas pa voznik z demenco 

ostaja v prometu ter je nevaren sebi in drugim udeležencem. »Na usmerjen pregled za vožnjo osebo 

napoti osebni zdravnik, vsi drugi specialisti pa bi ob sumu na prizadetost funkcij, ki vplivajo na 

sposobnost vožnje, morali obvestiti osebnega zdravnika, ki bi ukrepal dalje. Zdravnik, ki podaja 

mnenje, ima možnost napotitve na pregled h kliničnemu psihologu, ki ciljano in natančno pregleda 

kognitivne sposobnosti, pridobi izvide prejšnjih obravnav pri psihiatru, nevrologu in seznam zdravil, 

ki jih človek jemlje,« pravi Katarina Barbara Štrukelj, psihiatrinja na Univerzitetni psihiatrični 

kliniki Ljubljana. 

Nasvet osebi z demenco je, naj ne sedi za volanom 

Ljudem svetujejo, naj odidejo do zdravnika takoj, ko jih nekaj skrbi. Običajno se težave začnejo na 

spominskem področju, ko pozabljajo stvari za sproti, zalagajo predmete, težko načrtujejo aktivnosti. 

Svojci opazijo, da se manj družijo s prijatelji, ne gredo več v gledališče, manj berejo, saj se izogibajo 

situacijam, v katerih se ne počutijo suverene in jih ne obvladujejo. Je pa demenca lahko izražena v 

različnih oblikah in stopnjah. Tako lahko ljudje z diagnozo demence funkcionirajo samostojno, težave 

pa so v začetni fazi lahko omejene le na eno od funkcij, na primer spomin. Ob napredovanju bolezni 

pa vožnja postane nevarna.  

Težave se sprva pojavijo na novih poteh in cestah, ob večjem številu udeležencev v prometu ter pri 

nepredvidenem in nenadnem dogodku. »Tudi zato bi najboljši nasvet vozniku z demenco bil, naj ne 

vozi. Če pa že vozi, naj to počne na kratke razdalje, tam, kjer ni veliko prometa, spočit in v spremstvu 

zanesljivega sopotnika. Nujno pa je stalno spremljanje, ali je za vožnjo človek še sposoben in varen ob 

napredovanju bolezni, do katerega neizogibno tudi pride,« še dodaja Katarina Barbara Štrukelj. 

Osebam z demenco lahko začneta pešati sluh in vid, predvsem periferni, kar pomeni, da ne vidijo, kaj 

prihaja s strani. Zaradi prizadetosti možganskih središč je slabši tudi globinski vid, napačno presojajo 

tudi razdaljo. Posledično težko parkirajo, svojci pa opažajo, da je avto pogosto poškodovan in 

opraskan. »Demenco v povezavi s prometom je težko identificirati. O njej se ne govori naglas, je pa 

velika težava. Starejšim seveda spomin ne deluje več, pogosto si ne zapomnijo, kar so videli, in to je 

velika težava.  

Bo pa starejših voznikov v prometu vse več. Njihov največji problem je, da nikoli niso bili posebno 

vešči vožnje v gostem prometu, so pa obvladali tehniko vožnje po makadamu ali ovinkih,« 

meni Brane Lotrič, direktor podjetja B & B izobraževanje in usposabljanje, katerega del je tudi šola 

vožnje, in dodaja, da voznika, ki ima demenco, ne morejo zavrniti, saj je merilo zdravniški pregled in 

samo zdravnik je tisti, ki lahko zapiše določene omejitve.  

Pri starejših ljudeh se tako pogosto zgodi, da jim dovolijo vožnjo le v lokalnem okolju, na cesti, ki jo 

dobro poznajo. »Seveda pa v primeru, ko opazimo, da oseba ni primerna za vožnjo, ji to tudi povemo, 

pa čeprav je marsikdo ob tem užaljen. Načeloma pa težav s starejšimi vozniki ni več, kdor je želel 

opraviti vozniški izpit, ga je že pred leti. Sem pa vesel, ker vidim vedno več starejših, ki kritično 

presodijo, da niso več sposobni za vožnjo, in častno ugotovijo, da je lahko tudi vožnja z avtobusom 

prijetna,« še pravi Brane Lotrič. 

Kako je živeti z demenco, dobro ve Škot James McKillop, ki svoje izkušnje ni skrival: »Imel sem 

težave med vožnjo, sploh na krožiščih. Pogosto sem prepoznal znak, a nato že naslednji trenutek 



pozabil, kam moram iti. Žena zato ni več hotela z mano na pot, pa čeprav nikoli nisem povzročil 

prometne nesreče. Nato so mi diagnosticirali demenco. Najprej so mi dovoljenje podaljšali za tri leta, 

nato pa sem ga izgubil. Počutil sem se, kot bi mi kratili človekove pravice, bil sem žalosten, saj so mi 

odvzeli del svobode in samostojnosti.« Imel je srečo v nesreči, da živi na Škotskem, kjer je dovoljeno, 

da lahko vsake toliko časa vseeno sede za volan in vozi po zapuščeni letališki stezi. Dovolj, da 

zadovolji željo po uživanju v vožnji. 

 

 

 

LETNA KONFERENCA ALZHEIMER EUROPE V KOPENHAGNU 

  

V Kopenhagnu je od 31. oktobra do 2. novembra potekala letna 26. konferenca Alzheimer 

Europe, ki so se je aktivno udeležili tudi predstavniki Spominčice. Leta 2015 je Ljubljana gostila 

jubilejno 25. letno konferenco Alzheimer Europe. Spominčica je bila soorganizatorka tega 

dogodka. 

Letošnje v Kopenhagnu se je udeležila danska ministrica za zdravje Sophie Lohde in princesa 

Benedikta Danska, ki je bila pokroviteljica konference. Poleg predstavnikov Spominčice je bilo med 

delegati še nekaj predstavnikov iz različnih področij, ki se ukvarjajo z demenco. Konference  se je 

udeležilo 700 delegatov iz 39 držav. 

Alzheimer Europe je na tokratni konferenci dobila tudi novo predsednico. Dosedanjo, Nemko Heike 

von Lützau-Hohlbein, je zamenjala Čehinja Iva Holmerova. Predsednica Spominčice, Štefanija L. 

Zlobec pa je bila ponovno izvoljena v Upravni odbor Alzheimer Europe. Nova predsednica  Evropske 

delovne skupine bolnikov z demenco je Helen  Rochford Brennan, ki je na tem mestu zamenjala zelo 

aktivno in reprezentačno Helgo Rohro z diagnozo levy body demenco. Žal pa v 11-članski delovni 

skupini, ki jo je zapustil Bojan Španja zaradi napredovanja bolezni, nimamo več slovenskega 

predstavnika. 

Prihodnja konferenca bo od 2. do 4. oktobra 2017 v Berlinu. 

     

http://www.spomincica.si/?p=7553
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/11/KOPENHAGEN.jpg
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/11/IMG_20161102_093307.png


Spominčica se je predstavila tudi z dvema plakatoma in na sliki je eden izmed njiju. Na sliki je 

poster aktivnosti Spominčice  “Živeti z demenco doma”, v okviru katerega naši prostovoljci – 

družabniki obiskujejo osebe z demenco na njihovem domu in z njimi aktivno  preživljajo prosti čas. 

Aktivnost smo oblikovali v okviru istoimenskega projekta, sofinanciranega s sredstvi norveškega 

finančnega mehanizma, v katerem so sodelovali tudi norveški partnerji Ageing and health in javni 

zavod Cene Štupar. Na sliki je predstavnica norveških partnerjev Kari Midtbo Kristiansen in generalni 

sekretar Spominčice David Krivec. 

 

 

IZŠLA JE NOVEMBRSKA ŠTEVILKA REVIJE “DEMENTIA IN EUROPE” 

  DEMENTIA IN EUROPE je publikacija evropske organizacije Alzheimer 

Europe, ki izide dvakrat na leto. Tokratna številka je namenjena nacionalnim strategijam in zato je v 

njej tudi obsežen članek o Nacionalni strategiji za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2020. 

Omenjeno pa je tudi, da SPOMINČICA prihodnje leto praznuje 20 let obstoja in delovanja. 

Publikacija je izšla tik pred začetkom letne  26. konference Alzheimer Europe, ki bo potekala v 

Kopenhagnu od 31. oktobra do 2. novembra. Spomnimo, lanska zelo uspešna, jubilejna 25. konferenca 

je potekala v ljubljanskem Cankarjevem domu v soorganizaciji Spominčice – Alzheimer Slovenija in 

se je je udeležilo 600 delegatov iz 45 držav. 

 

 

 GLEDALIŠKA PREDSTAVA NA MIKLAVŽEV VEČER 

 

Spominčica – Alzheimer Slovenija bo na Miklavžev večer, 5. decembra, v Plesnem teatru 

Ljubljana gostila predstavo z naslovom: “Kje sem ostala?”  Gre za predstavo, ki jo je pripravil 

KUD Transformator, ki že nekaj časa uspešno sodeluje s Spominčico. Predstava »Kje sem 

ostala?« govori o razvoju demence skozi dve perspektivi – osebno in družbeno. Interpretira intimni 

svet starejše gospe, ki se počasi izgublja v svojih spominih in se vedno manj zaveda 

sedanjosti. Predstava je zelo uspešna in je bila izvedena v Ljubljani ter v več krajih po Sloveniji, 

kot tudi v sosednjih državah. 

Avtorji besedila: Nina Šorak, Urša Adamič, Marinka Štern, Iztok Drabik Jug 

Režija: Nina Šorak 

http://www.spomincica.si/?p=7527
http://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-magazines
http://www.spomincica.si/?p=7614
http://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-magazines
http://www.spomincica.si/wp-content/uploads/2016/11/PREDSTAVA.png


Dramaturgija: Urša Adamič 

Igra: Marinka Štern in Iztok Drabik Jug 

Video: Pila Rusjan 

Scenografija: Aleksander Vujović 

Oblikovanje luči: Janko Oven 

Strokovna pomoč: Vid V. Vodušek 

Oblikovanje: Mina Arko 

Več o tej preprosti, vsakdanji zgodbi odnosa mame in sina, ki predstavita osebno, družinsko in 

družbeno perspektivo ob tej bolezni, si lahko pogledate na: 

https://www.youtube.com/watch?v=iZGgc5GroaY 

 

 
 

ALZHEIMER CAFE - GOSTILNA ŠESTICA 

VSAK TRETJI ČETRTEK V MESECU ob 18:00 

STROKOVNA PREDAVANJA O DEMENCI, POGOVORI IN DRUŽENJE 

NE POZABITE PRITI! 

                                                       Spominčica – Alzheimer Slovenija 

                                                          Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

                                      01 25 65 111 | info@spomincica.si www.spomincica.si 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ   SVOJCEM 

VSE POTREBNE INFORMACIJE ZA SVOJCE O DEMENCI TAKOJ PO DIAGNOZI 

VSAKO  1. SREDO V MESECU 

 

 

SVETOVALNI TELEFON  059 305 555  

VSAK DELOVNIK OD 12. DO 15. URE 

 

POSVETOVALNICA ZA DEMENCO 

OSEBNO SVETOVANJE IN ZAGOVORNIŠTVO ZA OSEBE Z DEMENCO IN NJIHOVE 

SVOJCE V PROSTORIH SPOMINČICE 

 

PRIDRUŽI SE NAM 

https://www.youtube.com/watch?v=iZGgc5GroaY
mailto:info@spomincica.si
http://www.spomincica.si/


VKLJUČI SE V SPOMINČICO KOT PROSTOVOLJEC/KA IN NAM POMAGAJ PRI 

IZVEDBI AKTIVNOSTI! 

Info:   01 25 65 111 ali info@spomincica.si 
 
 

POMAGATE lahko tudi 

Kot fizična oseba SPOMINČICI namenite 0,5% dohodnine. 

Donirate na TRR Spominčice: SI56 0205 6005 1100 513, davčna št. 58674721. 

 

Nevladno humanitarno društvo Spominčica – Alzheimer Slovenija, je leta 1997 ustanovil dr. Aleš Kogoj, dr. 

med., spec. psih. Glavna naloga Spominčice je, da pomaga svojcem obolelih za demenco, ki so pri tej več let 

trajajoči bolezni izpostavljeni velikemu psihičnemu, fizičnemu in čustvenem izgorevanju ter socialni 

izključenosti. Z javnim delovanjem družbo osvešča o demenci in prispeva k zmanjšanju stigme te bolezni. 

Spominčica – Alzheimer Slovenija izvaja program »Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju«, ki je 

oblikovan skladno s smernicami Alzheimer Europe in Alzheimer's Disease International. 

 

 

mailto:info@spomincica.si
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