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Tolmin, 17. 5. 2019 
 
 
Priložnosti srebrne ekonomije za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)  
 
Srebrna ekonomija je del ekonomije, ki je usmerjena v proizvodnjo in prodajo blaga in 
storitev za starejšo populacijo (55+). Proces staranja prebivalstva močno vpliva na trg. 
Povečuje se povpraševanje starejših po določenih izdelkih in storitvah kot so npr. živilski 
izdelki, zdravstvene storitve in storitve dobrega počutja, storitve s področja turizma, 
pametni domovi, izdelki in storitve, ki so povezani z robotiko in s prevoznimi storitvami. 
Medtem ko je ponudba podjetij, ki take storitve in izdelke ponujajo, pravzaprav še vedno 
skromna. V tej tržni niši lahko predvsem MSP prepoznajo priložnosti za rast in razvoj s 
tem, da oblikujejo nove in inovativne izdelke in storitve, ki bodo zadovoljevale potrebe 
starejših. 
 
V nadaljevanju izpostavljam par primerov dobrih praks podjetij v EU, ki že ponujajo svoje 
izdelke in storitve tej populaciji: 
 

• V Španiji – San Hermenegild so zgradili luksuzni dom za starejše občane, ki 
razpolaga s kapacitetami za oskrbo 240 ljudi. Varovancem tako še dejavnim kot 
tudi tistim, ki so v celoti odvisni od tuje pomoči poleg osnovne oskrbe ponujajo še 
dodatne luksuzne storitve zdravstvene nege, družbenega in socialnega življenja. 
Te storitve poleg zaposlenih izvajajo tudi zunanji izvajalci, predvsem mikro in mala 
podjetja. 

• Na Nizozemskem deluje podjetje Smart Homes, ki ponuja tehnološke rešitve za 
pametne hiše – pametni domovi. 

• V Sloveniji podjetje Smart Com d.o.o. ponuja multimodalni sistem »MoveCare« za 
podporo samostojnemu bivanju starostnikov v domačem okolju. Podjetje 
Telekom Slovenije d.d. že nekaj časa ponuja storitvi eZdravje in eOskrba, ki 
starejšim, pa tudi invalidom in bolnikom s pomočjo IKT omogočata, da so 
samostojni in da tudi dlje časa bivajo v domačem okolju. Svojci pa so z uporabo teh 
naprednih tehnologij lahko bolj mirni. Prav tako je v Posočju svojo poslovno 
priložnost pri zadovoljevanju potreb starejših prepoznal tudi samostojni podjetnik 
Aljaž Jereb - Oskrba Posočje, ki dostavlja tople obroke starostnikom na domu, pa 
tudi ostalim naročnikom na območju Kobarida, Tolmina in Mosta na Soči. 

 
Tudi v okviru projekta » Silver SMEs« (Interreg Europe), ki ga izvaja Posoški razvojni 
center, slovenski projektni partner, si prizadevajo podjetja spodbuditi k oblikovanju 
novih in inovativnih izdelkov ter storitev, ki so in bodo potrebne za zadovoljevanje potreb 
starejših. 
Vezano na to tematiko vabijo na mednarodno konferenco z naslovom Srebrna 
ekonomija – Priložnosti in izzivi za MSP, ki bo potekala v četrtek, 23. maja 2019 ob 9.uri 
v prostorih Kinogledališča Tolmin. V sklopu konference se bodo lahko podjetja in 
podjetniki, seznanili s stanjem srebrne ekonomije ter programi in politikami v pomoč 
razvoju srebrne ekonomije v Sloveniji. Prisluhnili bodo lahko tudi uspešnim zgodbam 
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podjetij in organizacijam iz Finske, Nizozemske, Španije in Švedske, izkoristili priložnosti 
za mreženje ter izmenjavo dobrih praks med podjetji in podjetniki. 
 
Viri:  

− https://www.prc.si/mednarodni-projekti/silver-smes 
− SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018 - https://www.prc.si/socasnik/socasnik-2 
− https://www.rtvslo.si/zdravje/bolezni-zdravila/eoskrba-in-ezdravje-starejsim-in-bolnikom-

omogocata-samostojnejse-zivljenje/459085 
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