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POVZETEK 
 
S temo staranja prebivalstva se ukvarjam zaradi tega, ker se družba v Republiki Sloveniji (RS) 

naglo stara in ker moramo preučiti posledice njenega staranja. Zanima me predvsem, ali smo 

v RS pripravljeni na velik delež prebivalstva, starejšega od 65 let, ki ga bo leta 2050 približno 

31% oz. bo ljudi, starejših do 65 let, približno 570.000? Kdo bo zanje skrbel, kje bodo 

nastanjeni, bodo prejemali pokojnine, ki bodo zadoščale za dostojno preživetje? Da bi to 

ugotovila, proučujem naslednje:  

V prvem poglavju uvajam temo obravnave. V drugem poglavju predstavljam cilje 

raziskovanja in hipotezo ter metodološki načrt. V tretjem poglavju obravnavam starost in 

staranje posameznika. Predstavljam teorije in vrste starosti ter se osredotočam predvsem na 

sociološke in psihološke vidike staranja. Na koncu opišem še družino in starega človeka. V 

četrtem poglavju obravnavam pojav staranja prebivalstva v RS. Predstavljam vzroke staranja 

ter se osredotočam na posledice, ki jih prinaša starajoča se družba. V petem poglavju orišem 

prehod iz tradicionalne v moderno in postmoderno družbo ter primerjam oskrbo starejših 

nekoč in danes. V šestem, najobsežnejšem delu diplomskega dela, obravnavam razvoj varstva 

starejših v RS do danes ter njegove bistvene usmeritve in cilje. Predstavljam storitve v okviru 

socialnega varstva, torej različne mreže storitev v bivalnem okolju starejših in institucionalne 

storitve, ter storitve v okviru zdravstvenega varstva. Na koncu predstavljam še dodatne in 

dopolnilne programe namenjene oskrbi starejših. V predzadnjem t.i. pedagoškem delu 

predstavljam predlog izpeljave učne enote za osnovno šolo. Predstavljena je učna enota o 

prehrani starostnika, ki je vključena v izbirni predmet Načini prehranjevanja. Učna enota je 

del teme Prehrana v različnih starostnih obdobjih.  

V sklepnem poglavju povzemam ugotovitve, do katerih sem prišla. Ugotavljam, da v RS 

nismo pripravljeni na visok delež prebivalstva, starejšega od 65 let. To prekomerno 

obremenjuje družino in znotraj družine ženske. V RS moramo vzpostaviti model  

omogočajoče socialne države, če želimo razbremeniti družino in vzpostaviti gospodarstvo, ki 

bo sploh omogočalo vzdrževanje pokojninske blagajne oz. ohranilo model socialne države, ki 

je v pomoč vsemu prebivalstvu.  

Ključne besede: staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, dolgotrajna 

oskrba starejših v RS, družina, omogočajoča socialna država 

 



SUMMARY  
 
In my diploma I have been dealing with the topic of society aging because the share of older 

population in the Republic of Slovenia (furthermore Slovenia) has been increasing in recent 

years and the consequences of this process have to be studied very closely. The main issue is, 

whether Slovenia is prepared for a large share of population older than 65 years. In 2050 this 

group will represent approximately 31% of the total population, which means that 570.000 

people will be older than 65 years. With the aim to find out who will provide care for these 

people, where will they be accommodated, will they receive pensions that will do for normal 

life; I have conducted a study and present the topics below.   

The theme of this study is presented in the first chapter. The goals of the research and the 

hypothesis as well as methodology plan are included in the second chapter. Chapter no. 3 

deals with the age and the aging process of human being. Theories and types of age are 

depicted with emphasis on sociological and psychological aspects of aging including 

descriptions of a family and of an old person. In the fourth chapter the phenomenon of aging 

in Slovenia is presented. I deal with the causes of aging and focus on consequences, which 

result from aging society. Chapter no. 5 describes the transition from traditional into post-

modern society and gives the comparison between ancient and current elderly-people care.   

In chapter no. 6, the most comprehensive part of my diploma, I deal with the development of 

elderly-people care in Slovenia to date and its main directions and goals. This includes 

services in the scope of social security, different networks of services available in the living 

environment of elderly people, institutional services and services provided in the scope of the 

social security. At the end I present additional and supplementary programs for elderly 

people, where in the chapter before last – pedagogical chapter - I included the proposal for 

execution of a learning unit in a primary school.  A learning unit on nutrition of an old person, 

which is an alternative school subject »Manners of nourishing«, is presented.  A learning unit 

is a part of the theme »Nutrition in different age periods«.   

My findings are summed up in the final chapter. I establish that Slovenia has not been 

prepared yet for an increased share of population, older than 65 years.  This represents an 

excessive burden for the family, where women are specially affected in the families. In 

Slovenia it is necessary to establish a model that will create a social state in case we want to 

relieve the families from obligations and to set up the economy, which will enable functioning 



of a pension fund and thus maintain the model of a social state, which is beneficially for all 

society.  

Key words: population aging, causes and consequences of population aging, long-term care 

of elderly people in Slovenia, family, enabling welfare state 
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1 UVOD 

Vsak človek potrebuje za zdrav razvoj in kakovostno življenje toleranten, prijazen in spoštljiv 

odnos tako v družini kot tudi v širšem socialnem okolju. Vprašanje pa je, ali so družinski 

člani, strokovnjaki in razni izvajalci programov za starejše, osveščeni in poučeni, kako 

komunicirati s starejšimi ljudmi oziroma kako jim pomagati. Ali so vsem poznane človekove 

pravice in temeljne svoboščine, ki naj bi bile namenjene vsem ljudem in hkrati tudi osnova za 

odgovorno vedenje posameznika ali skupin? 

Z naraščanjem števila starejših je med njimi tudi vse več takih, ki so odvisni od storitev raznih 

institucij in storitev okolja. Starejši se pogosto soočajo z nemočjo, nimajo dostopa do 

potrebnih informacij, do storitev in programov, ovire so v dostopu prevoznih sredstev ipd. 

Srečujejo pa se tudi z negativnimi pojavi, kot so podcenjevanje, zloraba, nasilje, 

zanemarjanje, diskriminacija v družinskem in prav tako družbenem okolju. Soočajo se s 

stereotipi do starosti, kot na primer, da so starostniki neuki, nerodni, gluhi, tečni, vsi bolni ter 

potrebni varstva. Starost nedvomno prinaša določene omejitve, ki pa pri večini ljudi prihajajo 

počasi. Starejši ljudje imajo zelo različne potrebe, potrebujejo individualni, strokovni ter 

spoštljiv pristop vseh, s katerimi prihajajo pri zadovoljevanju svojih potreb v stik. Vendar so 

po drugi strani, tudi izkušeni, modri... 

V naslednjih petindvajsetih letih, ko se bo vsaka od sedanjih generacij postarala za eno 

generacijsko obdobje, se bo po vsem svetu in tudi pri nas delež starega prebivalstva dvignil na 

eno tretjino celotnega prebivalstva. V ostarelih družbah pa tako spremenjena starostna 

struktura prinaša s sabo velike spremembe. Ves svet se mora že danes začeti pripravljati na 

povečan delež starega prebivalstva, v nasprotnem primeru bo to lahko eden večjih socialnih 

problemov. Sedanja srednja generacija še lahko poskrbi za boljše medčloveške in 

medgeneracijske odnose ter za manjšo osamljenost na svoja stara leta, če se odloči za 

zavestno in intenzivno pripravo na svojo starost. V ta namen si mora izoblikovati nove 

sodobne programe in socialne mreže za različne materialne in nematerialne potrebe v starosti. 

V tradicionalni družbi je starostnikom nudila materialno varnost njegova družina, deloma pa 

tudi njihova soseska in sorodstvo. Razvita industrijska družba pa je materialno varnost 

starejših ljudi socializirala. Države danes omogočajo starostnikom moderne socialne mreže 

javnih programov, to so pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje  za 
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nego v starosti, pravico do socialnih prejemkov, vzpostavljene pa so tudi mreže domov in 

drugi programi za starejše. Države se na pospešeno staranje prebivalstva pripravljajo tudi na 

področju stanovanjske oskrbe. Še vedno prevladuje prepričanje, da je starostnike potrebno 

čim dlje zadržati v domačem okolju, vendar pa tempo sodobnega življenja to velikokrat 

onemogoča. Zdaj je bistvenega pomena, da se vzpostavi čim širša mreža na področju 

stanovanjske oskrbe. 

Podaljševanje pričakovane življenjske dobe je zlasti posledica znatnega napredka na 

gospodarskem, socialnem in zdravstvenem področju, zaradi česar lahko ljudje kot kdaj koli 

prej upravičeno upajo in pričakujejo daljše, udobnejše in varnejše življenje. Podaljševanje 

življenjske dobe tako po eni strani pomeni enega največjih dosežkov družbe 20. stoletja, po 

drugi strani pa te spremembe s seboj prinašajo številne ekonomske in socialne izzive, s 

katerimi so soočene evropske in nacionalne politike. Naj med njimi omenimo samo vpliv na 

prihodnjo gospodarsko rast, na produktivnost in na trg dela, saj demografske projekcije 

napovedujejo zmanjšanje števila aktivnega prebivalstva. Spremenjena starostna struktura 

prebivalstva bo po pričakovanjih povzročila tudi veliko povečanje javnih izdatkov, povezanih 

s staranjem prebivalstva, zlasti izdatkov za financiranje pokojnin, zdravstvene oskrbe in 

dolgotrajne oskrbe. To odpira številna vprašanja dolgoročne vzdržnosti sistemov socialne 

zaščite in s tem vprašanja solidarnosti in sožitja med generacijami. 

Demografske spremembe že sedaj pomembno vplivajo na družbeno in gospodarsko življenje, 

v prihodnje pa bo ta vpliv še izrazitejši. Da bi se Republika Slovenija (RS) lahko ustrezno 

spoprijela z izzivi, ki jih pred njo postavlja spreminjajoča se starostna struktura prebivalstva 

in nekatere druge z njo povezane spremembe v družbi, mora ukrepati tako na normativni kot 

na stvarni ravni. RS gre sicer glede pozornosti za kakovostno staranje v korak s svetovnimi in 

z evropskimi tokovi. Vsekakor je potrebno omeniti Strategijo varstva starejših do leta 2010-

solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva, ki je odgovor Republike Slovenije na 

staranje prebivalstva in na evropske zahteve po skrbi na novo solidarnost. Vendar statistike 

kažejo drugačno sliko realnosti. Dolge čakalne vrsta za sprejem v domsko varstvo, slaba 

pokritost pomoči na domu, neurejenost dolgotrajne oskrbe ter slab socialno ekonomski 

položaj starostnikov so le nekateri izmed problemov, s katerimi se srečujejo ljudje v tretjem 

življenjskem obdobju. Potrebno je pričeti z ukrepanjem. Kasnejše kot bo ukrepanje, tem bolj 

drastični bodo ukrepi.  
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2 METODOLOŠKI NAČRT 

2.1 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 

Struktura diplomskega dela je naslednja: v prvem in drugem delu so predstavljeni cilji 

raziskovanja in hipoteza ter metodološki načrt. 

V nadaljevanju diplomska naloga obravnava starost in staranje posameznika. Opisani so 

različni vidiki in teorije staranja ter predstavljena družina in star človek, saj je družina v 

življenju starega človeka pomembna postavka, ki mu pomeni primarno varnost. Za ohranjanje 

pristnih družinskih odnosov ni pomembno kje star človek živi. Naj bo to skupaj z družino, 

sam ali pa v domu za starejše, pomembna je le volja, razumevanje in ljubezen z obeh strani, 

torej starega človeka in njegove družine.  

Opredeljen je pojav staranja prebivalstva v Republiki Sloveniji, kateri prinaša številne 

spremembe v sodobno življenje. Demografski proces staranja se kaže na številnih področjih in 

pojavljajo se vprašanja s področja zdravstvene in socialne zaščite starejšega prebivalstva. 

Vzrokov za staranje prebivalstva je več in najbolj opazni so natančneje opisani v samem 

diplomskem delu. Staranje prebivalstva prinaša tudi številne posledice, izpostavljene so 

predvsem ekonomske posledice prebivalstva, saj se le-te posledično nanašajo na samo  

področje socialne varnosti. Zanimiva je ugotovitev, da delež starejših od 65 let v Sloveniji že 

presega delež prebivalstva mlajšega od 14 let. Podaljšuje pa se tudi življenjska doba, tako 

moških kot tudi žensk, zato v prihodnosti resnično lahko pričakujemo naglo in precejšnjo rast 

deleža starega prebivalstva. 

V nadaljevanju je opisan prehodu iz tradicionalne v moderno in postmoderno starajočo se 

družbo in primerjava oskrbe starejših nekoč in danes. Čeprav se države zavedajo, da so 

starostniki zapostavljeni in želijo, da bi le-ti čim dlje živeli v svojem domačem okolju, pa 

življenja starostnikov danes ne moremo primerjati z njihovim življenjem v tradicionalni 

družbi. Včasih so starejše in mlajše generacije živele v sožitju, se učile ena od druge in si 

pomagale tako v materialnem kot nematerialnem smislu. Danes pa tempo življenja 

onemogoča takšen način bivanja in starejše generacije so se primorane umakniti ter starost 

preživljati v različnih, njim prilagojenih bivanjskih oblikah. 
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Najobsežnejši del diplomskega dela zajema temo razvoja varstva starejših v RS. Predstavljen 

je razvoj varstva starejših do danes in njegove bistvene usmeritve in cilji. Ker se poudarja, da 

je treba starejše osebe čim dalj ohraniti v njihovem okolju, se je razvila mreža storitev v 

bivalnem okolju, ki obsega pomoč na domu in varstvo na daljavo, ki se izvaja s pomočjo 

centrov za pomoč na domu. Zaradi močno razvite tehnologije, se varstvo starejših danes lahko 

opravlja na daljavo preko t.i. telecentrov, ki naj bi prispevali k večji kvaliteti življenja, 

omogočili naj bi samostojnejše bivanje v lastnem okolju, večjo dostopnost in kakovost 

socialnih storitev, prav tako pa naj bi bila zagotovljena boljša dostopnost do nekaterih 

socialnih servisov, neodvisno od geografske oddaljenosti. V nadaljevanju je opisana  

institucionalna mreža storitev za starejše, ki jim nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali 

lastne družine. Sem spadajo dnevni centri, varovana stanovanja, stanovanjske zadruge, 

oskrbniške družine, hišne skupnosti in domovi za starejše, katerim je namenjeno več 

pozornosti. Poudarek je tudi na storitve v okviru zdravstvenega varstva, kamor spadajo 

patronažno varstvo in paliativna oskrba, ki pa je v RS, na področju socialnega varstva, zelo 

slabo razvita. Za starejše ljudi so poleg bivanjskih pogojev pomembni tudi dodatni in 

dopolnilni programi, ki jim omogočajo vključitev v družbo preko dnevnih aktivnosti in 

preprečujejo socialno izključenost.  

V predzadnjem t.i. pedagoškem delu je predstavila predlog izpeljave učne enote za osnovno 

šolo. Predstavljena je učna enota o prehrani starostnika, katera je vključena v izbirni predmet, 

Načini prehranjevanja. Izbirni predmet se izvaja v devetem razredu osnovne šole in učencem 

prikaže kako se morajo starejši, zaradi samega procesa staranja in posledično različnih 

bolezni, prehranjevati drugače kot pa oni sami. V določeni meri ta predmet že nakaže 

učencem, da se je na starost  potrebno začeti pripravljati že v zgodnjih, mladih letih. 

Sledi razprava o položaju in oskrbi starejših danes, kakšne so poglavitne posledice staranja 

prebivalstva in kako se le-te v prihodnosti lahko samo še stopnjujejo. V RS nismo pripravljeni 

na visok delež starejšega prebivalstva. Nujno se mora vzpostaviti model omogočajoče 

socialne države, da se družina razbremeni in vzpostavi gospodarstvo. Ker se prebivalstvo 

stara, bi bilo smiselno razmišljati tudi o izobraževanju oz. vzpostavitvi študijske smeri za 

pridobivanje znanja na področju celotne oskrbe starejših oz. za pridobivanje koncesij za 

vodenje podjetij na področju oskrbe starejših. To pa bi seveda predstavljalo tudi dobro tržno 

nišo za zaposlovanje.  
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2.2 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNI CILJI 

V zaključnem delu diplomskega dela bom tudi potrdila ali zavrnila naslednjo hipotezo: 

1. Model dolgotrajne oskrbe starejših v Republiki Sloveniji je zelo slab in neučinkovit, 

saj bodo posledično starejši v prihodnosti vse bolj postajali breme družbi in še v večji 

meri družini. 

Zgornjo hipotezo bom preverjala s pomočjo realizacije ciljev na področju obsega oziroma 

kapacitet naslednjih indikatorjev: domov za starejše, varovanih stanovanj, pomoči na domu in 

patronažne službe. Poleg le-teh pa me bo zanimala tudi politika sistema zavarovanja za 

dolgotrajno oskrbo in socialna ureditev glede staranja prebivalstva v Republiki Sloveniji, 

dejansko stanje in posledice starajoče se družbe ter predvidene posledice v prihodnje.  

Cilj pričujočega diplomskega dela je predstaviti trenutno problematiko starajoče se družbe v 

Republiki Sloveniji ter ugotoviti v kolikšni meri je Slovenija pripravljena na pospešeno 

staranje prebivalstva v prihodnosti. 

 

2.3 METODOLOGIJA 

Pri diplomskem delu so uporabljeni naslednji metodološki pristopi: 

• Analiza primarnih virov: zakonodaje s področja socialnovarstvenih storitev, strategije 

varstva starejših, resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva starejših 

• Analiza sekundarnih virov: znanstvene monografije, poročil in člankov v povezavi z 

raziskovalnim področjem 

• Analiza internetnih virov 
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3  STAROST IN STARANJE 

Skorajda vsi ljudje bi radi dočakali starost, nihče pa si ne želi biti star. Veliko klasičnih 

piscev, med drugim Shakespeare in Sofokles, nam staranje predstavlja kot sopomenko za 

telesno in mentalno propadanje, senilnost ipd. »Pa starost prileze na skrivaj in te trdo objame, 

razbije te in vrže v kraj, iz rok ti veslo vzame« (Shakespeare, 1956). 

»Zadnji pa prizor te čudne mnogolične zgodbe je drugo otroštvo, sama pozabljivost, brez zob, 

oči, okusa in brez vsega« (Shakespeare, 1954). 

»Starost ogabna, brez moči, nedružabna, sovražna starost, v kateri se združi vse hudo, 

najhujše bolečine« (Sofokles, 1922).  

Bolezni možganov pri starostnikih, npr. različne vrste dementnosti, nedvomno predstavljajo 

zlasti danes velik problem. Prav tako se s staranjem pojavijo pešanje telesnih funkcij in 

pogostejše kronične bolezni. Vendar so po drugi strani danes pogoste podobe telesno 

treniranih, zagorelih starostnikov, ki redno rešujejo sudoku in se udejstvujejo v vseh pogledih, 

tudi s pomočjo najrazličnejših tablet, gelov, hormonov, multivitaminskih tablet in nenazadnje 

viagre. 

Kot navaja Accetto (1987, str. 6) je starost le ena od postaj v človekovem življenju na poti od 

rojstva do smrti. Je čas, ko se človek obrača nazaj, ko negira bodočnost, pomembni sta le 

preteklost in sedanjost. Človek postane nekakšna otroška hiša, za katero je svet preširok in 

pomembna je le bližja okolica. 

Ramovš (2003, str. 29) opredeli staranje kot dogajanje, ki poteka vse življenje, največji 

pomen pa ima v starosti. Besedo staranje uporabljamo, kadar govorimo o tem dogajanju pri 

posameznem človeku ne glede na to, koliko je star, in kadar govorimo o sožitju vseh treh 

generacij z vidika njihovega staranja. 

Nadalje Ramovš opredeli starost kot tretje življenjsko obdobje, ki je opredeljeno s 

kronološkega, funkcionalnega in doživljajskega vidika (Prav tam, str. 30).  
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Ramovš (2003, str. 74) deli starost v tri podobdobja: 

• Zgodnje starostno obdobje od 66. do 75. leta: v tem obdobju se človek pripravlja na 

upokojensko svobodno življenje, živi še zelo dejavno in je ponavadi v dobrem 

zdravstvenem stanju. 

• Srednje starostno obdobje od 76. do 85. leta: človek se pripravlja na upadanje svojih 

moči in zdravja, povečano je izgubljanje vrstnikov in smrt partnerja. 

• Pozno starostno obdobje po 86. letu starosti: po večini postaja odvisen od pomoči 

mlajših generacij.   

Staranje in starost se danes opazujeta v dveh vsebinsko različnih oblikah, in sicer staranje 

posameznika in staranje družbe. Pri prvem gre za življenjsko dobo, pri drugem pa za 

demografsko staranje oz. staranje prebivalstva (Cijan, 2003, str. 33). 

Staranje je vseživljenjski proces. Obsega kronološko staranje, ki poteka linearno s koledarjem 

in nanj človek nima vpliva, funkcionalno staranje organov in sposobnosti, na katerega imajo 

sorazmerno velik vpliv sam človek z načinom življenja in razmere v okolju, ter človekovo 

osebno doživljajsko staranje. Politike ter programi in ukrepi za kakovostno staranje se torej ne 

morejo omejevati le na starostno obdobje po 60. ali 65. letu, da so lahko dolgoročno uspešni. 

Sama mislim,da so za kakovostno staranje bistvenega pomena vzgoja in pridobivanje 

ustreznega odnosa do življenja, katerega sestavni del je starost, ter s tem do lastne (prihodnje) 

starosti in priprave nanjo, ter sposobnost vseh generacij za solidarno medsebojno sožitje. 

Vzgoja za zdravo, aktivno in poglobljeno človeško preživljanje starosti torej na različne 

načine zajema mlado, srednjo in tretjo generacijo.  

V svojem priročniku Skupine starih za samopomoč  Ramovš (1992) posebej opredeljuje izraz, 

ki ga uporabljamo danes za starega človeka. Množica izrazov - starejši, ostareli, človek v 

tretjem živ1jenjskem obdobju idr. samo opozarjajo na to, da se besede star izogibamo, tako 

kot nam sam pojem staranje, starost, biti star pomeni nekaj, kar je manj vredno, o čemer ne 

govorimo radi, čemur bi se radi izognili. Trstenjak pravi da je razlog za tako izogibanje 

predvsem v tem, ker pojmujemo smrt in vse kar je povezano z njo - tudi staranje kot tabu, 

enako kot je v začetku stoletja to predstavljalo rojstvo, spolnost in vse kar sodi k temu. 

Sodobna gerontologija in gerontogogika uvajata izraz star človek, ki je edini primerni za 

uporabo. Zelo nevtralen in lep slovenski izraz za ustanovo, kjer bivajo stari ljudje, je Dom za 

stare. Tudi tega se danes še zelo izogibamo, saj v večini uradnih nazivov ni besede star 

človek; so le starejši občani, upokojenci, oskrbovanci, ljudje, ki počivajo ipd.  
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Če so starost še par desetletij nazaj vsi starostniki (pa tudi mlajši) doživljali na bolj ali manj 

enoten način, se je v vseh razvitih sodobnih družbah, tudi v Sloveniji, pojavila diferenciacija 

načinov staranja oz. življenjskih slogov v starosti. Še več, videti je, da se nam pred očmi 

dogaja znaten, pomemben in prodoren premik k prevrednotenju staranja in starosti. Dandanes 

je postalo več kot očitno, da starost ne pomeni več grdote, brezzobosti, senilnosti, 

aseksualnosti, inkontinentnosti, nemoči, obnemoglosti, zapečkarstva, socialne izoliranosti; 

skratka črnih rut in palic; temveč starost je postala obdobje človeškega razvoja brez primere, 

ki s spremenjenimi podobami in z dejavnostmi počasi spreminja vrednote celotne kulture. 

Vedno več ljudi doseže starost dobrega zdravja s sorazmerno veliko kupno močjo in so »fit« 

za participacijo.  

 

3.1 TEORIJE STARANJA 

Požarnik (1981) v svoji knjigi Umetnost staranja navaja, da je problem staranja in starosti 

vedno živ in se pojavlja, čeprav v različnih oblikah, odkar obstaja človeštvo. Omenja tri vrste 

vzrokov staranja: biološki, psihološki in sociološki vzroki staranja. Vsaka od njih razčlenjuje 

staranje iz svojega zornega kota. Seveda je s tem povezano tudi veliko različnih opredelitev 

staranja. Omejila se bom predvsem na njegove opredelitve teorij staranja. 

Biološke teorije staranja temeljijo na tem, da je staranje posledica nekega dogajanja v 

samem organizmu, pa tudi bolezni, poškodb in slabih življenjskih pogojev. Zagovorniki 

bioloških teorij staranja zastopajo misel, da znotraj neke družbe ali kulture lahko rečemo, kje 

je meja starosti v ožjem pomenu besede, pa čeprav vemo, da procesi staranja ne prizadenejo 

vseh delov organizma hkrati in enako.    

                                                                                                                                              

Biološke teorije povezujejo procese staranja s pešanjem življenjskih funkcij organizma; ti 

procesi se končajo s smrtjo. Tako raziskovalci ločijo primarno staranje, ki ima vzroke v 

dednosti ter sekundarno staranje, ki je posledica travm in kroničnih obolenj. 

 

Gerontološka literatura navaja različne biološke teorije, vsaka od njih pa poudarja določeno 

področje človekovega funkcioniranja.  
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Psihološke teorije staranja izhajajo iz razvojnih teorij in iz teorij osebnosti. Torej, po teh 

teorijah je odvisno od stopnje zrelosti človekove osebnosti, kako se v starosti počuti, koliko 

samozaupanja, samostojnosti in življenjskega optimizma ima, kako se prilagaja in rešuje nove 

življenjske probleme in zahteve, kakšni so njegovi interesi, kakšne odnose z drugimi ljudmi 

lahko gradi in drugo. Tako lahko rečemo, da se osebnostno manj zreli in manj sposobni ljudje 

starajo prej, kot pa ljudje z veliko interesi, ki so bolj aktivni in samostojni. 

 

Zagovorniki psiholoških teorij staranja zavračajo misel, da se po določenem letu starosti 

človek postara. Nasprotno trdijo, da je človek toliko star, kolikor starega se počuti. Vendar pri 

tem opozarjajo na velike razlike med starimi ljudmi. 

 

Socialne teorije staranja ugotavljajo, da lahko razumemo spremembo osebnosti v procesu 

staranja le, če opazujemo odnos med posameznikom in njegovim socialnim okoljem. Po tej 

teoriji je posameznikovo počutje v starosti odvisno predvsem od pričakovanj okolja. Na 

počutje v starosti pa vplivajo tudi drugi dejavniki okolja, kot na primer stanovanjske razmere 

v katerih živijo, prometna zveza z okoljem, dohodek, širina in kvaliteta stikov ter drugo.   

Evolucijska teorija staranja se osredotoča na to, da je biološki smisel živega sveta v tem, da 

imajo organizmi plodne potomce. Mladiči so porok, da se vrsta (tudi človeška) ohranja. Ker je 

reprodukcijska faza omejena na mladost organizmov, je težko najti biološko poslanstvo za 

obdobje, ko so organizmi postarani. Pri človeku je lahko ta faza končana že pri dvajsetih. Saj 

poznamo primere babic in dedkov, ki so stari blizu 35 let (Požarnik, 1981, str. 11-13).  

Morda vprašanje »zakaj se staramo« za nestrokovnjake niti ni najpomembnejše. Veliko bolj 

pomembno vprašanje, vsaj po mojem mnenju, je kako ostati mladosten, vitalen, aktiven? 

Meni osebno je odgovor na to vprašanje bolj preprost. Z zdravim, telesno aktivnim načinom 

življenja in ustvarjanjem in/ali izbiranjem zdravju prijaznega biološkega, psihološkega in 

socialnega okolja. Živeti in delati v rizičnem in neprijaznem okolju ima namreč očitne 

negativne vplive na zdravje. Najboljša strategija je stalni trening mentalnih sposobnosti in 

vzdrževanje globokih osebnih stikov. V tem primeru velja, da je kakovost pomembnejša od 

kvantitete. Bolje je soustvarjati ljubeče okolje s peščico ljudi, ki so nam zelo blizu, kot z več 

ljudmi, ki so zgolj znanci. Pomembno je seveda imeti tudi dobre prijatelje, ki so sicer morda 

res samo prijatelji, vendar se z njimi lahko nasmejimo, imamo lepo in uživamo življenje. 

Strast v vsakem pogledu je pomemben dejavnik naše mladostnosti. 
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3.2 VRSTE STAROSTI 

V osnovi lahko starost opredeljujemo na tri načine (Hojnik-Zupanc, 1997, str. 4): 

• KRONOLOŠKO, to je, kolikor je človek star po koledarju,  

• BIOLOŠKO, to je, koliko je staro človekovo telo glede na pravilno delovanje 

osnovnih telesnih funkcij in celičnih presnov ter 

• PSIHOLOŠKO - DOŽIVLJAJSKO, to je, kolikor se človek počuti. 

 

Hojnikova (1999, str. 104-105) navaja tudi, da je v Sloveniji identificirana: 

mlajša skupina, opredeljena s kronološko starostjo od 60 (65) do 75 (80) let, za katero je 

značilna: 

• fizična in mentalna vitalnost,  

• zmanjšana aktivnost po upokojitvi, spremenjeni vzorci aktivnosti in smer socialne 

akcije (usmerjenost v družino),  

• skoraj v celoti so identificirani kot upokojenci,  

• ugodnejši socialno ekonomski status kot pri starejši skupini,  

• potrošniški način življenja,  

• racionalen pogled na prihodnost (za onemogle stare ljudi se jim zdi dom idealna 

rešitev) in  

starejša skupina, opredeljena s kronološko starostjo 75 let in več, za katero je značilno: 

• pogostejše zdravstvene težave,  

• zmanjšanje telesne dejavnosti in sposobnost komuniciranja z okoljem,  

• pogostejše izražanje osamljenosti pri ženskah kot pri moških,  

• večina v starejši skupini živi samih, medtem ko so mlajši bolj zaposleni z vnuki ali pa 

živijo z otroki,  

• socialno ekonomski status je slabši, kot pri mlajši skupini,  

• na svojo prihodnost gledajo emocionalno (izrazita je želja ostati čim dlje doma, edini 

izhod v primeru bolezni vidijo v domu za ostarele, izražajo pa bojazen o nezadostnih 

materialnih sredstvih za oskrbnino). 

Menim, da ima vsaka starostna doba svojo lepoto, svojo vrednost in svoje poslanstvo. Veliko 

ljudi doživlja svojo starost kot pot, ki vodi v smrt. Starost je treba doživeti kot sestavni del 

človekovega življenja. Veliko ljudi nikoli ne doseže te dobe. Kdor pa jo doseže, jo mora 

sprejeti z isto dobro voljo, kot je sprejemal mladost ali zrelo dobo. 
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3.3 SOCIOLOŠKI VIDIKI STARANJA 

3.3.1 STAROST IN UPOKOJITEV 

Starost se nikakor ne prične z upokojitvijo. Stara definicija, da upokojitev pomeni prekinitev 

delovnega razmerja zaradi nesposobnosti za delo, ne zadostuje več, saj se življenjska doba in 

s tem praviloma tudi obdobje vitalnosti podaljšuje. Čeprav se starost ne prične z upokojitvijo, 

pa na upokojitev lahko gledamo kot na dogodek, ki predstavlja konec formalne aktivnosti in 

hkrati začetek tretjega življenjskega obdobja (Kersnik Bergant, 1999, str. 96). 

Upokojitev je "izum" moderne dobe. Preproste plemenske in ruralne družbe je ne poznajo, 

ljudje delajo, dokler morejo, in to, kar morejo. V visoki starosti se omejujejo na čuvanje in 

nego otrok, kar je za pleme prav tako potrebno, kot denimo, ribolov. Vsako življenjsko 

obdobje ima zanje svoj smisel. Eksistencialne krize ne poznajo (Pečjak, 1998, str. 85). 

S sociološkega vidika pomeni upokojitev zelo pomembno spremembo in sicer spremembo 

statusa, torej spremembo iz formalne aktivnosti v neko novo obdobje, ki pa nikakor ne sme 

biti pasivno. Ta sprememba statusa pa ima vrsto posledic, še zlasti lahko bolečih, če na 

upokojitev nismo pripravljeni. Z obvezno upokojitvijo, ki je uzakonjena tudi pri nas, se lahko 

pojavi cel splet zdravstvenih in psihičnih težav pri prej popolnoma zdravih ljudeh. Vse to 

imenujemo upokojitveni sindrom. Šok ob upokojitvi, pa tudi kasnejša osamljenost sta razloga 

za pogostejše smrti pri starejši populaciji (Kersnik Bergant, 1999, str. 96-97).  

Priprava na upokojitev je zelo pomembna. Raziskave so pokazale, da imajo starejši delavci, ki 

so primerno pripravljeni na upokojitveno obdobje, v povprečju manj duševnih, 

psihosomatskih in socialnih problemov. (Požarnik, 1981, str. 89).  

Upokojitev je za nekatere »blagoslov«, posebno za ljudi, ki niso marali svojega dela ali ki so 

delo občutili kot breme. Če imajo konjičke, jim pomeni upokojitev vstop v novo, prijetnejše 

življenje. Drugače pa prenašajo upokojitev ljudje, ki so radi delali, posebno tisti, ki so 

»cveteli« pri svojem delu in našli v njem vsebino in smisel svojega življenja. Zanje je 

upokojitev težka frustracija, ki ji sledi huda in dolgotrajna depresija, lahko tudi upad duševnih 

funkcij. Z nekoliko ironije bi rekli, da se niso upokojili zato, ker so stari, marveč so se 

postarali zato, ker so se upokojili (Pečjak, 1998, str. 74). 
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Upokojitev je v današnji družbi najjasnejši mejnik med srednjimi leti in tretjim življenjskim 

obdobjem. Vsi prehodi so zahtevni in tudi tvegani časi v človekovem življenju, kot na primer 

porod, puberteta, osnovanje lastne družine, začetek službe, mena... Prehodi v življenju 

potrebujejo posebno pozornost in pripravo, da jih opravimo dobro in vstopimo v novo 

življenjsko obdobje z ugodnimi možnostmi. Po upokojitvi moderni človek preneha hoditi v 

službo. Mnogi ne znajo na pravi način zapolniti časa, ki so ga prej posvečali službi, tako da se 

jim neopazno prikrade v življenje nevarna praznina. Za te ljudi je življenje, če se lahko 

izrazim kar po njihovo, končano. Po upokojitvi se človeku večinoma precej zmanjša dohodek 

ter praviloma se mu zelo poveča nevarnost, da bo zdrsel kot nepomemben anonimnež na rob 

družbenega dogajanja, toda povečata se mu tudi prosti čas in svoboda, da s svojim časom in 

sposobnostmi razpolaga sam po svoji lastni odločitvi. Za tiste ljudi, katerim upokojitev 

predstavlja nekakšno odrešitev jim le-ta pomeni vstop v novo prijetnejše življenje. Lahko se 

ukvarjajo z marsikatero dejavnostjo, za katero prej niso imeli dovolj časa in zbranosti, npr. 

obiskujejo gledališke predstave, koncerte, spet berejo knjige, se ukvarjajo s športom, 

vključujejo se v razna društva,  hodijo na izlete, potovanja jogo, masaže, savne... Kot 

nekakšno učinkovito protisredstvo so jim tudi honorarna dela, dela "na črno" ali ukvarjanja s 

potomci. Sedaj jim univerze za tretje življenjsko obdobje in drugi izobraževalni programi 

omogočajo dodatno izobraževanje in nekateri lahko ujamejo to, kar so zamudili v življenju. 

Torej,  vsakdanje življenjske izkušnje kažejo, da se bolj kakovostno stara človek, ki se je na 

upokojitveni prehod pripravil in je svojo upokojitev sprejel kot nov izziv v življenju. K temu 

zelo pomagajo tečaji priprave na kakovostno življenje po upokojitvi, ki jih ljudje opravijo v 

letu pred upokojitvijo ali potem, ko so že upokojeni. To jim pomaga, da v sebi naravnajo 

krmilo v smiselno življenje po upokojitvi ter najdejo ravnotežje med domom in novo 

povezanostjo z družbo. 

3.3.2 POTREBE V STAROSTI 

»Potrebe so temeljni mehanizem živih bitij, da se ohranjajo in napredujejo« (Ramovš, 2003, 

str. 87). 

Kakovost človeškega življenja se meri po tem, koliko in v kakšni meri so zadovoljene vse 

njihove potrebe. Izkušnja je, da imajo stari ljudje dobro zadovoljene materialne potrebe, so 

zdravi in duševno čili, vendar so nezadovoljni, ker so osamljeni in frustrirani na področju 

medčloveških odnosov (Prav tam, 88). 
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Ramovš deli potrebe v starosti na (Prav tam, str. 93-120): 

• potreba po materialni preskrbljenosti, 

• potreba po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine, 

• potreba po osebnem medčloveškem odnosu, 

• potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji, 

• potreba po doživljanju smisla starosti,  

• potreba po negi v starostni onemoglosti,  

• potreba po nesmrtnosti. 

V starosti so medčloveški odnosi enako pomembni kakor materialna preskrbljenost, 

materialne potrebe so le ena plat kakovostne starosti, nematerialne pa druga (Prav tam, str. 

129). 

Vsakdanje izkušnje kažejo, navaja Ramovš (2003, str. 86), sodobna znanstvena spoznanja o 

hierarhiji potreb pa potrjujejo, da kakovost življenja zelo pade, če človek nima zadovoljenih 

potreb, pa naj ima osnovne materialne potrebe še tako zadovoljene. 

Medgeneracijski programi krajevne mreže, še posebej pa osebno družabništvo in 

medgeneracijske skupine, zadovoljujejo potrebo po osebnem medčloveškem odnosu v 

starosti, potrebo po medgeneracijski povezanosti starega človeka z mlajšima generacijama, 

potrebo srednje mlade generacije po osebnem stiku s človeško zrelim starostnikom, potrebo 

po detabuizaciji starosti in demarginalizaciji starih ljudi, potrebo po premoščanju prepada 

med generacijami v moderni industrijski družbi in potrebo po oblikovanju sodobnih 

programov priprave na povečan delež starih ljudi v družbi v prihodnjih letih (Ramovš, 2004, 

str. 729). 

Zveza društev upokojencev Slovenije je leta 1994 zasnovala program Starejši za starejše. V 

letu 1999 so z vprašalnikom izvedli anketo o potrebah ljudi v 18 društvih upokojencev po 

različnih območjih Slovenije. Anketiranih je bilo 5.688 starejših oseb, starejših od 64 let, med 

njimi je bilo 16% starih nad 80 let. V nadaljevanju na kratko povzemam, kakšne so potrebe 

starejših ljudi (Cibic et al., 2006, str. 69): 

• 25% starejših potrebuje vsaj eno obliko pomoči na domu. 

• 35% jih potrebuje različne vsebine stanovanj, ker sami ne morejo samostojno reševati 

nešteto vsakodnevnih težav. 

• 34% jih potrebuje boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev. 
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• 31% jih želi večjo pomoč patronažne službe na domu. 

• 31% hoče več stika s prostovoljci za druženje. 

16% bi jih želelo oditi v domsko oskrbo, 3% v dnevni center, ostali pa bi želeli ostati v 

domačem okolju. 

3.3.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA V STAROSTI 

Kakovost življenja se v različnih življenjskih obdobjih spreminja, tako kot se spreminjajo 

potrebe in sposobnosti posameznikov. Za proučevanje kakovosti življenja se največkrat 

uporabljajo kazalci, kot so: izobrazba, stanovanjske razmere, finančni viri, zaposlitev, družina 

in odnos med partnerjema ter načrti za bližnjo prihodnost. 

Staranje je proces, ki poteka vse življenje. Kakovost staranja je v veliki meri odvisna od 

navad, sprejemanja in načina življenja že v zgodnjih, aktivnih letih (Cibic et al., 2006, str. 23). 

Kakovost življenja v starosti je po mnenju Renerjeve (1997, str. 40-48) odvisna od naslednjih 

virov: 

• materialni / strukturni viri: dohodek, lastništvo trajnih dobrin; stanovanjske razmere in 

kakovost bivalnega okolja, 

• telesni viri fizičnega zdravja in funkcionalnih sposobnosti posameznika ali 

posameznice,  

• dostop do institucij, ki zagotavljajo psihosocialno in zdravstveno pomoč ter varstvo,  

• obstoj družinsko sorodniških varovalnih, negovalnih in podpornih mrež. 

Ramovš (2003, str. 50) pri kakovostnem življenju v starosti na prvem mestu omenja zdravje, 

za katero pravi, da je ena največjih vrednot na stara leta. Zavestna skrb za njegovo krepitev in 

ohranjanje je ena glavnih človekovih dolžnosti. Poleg skrbi za zdravje je pomembna tudi 

materialna preskrbljenost (dohodki, stanovanjske razmere). Ta ne vpliva samo na zdravje, 

ampak je pogoj za srečno in brezskrbno življenje. 

Ramovš (2003, str. 50) meni, da so za kakovostno staranje današnje srednje generacije, ki bo 

v prihodnjih letih postala tretja generacija, trije pogoji: 

1. Posamezni človek se mora na starost pripraviti. 

2. Civilna družba mora pripraviti sodobne postmoderne socialne mreže za 

zadovoljevanje vseh človeških potreb na starost. 
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3. Država mora s primernimi ukrepi zagotoviti pogoje za pripravo posameznikov na 

kakovostno staranje in za ustvarjanje civilnih mrež za stare ljudi ter za sožitje 

generacij, sama pa zagotavljati pravico do osnovne materialne varnosti za vsakega 

starega človeka. 

Kakovostno staranje danes ovirata dve družbeni posebnosti. Prva je sprenevedanje evropske, 

zlasti ameriške kulture, da se vsak človek stara in da je starost enako vredno obdobje življenja 

kakor mladost in srednja leta. Druga pa je rastoče številčno neravnovesje med generacijami. 

Že danes je delež starega prebivalstva zelo velik, v prihodnjih letih in desetletjih pa bo starih 

ljudi še skoraj dvakrat več. Obe oviri sta obvladljivi, toda ne brez velikega zavestnega napora 

in novih ustvarjalnih rešitev na področju miselnosti ljudi, družbene organiziranosti in na 

materialnem področju (Prav tam, str. 50). 

3.3.4 SODOBNI SOCIALNI PROGRAMI ZA KAKOVOSTNO STARANJE 

Programi za kakovostno staranje so konkretni sklopi v socialnih mrežah, ki pomagajo ljudem 

v tretjem življenjskem obdobju osebno skrbeti za svojo kakovostno staranje, družinam pri 

njihovi oskrbi starejših članov, velik del programov poteka v območju civilne družbe, 

nepogrešljivi pa so tudi državni programi (Ramovš, 2003, str. 279).  

Ramovš razvrsti programe za kakovostno staranje (2003, str. 280): 

1. Javni državni programi in državna podpora družini ter civilnim programom.  

2. Civilni in zasebni neprofitno-prostovoljski programi na principu samopomoči in 

dobrodelnosti. 

3. Zasebni tržni programi za stare ljudi. 

Posamezni programi in ustanove so usmerjene v zadovoljevanje določene potrebe ali skupine 

potreb, ki izhajajo iz posameznih razsežnosti, katere smo spoznali v prejšnjem poglavju. 

Glede na te potrebe je smiselna tudi naslednja razvrstitev (Prav tam, str. 282): 

1. Starostna pokojnina – temeljni program za socialno preskrbo v starosti. 

2. Organizacije in programi za samostojne ljudi v tretjem življenjskem obdobju. 

3. Pomoč na domu in drugi programi za delno samostojne stare ljudi. 

4. Domovi za stare ljudi in drugi programi za popolno oskrbo v starosti. 

5. Programi za samopomoč v sklepnem obdobju življenja, umirajočemu in žalujočim. 
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6. Programi in organizacije za razvoj gerontologije in ozaveščanje prebivalstva o 

kakovostnem staranju. 

7. Krajevni medgeneracijski center. 

Lahko bi rekli, da je najbolj zahtevna naloga razvijanje novih mehanizmov za sodobno 

povezovanje in medgeneracijsko solidarnost. Brez nagle rešitve te naloge Ramovš pravi, da 

evropski družbi preti »vojna generacij«, ki bi resno ogrozila obstoj evropske kulture. Prvi 

korak k rešitvi te naloge je ozaveščanje o kakovostnem staranju in sožitju generacij v 

današnjih razmerah. 

Kot edina smiselna možnost torej preostane samo zavestno osebno dvigovanje solidarnosti pri 

ljudeh vseh treh generacij ter pomoč civilne družbe – posebne naloge imajo pri tem 

odgovarjajoče stroke, država pa mora ustvariti politične pogoje za hitro ozaveščanje 

prebivalstva (Prav tam, str. 234). 

Hojnik-Zupanc (1999, str. 18) pravi, da nizko vrednotenje tretje generacije izhaja iz 

družbenega protislovja, ki je nastalo s tem, da je sistem organizirane solidarnosti s 

pokojninskim zavarovanjem poskrbel za socialno varnost ljudi in samostojnost starih ljudi na 

individualni ravni, zanemaril pa je vključevanje velikih potencialov tretje generacije v 

družbeno delitev dela; s tem je tretja generacija postala istočasno vzdrževana in samostojna 

populacija v družbi.  

Za kakovostno starost so pomembni medčloveški odnosi, zato reševanje izzivov starajoče se 

družbe ne pomeni le reševanje materialnih problemov, ampak nujno tudi premagovanje 

predsodkov pred starostjo in odpravo marginaliziranosti starih ljudi. Javornikova pri tem 

opozarja, da je potrebno z oblikovanjem različnih ukrepov starost narediti manj neprijazno za 

stare in manj obremenjujočo za tiste, ki bodo zanje skrbeli (Javornik et al., 2006, str. 111). 

3.3.5 POMEN BIVALNEGA OKOLJA V STAROSTI 

Eno izmed načel sodobne socialne gerontologije je, da mora družba za svoje stare prebivalce 

skrbeti tako, da čim dlje ostanejo v okolju, kjer so živeli in delali v svojih najaktivnejših letih 

(Acetto, 1968, str. 13). 
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Slednje spoznanje je potrdila tudi anketa med starejšimi prebivalci RS, katero je za 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja leta 2003 opravil 

Urbanistični inštitut RS. 

Starejši ljudje si želijo čimdlje ostati v domačem okolju. Ljudje želijo tudi v starejših letih 

ostati v istem – tako fizičnem kot tudi socialnem – okolju, želijo si družbe različnih generacij, 

čimdlje si želijo obdržati neodvisnost in samostojnost. Institucionalna oskrba, ki je z vidika 

stroškov tudi najdražja, je želena in potrebna le za manjši del - večinoma za starejši del. 

(Sendi et al., 2003, str. 129). 

Programi za starejše bi se morali zato usmeriti v prilagoditve obstoječih stanovanj in 

stanovanjskih hiš za potrebe bivanja starejših ter sočasno organizacijo storitev oskrbe, ki bi 

starejšim omogočile, da bi lahko ostali čimdlje v okolju, ki so ga vajeni in v katerem se dobro 

počutijo. 

Tudi Strategija varstva starejših do leta 2010 (Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, 

2006b, str. 35) omenja,  da bi bilo potrebno za tiste, ki se odločijo, da želijo čimdlje ostati v 

lastnem domu, razviti čim učinkovitejšo pomoč in oskrbo na domu ter hkrati omogočiti 

vsakomur, ne glede na denarne zmožnosti, dostopnost do teh storitev. Starejše je potem tudi 

lažje vključevati v medgeneracijske tokove in jih ne obravnavati izolirano od ostalega 

prebivalstva. 

Družina se ponovno pojavi kot pomemben element v varstvu starostnikov, le da je tokrat 

organizirano vključena v socialni sistem. Družinsko varstvo omogoča starostniku, da ostane 

na svojem domu oziroma v okviru svoje družine do pozne starosti, včasih celo do smrti 

(Hojnik-Zupanc, 1997, str. 74).  

Menim, da so sedanje socialne razlike, ki se v zadnjem obdobju celo močno povečujejo, 

nedopustne in jih je potrebno preprečevati. V strukturi prebivalstva narašča delež starejših nad 

65 let, hkrati pa se zmanjšuje število rojstev. Tako se bistveno spreminja struktura in vloga 

družine ter način življenja različnih generacij. Zato je potrebno spoštovanje in tesnejše 

sodelovanje med generacijami, da bi lahko vsaka odgovorno in uspešno izvajala svoje 

poslanstvo ter zagotavljala medsebojno pomoč. Zavedati se moramo, da je iz socialnega in 

finančnega, predvsem pa humanega vidika najbolj primerna oblika varstva starejših tista, ki 

jim zagotavlja kakovostno življenje čim dlje v domačem okolju. Zato bi se moral izdelati 
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koncept ter izoblikovati mreže storitev in uslug, ki jih zagotavljata socialna in zdravstvena 

služba ob aktivnem sodelovanju nevladnih organizacij ter z množičnim vključevanjem     

prostovoljcev v različne programe. 

 

3.4 PSIHOLOŠKI VIDIKI STARANJA  

Področje psihologije staranja je zelo kompleksno področje, ki proučuje človekov kognitivni 

razvoj, osebnostni razvoj, socialni razvoj in specifična področja, kot so spomin, učenje, 

občutenje in percepcija, motorične sposobnosti in drugo, v tretjem življenjskem obdobju. 

Psihološke teorije staranja iščejo odgovore na raznovrstne spremembe, ki jih prinaša staranje, 

od rojstva do pozne starosti (Mali, 2008, str. 42). 

Starejšim ljudem se praviloma znižuje samopodoba, zlasti fizična in socialna. V ogledalu se 

opažajo, kako so se postarali, stikov z drugimi ljudmi imajo čedalje manj, zato se tudi idealna 

samopodoba, to je to, kar bi želeli biti, znižuje. Prilagajajo se normam, ki veljajo za 

starostnike, kar pomeni, da se ocenjujejo glede na druge starostnike podobnih let ali na svojo 

predstavo, kakšni naj bi bili v svojih letih (Pečjak, 2007, str. 74.). 

V obdobju staranja se torej zmanjšujejo posamezne telesne ali duševne sposobnosti. Stiska, ki 

sledi takšni izgubi, je tem hujša, čim pomembnejša je bila neka telesna ali duševna dejavnost 

za starostnika. Sooča se z izgubami - tako ljubljenih oseb kot dela, ki je posameznika 

izpolnjevalo vrsto let, posledično se krog prijateljev in znancev počasi, a vztrajno oži, novega 

pa nekateri starostniki ne zmorejo ali ne znajo poiskati. Tako ostajajo vse bolj sami in 

osamljeni, čustvene opore pa je čedalje manj. Zdi se jim, da so nekoristni, da nič več ne znajo 

in ne zmorejo, izgubijo zaupanje vase. Osebnim stiskam se pridruži še splošen odnos okolice 

do starejših, pogosto pa tudi ravnanje bližnjih, ki v svoji skrbi za starostnika hote ali nehote 

zmanjšujejo starostnikov nadzor nad lastnim življenjem. Tako se vsem stiskam pridruži še 

zmanjšanje samospoštovanja, ki mu lahko sledi  brezvoljnost ali celo depresivnost, čemur se 

dostikrat pridruži še zmanjšana sposobnost samooskrbe, kar pa ima za posledico odstopanja 

pri opravljanju nekaterih drugih temeljnih življenjskih aktivnosti, kot so prehranjevanje, 

osebna higiena, oblačenje, izogibanje nevarnostim v okolju, izločanje in odvajanje. 
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Menim, da se naštetim stiskam lahko pridružijo tudi zlorabe starejših, predvsem kadar so 

odvisni od pomoči drugih. Najpogostejše so namerne ali nenamerne čustvene zlorabe, ki jih 

povzroči prevelika skrb za starostnika, pomanjkanje časa ali informacij o možnih oblikah 

pomoči za starostnike, napačno ravnanje s starostnikom (npr. če ga obravnavamo kot otroka, 

če ga osamimo od njegovih prijateljev, mu preprečujemo aktivnosti, ki jih še zmore sam, če z 

njim ne komuniciramo, če mu grozimo z »domom«), neupoštevanje potreb starostnika (sami 

pogosto ne upajo prositi, kaj šele zahtevati, da bi kdo poskrbel za njihove potrebe - poskrbel 

za prehrano in čistočo, jih peljal na izlet, k zdravniku, itn.). Pogosto pa se starostnik 

odpoveduje svojim potrebam ali celo zanemarja svoje zdravje zaradi izrečenih ali neizrečenih 

pričakovanj otrok o pomoči (finančni ali fizični), ki naj bi jim jo nudil.  

Na starostno podobo zelo vpliva posameznikovo zdravstveno stanje. Bolezni jo znižujejo, 

dobro počutje in zdravje pa zvišujejo. Posebno dogodki, kot je npr. padec ali omedlevica, še 

bolj pa preboleli infarkt, zelo vplivajo na mnenja o samemu sebi, prav tako opustitev športa, 

npr. smučanja, in raznih družbenih aktivnosti, kot je npr. ples. Prav zato društva, ki skrbijo za 

izlete, šport in ples starejših oseb tako močno vplivajo na posameznikovo počutje in s tem na 

njegovo samopodobo (Pečjak, 2007, str. 74). 

Zadovoljstvo z lastnim življenjem daje smisel vsem stvarem, ki jih počne, pričakovanja pa so 

skoraj vedno povezana z lastnim domom, kjer želi preživeti starost, saj se počuti domače, 

varno in srečno. Bistvenega pomena je zadovoljena potreba po osebnem medčloveškem 

odnosu, saj potrebuje reden stik z drugim človekom, kar pa pripomore tudi k večji dovzetnosti 

za nasvete in informacije. 

3.4.1 PRIPRAVA NA STAROST 

Spomnim se dedka, ki me je v moji zgodnji mladosti vedno rad kratkočasil z nekimi, vsaj za 

mene, davnimi zgodbami. Z zanosom je pripovedoval o drugačnih časih, ko niso poznali 

udobja in razkošja. Govoril je o trpljenju, pomanjkanju in odrekanju. Pravil mi je o težkem 

kmečkem življenju - delu na poljih, slabih letinah in lakoti, ki jim je sledila. Kljub vsem 

tegobam okoli katerih je spletal svoje spomine, je pripoved vedno zaključil z mislijo ‘oh, kje 

so tisti dobri časi’. Tovrstno nostalgijo brez zadržka lahko povežemo s staranjem. Ne 

telesnim, temveč staranjem kot stanjem duha, ki nas lahko dotolče precej bolj kot tegobe, ki 

jih sicer prinašajo zrela leta. Mar ni t.i. kriza srednjih let ravno produkt takšnega razmišljanja 

- oklepanja preživetih idealov in spoznanja, da smo nenadoma prerasli svoje, morda nikoli 
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uresničene, cilje? Objokovanje preteklosti nas lahko hitro privede v začaran krog in posrka 

vase. Slaba volja ter zagrenjenost sta namreč odlična podlaga tudi za resnične telesne težave, 

ki jih prikličemo nase s svojim pesimizmom. Nekdo se prične starati pri tridesetih, kdo drug 

pri petdesetih, nekateri, čeprav redki, pa nikoli. Kljub svoji starosti ostanejo neobremenjeni, 

pozitivno naravnani ter polni veselja do življenja. Ne tistega izpred mnogo let, temveč 

življenja tukaj in zdaj! 

Vsak star človek, ki nam odkrije svoje misli in občutke o preteklosti, je kot enkratno besedilo 

o človekovem razvoju in staranju. Z zanimanjem za njegovo preteklost lahko staremu človeku 

pomagamo na več načinov. Priložnost, da govori o svojih izkustvih, mu olajša razviti nov 

pogled nanje. Ta pogled na njegovo preteklost je morda bolj nepristranski. Znova ocenjuje 

izkustva, ki so mu bila prej nerazumljiva. Nezadovoljstvo in razočaranja, ki so vplivala na 

presojanje preteklosti, se v procesu skupnega spominjanja lahko ublažijo. Zaradi tega postane 

pogumnejši in bolj vedro gleda na preteklost, pa tudi na sedanjost in prihodnost. Poleg tega 

lažje pozitivno razmišlja o dosežkih, če je blizu kdo, ki jih odobrava (Kastenbaum, 1985, str. 

48). 

Priprava na srečanje s starostjo je vsaj tako pomembna kot izbira poklica ali življenjskega 

tovariša. Čim prej se posameznik sprijazni s tem dejstvom, tem lažje bo preživel starost. Z 

odklanjanjem, odbijanjem se nihče ne more izogniti temu, kar prihaja. Zato je nujna priprava 

na starost, da bi vsak zadovoljno in dostojno preživel to dobo (Birsa, 1992, str. 34).  

S pripravo na starost je potrebno živeti že v otroštvu, saj prve izkušnje s starimi ljudmi 

vplivajo na nadaljnje gledanje na stare, še posebej so važni odnosi med odraslimi (starši in 

njihovimi starimi starši). Menim, da se že v mladosti oblikujejo pogledi na starost, v srednjih 

letih pa se mora človek pripraviti na to obdobje. Družina ima velikanski pomen za 

posameznika, za družbo in duhovno kulturo. Je tudi osnovni in za posameznika 

najpomembnejši posrednik ciljev, vrednot in idealov. Mlada leta so primeren čas zato, da si 

človek oblikuje stališča do staranja, vendar pa je žalostno, da so le v maloštevilnih šolah pri 

nas vzpostavljeni programi, ki otroke spodbujajo pozitivno gledati na starost in samo staranje.  

Srednje življenjsko obdobje, je torej čas, ko se moramo začeti sistematično pripravljati na 

starost. Potrebno je preprečevati bolezni, ki pospešujejo proces staranja in spoznavati 

dejavnike tveganja v zvezi z boleznimi. Vsekakor je potrebno upoštevati napotke za zdravo 

starost in sicer: nujno trenirajmo svoj spomin, ostanimo fizično aktivni, uživajmo zdravo 
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hrano ter primerne količine, znebimo se slabih navad, kot so kajenje, alkoholna in druga 

omama, pazimo na svoje razpoloženje in se osredotočimo, na tisto, kar je pomembno. 

Znebimo se vsega nepomembnega! 

3.4.2 GLAVNE TEŽAVE IN STISKE STARIH 

S starostjo rastejo in se množijo številne tegobe. Mnoge poraja samo pešanje človekovih 

moči, za druge pa je krivec napačno doživljanje starosti v današnji družbi, in s tem povezana 

margalizacija starih ljudi. Subjektivno se oboje kaže v zavesti starega človeka kot osebna 

stiska in težava (Ramovš et al., 1992, str. 50) . 

Strokovnjaki so tri glavna obdobja staranja poimenovali: mladost, srednja leta in starost. 

Prehod v tretjo življenjsko obdobje je vsaj za večino ljudi eden najbolj bolečih prehodov v 

življenju. Človeka na prehodu v tretje življenjsko obdobje čakajo številni travmatični dogodki 

in stresi: odhod zadnjega otroka iz družine, upokojitev, prej ali slej smrt enega od zakoncev, 

prekinitev številnih stikov z okoljem. Pogosto nastopijo tudi finančne težave, sprememba 

bivališča in osamljenost. Vse to pogojuje, da je starostna travma danes hujša kot nekoč, pred 

desetletji ali stoletji. Ljudje so danes na prehodu ali po prehodu v tretje življenjsko obdobje 

mnogo bolj aktivni. Po drugi strani pa so bolj osamljeni, saj živijo sami ali največ s 

partnerjem ali v zavodu s tujimi ljudmi (Pečjak, 1998, str. 9-23).  

Zavest staranja pogosto povzročajo posebna srečanja z zunanjim svetom. Nenadoma se 

prikrade misel, da življenje ni več takšno, kakršno je bilo, to pa včasih pripelje do 

človekovega nezaupanja vase (Kastenbaum, 1985, str. 48). 

Pereč problem je tudi odnos med družbo in starimi ljudmi. Tako po svetu kakor tudi v 

Sloveniji se pogosto zgodi, da družba posameznike po upokojitvi preprosto izloči. Izguba 

poklicnega statusa pa v naši družbi zelo zmanjšuje zmožnosti za socialne stiske in normalno 

življenje po upokojitvi. Upravičeno lahko trdimo, da se je diskriminacija po starosti začela z 

industrijsko družbo, ki je potrebovala predvsem mlade, zdrave in fizično močne ljudi. Dejstvo 

pa je, da je družba, ki zna izvabiti ustvarjalni potencial iz starejših, bogata družba (Brečko, 

1998, str. 55). 

Pri obravnavi starostnika se moramo zavedati, da starost in staranje ni bolezen, temveč le 

programiran fiziološki proces, ki je zapisan v dedni zasnovi. Temeljna značilnost staranja je 

upočasnitev različnih procesov, ki vzdržujejo celostno delovanje človeškega telesa. 
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Posledično se zmanjša delovanje različnih organskih sistemov. S starostjo se zmanjša 

sposobnost delovanja ledvic, pljuč, nekaterih žlez z notranjim izločanjem in do neke mere tudi 

obtočil. Tako pri osebi, ki je starejša od 70 let, lahko sposobnost ledvic znaša le še slabo 

polovico vrednosti kot pri mlajši osebi (Poredoš, 2005, str. 33). 

Za starostnike je značilno, da se pri njih pogosto pojavljajo različne kronične bolezni, kot so 

srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, gibal, rakave bolezni, ter da se te bolezni pri posameznikih 

kopičijo. Za okužbe starostnikov je značilno, da se lahko pojavijo bolezni, ki so značilne za 

osebe z zmanjšano odpornostjo in za otroke. Pri starejših osebah so pogoste tudi motnje v 

presnovi vode in elektrolitov, zato imajo večkrat prizadet občutek žeje in je uživanje tekočine 

pomanjkljivo kar lahko pripelje do izsušitve, ki prizadene delovanje različnih organov, 

predvsem dihal in ledvic. V starosti se torej kopičijo dejavniki tveganja za arteriosklerozo. 

Tako se s starostjo zvečujeta LDL in celotni holesterol, ravno tako pa se zvečuje krvni tlak 

(Prav tam, str. 34-35).  

Potrtost sodi med najpogostejše izraze duševne stiske pri starem človeku. Stiska starega 

človeka je hujša, ker trenutne težave prikličejo v spomin že doživete. Mogoče ga preganjajo 

spomini na stresne dogodke in odnose od ranega otroštva naprej Mučita ga preteklost in 

sedanjost, zato se počuti nemočnega. Obenem mu zmanjkuje sposobnosti za premagovanje 

trenutnih težav. Vse manj ima ljudi, s katerimi bi delil izkustva, vse manj telesnega in 

denarnega nadzora nad okoljem. Zaradi čustvenega stresa najbolj trpijo stari ljudje. Starim 

ljudem, ki se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah ali imajo notranje čustvene težave, 

koristijo posveti s psihologom.  Vendar to možnost le redko izrabijo, ker so se mnogi postarali 

v obdobju pred psihoterapijo (Kastenbaum, 1985, str. 75-78). 

S staranjem postaja večina ljudi bolj in bolj ranljiva za dolgo vrsto stresorjev. Spremembe, ki 

jih star človek doživlja lahko zelo spodkopljejo njegovo samospoštovanje in duševno zdravje. 

Dokazano je, da so stresni življenjski dogodki med najpomembnejšimi vzroki telesnih in 

duševnih obolenj. Eden izmed najbolj stresnih življenjskih dogodkov je smrt zakonca. Ločitev 

in izguba sta kruta resničnost za tiste, ki ostanejo. V vlogi preživelega se najpogosteje znajde 

ovdovela žena. Mnoge ženske preživijo ob moževi bolniški postelji hudo obdobje. Temu sledi 

močan občutek izgube in potem preizkušnja, da same živijo naprej. Položaj pogosto zapletejo 

še denarne skrbi, zdravstvene težave in družbeni vzorci, ki radi staro žensko brez partnerja 

izključijo iz družbe. Včasih ostane starejša vdova sama s svojo žalostjo. Tukaj lahko veliko 
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pomagajo skupine za samopomoč. Dejstvo pa je, da družbe ne jemlje resno močnega vtisa, ki 

ga pusti smrt dolgoletnega življenjskega sopotnika (Prav tam, str. 110-118).  

Z leti, ko se vse več znancev, prijateljev, svojcev, pa tudi življenjski sopotnik poslovi od 

življenja, se pri mnogih stopnjuje strah pred smrtjo. Strah pred smrtjo ni naraven in je 

privzgojen. Miselnost, da s sodobno medicino lahko preprečimo smrt, povzroča strah pred 

njo. Človek mora spoznati in razumeti, da je smrt neizbežen konec življenja (Birsa, 1992, str. 

88-90).  

Torej, star človek ne preneha živeti. Dana mu je naloga starca. Dobro integrirana osebnost se 

bo s starostjo soočila odgovorno, brez čustvene obremenjenosti, in bo zrelo razmišljala o 

smrti. Nekateri ljudje pa bodo starost sprejemali kot breme družbe in se z njo ne bodo soočili 

kot z zadnjo življenjsko fazo. Takšni ljudje potrebujejo psihološko pomoč strokovnjakov ali 

svojcev. 

Depresija ali duševna potrtost je bolezensko stanje, ki se lahko pojavi v katerem koli 

življenjskem obdobju. Strokovnjaki zatrjujejo, do so med najpogostejšimi vzroki za depresijo 

nenadna osamljenost po smrti življenjskega sopotnika ali drugega družinskega člana. Mnoge 

iztiri skrb za preživetje s pokojnino kot edinim dohodkom. Depresijo lahko povzroči 

odstavljenost »na slepi tir« kar čez noč ali omejevanje dejavnosti. Včasih je razočaranje tako 

veliko in občutek odvečnosti tako silovit, da privede bolnika do razmišljanja o najslabši 

možni izbiri – o samomoru (Birsa, 1992, str 103). 

Tudi Strategija varstva starejših do leta 2010 (Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, 

2006b, str. 7-8) omenja, da se doživljanje starostne praznote življenja kaže v tem, da star 

človek doživlja brezciljnost tega, kar sam počne ali kar se z njim dogaja, da je malodušen, 

pasiven, ima negativna stališča in vedenje do mlajših, zapada v omame in zasvojenosti, 

depresije in samomorilnost. Redna posledica doživljanja praznote življenja pri starih ljudeh so 

psihosocialne motnje, zlasti doživljajska otopelost, zagrenjenost in črnogledost, ki delajo stare 

ljudi neprijetne sebi in okolici. V današnji Evropi narašča alkoholizem pri starejših ljudeh, 

naraščajo ločitve zakona po osamosvojitvi otrok, največ samomorov naredijo ljudje tretje 

generacije. Ta in podobna huda socialna patologija je psihosocialna posledica doživljanja 

starostne praznote življenja. Slepa pega v doživljanju smisla starosti se kaže tudi pri mlajših, 

in sicer v tem, da se izogibajo starih ljudi, misli na starost in pogovoru o njej. 
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Omeniti pa je še potrebno pogosto bolezen, ki se pojavlja v starosti. Pečjak (1998, str. 145-

147) sicer navaja, da demenca pomeni hud napad razumskih funkcij. Simptomi so izrazito 

poslabšanje spomina, miselna neučinkovitost, zmeden govor, izguba orientacije v prostoru in 

času, nerazumevanje socialnih odnosov in nesposobnost opravljati poklic, pridružujejo se 

nekatere osebnostne spremembe. Demenca napreduje progresivno in motnje so vsako leto 

hujše. Navaja tudi, da je najpogostejši vzrok demence Alzheimerjeva bolezen, saj jo ima kar 

70% dementnih oseb. Možnost demence vpliva na duševno stanje zdravih starejših ljudi, kar 

povzroča hud strah, da bodo zboleli. Že pri majhnih spominskih motnjah se sprašujejo, ali ni 

to začetek senilnosti. Posledica je, da zanikajo motnje, namesto da bi jih skušali s 

kompenzacijami zmanjšati. 

S staranjem slabijo moči za telesno delo in napore, peša spomin in druge duševne zmožnosti, 

upada torej večina zmožnosti, ki so potrebne za ustvarjalno sprejemanje resničnosti, delo pa 

tudi za novo življenjsko bogatenje. Človek se pogosto počuti vse bolj ogrožen od staranja. 

Čedalje pogostejši sopotniki postajajo bolezen, osamljenost in družbena odrinjenost na 

stranski tir. Kot smo že omenili telesna odpornost z leti upada skupaj s telesno zmogljivostjo. 

Naj omenim še, da je v starosti zelo pogost problem življenjske praznote, ko človek ne 

doživlja smisla preteklosti in smisla sedanjosti.  

Vsak človek ima svojo nalogo, ne le izredno stari ljudje, ki so pri svojih sedemdesetih ali 

osemdesetih letih polni energije in so vodilni politiki ali umetniki. Če je človek znal živeti 

svojo mladost, če je imel moralno moč dobro izpolniti svoja zrela leta in svojo življenjsko 

nalogo, bo znal tudi iz svoje starosti napraviti lep kos življenja. Imel bo priložnost za 

izvrševanje vsega tistega, kar v prejšnjih obdobjih ni bilo časa. 

Menim, da staranje organizma ne moremo v celoti preprečiti, lahko pa ga z zdravljenjem in 

preprečevanjem kroničnih bolezni upočasnimo. Predvsem je potrebno več dejavnosti na 

področju preprečevanja srčno-žilnih bolezni, poškodb in skrbi za ohranjanje duševnega 

zdravja starejših. Potrebno bi bilo izboljšati rehabilitacijo starostnikov po preboleli bolezni, 

kar temelji predvsem na tem, da bi si morali vsi zdravstveni delavci, ki obravnavajo 

starostnike, pridobiti dodatno znanje o značilnostih bolezni starostnikov. Mislim pa tudi, da bi 

bilo potrebno čim večjemu številu bolnih starostnikov omogočiti zdravstveno oskrbo na 

domu, potrebno bi bilo reorganizirati domove za starejše, okrepiti negovalne oddelke in 

zagotoviti celotno zdravstveno oskrbo. Naj omenim še, da se vsem omenjenim stiskam lahko 

pridružijo tudi zlorabe. Najpogostejše so namerne ali nenamerne čustvene zlorabe. Povzroči 
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jih prevelika skrb za starostnika,  pomanjkanja časa ali  informacij o možnih oblikah pomoči 

za starostnike. Starostnik bo čustveno prizadet, kadar ga obravnavamo kot otroka, če ga 

osamimo od njegovih prijateljev, mu preprečujemo aktivnosti, ki jih še zmore sam, če z njim 

ne komuniciramo, kadar mu grozimo, da ga bomo dali v »dom«. Odhod v dom je včasih 

najboljša rešitev za starostnika, če ga uporabljamo kot grožnjo, pa zmanjšujemo možnost, da 

se bo starostnik sam odločil zanj. Potrebno pa bi bilo tudi okrepiti znanje zdravstvenih 

delavcev, predvsem na področju psihiatrije, da bi se bolj temeljito in bolj strokovno podkovali 

na tem področju ter tako pomagali starostnikom, ki so duševno bolni zaradi osamljenosti, 

raznih stisk, bolezni in samega sprejemanja starosti. Lahko trdim, da se vse malo svetovalcev 

ali terapevtov zaveda, koliko je mogoče narediti na tem področju. Individualna in skupinska 

terapija bi morali postati dostopnejši in bolj sprejemljivi tudi za starostnike. 

 

3.5 DRUŽINA IN STAR ČLOVEK 

Mlada, srednja in tretja generacija sestavljajo nedeljivo družbeno celoto. Razvoj, stabilnost in 

obstoj vsake družbe temelji na medgeneracijski solidarnosti. V današnjih razmerah imajo 

mlada, srednja in tretja generacija med seboj tako malo živih stikov, da pogosto druga druge 

niti ne poznajo, zato vladajo med njimi številni predsodki in stereotipna gledanja. V 

preteklosti so bili stari ljudje za mlajši dve generaciji glavni vir informacij, znanja in veščin za 

vsakdanje delo in druge bistvene vidike preživetja, danes tretja generacija s težavo sledi 

naglemu tehničnemu razvoju. Bistvena sestavina doživljanja smisla starosti pa je prav 

prenašanje spoznanj in izkušenj mlajšima generacijama. Generacije v zadnjem stoletju so 

dosegle izjemen razvoj znanja na materialno tehničnem in naravoslovnem področju, medtem 

ko so znanje in možnosti za kakovost osebnostnega razvoja in medčloveškega sožitja zelo 

zaostali – prav to dvoje pa je odločilnega pomena za kakovostno staranje in solidarno sožitje 

med generacijami. Industrijsko potrošniška družba poveličuje v reklamah in drugih občilih, 

športu in celotni proizvodnji drznost, lepoto, hitrost, mladost, uspešnost, moč, spolnost … S 

tem je v javnem mnenju ustvarila slepo pego za vrednost starosti. Ta je postala družbeni tabu, 

obdan s številnimi predsodki in negativnimi stereotipi. V takih razmerah imajo stari ljudje 

slabe pogoje za sprejemanje svoje starosti in njenih možnosti, še posebej onemoglosti in 

smrti. Posledica tega je množična osamljenost starih ljudi. Stari in nemočni ljudje so v 

današnji družbi marginalizirani, prav tako pa sami pogosto ne sprejemajo svoje starosti in ne 
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vidijo specifičnih možnosti, ki jih nudi tretje življenjsko obdobje vse do konca življenja. 

Odtujeni sorodniki in razne podjetniške dejavnosti dodajajo svoj delež k večanju prepada med 

generacijami tudi s tem, da pogosto vidijo v starih ljudeh vir svojega bogatenja z njihovimi 

darili in dediščino ter cenenimi storitvami zanje. 

Čačinovič-Vogrinčič (2000, str. 287-292 ) pravi, da so značilnosti, kot so zavezništvo med 

staršema, ohranitev generacijskih razlik in sprejemanje moške in ženske spolne vloge, 

pomembne v vseh obdobjih življenja družine. Ohranitev generacijskih razlik v več 

generacijski družine, ki se reorganizira na starost in staranje, pokaže možne probleme in 

njihove rešitve. Starajoči se starši ne smejo postati odvisni od svojih otrok. Tudi tisti starši ne, 

ki so nemočni in potrebni pomoči. Posebna naloga družine je, da razloči odvisnost staršev od 

otrok od pomoči na način ravnanja s starši, kot da so otroci. Ohranitev generacijskih razlik 

pomeni, da zavestno ohranjamo spoštovanje in dostojanstvo staršev ter ju vedno znova 

ubesedimo sebi in njim. 

Družina je v življenju starega človeka pomembna postavka. Pomeni mu primarno varnost. 

Partner, otroci, sorodniki, prijatelji in sosedje so pomemben potencial za starega človeka. 

Socialna opora, ki jo star človek lahko dobi v tem okviru pozitivno vpliva na njegovo 

funkcioniranje in  psihično počutje. Raziskave kažejo, da so najbolj zdravi medgeneracijski 

odnosi takrat, kadar generacije živijo ločeno, vendar dovolj blizu skupaj, do so stiki možni 

vsaj enkrat ali večkrat na teden (Hojnik Zupanc, 1994, str. 5). 

Medgeneracijski odnosi v družini temeljijo predvsem na vzorcih obnašanja, ki so se v družini 

izoblikovali skozi čas. Hojnik Zupančeva (1999, str. 24) poudarja, da je vzorec družinske 

povezanosti odvisen od življenjskega stila v življenju. Tisti, ki so razvili vzorec družinske 

povezanosti in medsebojne pomoči, ga ohranijo tudi v starosti. Ko potrebujejo kakršno koli 

pomoč, se najprej obrnejo na družino ali bližnje sosede. Tisti posamezniki, ki so življenje 

preživeli bolj neodvisno in samostojno, pa želijo ohraniti ta način življenja tudi v starosti. V 

trenutku, ko potrebujejo pomoč, prej posežejo po formalni obliki pomoči, kot pa da bi se 

obrnili na družinske člane. 

Skozi zgodovino je bila družina glavni oskrbovalec starih ljudi. V družinskem okviru so za 

stare ljudi skrbele predvsem ženske. V preteklosti je bila življenjska doba kratka, zato je bila 

skrb za stare ljudi potrebna krajši čas. Industrializacija in urbanizacija pa so medgeneracijske 
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odnose in vlogo družine pri oskrbi za stare ljudi z leti zelo spremenile (Ramovš, 2003, str. 81-

82). 

V današnjem času se staranje prebivalstva in druge strukturne spremembe odražajo zelo vidno 

v strukturi družin in v zmanjševanju vlog, ki jih družina tradicionalno opravlja pri 

oskrbovanju starih družinskih članov (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2006b, 

str. 22). 

V Evropi velja pravilo, da je za okoli 5% prebivalstva, starega nad 65 let treba zagotoviti 

oskrbo in nego v socialnih in zdravstvenih ustanovah. Pritisk po namestitvi ljudi v socialne in 

zdravstvene ustanove je čedalje večji, deloma zaradi večanja deleža starih ljudi, deloma pa 

zaradi zmanjševanja vloge družine pri skrbi za stare družinske člane (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, 2006b, str. 8). 

Družinska oskrba postaja torej vse težje dostopna. Za to je več razlogov: nizka rodnost in 

upadanje le-te, upadanje povprečne velikosti družine, dolgoživost, poznejše sklepanje 

zakonskih zvez, višja starost žensk ob rojstvu prvega otroka, zaposlovanje žensk, 

vzpodbujanje delovne aktivnosti starejših, odseljevanje otrok daleč stran od staršev, 

naraščanje deleža stanovanj, v katerih biva ena oseba starejša od 65 let, ipd. Po eni strani je 

vse manj številčna srednja generacija, ki v precejšnji meri zagotavlja oskrbo starih ljudi, po 

drugi strani pa se bo najbolj povečalo število starih ljudi v visoki starosti. Zaradi 

demografskih trendov je torej vse manj potencialnih oskrbovalcev starih ljudi. Kot pravi 

Ramovš (2003), bo sedanjo srednjo generacijo oskrbovalo v starosti dvakrat manj odraslih 

ljudi, kot danes oskrbuje sedanjo staro generacijo. 

Eden izmed razlogov, da se možnosti za družinsko in domačo oskrbo starih ljudi krčijo, je 

prav gotovo tudi ta, da je oskrba starega človeka v družini v Sloveniji in tudi v svetovnem 

merilu, slabo raziskana, kar je eden glavnih razlogov, da ta pomemben socialnovarstvena 

mreža ni bila deležna niti strokovne niti javne socialnopolitične pozornosti in podpore 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str 9). 

Države in stroke so pred izzivom, da naglo razvijejo in razširijo nove modele pomoči družini 

s starim človekom, nove človeku prijazne programe oskrbe starih ljudi in druge podporne 

socialne mreže za kakovostno staranje in sožitje generacij v lokalni skupnosti. Pri oskrbi in 

negi starih ljudi je potrebno najti ravnotežje med družino, novimi socialnimi programi za stare 
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ljudi ter nastanitvijo v ustanovi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 

9). 

Na medgeneracijske odnose oziroma na pomoč družine starejšim družinskim članom 

pomembno vplivata tudi ekonomski status in čas, ki ga namenijo za ohranjanje 

medgeneracijskih odnosov. Vsekakor mora ta odnos temeljiti na vzajemnosti, ki ni nujno v 

recipročnem ravnovesju. Lahko se nagiba v eno smer ene ali druge generacije, odvisno od 

življenjskih zmožnosti in okoliščin. Družina običajno nastopa kot pomočnik v kritični 

situaciji, vprašanje pa je, do katere meje lahko ostane prvi in najpomembnejši dejavnik v 

starostnem varstvu ( Hojnik Zupanc, 1999, str. 25-28). Torej, medsebojna pomoč ima zelo 

velik pomen med generacijami, pa naj bo materialna, emocionalna ali instrumentalna. 

Po eni strani so stari starši pomemben člen v sistemu zagotavljanja varstva in nege 

predšolskih otrok. Po drugi strani pa zaradi staranja prebivalstva postaja vse pomembnejša 

skrb otrok za svoje ostarele člane. Skrb in podpora v mreži družinskih odnosov gre najprej 

(pri mladih družinah) od (starih) staršev k otrokom, potem pa od otrok k ostarelim staršem. 

Oboje v kontekstu družinskega pomeni tesnejše medgeneracijske povezave. Mislim, da star 

človek potrebuje družino, da se lahko sooči s svojo starostjo, da lahko svojo preteklost 

prenese v sedanjost in da je pri tem tudi slišan. Za ohranjanje teh odnosov ni pomembno kje 

star človek živi. Naj bo to skupaj z družino, sam ali pa v domu za ostarele, pomembna je le 

volja, razumevanje in ljubezen z obeh strani, torej starega človeka in njegove družine. 
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4 STARANJE PREBIVALSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
Ljudje se že od nekdaj zavedamo, da postajamo iz dneva v dan starejši. Posamezniki se, vsaj 

na zunaj, staramo zelo različno. Veliko manj pa ljudje razmišljamo o staranju prebivalstva. V 

preteklosti niti nismo imeli posebnih razlogov, da bi razmišljali v tej smeri, saj so bila 

prebivalstva po večini mlada. Ljudje so le redko dosegali visoko starost. Šele z demografskim 

prehodom, ko je začela padati rodnost prebivalstva, se je začelo prebivalstvo starati, s tem pa 

se je začel povečevati tudi pomen staranja prebivalstva. 

Višanje povprečne starosti prebivalstva je značilno za staranje prebivalstva. To je definirano 

kot povečevanje deleža starega prebivalstva nad neko starostno mejo v celotnem prebivalstvu. 

Za starostno mejo pa ponavadi jemljemo 60. ali 65. leto starosti. Pri ljudeh je proces staranja 

enosmeren, saj se človek od rojstva naprej le še stara, kar pa ne velja za staranje prebivalstva. 

Le-to je dvosmeren proces, saj se prebivalstva lahko pomlajujejo ali starajo. O pomlajevanju 

prebivalstva govorimo, če se delež starega med celotnim prebivalstvom zmanjšuje (Malačič, 

2003, str. 23). 

Demografsko starost naroda merimo z deležem starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu. 

Ločimo mlada, zrela in stara prebivalstva. Mlado prebivalstvo je prebivalstvo z odstotkom 

starega prebivalstva do 5 odstotkov, zrelo prebivalstvo z odstotkom starih med 5 in 7 odstotki, 

medtem ko o starem prebivalstvu govorimo, kadar je odstotek starih nad 7 (Malačič, 2003, str. 

23). Po tej razvrstitvi prebivalstvo Slovenije zadnjih sto let ni bilo nikdar mlado. Prvi dve do 

tri desetletja je bilo zrelo, od leta 1931 do leta 1971 staro, od takrat pa spadamo skupaj z vso 

Evropo in še nekaterimi deli sveta v razred zelo starega prebivalstva (Ramovš, 2003, str. 232). 

Kot sem že omenila, se je staranje prebivalstva začelo šele z demografskim prehodom. 

Demografski prehod je potekal od tradicionalnega tipa obnavljanja prebivalstva, za katerega 

sta značilna visoka raven rodnosti in smrtnosti, do t.i. modernega tipa obnavljanja 

prebivalstva, za katerega pa veljata nizka rodnost in smrtnost. 

Prehod k modernemu tipu obnavljanja prebivalstva se je začel z industrijsko revolucijo. V 

državah, kjer je prišlo do preobrazbe tradicionalne družbe v moderno, je rodnost začela 

upadati. Na zniževanje smrtnosti, ki pa v modernemu tipu obnavljanja prebivalstva ni 

poglavitni dejavnik staranja prebivalstva, so vplivala predvsem napredek medicinskega znanja 
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in tehnologije, izboljšane higienske razmere, boljši pogoji za življenje in delo, naraščanje 

življenjske ravni. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na staranje prebivalstva v omenjenem 

tipu obnavljanja prebivalstva, pa je rodnost oz. zniževanje rodnosti (Černič Istenič, 1994, str. 

25). 

Izraz demografski prehod je prvi uporabil Frank W. Notestein leta 1945. Razvil je model treh 

stopenj prebivalstvenega razvoja (Ramovš, 2003, str. 224). 

Za prvo stopnjo sta bili značilni visoka rodnost in smrtnost, ki sta generirali ekstremno 

počasno rast prebivalstva. Zaradi bolezni so množično umirali zlasti otroci in stari ljudje. 

Starih ljudi je bilo v taki družbi malo. Na drugi stopnji je začela umrljivost prebivalstva 

padati, medtem ko se rodnost še ni zmanjševala. To je povzročilo, da je prebivalstvo hitro 

rastlo. Prevladovali so mladi ljudje. V tretji fazi pa je začela upadati tudi rodnost in je padla 

na precej nizko raven. Prav tako je na nizki ravni ostala tudi smrtnost. Prirastek prebivalstva 

je postal majhen, saj se je rast prebivalstva zelo upočasnila. Zaradi nizke rodnosti in daljšanja 

življenjske dobe, se je prebivalstvo začelo starati. Danes so že vse evropske države na tej 

stopnji. 

V 20. stoletju se je starostna struktura  korenito spremenila po vsem svetu. Starostna struktura 

prebivalstva v neki državi je odvisna predvsem od rodnosti in umrljivosti. Če pa imamo v 

mislih odprto prebivalstvo, na spremembe v starostni strukturi lahko vplivajo tudi migracije 

oz. selitev prebivalstva (Ramovš, 2003, str. 224).  

Migracije vplivajo na staranje zaradi svoje selektivnosti po starosti. Običajno se za selitve 

odločajo predvsem mladi, medtem ko starejši niso toliko nagnjeni k selitvam. To pomeni, da 

priselitve botrujejo predvsem pomlajevanju prebivalstva na priselitvenem območju, po drugi 

strani pa prispevajo k staranju prebivalstva na odselitvenem območju. 

Najpomembnejša determinanta staranja prebivalstva je dolgoročno padanje rodnosti in hkrati 

vedno daljša življenjska doba ljudi. Veliko znižanje rodnosti je povzročilo drastičen upad 

števila otrok. Poleg tega se je povečalo število starih ljudi med prebivalstvom. Če se rodnost 

zniža pod raven, ki zagotavlja enostavno reprodukcijo, pride do pretiranega staranja 

prebivalstva. Enostavna reprodukcija pomeni, da vsaka ženska v povprečju rodi eno hčerko, 

kar pomeni, da se generacija žena reproducira v enostavnem obsegu (Bešter, 1996, str. 63).   
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Delež starega prebivalstva se povečuje tudi s tem, ko se zmanjšuje smrtnost predvsem 30 in 

več let starega prebivalstva. Če se smrtnost v mlajših starostnih razredih znižuje, se 

prebivalstvo pomlaja. 

Proces staranja prebivalstva lahko prikažemo s pomočjo različnih kazalcev, med katerimi so 

najbolj v uporabi odstotek starega prebivalstva, indeks staranja in srednja starost prebivalstva. 

Indeks staranja je razmerje med številom starega prebivalstva in številom otrok. Izraža število 

starih 65 in več let v neki družbi na sto otrok v starosti 0 – 14 let in je eden najpogosteje 

uporabljenih kazalcev za ovrednotenje starosti prebivalstva. Indeks staranja določa mlada, 

zrela in stara prebivalstva. Mlada prebivalstva so opredeljena  z odstotkom starega 

prebivalstva (65+) do 5 in z indeksom staranja do 15. Zrela prebivalstva imajo odstotek 

starega prebivalstva med 5 in 7 oziroma indeks staranja med 15 in 25. Pri starih prebivalstvih 

pa odstotek starega prebivalstva presega 7, indeks staranja pa je višji od 25. Tako rekoč vsa 

razvita prebivalstva, tudi slovensko, so že prekoračila mejo 10 odstotkov starega prebivalstva, 

kar nas uvršča med stara prebivalstva (Malačič, 2003, str. 19-23). 

Iz Slike 1 je razvidno, da je bil indeks staranja v letu 2009 že kar 118, kar nam pove, da je 

bilo v Sloveniji na 100 otrok v starosti 0 – 14 let kar 118 prebivalcev starih 65 in ali več let. 

Glede na leto 1990 se je indeks staranja več kot podvojil, saj je v letu 1990 znašal 51,6. 

Slika 1: Indeks staranja v Sloveniji v letih 1990, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008 in 2009 

Vir: SURS, SI-Stat podatkovni portal, Statistični letopis 2010. 
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Naj omenim, da so meje med mladim, zrelim in starim prebivalstvom že nekoliko zastarele. 

Predvsem za mejo med zrelim in starim prebivalstvom pri 7ih odstotkih in indeksom staranja 

25 lahko rečemo, da v sedanjih razmerah ni več ustrezna. Glede na to, da so že vsa razvita 

prebivalstva prekoračila mejo 10 odstotkov ter, da projekcije prebivalstva napovedujejo 

povečanje tega deleža do 30 odstotkov ali več, bi bilo bolj smiselno, da bi bila meja med 

zrelim in starim prebivalstvom višja. Ta meja bi lahko bila pri 10 odstotkih starih in indeksu 

staranja 40. Pametno bi bilo tudi uvesti pojem zelo starega ali pretirano starega prebivalstva, 

za katerega bi bila meja 20 odstotkov starih 65 in več let (Malačič, 2006, str. 20).   

Iz Tabele 1 lahko vidimo, da se z upadanjem števila rojstev in z upočasnjevanjem umrljivosti 

počasi spreminja tudi starostna sestava prebivalstva Slovenije. Zmanjšuje se delež otrok, 

povečujeta pa deleža delovno sposobnega in starega prebivalstva. Delež otrok v starosti 0-14 

let se je z 22,0% leta 1985 zmanjšal do leta 2004 na 14,3%, medtem ko se je delež delovno 

sposobnega prebivalstva (v starosti 15-64 let) povečal z 68,0% na 70,4%. Delež prebivalstva 

v starosti 65 let in več je v 1980ih stagniral na ravni okrog 10%, od leta 1987 dalje pa se 

stalno počasi povečuje in je leta 2004 dosegel že 15,3%.  

Tabela 1: Struktura prebivalstva v Sloveniji po starostnih skupinah kot % celotnega 
prebivalstva ter indeks staranja v obdobju 1919 – 2004 
 

Leto 0-14 15-64 65+ Indeks 
staranja 

1919 34,8 58,5 6,7 19,3 
1931 30,5 62,5 7,0 23,0 
1953 27,7 65,0 7,3 26,4 
1985 22,0 68,0 10,0 45,5 
1991 20,6 68,5 10,9 53,1 
1993 19,1 69,2 11,7 61,3 
1995 17,9 69,6 12,5 69,8 
1996 17,5 69,8 12,7 72,6 
1997 17,1 69,8 13,1 76,6 
1998 16,7 69,8 13,5 80,8 
1999 16,2 70,0 13,8 85,2 
2000 15,9 70,1 14,0 88,0 
2001 15,5 70,2 14,3 92,2 
2002 15,3 70,0 14,7 96,3 
2003 14,7 70,4 14,9 101,9 
2004 14,3 70,4 15,3 106,9 

Vir: Prebivalstvo, Statistične informacije št. 54/2004 
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Prebivalstvo Slovenije se po svojih demografskih značilnostih bistveno ne razlikuje od 

prebivalstev drugih razvitih držav. Tudi v Sloveniji se je prebivalstvo začelo starati v času 

demografskega prehoda, ki se je začel nekje proti koncu 18. stoletja. Sprva je rodnost padala 

počasi, zaradi česar se starostna razmerja niso tako hitro spreminjala. Ob koncu 

demografskega prehoda, okrog leta 1953, pa je bilo v Sloveniji že nekje več kot 7 odstotkov 

starih, kar kaže, da je zrelo prebivalstvo že prešlo v staro. V zadnjih petnajstih letih oziroma v 

začetku 80. let prejšnjega stoletja pa se je začelo prebivalstvo Slovenije hitreje starati. Zaradi 

socialnega in ekonomskega napredka se je začela smrtnost zniževati, še posebej ljudi srednjih 

let in starejših. Poleg tega pa rodnost v Sloveniji že nekaj let ne zagotavlja enostavnega 

obnavljanja prebivalstva, kar pomeni, da se generacije fizično ne obnavljajo več, saj 

novorojeni ne morejo več nadomestiti vseh umrlih (Malačič, 1989, str. 28).  

Slika 2: Naravni prirast v Sloveniji v letih od 1985 do 2009, na 1000 prebivalcev 

Vir: Slovenja v številkah 2003, str. 13; 2004 in 2006, str. 17; 2010 str. 17. 

Naravni prirast je razlika med rodnostjo in smrtnostjo. Ker je bila za Slovenijo značilna precej 

nizka rodnost, je temu primerno nizek tudi naravni prirastek, ki je bil v nekaterih letih celo 

negativen. Od leta 1997 je naravni prirast Slovenije negativen, kar pomeni, da na leto več 

ljudi umre kot se jih rodi, saj je dosegel negativno vrednost, in sicer -0,4 na 1000 prebivalcev. 

Z izjemo leta 2000, ko se je vrednost nekoliko povečala, se je do leta 2005 vztrajno 

zmanjševala. V letu 2003 je bila vrednost naravnega prirastka kar -1,1 na 1000 prebivalcev. 
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Leta 2004 se je vrednost nekoliko povečala in se ohranila tudi v letu 2005, vendar pa je bil še 

vedno negativna. Šele po letu 2006 v Sloveniji lahko spet zaznamo pozitiven naravni prirast. 

(glej Sliko 2)  

V letu 2008 je naravni prirast znašal 1,7 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da sta 

se na vsakih 1.000 prebivalcev rodila skoraj dva prebivalca več, kot jih je umrlo. Skupni 

prirast prebivalstva je bil v prvem četrtletju 2008 pozitiven, vendar v primerjavi z enakim 

obdobjem leta 2007 za 14,1 odstotka nižji. Znašal je 2.764 oseb. K njegovi pozitivni vrednosti 

je le deloma prispeval naravni prirast, glavni del je prispeval selitveni prirast tujcev (ta je 

znašal 3.101), selitveni prirast državljanov Slovenije pa je bil ponovno negativen  in sicer -

397 oseb (Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, 2008).  

Glede na leto 1985 se je vrednost naravnega prirasta do leta 2005 znižala za cele 3,4 odstotne 

točke in do leta 2009 za 1,6 odstotnih točk. Gibanje naravnega prirasta v Sloveniji prikazuje 

Slika 5.2. Od 60. let 20. stoletja so sicer priselitve v Slovenijo pomlajevala prebivalstvo, 

vendar se je nato priseljevanje počasi umirilo in skoraj ustavilo, kar je nekoliko pospešilo 

staranje prebivalstva. Zaradi vedno daljšega pričakovanega trajanja življenja, kateri nam pove 

koliko let življenja lahko v povprečju pričakuje moški ali ženska ob rojstvu, in številčnih 

generacij je bilo vedno več starega prebivalstva (Delavnica Zaposlovanje starejših, 2001).      

Za statistično obdelavo prebivalstvo običajno razčlenjujemo po starosti v starostne razrede ali 

starostne kontingente, ki so zelo pomembni za celo vrsto analiz. Najpogosteje celotno 

prebivalstvo razdelimo v tri starostne kontingente, ki so: 

1. razred: od 0 do 14 let, 

2. razred: od 15 do 64 let,  

3. razred: 65 let in več. 

 

Prvi razred označuje otroke ali mlado prebivalstvo, drugi razred delovni kontingent 

prebivalstva in tretji razred staro prebivalstvo. 

Izraz projekcija prebivalstva pomeni izračun verjetnega prihodnjega števila in sestave 

prebivalstva določenega območja po različnih znakih, ki je zasnovan na hipotezah o bodočem 

razvoju rodnosti, smrtnosti in selivnosti (SURS, 2008a). 
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Projekcije prebivalstva so ena od rednih nalog Statističnega urada Republike Slovenije. 

Njihov namen je čimbolje predvideti bodoče gibanje prebivalstva in spremembe v njegovih 

strukturah vsaj do leta 2050. Projekcije prebivalstva Slovenije za obdobje 1995-2020 je leta 

1993 SURS izdelal skupaj z Evropskim statističnim uradom (SURS, 2008a). 

V Sloveniji projekcije prebivalstva pripravlja več institucij. Statistični urad Republike 

Slovenije je leta 1996 izdal publikacijo z naslovom Projekcije prebivalstva Republike 

Slovenije 1995-2020. Te projekcije so starejšega datuma, narejene pa so za krajše časovno 

obdobje. Projekcije daljšega časovnega horizonta je leta 1998 izdal Urad Republike Slovenije 

za makroekonomske analize in razvoj z naslovom Projekcije prebivalstva Slovenije 1996-

2070. Najnovejše projekcije pa so bile leta 2003 objavljene v knjigi Demografija, peta izdaja 

avtorja Janeza Malačiča. 

Tabela 2: prikaz prebivalstva po starostnih skupinah za Slovenijo za leta 1990, 2002, 2011 in 
2021 (projekcija - srednja varianta) 

STAROST 
1990 2002 2011 2021 

Število     % število % število % število % 

0-14 415.762 20,8 299.119 15,0 263.404 13,6 232.905 12,6 

15 – 64 1.375.055 68,8 1.401.260 70,2 1.367.379 70,6 1.242.162 67,2 

65 + 209.128 10,4 294.654 14,8 306.015 15,8 373.389 20,2 

SKUPAJ 1.999.945 100 1.995.033 100 1.936.798 100 1.848.456 100 

INDEKS 

STARANJA 
50,3 98,5 116,2 160,3 

Vir: Statistični letopis RS (različni letniki) in Malačič, 2003, str. 178. 

 

Iz Tabele 2 lahko vidimo, da se je v obdobju od leta 1990 do leta 2002 delež prebivalstva, 

starega od 0 do 14 let zmanjšal za 5,8 odstotnih točk, napovedi pa kažejo, da naj bi se v 

naslednjih letih ta delež še naprej zmanjševal in bo leta 2021 le še 12,6 odstoten. Delež 

delovno sposobnega prebivalstva, torej starega med 15. in 64. letom, se je povečal za 1,4 

odstotno točko, po letu 2011 pa se bo ta delež začel hitreje zmanjševati. Če opazujemo delež 

starostnikov, vidimo, da se že ves čas povečuje, in takšen trend se bo še nadaljeval. Leta 2021 

bo znašal, po projekcijah prebivalstva 2001-2036, že kar 20,2 odstotkov (Malačič, 2003, str. 

178). 
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Za lepši pregled spreminjanja starostne strukture, ki sem jo opisala v prejšnjem odstavku, 

predstavljam Sliko 3, ki temelji na podatkih, uporabljenih v Tabeli 2, in na podatkih 

Eurostatove projekcije prebivalstva Slovenije 2004-2050. 

Slika 3:Projekcija prebivalstva za Slovenijo 1990-2050 (v%) 

Vir: Statistični letopis RS (različni letniki) in Eurostatove projekcije prebivalstva. 

V zadnjih dvajsetih letih, od 1989 do 2009, se je v Sloveniji delež prebivalcev, starih najmanj 

65 let, povečal z 10,6 % na 16,5 %; to pomeni, da se je ta starostna skupina povečala za 

125.000 ljudi. V istem obdobju se je delež prebivalcev, starih 0–14 let, zmanjšal z 20,9 % na 

14,0 %. Ta trend se bo po napovedih nadaljeval: leta 2029 naj bi bilo vsaj 65 let starih 

prebivalcev 24,8 %, leta 2059  pa  še 33,5 %; do 15 let starih prebivalcev pa naj bi takrat bilo 

12,9 % oziroma 12,8 % (Vertot, 2010, str. 16-17). 

Najhitreje se povečujeta delež in število prebivalcev, starih 85 let in več ('najstarejših med 

starejšimi'). V Sloveniji jih je bilo leta 1989 nekaj manj kot 15.000 (0,7 % vsega 

prebivalstva); do leta 2009 se je njihovo število več kot podvojilo (30.369); leta 2029 naj bi 

jih bilo po projekcijah 66.478, leta 2059 pa 136.720. To pomeni, da se bo do konca 50. let 

tega stoletja njihovo število v Sloveniji petkrat povečalo in bo predstavljalo 7,6 % celotnega 

prebivalstva (prav tam) . 

Prebivalstvo Slovenije pa po teh predvidevanjih ne bo le številčno skromnejše, ampak bo tudi 

bistveno starejše. Če je bilo leta 2008 med celotnim prebivalstvom Slovenije 16,0 % takih, ki 

so bili stari najmanj 65 let, jih bo po omenjenih predvidevanjih konec leta 2060 že za dobro 

tretjino (33,4 %). Zelo podobno velja tudi za druge države članice EU. Po osnovni varianti 
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projekcij EUROPOP2008 naj bi bilo leta 2060 v teh državah 30 % prebivalcev starih najmanj 

65 let, med temi pa takih, ki bodo stari 80 let in več, trikrat več kot v letu 2008 (SURS, 

2008b). 

Po osnovni varianti Eurostatovih projekcij prebivalstva za Slovenijo, 2004–2050, bo število 

prebivalstva Slovenije naraslo iz sedanjih 1,99 milijona na skoraj 2,02 milijona do leta 2014, 

nato pa počasi, a vztrajno upadalo in se znižalo na 1,89 milijona do leta 2050. Tak razvoj bo 

posledica stalnega povečevanja pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu, rodnosti in selitev.  

Za rodnost je do leta 2027 predviden rahel porast. Vrednost celotne rodnosti bo iz sedanje 

vrednosti 1,18 narasla na 1,5 otroka in ostala nespremenjena do leta 2050.  

Letni selitveni prirast Slovenije s tujino bo po ocenah do leta 2050 letno okrog 6000 oseb, z 

rahlim upadom okrog leta 2015. Prihodnja starostna struktura prebivalstva se zrcali v sedanji. 

Število prebivalcev v starosti, ko se upokojijo, se bo povečevalo, število mladih pa manjšalo 

(SURS, 2008). 

 Demografi napovedujejo, da se bo staranje prebivalstva Slovenije nadaljevalo. Številno 

starejših prebivalcev se bo vztrajno povečevalo, kar je jasno razvidno iz Slike 4.  

Slika 4:Trend naraščanja števila starostnikov v starostni skupini 65+ in 80+ v Sloveniji 

Vir: World population prospects, 2008. 
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Vidimo lahko, da se število prebivalcev v starostni skupini 65+ že ves čas povečuje. Do leta 

2050 naj bi se ta delež povečal za 80 odstotkov glede na leto 2005. Delež starostnikov iz 

skupine 80+ se je od leta 1970 počasi večal brez posebnosti. Od leta 1995 do 2000 se je celo 

zmanjšal za približno 4 odstotke. Vendar pa je bila že v naslednjih petih letih zabeležena rast 

tega deleža, in sicer kar 37 odstotna. Tudi v prihodnje se pričakuje vedno večji delež starih 

nad 80 let, saj naj bi se ta delež do leta 2050 v primerjavi z letom 2005 več kot podvojil. Leta 

2050 naj bi bilo starih nad 80 let že 11,6% v celotnem prebivalstvu, starejših od 65 let pa kar 

33%. Naj torej poudarim, da bodo demografske spremembe v naslednjih desetletjih močno 

vplivale na število starejših prebivalcev. Torej, kljub zmanjševanju skupnega števila 

prebivalcev bo število starejših prebivalcev naraščalo, in sicer zaradi daljšanja pričakovane 

življenjske dobe in številčnosti prebivalstva srednjih let.  

V Sloveniji je bila leta 1931 pričakovana življenjska doba ob rojstvu dobrih 50 let za moške 

in 54 let za ženske. V slabih tridesetih letih pa se povečala za približno 16 let za moške in 17 

let za ženske in je tako bila leta 1959 za moške 65,56  let, za ženske pa kar 70,68 let. 

Pričakovano trajanje življenja se v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih enakomerno podaljšuje 

za približno eno leto  v štirih letih. Leta 2005 je bilo pričakovano trajanje življenja za moške 

dobrih 74,08 let in 81,30 za ženske. To pomeni, da je vedno več starejših, saj le-ti živijo dlje 

po Eurostatovih projekcijah pa naj bi se do leta 2050 pričakovano trajanje življenja ob rojstvu 

za moške  povečalo iz zdajšnjih 75,7 let na 79,8 let in za ženske iz 82,3 na kar 85,2 let. 

Tabela 3: Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v Sloveniji 

Obdobje Moški  Ženske  

1958 - 1959 65,56 70,68 

1961 - 1962 66,09 71,98 

1964 - 1965 64,98 71,94 

1967 - 1968 65,59 72,41 

1968 - 1969 64,84 72,137 

1981 - 1981 67,23 75,14 

1991 -1992 69,45 77,25 

1995 - 1996 70,79 78,25 

1996 - 1997 71,01 78,62 

2000 - 2001 71,13 79,87 
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2001 – 2002 72,33 79,87 

2002 - 2003 73,15 80,70 

2003 - 2004 73,48 81,08 

2004 - 2005 74,08 81,30 

2005 - 2006 74,84 81,89 

2006 - 2007 74,61 81,80 

2007 - 2008 75,42 82,26 

2008 - 2009 75,76 82,31 

Vir: Statistični letopis Republike Slovenije, 2010. 

 

4.1 VZROKI STARANJA PREBIVALSTVA 

Najprej bi ponovno poenostavila razliko med pojmoma staranje in starost. Starost je stanje 

posameznika ali naroda, staranje pa proces, ki traja od rojstva do smrti. V vsakdanjem 

življenju pogosto ugotavljamo, da je človek za določeno opravilo in dejanje prestar, čeprav je 

še mlad, na primer dvajsetletnik je prestar, da bi začel trenirati za vrhunsko gimnastiko.  

Vzroki staranja zaprtega prebivalstva so povezani predvsem z zniževanjem rodnosti in 

smrtnosti. Najpomembnejši dejavnik staranja prebivalstva je dolgoročno padanje rodnosti. 

Rodnost je z vidika problema staranja prebivalstva pomembna predvsem kot vir priliva v 

aktivno prebivalstvo, ki je producent ekonomske baze za vzdrževanje starega prebivalstva. 

Rodnost je v razvitih državah na zelo nizki ravni, marsikje ni zagotovljena niti enostavna 

reprodukcija prebivalstva. V teh državah je tudi proces staranja hitrejši. Pomemben vzrok 

staranja prebivalstva je tudi podaljševanje življenjske dobe. Smrtnost prebivalstva, predvsem 

starejših, se je znižala, kar pomeni, da imamo v starostni strukturi prebivalstva večji delež 

starejših. Svoj prispevek k staranju pa dajo tudi selitvena gibanja. Ker se za selitve bolj 

odločajo mlajši kot pa starejši, priselitve prispevajo k pomlajevanju prebivalstva. Nasprotno 

pa odselitve prispevajo k staranju prebivalstva (Kraigher, 2003, str. 196). 

Na staranje prebivalstva vpliva veliko dejavnikov. Med njimi so najpomembnejši naslednji 

(Hojnik Zupanc, 1988, str. 83):  

• zmanjšanje plodnosti oziroma nadzorovana rodnost,  

• podaljševanje življenjske dobe,  
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• migracijski procesi,  

• boljše zdravstvene razmere in 

• višji življenjski standard. 

V zadnjih nekaj desetletjih je v gospodarsko razvitejših državah mogoče opaziti trend naglega 

upadanja povprečnega števila otrok v družini. Dolgoročno padanje rodnosti pa je 

najpomembnejša determinanta staranja prebivalstva. Na rodnost vplivajo številni dejavniki, ki 

jih lahko razdelimo na biološke, ekonomske, družbene, kulturne, antropološke in psihološke 

(Malačič, 2003, str. 115-116). Včasih je družina štela vse do deset otrok, danes pa je veliko 

družin s samo enim otrokom. Večina žensk je bila doma in njihova glavna naloga je bila 

vzgoja otroka in gospodinjska opravila. Danes pa so zaposlene na vplivnih delovnih mestih in 

zato ni presenetljivo, da ženska rodi prvega otroka v poznih letih ali pa se zanj sploh ne 

odloči. 

Nepretrgano upadanje stopnje rodnosti se je do sedaj prekinilo le v letih 2000 in 2004. Hiter 

življenjski tempo, ki je postal del moderne družbe, je posledica dejstva, da se vse več mladih 

družin odloča za manj otrok in rojstva v kasnejših letih. V letu 2003 je stopnja dosegla do 

sedaj najnižjo vrednost 1,20 otroka na žensko v rodni dobi, kar uvršča Slovenijo med države z 

najnižjimi stopnjami rodnosti v Evropi. Razlogi za nizko rodnost v Sloveniji v zadnjih 

petnajstih letih so delno ekonomske narave (omejene možnosti zaposlitve in zato še vedno 

visoka brezposelnost mladih ter težave na poklicni poti, pomanjkanje in cena stanovanj,  

manjše zaposlitvene možnosti žensk, če je pričakovati, da bodo morale še roditi ter svobodne 

možnosti izbire posameznika glede dokončanja študija in usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja mladih družin), delno pa gre za demografski proces, ki je bil značilen za 

vse razvite države, in je posledica visoke vključenosti žensk v izobraževalni sistem (Kraigher, 

2005, str. 16). 

Število rojstev bo po mnenju strokovnjakov še nekaj let naraščalo, po letu 2015 pa naj bi se 

pričelo ponovno zmanjševati. Stopnja totalne rodnosti se je v zadnjih letih nekoliko povišala – 

za leti 2008 in 2009 je znašala 1,53 otrok na žensko, prav tako pa se je povišalo tudi absolutno 

število živorojenih – na 21.817 v letu 2008 in 21.856 v letu 2009 (SURS, 2010a), kar je 

znatno več kot v letu 2003, ko je bila stopnja totalne rodnosti 1,20 otrok na žensko. Vendar pa 

to še ni razlog za pretiran optimizem, da se je trend spreobrnil, kaj šele, da bi šlo za novi 

»baby-boom«, kot se v zadnjem času včasih omenja.  
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Upadanje smrtnosti je neposredno povezano s podaljševanjem življenjske dobe. V razvitih 

državah smrtnost upada zaradi izboljšanih zdravstvenih razmer in višje življenjske ravni 

nasploh. Kot kazalnik smrtnosti se uporablja življenjsko pričakovanje ob rojstvu, ki nam pove 

koliko let življenja lahko v povprečju pričakuje moški ali ženska ob rojstvu. V Sloveniji se 

pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v zadnjih 11 letih enakomerno povečuje tako za 

moške kot tudi za ženske, in sicer približno za eno leto v štirih letih. (Malačič, 2003, str. 177).  

Staranje prebivalstva bo v Sloveniji in tudi v številnih drugih državah povzročilo številne 

socialne, ekonomske in geopolitične spremembe. Staranje prebivalstva vpliva na sestavo 

socialnega tkiva družbe, organiziranost le-te od mikro do makroravni, posledično pa tudi na 

gospodarsko rast, javne finance in sistem socialne zaščite. 

 

4.2 POSLEDICE STARANJA PREBIVALSTVA 

Projekcije prebivalstva  Slovenije 2001-2036 kažejo, da se bo prebivalstvo Slovenije do leta 

2036 postaralo. Posledice staranja bodo številne, tako ekonomske kot širše družbene, najbolj 

izrazito pa se bodo kazale na področji dela in zaposlenosti, upokojevanja in pokojninskega 

sistema, privatnega bogastva in varčevalnih navad, medgeneracijskih razmerij ter zdravja in 

blaginje v postaranih prebivalstvih. Hkrati se bodo odrazile tudi na različnih ravneh, in sicer 

na ravni posameznika, družine, organizacije, lokalne skupnosti in celotne družbe (Malačič, 

2003, str. 178). 

Posledice staranja prebivalstva so številne, razdelimo pa jih lahko na demografske, 

ekonomske, socialne, psihološke, zdravstvene, politične in kulturne. Proces staranja 

prebivalstva povzroča spreminjanje razmerja med ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi, 

povečuje se starost ob upokojitvi, podaljšuje se obdobje šolanja in povečuje se aktivnost 

žensk. Spremenjena struktura pa vpliva tudi na politične razmere in volilne rezultate, saj se 

povečuje vpliv starejših ljudi (Malačič, 2006, str. 24). 

Staranje prebivalstva bo v prihodnje vplivalo predvsem na nekatera področja socialne varnosti 

(Stropnik, 2000, str. 85): 

• starostno strukturo prebivalstva, predvsem aktivnega, 

• trg dela (stopnja brezposelnosti, migracije, plače itd.), 
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• delovanje pokojninskega sistema,  

• zdravstveno varstvo,  

• storitve na področju socialnega varstva (dolgotrajno nego starih in kronično bolnih),  

• izpostavljenost prebivalstva revščini in socialni izključenosti,  

• obseg in strukturo stroškov socialnega varstva.  

Ena izmed posledic staranja je tudi slabše zdravstveno stanje prebivalstva, zato se povečajo 

potrebe po zdravstvenih storitvah, zmogljivostih in tudi finančnih sredstvih za zdravstveno 

varstvo populacije. Potrebe po zdravstvenih dobrinah in storitvah so v povprečju bistveno 

višje pri osebah starejših od 65 let kot pri ostalih starostnih skupinah. S staranjem se povečajo 

tudi potrebe po tuji pomoči. Od tuje pomoči je v Sloveniji odvisnih (Skupnost socialnih 

zavodov Slovenije, 1999): 

• 15 odstotkov prebivalcev, ki so starejši od 65 let,  

• 30 odstotkov prebivalcev v starosti od 70 do 80 let,  

• 60 odstotkov prebivalcev nad 80 let. 

Demografske posledice staranja prebivalstva izvirajo iz preprostih demografskih procesov in 

struktur. Slednje so posledica dolgotrajnega delovanja rodnosti, smrtnosti in migracij. Slednje 

strukture prebivalstva pa bodo še dolgo v prihodnost določale mnoge značilnosti 

demografskih procesov. Zaradi manjše mobilnosti starejših je velik neposreden vpliv starostne 

strukture na migracije. Pomembna demografska posledica staranja je sprememba razmerij 

med starostnimi skupinami prebivalcev. Razmerja med otroki in mladino, zrelim ter starim 

prebivalstvom se morajo ohranjati v širše sprejemljivih okvirih. Če se ta razmerja porušijo, 

lahko pride do demografske krize (Malačič, 2008, str. 795). 

Politične spremembe staranja prebivalstva izvirajo v demokratičnih družbah iz političnih 

interesov različnih starostnih skupin in njihovega obnašanja v političnih procesih. Volilna 

pravica je v sodobnih družbah omejena navzdol (s polnoletnostjo), ni pa omejena navzgor. To 

ima za posledico večji politični vpliv starejših v družbi. Poleg tega pa se običajno starejši tudi 

bolj redno udeležujejo volitev in imajo bolj enotne politične interese. V zadnjem času se 

starejši tudi vse bolj organizirajo v politične stranke. Mladi so v političnem procesu večinoma 

manj uspešni, imajo manj enotne zagovornike in bolj raznolike politične interese. Nekateri 

avtorji govorijo celo o vojni med generacijami, drugi pa si prizadevajo za reforme političnih 
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sistemov ter zmanjšanje vpliva starejših in povečanje vpliva mladih v politiki (Malačič, 2008, 

str. 795). 

4.2.1 EKONOMSKE POSLEDICE STARANJA PREBIVALSTVA 

Staranje prebivalstva vpliva na vse vidike ekonomskega življenja družbe. Med 

najpomembnejšimi je zagotovo vpliv na pokojninski in zdravstveni sistem, vpliv na trg dela, 

finančni trg ter tudi vpliv na potrošnjo in varčevanje. Vse skupaj pa vpliva tudi na 

gospodarsko rast in razvoj države. 

Staranje prebivalstva povzroča spremembe razmerij med starostnimi kontingenti in s tem 

spremembe razmerij med aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom. V tem procesu se najprej 

postopoma zmanjšuje obremenjenost aktivnih z mladimi vzdrževanimi. Temu sledi obdobje, v 

katerem se delež aktivnih zelo poveča in ponekod doseže vrednosti do 70% prebivalstva. Ob 

nadaljevanju procesa pa se nato vse hitreje povečuje obremenjenost aktivnih s starimi 

vzdrževanimi. V prvi fazi tega procesa družba porabo sredstva za vzdrževane predvsem za 

investicije v človeški kapital. Če je pri tem uspešna, se na ta način spodbudi hiter gospodarski 

razvoj. V poznih fazah tega procesa pa zaradi nizke rodnosti pride do negativnega 

demografskega momenta in demografske krize. Sredstva za vzdrževane se večinoma porabijo 

za pokojnine ter zdravstveno in dolgotrajno oskrbo starejših (Malačič, 2008, str. 795-796). 

4.2.1.1 TRG DELA 

Demografski trendi zniževanja natalitete in podaljševanja življenjske dobe vplivajo na 

staranje prebivalstva, temu pa sledi tudi staranje delovne sile. Staranje delovne sile pa ima za 

trg dela tudi negativne posledice. Večje število starejših namreč pomeni manj inovacij, slabšo 

poklicno mobilnost in počasnejše sledenje tehnološkim izboljšavam. 

Spremembe starostne strukture prebivalstva pomembno vplivajo na vse faze gospodarskega 

procesa (proizvodnja, razdelitev, potrošnja, varčevanje, investicije). To pomeni, da vplivajo 

tudi na vse trge, ki delujejo v gospodarstvu. Še posebej pomemben je vpliv na trg dela in 

kapitala (Malačič, 2008, str. 796). 

Pri zaposlenosti se je v razvitih državah začel pojavljati strah, da bo zaradi staranja 

prebivalstva začelo primanjkovati delavcev. Upoštevati pa je potrebno tudi naraščajočo 

izobrazbeno raven ljudi. Vedno več naj bi bilo kvalificiranih in izobraženih delavcev, na drugi 
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strani pa bo še vedno obstajalo tudi veliko del, ki zahtevajo manj izobražene. Zelo verjetno je, 

da bo teh delavcev primanjkovalo, države pa bodo ta problem reševale z uvažanjem delavcev 

iz manj razvitih držav. Takšna gibanja lahko vplivajo na znižanje gospodarske rasti v bližnji 

prihodnosti (Malačič, 2008, str. 796). 

Kljub zmanjševanju delovnega kontingenta prebivalstva bo tudi v prihodnje prisotna 

brezposelnost, ki je v tržnem gospodarstvu neizogibna. Vedno bolj bo v ospredje prihajal 

problem brezposelnosti starejših, saj brezposelnost pogosteje prizadene starejše kot tiste v 

mlajših letih. Ker bo delež starejših v celotni populaciji vedno večji, bo potrebno najti rešitve 

za zmanjševanje njihove brezposelnosti. K zmanjševanju brezposelnosti starejših bi lahko 

nekoliko pripomogla boljša izobraženost starejših, saj brezposelnost prizadene ljudi z nižjo 

izobrazbo (Prav tam, str. 796). 

Z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija sicer postavila cilj, da se med ljudmi, starimi od 

55 do 64 let, poveča delež aktivnih na 50% do leta 2010. Ta cilj ni bil dosežen, za Slovenijo 

pa imamo v okviru aktivne politike zaposlovanja zastavljen cilj, da se stopnja delovne 

aktivnosti v tem starostnem razredu do leta 2013 poveča na 43,5% (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, 2006a, str. 9). V Sloveniji se stopnji delovne aktivnosti starejših in 

mladih sicer povečujeta, pri čemer je delovna aktivnost starejših še naprej problematično 

nizka in ena najnižjih v Evropski uniji. Stopnja delovne aktivnosti v starosti od 55 do 64 let se 

je v letu 2008 povečala le za 0,1 odstotne točke, to je na 33,5%, ker je še precej nižje od 

povprečja v  Evropske unije (44,7% v letu 2007) in od lizbonskega cilja (50% do leta 2010). 

Kljub temu pa se v zadnjih letih kaže pozitivni trend na področju politike aktivnega staranja 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 13). 

Eden od pomembnih dokumentov, ki so bili sprejeti in urejajo tudi politiko zaposlovanja, je 

Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje 

prebivalstva. Gre za pomemben strateški dokument, katerega osnovni namen je povezati 

prizadevanje vladnih resorjev in civilne družbe ter zagotoviti ustrezno kakovost starejših. 

Hkrati pa je dokument podlaga za trajen in vzdržen sistem oskrbe za tretjo generacijo. 

Pomembna cilja, ki sta zapisana v tej Strategiji in sta v povezavi s trgom dela, sta: 

• Zagotavljanje pogojev za dejavno vključevanje tretje generacije v delo in 

zaposlovanje; 

• Razvijanje trga delovne sile tako, da se bo odzival na staranje prebivalstva in izrabljal 

potenciale starejših. 
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V okviru politike zaposlovanja in spodbujanja dela starejših oseb so bili v Strategiji 

varstva starejših do leta 2010 sprejeti naslednji predlogi: 

• Spodbujati zaposlovanje starejših s posebnimi olajšavami pri dohodnini; 

• Sistemsko urediti plačano začasno delo upokojencev: 

• Omogočiti fleksibilnejše oblike pri zaposlovanju in delu starejših oseb; 

• Povečati skrb za varstvo in zdravje pri delu starejših delavcev; 

• Spodbujati zaposlovanje neaktivnih starejših oseb; 

• Vključevati aktivno staranje v kolektivne pogodbe; 

• Vključevati brezposelne v programe zaposlovanja za pomoč starejšim; 

• Spodbujati vključevanje starejših oseb v vseživljenjsko izobraževanje; 

• Spodbujati oblikovanje proizvodov in storitev za potrebe starejših. 

4.2.1.2 POKOJNINSKI SISTEM 

Zavarovanje in uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je in bo tudi 

v prihodnje pomemben vidik zagotavljanja neodvisnega življenja in ustrezne socialno-

ekonomske zaščite starejših. Te pravice se zagotavljajo v sistemu pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, ki ga sestavljajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 

dodatno pokojninsko zavarovanje.  

Delež upokojencev v celotnem prebivalstvu narašča že dolgo. V obdobju 2000-2008 je število 

upokojencev naraščalo s povprečno letno stopnjo rasti 1,5%, število zavarovancev pa s 

povprečno letno stopnjo rasti 1%. V letu 2006 je delež upokojencev v celotnem prebivalstvu 

Slovenije znašal 26,7%. V strukturi upokojencev največji delež predstavljajo starostni 

upokojenci. Delež starostnih upokojencev je v obdobju 2000-2008 narasel s 60% v letu 2000 

na 65% v letu 2008. Tudi v prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo število upokojencev še 

povečevalo. Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev je v letu 1990 znašalo 2,3, 

v letu 2005 1,6. V Tabeli 4 prikazujem stopnje rasti upokojencev v letih 2000, 2009 in 2010. 

Kjer lahko vidimo, da se je stopnja rasti števila upokojencev starostnih pokojnin močno 

zvišala, medtem pa, ko so se stopnje rasti števila upokojencev invalidskih, družinskih in 

vdovovskih pokojnin nekoliko znižala. Kljub temu pa se je skupna stopnja števila rasti 

upokojencev do leta 2010 zvišala. 
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Tabela 4: Stopnje rasti števila upokojencev po vrstah pokojnin v Sloveniji 

 Starostni Invalidski Družinski Vdovski Skupaj 

2000 2,1 0,4 0,4 / 1,6 

2009 3,4 - 1,4 - 4,7 11,0 2,0 

2010 4,1 - 1,2 - 4,4 10,6 2,6 

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija, Mesečni pregled, januar 2011. 

Januarja 2000 je stopil v veljavo nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 

ZPIZ1. Spremembe tega zakona so se odražale v postopnem zniževanju pokojnin iz 

obveznega zavarovanja. Ta zakon je prinesel uvedbo drugega pokojninskega stebra, v katerem 

naj bi posamezniki varčevali za svojo starost. Pokojnine iz obveznega zavarovanja se 

izplačujejo iz tekočih izplačil zavarovancev, dodatni pokojninski steber pa temelji na 

varčevanju na osebnih kapitalskih računih in ustrezni naložbeni politiki. Dodatno pokojninsko 

zavarovanje se hitro razvija, saj je v to  obliko varčevanja vključenih že več kot 51%. 

Obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je nadomestilo za dosedanjo 

zavarovalno dobo s povečanjem (bonifikacijo) in je namenjeno delavcem, ki delajo na posebej 

težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oziroma na takih delovnih mestih, ki jih po 

določeni starosti ni mogoče uspešno opravljati.  Upravljavec sklada obveznega dodatnega 

zavarovanja je Kapitalska družba d.d. Prostovoljno dodatno zavarovanje pa je zavarovanje, 

pri katerem zavarovanci vplačujejo sredstva na svoj račun z namenom, da bodo po upokojitvi 

iz tega lahko pridobili dodatno pokojnino, saj sedanji sistem obveznega zavarovanja v 

prihodnosti ne bo mogel več zagotavljati primernih pokojnin (Slovenija jutri, 2006, str. 4-5). 

Reformo pokojninskega sistema poleg II. stebra predstavljata dve pomembnejši dejstvi 

(Prva.net, Reforma pokojninskega sistema): 

• Pokojnine iz I. stebra se bodo v naslednjih letih postopoma zniževale, kar bo za mnoge 

bodoče upokojence pomenilo, da mesečni prejemki iz I. stebra ne bodo več zadoščali 

za udobno življenje. Zmanjšanje bo potrebno nadomestiti s prejemki iz II. stebra.  

• Delovna doba za redno upokojitev po novem zakonu daljša, povišala pa se je tudi 

minimalna starost ob redni starostni upokojitvi. 

Obe dejstvi pomenita zaostrovanje pogojev pokojninskega zavarovanja v I. stebru. 

Dejstvo, da število zaposlenih v primerjavi s številom upokojencev upada že vrsto let, 

pomeni, da bo število oseb, ki vplačujejo v zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
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kmalu enako številu oseb, ki iz njega črpajo. Tabela 5 nazorno kaže slabšanje razmerja, saj so 

bili v letu 1984 trije zavarovanci na enega upokojenca, v letu 2009 pa le še 1,60 zavarovanca. 

Tabela 5: Razmerje med zavarovanci in upokojenci v Sloveniji(povprečno število v letu 
za posamezna izbrana leta) 

 Zavarovanec : Upokojenec Upokojenec : Zavarovanec 

1984 1.000:331 1:3,02 

2000 1.000:575 1:1,74 

2009 1.000:626 1:1,60 

Vir:  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija. Zavarovanci pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja. 

Izdatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zajemajo najpomembnejši del izdatkov za 

socialno varnost oziroma izdatkov socialnega zavarovanja. Pokojninski skladi osnovnega 

zavarovanja se sproti polnijo s prispevki aktivne srednje generacije za pokojninsko 

zavarovanje in istočasno praznijo za izplačevanje pokojnin prejšnji aktivni generaciji (»pay as 

you go«). Ta medgeneracijska pogodba deluje dobro, če so generacije med seboj 

uravnotežene. Če pa se hitro poveča število upokojencev in zmanjša srednja generacija 

plačnikov pokojninskega zavarovanja, nastaja v pokojninskih skladih primanjkljaj za tekoče 

izplačevanje pokojnin. Rešitev je zmanjševanje pokojnin ali pa krpanje pokojninskega 

primanjkljaja iz državnega proračuna. Tak sistem je zelo občutljiv na nastanek večjih 

demografskih nesorazmerij. Velike spremembe starostnih struktur torej ogrožajo vzdržnost 

takšnih pokojninskih sistemov. Problem predstavljajo tudi razlike med moškimi in ženskami. 

Ženske se kljub daljši življenjski dobi prej upokojujejo (Malačič, 2008, str. 797).  

V Strategiji varstva starejših do leta 2010 so zapisani nekateri ukrepi, s katerimi želi Vlada RS 

zagotoviti vzdržne pokojnine: 

• Povečanje števila zavarovancev v celotnem prebivalstvu in zagotovitev finančno 

vzdržnega pokojninskega sistema, ki ohranja model medgeneracijske solidarnosti; 

• Podaljševanje aktivnega obdobja vsakega posameznika; 

• Dodatna prilagoditev pokojninskega sistema trenutnemu položaju in prihodnjemu 

razvoju. 

Z novo reformo bi bilo potrebno doseči znižanje nadomestitvene stopnje in zviševanje 

dejanske upokojitvene starosti ter samodejno prilagajanje upokojitvene starosti pričakovani 
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življenjski dobi. Poleg zvišanja upokojitvene starosti je s pokojninsko reformo potrebno 

odpraviti tudi spodbude za zgodnje upokojevanje in omogočiti postopen izstop s trga dela. Za 

zvišanje stopnje delovne aktivnosti v mlajših starostnih skupinah je treba skrajšati čas študija 

s spodbudami študentom, da hitro diplomirajo. 

Spodbude v pokojninski zakonodaji za daljše ostajanje v aktivnosti sicer niso nizke, vendar pa 

v povezavi z veljavno davčno ureditvijo in ob neskladjih med delovnopravno in pokojninsko 

ureditvijo ne dajejo želenih učinkov. Spodbude za daljše aktivno obdobje posameznika so 

predvsem naslednje (Slovenija jutri, 2006, str. 7): 

• povišanje pokojnine za vsako leto ostajanja v zavarovanju po izpolnitvi starostnega 

pogoja za upokojitev; 

• olajšanje zaposlovanja starejših delavcev tako, da zanje ne bo treba plačevati vseh 

prispevkov; 

• ureditev delne upokojitve tako, da bo po izpolnitvi pogojev za upokojitev delavec 

lahko ostal zaposlen od ene do sedmih ur  

Potrebno bi bilo omogočiti zavarovanje in pridobivanje pravic iz sistema pokojninskega 

zavarovanja tudi za osebe, ki opravljalo priložnostna začasna ali občasna dela. Mladi, starejši 

in brezposelni opravljajo veliko plačanih del na podlagi pogodb, v okviru projektov in 

podobno, v tem času pa niso pokojninsko zavarovani, torej tudi pokojninska blagajna za 

njihovo delo ne prejme prispevkov. Poleg tega naj bi se podaljšalo obdobje, na podlagi 

katerega se določa pokojninska osnova ter postopoma izenačila upokojitvena starost žensk in 

moških (Slovenija jutri, 2006, str. 8-9). 

4.2.1.3 ZDRAVSTVENO VARSTVO IN DOLGOTRAJNA OSKRBA 

Vpliv staranja prebivalstva na zdravstvo je podoben kot pri pokojninah, poleg tega pa ima ta 

sistem tudi določene specifične značilnosti. Povečuje se namreč potreba po tistih medicinskih 

specialistih, ki se ukvarjajo s starejšimi. Povpraševanje po gerontologih s staranjem 

prebivalstva narašča. Gerontologija je znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh. 

Zelo velika je tudi verjetnost, da bomo potrebovali storitve zdravstvenega varstva in 

dolgotrajne oskrbe v zadnjih letih življenja. Višja kot je starost, večja je verjetnost, da bomo 

te storitve potrebovali. Projekcije prebivalstva kažejo, da se najhitreje povečuje prav delež 

najstarejših starostnih skupin (Malačič, 2008, str. 797).  
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Dolgotrajna oskrba je eno izmed področij, ki v okviru socialnih politik gospodarsko razvitih 

držav v zadnjih letih zavzema vse vidnejše mesto. Razlog temu je predvsem v staranju 

prebivalstva in v vse večjem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem 

življenju. Pri dolgotrajni oskrbi gre za dalj časa trajajoče zagotavljanje različnih oblik podpore 

osebam, ki zaradi izgube ali odsotnosti telesne, psihične ali intelektualne samostojnosti, 

potrebujejo pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravilih. V Sloveniji 

nimamo enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe starejših, kronično bolnih, invalidnih in 

oslabelih osebe, ki pri vsakdanjih opravilih potrebujejo delno ali popolno pomoč druge osebe. 

Prejemki in različne storitve se zagotavljajo v okviru obstoječih sistemov zdravstvene zaščite, 

in sicer zdravstvo, socialno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve, 2010, str. 1-2).  

V okviru sistema socialnega varstva se uporabnikom zagotavljajo različne storitve, kot so 

dnevne in celodnevne oblike institucionalnega varstva, storitve (socialne) pomoči na domu, 

pravica do družinskega pomočnika, oskrba v oskrbovanih stanovanjih ter različni 

socialnovarstveni programi osebne asistence za invalidne osebe. Osebe, za katere se ugotovi, 

da potrebujejo tujo pomoč, lahko iz tega naslova dobijo tudi denarne prejemke, s katerimi si 

zagotavljajo neformalne oblike pomoči oziroma si s temi sredstvi (do)plačujejo prej naštete 

storitve. Do denarnih prejemkov za dolgotrajno oskrbo so upravičeni prejemniki starostnih in 

invalidskih pokojnin, prejemniki denarnih socialnih pomoči, osebe, ki so zaradi težke 

invalidnosti nezaposljive, ter vojni invalidi in vojaški veterani. Naštete pravice (storitve in 

prejemki) se delno financirajo iz davkov (zagotavljajo se v državnem in občinskih 

proračunih), delno pa iz prispevkov za socialno zavarovanje (zagotavljajo se v okviru 

obveznega zdravstvenega zavarovanja ter obveznega pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja). Socialnovarstvene storitve so krite iz javnih virov le v primeru nezmožnosti 

lastnega plačila, sicer pa jih plačujejo uporabniki oziroma njihovi svojci. Pritisk na socialne in 

zdravstvene ustanove je vse večji. Za enkrat je sicer večji delež starih ljudi, ki potrebujejo 

nego in oskrbo, še vedno v domači oskrbi. Vendar pa se večajo potrebe po namestitvi starejših 

v različne domove, saj družina igra vse manjšo vlogo pri oskrbi za svoje stare družinske člane. 

Trenutne potrebe po dolgotrajni oskrbi v Sloveniji presegajo razpoložljive kapacitete 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 18-19). 

Glede na pričakovana demografska gibanja bo v prihodnje potrebno dolgotrajno oskrbo 

vzpostavljati na konceptu javno-zasebnega sodelovanja in financiranja, ki bo temeljil na 
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spremenjeni delitvi odgovornosti med posameznikom, družino, lokalno skupnostjo in državo. 

Izhodišče predloga novega Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 

je dejstvo, da gre pri potrebi za dolgotrajno oskrbo za novo socialno tveganje, ki ga je treba 

zavarovati z uvedbo novega obveznega zavarovanja. Pri tem pa zakon poudarja potrebo po 

zagotovitvi odgovornosti in aktivne vloge potencialnih upravičencev oziroma prejemnikov 

pomoči. V to obvezno zavarovanje bi bili vključeni vse, ki so na območju Slovenije tudi 

obvezno zdravstveno zavarovani. Zavarovanje pa bi se financiralo s prispevki, ki bi jih 

plačevali delodajalci in zavarovanci sami. Cilj zakona je odpraviti razlike v možnostih 

uveljavljanja dolgotrajne oskrbe in omogočiti dostopnost do dolgotrajne oskrbe pod enakimi 

pogoji vsem prebivalcem Slovenije (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010, str 

1-4). 

Komisija za socialno varnost Evropske unije je v aprilu 2004 v zvezi z zdravstvenim 

varstvom in dolgotrajno oskrbo zapisala tri cilje, ki naj bi jih uveljavile članice v svoji 

zakonodaji in strategiji razvoja (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 

19): 

• zagotoviti dostopnost do visoke kakovosti dolgotrajne oskrbe, ki mora temeljiti na 

vsesplošni dostopnosti, pravičnosti in solidarnosti; 

• uveljaviti visoko kakovostno oskrbo z namenom izboljšati zdravstveno stanje in 

kakovost življenja; 

• zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost oziroma stabilnost visokokvalitetne 

dolgotrajne oskrbe, dosegljive celotnemu prebivalstvu. 

V Sloveniji so zastavljene usmeritve sprejete in jih potrjene v ključnih razvojnih strateških 

dokumentih. Pripravljajo se, ki bi vzpostavile nove pravne temelje za področje dolgotrajne 

oskrbe, ga razmejili od drugih vej socialnih zavarovanj, ga povezali v celovit sistem socialne 

varnosti države in ob tem upoštevali finančno vzdržnost sistema oz. tega tudi ustrezno 

prilagodili v skladu s možnostmi javnega financiranja. S spremembami v zakonodaji in praksi 

naj bi v Sloveniji (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 19-20): 

• omogočili dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe vsemu prebivalstvu, ki jo potrebuje; 

• zagotovili boljšo in enakomernejšo dostopnost teh storitev po celi državi, pri čemer naj 

bi imela prednost oskrba na domu; 

• dosegli večjo transparentnost sredstev in njihovo pravičnejšo porazdelitev; 
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• povezali izvajalce dolgotrajne oskrbe v funkcionalno celovit, racionalen in učinkovit 

sistem; 

• uvedli solidarnostno financiranje področja dolgotrajne oskrbe na načelih socialnih 

zavarovanj; 

• izenačili pravice med vsemi upravičenci do teh pomoči ne glede na kraj bivanja in 

vrsto pomoči; 

• povečali odgovornost in skrb družine za svojce; 

• z uvedbo posebnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo naj bi povečali socialno 

varnost in kakovost življenja ljudi, ki potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. 

Država bo morala razširiti in uvesti nove modele pomoči družini s starim človekom, nove 

programe oskrbe starih ljudi in druge socialne mreže za kakovostno staranje in sožitje 

generacij v skupnostih. V okviru EU se uspešno uveljavljajo programi za oskrbo starejših, kot 

so npr.: dnevno varstvo, oskrbovana stanovanja, socialna oskrba in nega na domu ter začasno 

varstvo. V Sloveniji se v zadnjih letih dobro razvija predvsem pomoč na domu (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str- 9-10). 

V Strategiji varstva starejših do 2010 so zapisani naslednji cilji politike na področju 

zdravstvene oskrbe za starejše: 

• ohranitev dejavnosti starejših na vseh področjih in povečevanje števila let, ki jih 

preživijo zdravi; 

• zmanjševanje razlik v zdravju starejših; 

• čim daljše samostojno življenje v domačem okolju, tudi ob pomoči zdravstvene nege 

in storitev; 

• kakovostno in enakopravno dostopno zdravstveno oskrbo; 

• celostno integrirano multidisciplinarno oskrbo na domu ali v instituciji. 
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5 PREHOD IZ TRADICIONALNE V MODERNO IN 

POSTMODERNO DRUŽBO KOT STARAJOČO SE 

DRUŽBO 

V tradicionalni družbi je starostnikom nudila materialno varnost njihova družina, deloma pa 

tudi njihova soseska in sorodstvo. Mlajši družinski člani so s starši delili materialne prihodke 

in jih funkcionalno oskrbovali, ko tega niso zmogli več sami. Zato pravimo, da je razširjena 

družina ohranila primarno socializacijsko funkcijo do starih ljudi.  Prvo večjo družbeno 

spremembo so povzročili zavarovalniški sistemi med katerimi je bilo pomembno pokojninsko 

zavarovanje, s katerim je postala starost institucionalizirana (Hojnik-Zupanc, 1999. Str. 45).  

Starejša populacija se je materialno osamosvojila od mlajše generacije in odvisnost se je 

prenesla z individualne na globalno raven. Tako večina upokojenskih sistemov še danes 

temelji na t.i. medgeneracijski solidarnosti, kar pomeni, da mlada generacija dela za staro 

populacijo (Prav tam, str. 45). 

Druga sistemska sprememba so bile prve oblike institucionalnega varstva, ki niso bile 

namenjene samo starim ljudem, ampak tudi drugim onemoglim osebam (invalidom, 

bolnikom) in socialnim revežem, ki niso imeli družine. Prve oblike institucionalnega varstva 

so nastale v neprilagojenih objektih - starih graščinah ali vojašnicah in so zagotavljale le 

osnovne eksistenčne potrebe (Prav tam, str. 45-46). 

Razvita industrijska družba pa je materialno varnost starih ljudi socializirala. Države danes 

omogočajo starostnikom moderne socialne mreže javnih programov, to so pokojninsko, 

invalidsko in zdravstveno zavarovanje za nego v starosti, pravico do socialnih prejemkov, 

vzpostavljene pa so tudi mreže domov in drugi programi za starejše. Države se na eksplozijo 

starejše populacije pripravljajo tudi na področju stanovanjske oskrbe. Še vedno prevladuje 

prepričanje, da je starostnike potrebno čim dlje zadržati v domačem okolju, vendar pa tempo 

sodobnega življenja to velikokrat onemogoča. Zato je bistvenega pomena, da se vzpostavi čim 

širša mreža na področju stanovanjske oskrbe (Prav tam, str. 47). 

Danes največ starostnikov živi izven specializiranih institucij in družinski člani so 

najpogosteje tisti, ki za njih prevzemajo skrb. Nega starejših je povezana z velikimi napori in 

stresom tistih, ki za njih skrbijo, pa tudi z nevarnostjo, da kljub vsemu ne bodo deležni 
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ustrezne nege. Osebe, ki ostarele negujejo, so pogosto tudi same starejše nad 65 let, 

podvržene depresiji, imajo zmanjšano funkcionalno sposobnost in so včasih tudi same bolne. 

Nastopi velika verjetnost, da je bolnik zanemarjen ali celo trpinčen. Neustrezna oskrba se 

lahko odraža verbalno, psihološko, finančno, včasih pa celo fizično. 

Veliko bolj je za starostnike, ki ne morejo več zadovoljevati lastnih potreb, primerno 

institucionalno varstvo, ki ga v Sloveniji opravljajo javni socialno varstveni zavodi. 

Institucionalno varstvo zajema vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi 

organizirano obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma 

in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 

V današnji družbi, ki na vsakem koraku časti kult mladosti, so starostniki premalo vključeni v 

družbo, njihove življenjske izkušnje in strokovno znanje so premalo uporabljeni. V kulturi, ki 

povzdiguje predvsem vrednote, kot so hitrost, storilnost, učinkovitost in uspešnost, so starejši 

še vedno nemalokrat moteči.  

Za določeno in ne zanemarljivo kategorijo starostnikov je staranje še posebej travmatično 

zaradi bolezni, revščine in/ali osamljenosti. Tudi za tiste, ki so še pri močeh, finančno zmožni, 

mobilni in socialno omreženi, pa je lahko normalen biološki proces staranja zelo travmatičen 

že zaradi pritiskov sodobne potrošniške kulture po lepem in mladostnem videzu. Ekscesno 

ukvarjanje s telesom in z videzom predstavlja zlato jamo za številne industrije pa tudi za tako 

imenovane antiaging guruje. Cilj mnogih prodajalcev najrazličnejših izdelkov in storitev je 

okrepiti prizadevanje čim večjega števila ljudi, da bi ostali »večno« mladi in čim dlje 

prikrivali znake staranja. Seveda je za prodajalce idealno, da se ljudje že pri štiridesetih 

začnejo počutiti »stari«.  

Po drugi strani pa je videti, da starajoče se generacije in tudi sodobni starostniki niso več žrtve 

procesa, nad katerim nimajo nadzora. Številčno se krepi sloj organiziranih in politično 

angažiranih starostnikov. Posledično narašča tudi njihova moč oz. vplivnost. Starostniki kot 

znaten del volilnega telesa pridobivajo politično vplivnost, tudi s strankarskim povezovanjem. 

Čeprav lahko dobršen del starejšega prebivalstva označimo kot tehnofobe, se ravnokar 

upokojujejo tehnično vse bolj sofisticirane generacije, ki ostajajo omrežene.  

Vse več starejših v moderni družbi osebne izpolnitve ne vidi samo v obdelovanju domačega 

vrtička, balinanju in ukvarjanju z vnuki, ampak so vse bolj priljubljene aktivnosti golf, 
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plavanje, nordijska hoja, joga, križarjenje, izleti v naravo, obiskovanje gledališča in 

koncertov, učenje tujih jezikov itn. Vendar pa pomoč lastnim otrokom in sorodnikom v 

ekonomskem, materialnem, socialnem ali emocionalnem smislu, ostaja ena pomembnejših 

skrbi in obremenitev starejše generacije. V Sloveniji je nudenje različnih neformalnih oblik 

pomoči in opor celo pogostejše kot v drugih zahodnih državah. Na račun tega so trenutno 

zapostavljene prostovoljne dejavnosti starejših v širših skupnostih, ki se na razvitem Zahodu 

že vse bolj krepijo. 
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6 RAZVOJ VARSTVA STAREJŠIH V SLOVENIJI 

V nadaljevanju bom na kratko opisala zgodovino ter cilje in usmeritve razvoja varstva 

starejših predvsem pa se bom osredotočila na storitve v okviru socialnega in zdravstvenega 

varstva starejših, ki se izvajajo v Sloveniji. 

 

6.1 VARSTVO STAREJŠIH NEKOČ IN DANES 

 
Zametke domskega varstva za stare ljudi najdemo že v 13. stoletju, ko je nemški viteški red 

ustanovil zavod za neozdravljive bolnike v Ljubljani, kmalu za tem pa je v Kamniku nastal še 

azilski zavod. V 13. in 14. Stoletju so v Evropi in pri nas nastajali špitali. Po imenu in tudi po 

poročilih lahko sodimo, da je bil špital namenjen ljudem, ki niso bili povezani s skupnostjo, ki 

so bili torej gosti in tujci. Med njimi zasledimo romarje, klošarje, potnike in potepuhe, 

zapuščene otroke, sirote, pa tudi kronično bolne in pomoči potrebne stare ljudi, torej vse tiste, 

za katere ni nihče mogel ali hotel poskrbeti. Ljubljana je dobila svoj prvi špital leta 1345, prav 

tako pa v tem času najdemo take ustanove v Mengšu, Kranju, Novem mestu, Škofji loki in 

drugod (Flaker, 1998, str. 53 ). 

Ubožnice ali ubožne hiše so bile zavodi, v katerih so dobili oskrbo ljudje, ki si z delom niso 

mogli preskrbeti osnovnih življenjskih potrebščin. Ubožni inštituti, ki so jih ustanavljali 

konec 18. stoletja, naj bi bili v primernih hišah, ponujali pa naj bi prenočišče in hrano 

revežem. Pri nas je bila zgrajena prva ubožnica  leta 1879 in sicer, Občinsko zavetišče Franca 

Lambrechta, v Slovenskih Konjicah (Mali, 2008, str. 22-24). 

Po drugi svetovni vojni je na tem področju prišlo do ključnih premikov. Leta 1923 je odprla 

vrata dobrodelna ustanova v Mengšu. Zavod s 143 posteljami so vodile redovnice Sv. 

Vicenclja Pavelskega. Po drugi svetovni vojni je dom prešel v družbeno last, danes pa je 

prenovljen in še vedno služi svojemu namenu. Tudi v Ponikvah je bil leta 1934 ustanovljen 

posebni socialni zavod, ki danes opravlja funkcijo zavoda za usposabljanje, zaposlovanje in 

varstvo mlajših invalidov. Pred drugo svetovno vojno je bilo na Jesenicah zgrajeno zavetišče 

za socialne podpirance. Po vojni pa so ga prenovili in še danes deluje kot dom za starejše 

občane (Prav tam, str. 25). 
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V povojnem obdobju je število starostnikov močno presegalo razpoložljive kapacitete, zato so 

občine reševale ta problem s prenovami gradov in drugih objektov. Tako je pričel z delom 

Dom upokojencev v Izoli (bivša kaznilnica), bivše graščine v Lukavcih in Polzeli, Preddvoru 

in Tislju, bivši vojaški objekti na Petrovem Brdu itd. (Medara, 2002, str. 20-21). Obdobje se 

zaključi z začetkom druge svetovne vojne, ko je bilo v Sloveniji 63 domov za ostarele s 3249 

mesti (Gašparović, 2003, str. 49). 

Po drugi svetovni vojni so se pojavila številna socialna vprašanja, ki so bila posledica 

družbenih procesov, denimo opustošenje, ki ga je zapustila druga svetovna vojna na vseh 

življenjskih področjih, prehoda iz predvojnega kapitalističnega sistema v povojni socialistični 

sistem, pospešene industrializacije in urbanizacije (Mali, 2008, str. 38).  Zaradi nujnih potreb 

so veliko domov za ostarele preuredili v zdravstvene ustanove, starostnike pa so namestili v 

zasilno obnovljenih gradovih in drugih namenskih poslopjih. Vojna je pustila posledice tudi 

na tem področju in predvojno stanje je bilo znova doseženo okoli leta 1964 z 31 domovi in 

3100 mesti (Prav tam, str. 49). 

Po letu 1960 so se začela intenzivna dogovarjanja o vzpostavitvi kakovostnega socialnega in 

zdravstvenega varstva starejših, zato je leta 1962 gerontološka komisija pri takratnem 

Sekretariatu za socialno varstvo SRS pripravila osnovna načela socialne gerontologije, katera 

je dve leti kasneje potrdila tudi Skupščina SRS. Oblikovana so bila tri načela, ki so bila tudi 

vodilo pri izgradnji zavodov, kakršne poznamo tudi danes (Medara, 2002, str. 21-22): 

1. Načelo: 

»Družba in država morata na najrazličnejše načine omogočiti starim prebivalcem, da čim dlje 

ostanejo v okolju, kjer so živeli in delali. V ta namen mora organizirati raznovrstne 

gerontološke službe, obenem pa reševati stanovanjske probleme starejših, sistem 

pokojninskega zavarovanja, ustanoviti gerontološke dispanzerje, klube oz. centre za starejše 

in prilagoditi k delu humanitarne organizacije.« 

2. Načelo: 

»Za tiste stare ljudi, ki ne morejo več živeti v individualnih gospodinjstvih, je nujno 

omogočiti bivanje v domovih za starejše, in sicer za 5 odstotkov starejših nad 65 let.« 
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3. Načelo (načelo zdravstvenega varstva): 

»Starejši bolnik ima pravico enake medicinske storitve in to v isti ustanovi, kamor sodi po 

naravi svoje bolezni. Starega človeka ne smemo ločiti od drugih ljudi samo zato, ker je star, 

ne v zdravju ne v bolezni.« 

Našteta načela socialne gerontologije veljajo še danes in so temeljna načela današnjega 

varstva starejših v Sloveniji. 

Leta 1966 je bil ustanovljen Inštitut za gerontologijo, leta 1969 pa Gerontološko združenje SR 

Slovenije, ki je povezalo posameznike in organizacije s področja varstva starejših. V začetku 

leta 1966 je bil ustanovljen Sklad Republiške skupnosti socialnega zavarovanja za reševanje 

stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov. Ta se je leta 1972 preimenoval v Sklad za 

gradnjo stanovanj in domov za upokojence. V letih delovanja je bil sklad večinski vir sredstev 

za adaptacije, sanacije, dograditve in nove gradnje domov. Sklad je prenehal delovati leta 

1990, tako je bilo leta 1992 na voljo 1033 mest v 51 domovih za starejše (Gašparović, 2003, 

str. 50). 

 

6.2 CILJI IN BISTVENE USMERITVE RAZVOJA VARSTVA 

STAREJŠIH 

 
V naši družbi so subjekti, ki skrbijo za starejše, družina, državne ustanove, dejavniki civilne 

družbe in posamezniki. Družinski člani pomagajo starejšim v emocionalnem in 

instrumentalnem smislu, država ustanavlja starostnikom namenjene ustanove (domove za 

ostarele, dnevne centre, centre za pomoč na domu, bolnišnice, zdravstvene domove), v okviru 

civilne družbe pa prevzemajo skrb za starejše nepridobitne prostovoljne organizacije kot na 

primer Karitas, Rdeči križ itd. 

Na razvoj socialnega dela s starimi je imela velik vpliv gerontologija, ki je dala s socialnim 

delavcem posebno znanje za delo s starimi ljudmi. Najpomembnejša je bila socialna 

gerontologija, ki proučuje socialne vidike staranja in starosti, vplive družbenih sprememb na 

staranje in starost in obratno. Začetnik socialne gerontologije pri nas, Bojan Accetto je dejal: 

»Starega človeka bodisi v zdravju ali bolezni ne smemo ločiti od drugih samo zato, ker je 

star.« 
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Izvajanje socialnega varstva starejših pri nas temelji poleg zakonskih osnov tudi na dveh 

programih. Prvega je vlada RS sprejela leta 1997 in sicer gre za Program razvoja varstva 

starejših na področju socialnega varstva v Sloveniji do leta 2005. Drugi program pa je 

Program socialnega varstva do leta 2005, ki ga je leta 2000 sprejel Državni zbor RS. Oba 

programa zagovarjata stališče, da je za starostnike potrebno zagotoviti takšne pogoje, da le ti 

čim dlje ostanejo v okolju, kjer so živeli, poleg socialnih in zdravstvenih storitev pa jim je 

potrebno nuditi tudi druge storitve, ki bodo omogočale aktivno in polno življenje. Starejšim je 

treba zagotoviti kakovostno življenje in jih sprejemati kot osebe s številnimi izkušnjami in 

znanji, ki so uporabna za ostalo prebivalstvo. Njim namenjene storitve moramo prilagoditi 

tako, da ustrezajo specifičnim potrebam, ki jih imajo starejši. Programa zagotavljata tudi 

uveljavljanje novih oblik socialnih storitev za starejše, omenjena pa je je tudi ustrezna 

priprava mlajših generacij na starost. 

Program razvoja varstva starejših temelji na naslednjih devetih načelih (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, 2005, str. 2): 

1. »Načelo ohranjanja in doseganja večje kakovosti življenja populacije starejših oseb« 

Za doseganje kakovostnih storitev bo potrebno v prihodnje vključevati tudi mnenje 

uporabnikov storitev. 

2. »Načelo celovitosti obravnave starejših oseb« 

Starejšim je potrebno poleg zagotavljanja zadovoljevanja materialnih potreb, zagotoviti tudi 

zadovoljevanje nematerialnih potreb, zlasti potrebo po medčloveških odnosih. 

3. »Načelo pluralnosti izvajanja oskrbe« 

Zagotoviti je potrebno različne oblike socialnovarstvenih storitev, ki morajo biti načrtovane, 

vodene in nadzorovane. Storitve lahko skladno z zakonom izvajajo javni zavodi, zasebni 

izvajalci s koncesijo in privatni izvajalci z ustreznimi dovoljenji za delo. 

4. »Načelo enakosti v dostopnosti različnih oblik oskrbe« 

Socialnovarstvene storitve morajo biti dostopne vsem upravičencem ob enakih pogojih. 

Slabše pokriti deli države naj bi imeli prednost pri zagotavljanju mreže posameznih storitev. 

5. »Načelo enakomerne prostorske pokritosti (regionalnosti)« 

Načelo temelji na decentralizaciji dejavnosti, ki je prilagojena potrebam posameznih regij. 
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6. »Načelo avtonomnosti« 

Starejši morajo imeti pravico do samostojne izbire njihove oskrbe. 

7. »Načelo gospodarnosti« 

Zagotovljeno mora biti čim bolj kakovostno izvajanje oskrbe starejših pri čim nižjih stroških. 

8. »Načelo integriranosti v socialno in urbano okolje« 

Starostniki morajo biti čim bolj vključeni v socialno in urbano okolje in ne smejo biti 

izključeni iz družbe, saj bi to pomenilo starostno diskriminacijo. 

9. »Načelo fleksibilnosti« 

Varstvo starejših mora biti zasnovano tako, da ga je mogoče prilagajati različnim značilnostim 

in preferencami prebivalcev. 

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve bodo z obema programoma skušali 

zagotoviti različne pomoči starejšim, in sicer: 

• storitve, ki so namenjene izvajanju v bivalnem okolju,  

• institucionalne mreže storitev za starejše,  

• dodatne in dopolnilne programe namenjene starejšim. 

Novejši program razvoja socialnega varstva v Sloveniji je v letu 2006 sprejela Strategija 

varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva. 

Strategija je odgovor RS na staranje prebivalstva in na evropske zahteve po skrbi za novo 

solidarnost med generacijami. Strateških usmeritev po področjih je dvanajst: delo in 

zaposlovanje, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dolgotrajna oskrba, socialno 

varstvo, družina, zdravstveno varstvo, vzgoja in šolstvo, kultura in informiranje, znanost in 

raziskovanje, stanovanjska politika in prostorsko planiranje, promet ter osebna in druga 

varnost starih ljudi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006b). 

Na področju socialnega varstva so cilji Strategije varstva starejših (2006b, str. 20): 

• vzdrževati in razvijati obstoječe storitve socialnega varstva za starejše, 

• razvijati obstoječe in uvajati nove socialnovarstvene programe, namenjene 

medgeneracijskemu sodelovanju , 

• pluralizirati izvajalce,  
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• poskrbeti za izvajanje novih socialnih znanj o starosti, staranju in sožitju generacij, 

ozaveščati celotno prebivalstvo o nalogah in možnostih, 

• ohranjati tretjo generacijo v družbi z vključenostjo njenih velikih potencialov,  

• posebej poskrbeti za kakovostno staranje ljudi s posebnimi potrebami. 

Drug pomembnejši dokument je v letu 2006 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu 

socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

2006c), ki je pomembna tudi za stare ljudi, saj v resoluciji kot drugi in tretji cilj opredelijo: 

• izboljšati dostop do storitev in programov,  

• doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati 

kakovost storitev in programov ter povečati njihove ciljne usmerjenosti in 

učinkovitosti. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 za cilj 

opredeljuje tudi podporo družini in socialnim omrežjem pri skrbi za osebe, potrebne pomoči, 

ter promocijo solidarnosti in zmanjševanje neenakosti na vseh področjih življenja. Ukrepi za 

podporo družini in socialnim omrežjem so: 

• prilagoditev finančnih nadomestil in subvencij svojcem za nego družinskega člana, 

• uvedba novih oblik mobilne pomoči na domu za družine z osebo s posebnimi 

potrebami, 

• razvoj programov za kratkotrajne oblike podpore in razbremenjevanje družine 

(nadomestila oz. začasna oskrba, ki bo oskrbovancu omogočila krajši premor), 

• izobraževanje za osebe, ki skrbijo za osebe, potrebne pomoči. 

Realizacijo ciljev lahko ocenjujemo po dosežkih na področju kakovosti in vsebinskih ciljev 

kot tudi na področju obsega oziroma količinskih ciljev. 

Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2010 (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeva 2006c) določa merila za vzpostavitev javne mreže 

socialnovarstvenih storitev in programov, ki so na voljo posameznikom in družinam, kadar se 

znajdejo v socialnih stiskah ali materialnih težavah. V resoluciji so opredelili, da so minimalni 

standardi kakovosti in obsega določeni s Pravilnikom o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, ki ga v skladu z zakonom in strokovnimi spoznanji določi 

minister, pristojen za socialno varstvo. Podrobnejše standarde lahko skladno z zakonom 
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določijo skupnosti posameznih izvajalcev storitev. V nadaljevanju predstavljam merila za 

nekatere javne socialnovarstvene storitve, ki zadevajo stare ljudi. (glej Tabelo 6.1). 

Tabela 6: Merila v okviru socialnovarstvene mreže za nove storitve in programe, predvidene v 
Resoluciji nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2010, in za sedanje, ki se bodo še 
izvajale v obdobju do 2010 

Javne socialnovarstvene 
storitve 

Normiran obseg Učinek  

Socialna preventiva 
5% delež javnih sredstev, namenjen izvajanju 
storitev v javni mreži na področju socialnega 
varstva 

Možnost vključitve 
10% prebivalstva v 
preventivne programe 

Splošna prva socialna pomoč 

Organizira se kot kratkotrajna strokovna pomoč 
uporabnikom, ki se znajdejo v akutni socialni 
stiski ali kot nujen ukrep za zaščito najbolj 
ogroženih posameznikov 

Vsak delovni dan 
dostopna storitev na 
CSD, ki jo izvaja en 
strokovni delavec na 
25.000 prebivalcev 

Specialistična prva socialna 
pomoč 

Organizirana je kot krizni center neprekinjeno z 
možnostjo kratkotrajne namestitve za območje z 
najmanj 150.000 prebivalcev 

Zagotovitev pogojev 
za delovanje 10 
kriznih centrov na 
območju celotne 
države 

Storitve pomoči na domu in 
mobilne pomoči 

Zagotovi se socialna oskrba na domu za najmanj 
3% oseb, starih nad 65 in več let ter za najmanj 
0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo 
pomoč na domu ali mobilno pomoč zaradi 
duševne, telesne ali senzorne motnje, hude 
bolezni ali iz drugih razlogov 

Zagotovljena socialna 
oskrba na domu za 
vsaj 10.000 oseb, 
starih nad 65 let in za 
vsaj 900 drugih 
odraslih oseb 

Storitve institucionalnega varstva starejših oseb 
- Organizirano varstvo v    
   Dnevnih centrih 

Vključenih najmanj 0,3% oseb starih 65 let in 
več, ki potrebujejo dnevno organizirano varstvo 

Zagotovljenih vsaj 
1000 mest 

- Varstvo in oskrba v domovih 
za starejše osebe 

Vključenih najmanj 5% prebivalcev, starih 65 let 
in več 

Zagotovljenih vsaj 
16.600 mest za 
celodnevno obravnavo 
in vsaj 300 mest za 
kratkotrajne 
namestitve 

- Oskrba v drugi družini 
Vključenih najmanj 0,3% prebivalcev, starih 65 
let in več 

Zagotovljenih vsaj 
1000 mest za oskrbo v 
drugi družini 

- Oskrba v oskrbovanih 
stanovanjih za starejše osebe 
kot posebna oblika pomoči 
na domu 

Vključenih najmanj 0,5% prebivalcev, starih 65 
let in več 

Zagotovljene storitve 
za vsaj 1.660 
stanovalcev 
oskrbovanih 
stanovanj, od tega 
1300 novih 

Vir: Hvalič-Touzery (2007, str. 140). 
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Naj na kratko še predstavim vlogo socialnega delavca pri oskrbi starejših ljudi. Socialni 

delavec mora dobro poznati svoje področje dela, poleg tega pa mora poznati tudi vsa ostala 

področja socialnega dela, ki se med seboj povezujejo. Stari ljudje so še posebej ranljiva 

skupina in včasih je za pomoč le-tem, potrebno vključiti različne organizacije in ljudi. 

Pomembno je, da se sestavi nekakšen načrt pomoči in da socialni delavec v to vključi vse 

obstoječe in vzpodbudi vse potencialne socialne mreže starega človeka. 

Da lahko uspešno pomaga starim ljudem, mora socialni delavec poznati in uporabljati celo 

vrsto veščin, znanj in sposobnosti. Ameriško združenje socialnih delavcev je v posebni 

brošuri predstavilo najpomembnejše koncepte sodobnega socialnega dela in bistvene 

specifičnosti, ki jih zahteva delo s starimi ljudmi. Navajajo naslednje uveljavljene vrednote, 

etične norme in koncepte socialnega dela (Miloševič Arnold 2000, str. 255): 

• razumevanje razvojnih faz staranja, 

• upoštevanje življenjskih izkušenj in vlog, 

• razumevanje perspektive starega človeka, 

• ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti, 

• prepoznavanje potreb na področju duševnega zdravja in znakov depresije, 

• poznavanje dinamike družinskega sistema, 

• sposobnost govora v jeziku starega človeka, 

• trdno prepričanje v neodvisnost starih ljudi, 

• problemi smrti in umiranja, spoštovanje vloge religije in duhovnosti,  

• perspektiva moči. 

Število storitev, ki so namenjene potrebam starih ljudi, postopoma raste in v prihodnje jih 

bomo potrebovali še več. Za socialne delavce je področje dela s starimi ljudmi nedvomno 

perspektivno. Že samo razvoj oblik dejavnosti in novih storitev, ki jih pri nas načrtujemo za to 

skupino prebivalstva kot na primer dnevni centri in varovana stanovanja bodo lahko izziv za 

oblikovanje novih profesionalnih vlog socialnih delavcev na tem področju (Miloševič Arnold 

2000, str. 261) . 

Seveda pa bomo morali socialnim delavcem na tem področju zagotoviti možnosti za 

podiplomsko izobraževanje (bodisi kot specializacijo in/ali magistrski študij). Verjetno ne bi 

bilo odveč organizirati dodatno funkcionalno usposabljanje za opravljanje profesionalnih 

vlog, ki se v naši praksi šele uveljavljajo in ki se bodo še razvile. Prav gotovo pa je nujno 
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potrebno socialnim delavcem (tudi v institucionalnem varstvu!) zagotoviti supervizijo (Prav 

tam, str. 261). 

 

6.3 STORITVE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

STAREJŠIH 

Temeljni cilj politike socialnega varstva je doseganje take ravni kakovosti življenja, ki bi 

primerljiv z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. 

Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in drugih 

instrumentov, ki jih država razvija in uporablja z namenom, da bi posamezniki in skupine 

prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot polnopravni 

in enakopravni člani družbe in države (Cijan, 2003, str. 143). 

Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti 

posameznika. Socialno varnost določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku 

omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem aktivno deluje. Pri 

tem država zagotavlja materialne in socialne pravice ( Prav tam, str. 143). 

Izhodišče pri določanju nacionalnih ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete 

življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva, zlasti na področju življenjskega 

standarda in osebnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti (Prav tam, 

str. 146). 

V nadaljevanju si bomo ogledali delovanje mreže organiziranih storitev, ki so namenjene 

izvajanju v bivalnem okolju starejših, institucionalne mreže storitev za starejše ter dodatnih in 

dopolnilnih programov, namenjenih starejšim. Po posameznih predstavitvah 

socialnovarstvenih storitev si bomo s pomočjo analiz Statističnega urada Republike Slovenije 

pogledali realizacijo ciljev Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 

2006-2010. Realizacijo ciljev bomo ocenjevali na področju obsega oziroma količinskih ciljev. 

Ker pa si kakovostne starosti ni možno predstavljati samo z mrežo ustrezno zasnovanih 

rešitev s področja socialne varnosti, ampak tudi tistih, ki zadevajo zdravstveno varstvo, si 
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bomo ogledali tudi storitve zdravstvenega varstva, ki zagotavljajo starostniku v njegovem 

domačem okolju.   

6.3.1 STORITVE V OKVIRU SOCIALNEGA VARSTVA 

Sistem storitev in dajatev, ki jih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen 

posebnemu varstvu najbolj ranljivih skupin prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri 

preživetju tistim, ki so brez sredstev za preživljanje, na katere ne morejo vplivati. 

Mreža socialnovarstvenih storitev danes vključuje naslednje oblike pomoči (Skupnost 

socialnih zavodov, 2007a, str. 2): 

1. Institucionalno varstvo se poleg celodnevnega varstva lahko izvaja tudi v obliki 

dnevnega varstva. 

2. Institucionalno varstvo je lahko izvedeno v oskrbovanih stanovanjih. 

3. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo starejših in tako oskrbo nadomesti vključitev 

v institucionalno varstvo. 

4. Socialni servisi. 

Kakovost storitev je odvisna od vrste dejavnikov, med katerimi so zagotovo najpomembnejši 

materialni in kadrovski pogoji za izvajanje dejavnosti, razmerje med ponudbo in 

povpraševanjem, usposobljenost in motivacija zaposlenih ter cenovna politika in nadzor. 

Večina naštetih dejavnikov ne govori v prid kakovosti storitev. Sedanje cene domskega 

varstva onemogočajo širitev kapacitet in vsebine dejavnosti, pogosto pa tudi ogrožajo 

ohranjanje že doseženega nivoja. Kadrovski standardi so izredno omejujoči predvsem za 

najbolj ključne profile zaposlenih, usihajo pa tudi pomoči civilnega služenja vojaškega roka in 

javnih del. Zaradi svojega statusa morajo javni zavodi upoštevati vse omejitve plačne politike, 

ki velja za javni sektor, kljub temu, da sredstev za plače ne pridobivajo iz proračuna. Vedno 

manjše so tudi možnosti za izobraževanje in različne stimulacije zaposlenih pa tudi vodstev. 

Restriktivna cenovna politika na področju storitev domskega varstva v situaciji, ko 

povpraševanje izjemno presega ponudbo, ne deluje stimulativno na zaposlene, onemogoča 

razvoj obstoječih izvajalcev in negativno vpliva na kakovost storitev (Skupnost socialnih 

zavodov, 2007a, str. 3). 

Kljub temu se še vedno lahko pohvalimo z evropsko primerljivim nivojem kakovosti in 

vsebino storitev, čeprav infrastrukturni in kadrovski standardi bistveno zaostajajo. Pa vendar 
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dolgoročno ne bo mogoče graditi stabilne kakovosti storitev na tradiciji in srčnosti zaposlenih 

v domovih, ampak bo treba tudi zagotoviti boljše kadrovske, infrastrukturne in cenovne 

pogoje za izvajanje dejavnosti (Skupnost socialnih zavodov, 2007a, str. 3). 

 V Strategiji varstva starejših do leta 2010 je opredeljeno, da imajo starejši ljudje zdaj glede 

nastanitve v zrelejših letih zlasti naslednje možnosti (Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, 2006b, str. 33-34): 

• bivanje v domovih za starejše (institucionalno varstvo starejših); 

• bivanje v oskrbovanih stanovanjih (stanovanja za starejše, v katerih lahko stanovalci 

dobijo pomoč 24 ur dnevno iz določene ustanove, pod pogojem, da so arhitektonsko 

prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom v 

večstanovanjski stavbi v drugi obliki strnjene gradnje); 

• bivanje v namenskih najemnih stanovanjih (pri nas jih zagotavlja v glavnem 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja); 

• bivanje v lastnem ali najemnem stanovanju z možnostjo oskrbe na domu. 

Kot sem v diplomskem delu večkrat pisala, je zaradi naraščajočega deleža starega 

prebivalstva in zaradi sprememb v moderni družini vedno večji pritisk na institucionalno 

varstvo, na storitve zdravstvene in socialne oskrbe v instituciji. Taka oskrba je tudi dražja. 

Zato se poleg institucionalnega varstva razvijajo in izvajajo storitve v domačem okolju. 

Slednje so skrb občine.  

V nadaljevanju sledijo predstavitve socialnovarstvenih storitev. Predstavila bom mrežo 

organiziranih storitev, ki so namenjene izvajanju v bivalnem okolju starejših, nato prešla na 

institucionalno mrežo storitev za starejše ter na koncu predstavila še dodatni in dopolnilni 

program namenjen starejšim. 

6.3.1.1 MREŽA ORGANIZIRANIH STORITEV, KI SO NAMENJENE IZVAJANJU V 

BIVALNEM OKOLJU STAREJŠIH 

 
Danes tudi v Sloveniji prevladuje spoznanje, da je potrebno starega človeka čim dalj zadržati 

v njegovem bivalnem okolju in v ta namen organizirati različne oblike pomoči. V preteklih 

letih je bil pri nas poudarek predvsem na institucionalnem varstvu, danes pa se govori 

predvsem o ohranjanju samostojnega življenja starega človeka v domačem okolju. Različne 
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oblike pomoči na domu so izvajali domovi za starejše, centri za socialno delo in nevladne 

organizacije. Danes pa se storitve v bivalnem okolju izvajajo v različnih oblikah. 

Velja, da si stari ljudje bolj želijo ostati doma, kot pa biti v domu starostnikov. Domače okolje 

ja pač tisto, ki ga starostniki najbolj poznajo in sprejmejo. Zaradi tega ostajajo doma, dokler 

jim razmere tako dopuščajo, sploh če lahko postanejo uporabniki pomoči na domu preko 

centrov, ki to storitev ponujajo. 

Povsod po Sloveniji delujejo centri za pomoč na domu, v katere se lahko vključijo kot njihovi 

uporabniki starostniki. Ti centri sicer niso namenjeni zgolj starostnikom, ampak tudi drugim 

uporabnikom, ki so do take pomoči glede na zakonodajo upravičeni. A večinoma so vanje 

vključeni starostniki, ki nujno potrebujejo pomoč, saj ali živijo sami ali pa nekaj ur na dan ni 

doma njihovih svojcev. 

V zadnjem desetletju smo na področju socialnega varstva priča intenzivnemu razvoju storitev 

in programov za starejše, ki potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih in opravilih. 

Poleg storitev institucionalnega varstva, ki so v preteklih letih prevladovale, so se začele 

razvijati in izvajati pomoč na domu, pomoč na daljavo, dejavnost dnevnih centrov in pomoč 

osebam, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih. Pri tem država in lokalne skupnosti predvsem 

spodbujajo storitve, ki omogočajo, da starejši, ki zaradi starosti ali zdravstvenih težav ne 

morejo več shajati brez tuje pomoči, ostanejo doma oziroma čim bliže domu in se čim kasneje 

odločijo za odhod v institucionalno obliko bivanja. S takim pristopom se zagotavljata 

kakovost življenja in vključenost v socialno okolje ter preprečuje socialna izoliranost 

starejših. 

6.3.1.1.1 CENTRI ZA POMOČ NA DOMU – storitve na daljavo 

Storitve pomoči na daljavo so tiste, ki se razvijejo s pomočjo telekomunikacijske tehnologije. 

Po svoji funkciji so lahko namenjene nujnemu klicu, pozitivni socialni kontroli ali 

informacijskokoordinatorski vlogi. Program razvoja postavlja »Center« kot timskega 

koordinatorja za pomoč na domu, ki razvija bazo podatkov izvajalcev storitev na domu. V 

okviru centra se načrtujejo, organizirajo, izvajajo, koordinirajo in nadzirajo socialne in 

zdravstvene storitve na domu s tem, da (Cijan, 2003, str. 179): 

• omogočajo daljše in samostojnejše bivanje v lastnem okolju, 

• prispevajo k večji kakovosti življenja, 
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• prispevajo k večji dostopnosti in kakovosti socialnih storitev, 

• s telekomunikacijskimi sredstvi omogočajo dostop do nekaterih socialnih in drugih 

servisov neodvisno od geografske oddaljenosti. 

Med nove oblike pomoči na domu na daljavo v Sloveniji spada »oskrba na domu na daljavo« 

ali »rdeči gumb«. Storitev je namenjena trajno bolnim, med katerimi je veliko starih in 

invalidnih oseb. Namen storitve je nuditi pomoč tem osebam v njegovem domačem okolju, 

obveščati same uporabnike in skrbnike ter priskrbeti pomoč, ko je ta potrebna zaradi zdravja 

ali socialnih potreb. Storitev vključuje varovanje na daljavo in neposredno pomoč na domu. 

Ta oblika pomoči naj bi čim bolj odložila čas do morebitnega odhoda v institucionalno 

varstvo (Rudel et al., 2009, str. 100). 

Uporabniki oskrbe na domu na daljavo oz. telemedicinskih storitev so bolniki vseh starosti, 

predvsem pa starejše osebe, invalidi, kronični bolniki, rizični bolniki z »modernimi 

boleznimi«, bolniki, ki čakajo na operativni poseg in postoperativni bolniki itd. Najpogostejši 

uporabniki telemedicinskih storitev v tujini so bolniki z motnjami v delovanju srca in ožilja, 

diabetiki, bolniki s pulmološkimi in alergološkimi težavami, bolniki z lokomotornimi 

težavami ter drugi. 

Storitev temelji na posebnem telefonu z »rdečim gumbom«, imenovan tudi Lifeline telefon, ki 

je nameščen pri uporabnikih pomoči na domu. Ta omogoča uporabniku, da kadar koli ali od 

koder koli v stanovanju ali hiši le s pritiskom na gumb pokliče pomoč v center za pomoč na 

domu. Ob klicu se na zaslonu sprejemne naprave izpiše kartoteka uporabnika s podatki o 

osebi na primer njeno zdravstveno stanje, kdo ima rezervni ključ stanovanja, koga od 

skrbnikov je potrebno najprej obvestiti itd. Ob klicu se uporabnik običajno pogovori z 

operaterjem centra in mu pove vzrok klica. Med pogovorom je uporabnik lahko nekaj metrov 

oddaljen od telefona, morda celo v sosednjem prostoru (kopalnici, kuhinji...). Operater sam 

nudi pomoč, kot na primer nasvet, informacijo, tolažbo, pogovor in podobno. Če je potrebno, 

operater obvesti skrbnike ali ustrezno javno službo (nujno medicinsko pomoč, ki jo priskrbi v 

najkrajšem možnem času  v primeru, da se oseba ne odziva) ter koordinira izvajanje pomoči. 

Z osebo ostaja na zvezi ves čas do prihoda zunanje pomoči. Kadar operater ne more 

vzpostaviti pogovora z osebo, ki je klicala, ukrepa v skladu z navodili in pri tem uporabi 

podatke iz kartoteke uporabnika. Center za pomoč na domu v primeru, da je potrebno 

posredovanje, na dom uporabnika ne pošlje svojega človeka, pač pa o tem obvesti druge 

izvajalce. Izvajalci pomoči so v prvi vrsti svojci, sosedje, znanci (neformalni izvajalec 
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pomoči), oseba iz javnega zavoda (socialni delavec, patronažna sestra, nujna zdravniška 

pomoč), ali pa izvajalec plačljive storitve na domu. . Center organizira pomoč, koordinira delo 

izvajalcev na domu in delno ureja plačila storitev formalnim izvajalcem (Rudel et al., 2009, 

str. 101). 

Po opisanem sistemu delujeta v Sloveniji dva centra za pomoč na domu, to sta Zavod za 

oskrbo na domu Ljubljana in Dom ob Savinji Celje, ki v paketu ponujata le osnovno rešitev in 

sicer posebni telefon za klic za pomoč z »rdečim gumbom«. Ljubljanski center pokriva 

območje mestne občine Ljubljana ter občine Medvode, Kranj in Jesenice, celjski center pa 

mestno občino Celje ter okoliške občine. Poslovna filozofija storitve v izpolnjevanje potreb 

vključuje neformalne skrbnike (svojce, sosede, znance, prostovoljce), ki brezplačno opravijo 

nekatere storitve, ki bi jih bilo sicer potrebno plačati drugim izvajalcem, npr. za pomoč ob 

aktiviranju senzorja padca, izliva vode, pri prehranjevanju, pospravljanju, obisku v trgovini, 

pri zdravniku itd. Storitev torej sistemsko vključuje medgeneracijsko in medsosedsko 

solidarnost, kar seveda znižuje stroške storitve in s tem stroške zagotavljanja predvsem 

dolgotrajne oskrbe uporabnikov (Rudel et al., 2009, str. 101). 

Razvoj varovanja na daljavo je bil premalo skrbno načrtovan. V strategiji razvoja starejših je 

bilo do leta 2005 načrtovanih deset centrov, trenutno jih deluje le pet, ki pa bi ob skrbnejšem 

načrtovanju lahko poslovali racionalnejše. Počasen in nepovezan razvoj varovanja na daljavo 

povzročajo različne storitve in različne cene, ki znašajo od 12,52 evrov do 75 evrov na mesec. 

Tudi geografsko je storitev po petnajstih letih delovanja še vedno slabo pokrita, saj je obstoj 

in razvoj te storitve močno odvisen tudi od pripravljenosti lokalne skupnosti k podpori. Vse to 

povzroča, da storitev ni zagotovljena pod enakimi pogoji in v enakem obsegu (Negode, 2009, 

str. 135). 

V Sloveniji si pomoč na daljavo lahko privošči le peščica, in to kljub temu, da nekatere 

občine to storitev izdatno subvencionirajo. Tako Ljubljana storitev subvencionira v višini 80 

odstotkov, pa cena kljub temu znaša 25 evrov na mesec. Nič čudnega, da je na ravni države 

smo nekaj sto uporabnikov varovanih telefonov, ki so povezani z enim od petih klicnih 

centrov. Da bi bili primerljivi z Avstrijo, bi morali imeti preko 15 tisoč uporabnikov 

varovanih telefonov. Pomoč na daljavo bi pocenili tako, da bi celoten sistem klicnih centrov 

prevzel Telekom, saj cena storitve pada z množičnostjo uporabe. Če bi za to storitev plačali 

samo nekaj evrov na mesec, bi bilo uporabnikov bistveno več. V letu 2010 pa naj bi stekel 
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pilotni projekt, po katerem bi vzpostavili enoten klicni center, ki bi deloval pod okriljem 

Telekoma (Marn, 2010). 

Število uporabnikov je za enkrat še nizko. V 16 letih so v centru za pomoč na domu v 

Ljubljani s približno 160 klicnimi napravami »varovali« okoli 500 uporabnikov, pri čemer so 

uporabniki, ki niso več vključeni, v povprečju uporabljali storitve centra 3,5 let. Zanimivo je, 

da je število klicev v center, katerih vzrok je ogroženo zdravje, sorazmerno nizko (do 6 %), 

kar poudarja veliko potrebo po socialni pomoči osebam, ki kljub bolezni ostajajo v domačem 

okolju (Rudel et al., 2009, str. 101). 

V povezavi s sodobno medgeneracijsko prostovoljsko mrežo bi bilo smiselno vzpostaviti 

center za telekomunikacijsko pomoč na daljavo ne samo s telefonom, katere omogočajo le 

nujne informacije ter vzdrževanje osebnega stika, ampak tudi z elektronsko pošto za 

poglobljeno pisemsko komunikacijo in z medmrežjem. Tak program bi bil neizčrpen vir učnih 

informacij za stare ljudi in za njihovo medčloveško povezovanje (Ramovš, 2003, str. 310). 

6.3.1.1.2 POMOČ NA DOMU – socialna oskrba v okviru javne službe 

Pomoč na domu je izven institucionalna oblika varstva, ki omogoča starejši in invalidni 

populaciji, da ob organizirani pomoči ostane v svojem socialnem in lokalnem okolju čim dalj 

avtonomna. Izvajajo jo lahko javni zavodi na področju socialnega varstva, centri za pomoč na 

domu in drugi nosilci, ki imajo koncesijo ali ustrezno dovoljenje za delo (Cijan, 2003, str. 

170).  

Pomoč na domu, kot storitev po Zakonu o socialnem varstvu, predstavlja socialnovarstveno 

storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. Gre za organizirane oblike pomoči 

socialne oskrbe v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko 

nadomesti institucionalno varstvo. Vsebino storitev, upravičence, izvajalce ter normative 

natančneje določa Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih 

storitev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2005, str 8).  

Udeleženci oskrbe na domu so (Kersnik, 1998, str. 9): 

• Oskrbovanec - okrog oskrbovanca se vrti celotna delovna skupina, ki izvaja oskrbo. Ni 

dovolj, da ima vsa zdravila, pripomočke, hrano, toplo sobo, suho posteljo in znano okolje, 

potrebuje še nekaj več – občutek sprejetosti, topline in razumevanja, k čemur lahko 

prispevajo vsi izvajalci, tako profesionalci kot prostovoljci, največ pa njegovi bližnji.  
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• Izvajalec na domu je oseba, ki se stalno ali občasno vključuje v izvajanje oskrbe na domu 

(zdravnik, patronažna sestra, drugi zdravstveni delavci, negovalka, socialna delavka, javne 

delavke, center za pomoč na domu, sorodniki in bližnji, najeti pomočniki, prostovoljni 

pomočniki, predstavniki različnih verskih in laičnih organizacij za podporo potrebnim, 

drugi). 

• Oskrbovalec je izvajalec oskrbe, ki oskrbovancu nudi pomoč pri vsakdanjih opravilih, 

splošno nego, družabno podporo, pogosto pa tudi nezahtevno zdravstveno nego in 

neposredno pomaga pri izvajanju zdravljenja na domu, skrbi tudi za povezavo z zunanjim 

izvajalcem. To vlogo opravlja trajno ali v določenih rednih časovnih razmikih glede na 

potrebe oskrbovanca, pri tem mu pomagajo drugi oskrbovalci ali pomočniki.  

Podporna oseba ali pomočnik stalno ali občasno prevzema del nalog oskrbovalca. To so lahko 

sorodniki, sosedje, znanci, prostovoljci, predstavniki različnih človekoljubnih in karitativnih 

organizacij, društev in verskih skupnosti. Njihova vloga je, da razbremenjujejo oskrbovalca in 

predvsem opravljajo dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja oskrbovanca 

Koncesijo za opravljanje storitev pomoči na domu kot javne službe podeli na podlagi mnenja 

socialne zbornice občinski organ, pristojen za socialno varstvo. Izhajati mora iz števila starih 

(65 in več let) v svoji občini in izkazanih potrebah po storitvah pomoči na domu (Ministrstvo 

za delo, družino in socialne zadeve, 2005, str 8). 

Del sredstev za izvajanje storitev naj bi zagotovili uporabniki po merilih, ki upoštevajo 

njihove gmotne sposobnosti, drugi del zagotovijo občine, posredno tudi država preko 

subvencioniranega zaposlovanja in izravnave občinam (Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve, 2005, str 8). 

Pomoč na domu obsega (Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, 2010): 

• gospodinjsko pomoč (dostava enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava 

enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 

prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);  

• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri 

umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 

osebnih ortopedskih pripomočkov);   

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 

prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
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družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu,  informiranje ustanov o 

stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo). 

Storitev socialne oskrbe na domu se opravlja od 6.00 do 22.00 ure, vse dni v letu. Čas 

izvajanja storitve socialna oskrba ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota. 

Neposredno izvajanje storitve za upravičenca lahko traja največ do 4 ure dnevno oz. največ do 

20 ur tedensko in sicer od ponedeljka do petka. Storitev socialne oskrbe na domu vsebuje 

opravila, ki so v neposredni povezavi oziroma, ki se nanašajo na upravičenca storitve in 

njegovo najožje življenjsko okolje. Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se opravlja 

praviloma med 6.00 in 10.00 uro, druge  storitve po 10.00 uri, in sicer glede na potrebe 

upravičenca in kadrovske zmožnosti Zavoda za oskrbo na domu. Cena storitev pomoči na 

domu se določa glede na višino dohodkov uporabnikov (Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, 

2010). 

Skladno z ocenami Evropske komisije bi bilo treba leta 2010 v Republiki Sloveniji zagotoviti 

dolgotrajno oskrbo za okrog 60.000 ljudi. V to število so zajete osebe, ki potrebujejo različen 

tedenski oziroma mesečni obseg pomoči. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 

ocenjujejo, da bi redno pomoč in podporo v obsegu, ki presega štiri ure na teden potrebovalo 

približno 44.000 oseb. To število pa bo v prihodnjih letih skokovito naraščalo, kar je nazorno 

razvidno tudi iz projekcije rasti starejšega prebivalstva v Republiki Sloveniji (Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 19-21 ). 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 

predstavlja podlago za načrtovanje storitev, tako na državni, kot na lokalni ravni. Občinam na 

področju starejših nalaga naslednje odgovornosti za izvajanje programa: 

• zagotavljanje sredstev za plačila oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih za 

starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po 

posebnih merilih, 

• zagotavljanje sredstev za (do)plačilo pomoči na domu, 

• zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika. 

Socialna pomoč je v Evropi že zelo razvita, v Sloveniji pa se je začela uveljavljati v 

devetdesetih letih v javnem socialnem varstvu preko javnih del ob povečevanju 

brezposelnosti. V začetku leta 2002 je v Sloveniji opravljalo pomoč na domu 52 centrov za 

socialno delo, 5 domov za starejše ljudi in trije privatni izvajalci s koncesijo. To delo je 
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opravljalo 660 usposobljenih delavk, ki so oskrbovale povprečno 4500 starih ljudi v 162 

slovenskih občinah. Pomoč na domu se je izkazala kot zelo učinkovit program sodobne 

socialne skrbi za stare ljudi, ki so potrebni tuje pomoči. To se kaže tudi v njenem hitrem 

razvoju, ki je celo hitrejši od predvidenega v Nacionalnem programu (Ramovš, 2003, str. 306-

307). 

Socialna oskrba na domu oziroma socialna pomoč na domu je doživela zelo nagel in uspešen 

razvoj, ko je iz javnih del prerasla v temeljno socialno varstveno storitev za stare ljudi v 

njihovem domačem okolju. Ramovš jo ocenjuje kot največji dosežek slovenske sociale na 

področju skrbi za stare v samostojni Sloveniji. Pri njenem razvoju so imeli centri za socialno 

delo in domovi za stare ljudi pomembno vlogo. 

Pomoč na domu se je v zadnjih dvajsetih letih močno okrepila. Kljub temu pa je še vedno 

urejena tako, da dopušča neenakost v dostopnosti do iste storitve, kar je nesprejemljivo in v 

nasprotju z vodilnimi načeli  nacionalnega programa na tem področju. V nekaterih krajih na 

območju Slovenije se pomoč na domu sploh ne izvaja. Dejansko stanje v prvi polovici 2007, 

torej 1,3 % starih ljudi, ki so prejemali pomoč na domu, še močno zaostaja za ciljem (3%), ki 

ga zastavlja Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2010 (Negode, 

2009, str. 136). 

Države in stroke so pred izzivom, da naglo razvijejo in razširijo pomoči družini s starim 

človekom, nove človeku prijazne programe oskrbe starih ljudi in druge podporne socialne 

mreže za kakovostno staranje in sožitje generacij. Pri oskrbi in negi starih ljudi je treba najti 

ravnotežje med družino, novimi socialnimi programi za stare ljudi ter nastanitvijo v ustanovi. 

V okviru EU se naglo uveljavljajo taki programi za oskrbo starih ljudi, ki so vezni člen med 

družino in institucionalnim varstvom. Zlasti dnevno varstvo, oskrbovana stanovanja, socialna 

oskrba in nega na domu, začasno varstvo za oddih svojcev ter medgeneracijsko prostovoljstvo 

so sodobni programi za vzpostavljanje novega ravnotežja med odgovornostjo posameznika, 

njegove družine, države  in civilne družbe na področju skrbi za kakovostno stanje in solidarno 

sožitje med generacijami. Pri nas se zadnja leta dobro razvija pomoč na domu, v svetovnem 

merilu pa smo v prednosti s prostovoljskimi programi sodobnega skupinskega in 

individualnega medgeneracijskega družabništva, ki nadomešča del izpada osebnega odnosa s 

svojci (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2006c, str. 3-9). 
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6.3.1.2 RAZVOJ INSTITUCIONALNE MREŽE STORITEV ZA STAREJŠE 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani 

obliki, ki upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali družine. Obsega osnovno 

oskrbo, ki pomeni bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo, ki pomeni varstvo ter 

posebne oblike varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva (Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 

Uradni list RS, št. 19/99). 

Upravičenec do institucionalnega varstva lahko namesto pravice do celodnevnega 

institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika Dom za starejše lahko pri tem 

opravlja tudi institucionalno varstvo za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh 

storitev organizira v posebni enoti. Posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle 

duševno in telesno prizadete osebe pa opravljajo posebni socialno varstveni zavodi za odrasle 

(Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 19/99). 

Storitve institucionalnega varstva so po zakonu zagotovljena pravica. Upravičenci jih 

plačujejo v skladu s svojimi zmožnostmi. V primeru, da je upravičenec delno ali v celoti 

oproščen plačila, pa stroške krije domača občina. Merila za oprostitve so določena s strani 

Vlade Republike Slovenije (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in 

normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 19/99). 

Institucionalno varstvo je pomemben sestavni del skrbi za starejše, ki ga potrebujejo zaradi 

zdravstvenih in socialnih razlogov. To varstvo naj bi se v bodoče razvijalo tudi v okviru 

manjših, družinsko zasnovanih enot, ki hkrati predstavljajo kvalitetno dopolnilo domovom za 

starejše. Menim pa tudi, da bo v Sloveniji potrebno okrepiti prizadevanja za gradnjo 

varovanih stanovanj in odpiranje dnevnih centrov za starejše. 

V Poročilu o izvajanju programa razvoja starejših oseb na področju socialnega varstva do leta 

2005 so bile natančneje predstavljene tri možne oblike institucionalnega varstva, in sicer 

dnevni centri, varovana stanovanja in domovi za starejše. V nadaljevanju bom predstavila vse 

tri, več pozornosti pa bom namenila domovom za ostarele. Poleg teh treh pa bom predstavila 

še nekatere druge, ki se tudi počasi že uveljavljajo v praksi. 
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6.3.1.2.1 DNEVNI CENTRI 

Dnevni center je oblika varstva, v katero se vključujejo starejše osebe, ki zaradi posebnih 

potreb potrebujejo nadzor, varovanje in pomoč. Dnevno varstvo je oblika institucionalnega 

varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo zahteve zdravstvene nege in 

celodnevne stacionarne domske oskrbe. Ta dejavnost pomembno dopolnjuje in razbremenjuje 

družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje ljudi v lastnih domovih. Dnevni center zadovoljuje 

potrebe tudi vseh tistih, ki želijo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja za čas, ko so 

družinski člani odsotni ali na dopustu. Osnovni kriterij za vključitev v dnevno varstvo je, da 

se oskrbovanci dnevno vračajo domov (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2005, 

str. 6). 

Dnevno varstvo za stare ljudi je po obliki podobno varstvu predšolskih otrok v vrtcih. 

Namenjeno je starejšim ljudem, ki so v domači oskrbi, toda čez dan, ko so družinski člani v 

službi ali šoli, niso zmožni živeti sami. Za ta čas odpelje družina svojega starejšega člana v 

dnevni center, kjer je zanj poskrbljeno glede prehrane, čistoče, varstva, razvedrila, počitka in 

morda še za druge potrebe (Ramovš, 2003, str 317). 

Dnevni centri nudijo najrazličnejše storitve, in sicer je starostniku priskrbljena prehrana, 

prevoz do centra in nazaj domov, varovanje, zdravstvena in socialna oskrba ter socialna 

integracija in razvedrilo. Običajno se dnevno varstvo izvaja v domovih za ostarele, ki lahko 

zaradi svoje organiziranosti strokovno in finančno smotrno zagotovi vse potrebne storitve. 

Sredstva za izvajanje opisane storitve zagotovijo uporabniki sami in lokalne skupnosti 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2005, str. 6).  

Poročilo o izvajanju programa razvoja starejših oseb na področju socialnega varstva do leta 

2005 navaja tri poglavitne cilje, ki naj bi bili izvedeni do leta 2005 in sicer do takrat naj bi 

bilo vključenih 0,12 odstotka starejših od 65 let oziroma 300 starostnikov in ta cilj je bil 

dosežen že sredi leta 2002. V dnevnih centrih naj bi bilo zaposlenih 30 strokovnih delavcev, 

dnevni centri pa naj bi bili organizirani za celotno območje Slovenije (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, 2005, str. 6.). 

Menim, da so dnevni centri lep način priprave na domsko življenje, saj uporabniki lahko 

koristijo vse aktivnosti, dejavnosti in oskrbo, ki jo potrebujejo in se tako počasi začnejo 

zavedati, da niso več popolnoma sposobni skrbeti zase. Do sedaj se je dnevno varstvo izvajalo 
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pretežno v domovih za starejše občane. Vendar pa sem mnenja, da bi bilo potrebno to storitev 

ponuditi tudi izven okvira domov za starejše občane, da bi lahko bila taka oblika ponudbe bolj 

vabljiva, zanimiva in sprejemljivejša za starejše občanke in občane. 

6.3.1.2.2 VAROVANA STANOVANJA 

Varovana stanovanja so pri nas  novost zadnjih let, v glavnem po letu 2000. Njihova zamisel 

izhaja iz dejstva, da imajo mnogi starostniki velika stanovanja, ki jih ne potrebujejo in težko 

vzdržujejo, hkrati pa v njih s težavo samostojno živijo (Ramovš, 2003, str. 310-311). 

Varovana ali oskrbovana stanovanja so ena od oblik bivanja starejših, ki so se v razvitih 

državah že zelo uveljavila. V Sloveniji so še vedno novost, čeprav je že veliko dograjenih, 

precej takšnih projektov po celi Sloveniji pa je še v pripravi. Varovana stanovanja so 

stanovanja, ki so lokacijsko in funkcionalno prilagojena potrebam starejših in invalidnih oseb, 

v njih pa stanovalci lahko dobijo socialno in zdravstveno oskrbo 24 ur dnevno preko celega 

leta. So oblika bivanja starejših, ki pogosto nadomešča ali časovno odmika potrebo po odhodu 

v dom za starejše. Pomembna lastnost varovanih stanovanj je ta, da niso institucija, ampak so 

stanovanja, ki ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem domu, predvsem pa avtonomnost in 

zasebnost. Za socialno oskrbo in nego skrbi socialno-zdravstvena služba, ki je prisotna v 

domovih za starejše, zato je priporočljivo, da so varovana stanovanja v neposredni bližini 

domov. V nasprotnem primeru pa je ta služba organizirana posebej v ta namen. Z vsemi 

stanovanji mora biti povezana preko signalnih naprav, da lahko zagotovi hitro in ustrezno 

pomoč. Obseg pomoči v varovanih stanovanjih je manjši kot v domovih za ostarele, zato 

morajo biti stanovalci vsaj delno sposobni skrbeti zase (Miladinovič, 2000, str. 38-40). 

Za izgradnjo varovanih stanovanj je Urbanistični inštitut Republike izdelal smernice, ki 

natančno določajo, kako naj bodo stanovanja zgrajena. Vključena morajo biti v stanovanjsko 

okolje, ki ni hrupno, vzpostavljena pa mora biti ustrezna prometna infrastruktura in 

dosegljivost javnega potniškega prometa. Dostop in dovoz do objekta morata biti urejena 

tako, da sta prometno varna in prilagojena tudi za invalide. Glede velikosti so 

najpomembnejše garsonjere (24-28m2) in enosobna stanovanja (29-31m2), v redkih primerih 

še enoinpolsobna stanovanja (40-43m2) za dve osebi. Stanovanje mora biti varno, udobno, 

funkcionalno, ne preveliko in prilagojeno bivanju invalidnih oseb. Vključen naj bi bil tudi 

skupen večnamenski prostor, razen če je v neposredni bližini dom za starejše (Pravilnik o 
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minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu 

zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, 2004). 

Pri gradnji stanovanj je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da večina ljudi ne želi živeti v 

stanovanjih, kjer je jasno razvidna prilagojenost le-teh posebnim potrebam starostnikov. 

Raziskave, narejene v 80-ih in 90-ih letih kažejo, da tudi pri varovanih stanovanjih stanovalci 

bolj cenijo običajne značilnosti stanovanj (npr. lokacijo, uporabnost) kot pa posebne 

značilnosti, ki so jim namenjene zaradi njihovih zmanjšanih sposobnosti (Sendi et al., 2003, 

str. 24).  

Vrsto in obseg, ki se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih 

varovanih stanovanjih, opredeljuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/2010. Institucionalno varstvo v varovanih 

stanovanjih obsega osnovno in socialno oskrbo v skladu s tem pravilnikom ter zdravstveno 

nego in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 

Osnovna oskrba v varovanem stanovanju po Pravilniku o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010) obsega:  

• pomoč pri organizaciji bivanja, kamor spadata osnovno čiščenje vseh ali posameznih 

prostorov stanovanja z odnašanjem smeti ter postiljanje in osnovno vzdrževanje 

spalnega prostora, 

• organizirano prehrano, kamor spadata prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava 

hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode, 

• pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila, kamor spadajo prinašanje in odnašanje 

čistega in umazanega perila, sušenje in likanje posteljnega in osebnega perila. 

Socialna oskrba v varovanem stanovanju po Pravilniku o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010) obsega:  

• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, kamor spadajo  

pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 

osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov, 

• varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor spadajo vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 

opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca. 
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Neposredno izvajanje socialne oskrbe traja v povprečju 8 ur tedensko, obseg drugih storitev, 

ki niso javna služba, pa je odvisen od dogovora med uporabnikom in izvajalcem. Poleg 

socialne oskrbe so upravičencem na voljo tudi različne dejavnosti socialnega servisa in 

možnosti uporabe nujne pomoči preko klicnih naprav, ki jih zagotovi izvajalec storitve sam 

ali v ta namen sklene pogodbo z drugim izvajalcem , ki opravlja naloge neprekinjene pomoči, 

kot so npr. zdravstveni zavodi ter organizirani regijski centri za pomoč na domu (Ramovš, 

2003, str. 310-311).  

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010) 

navaja še,da morajo imeti oskrbovana stanovanja tudi oskrbnika, kateri je lahko pravna ali 

fizična oseba, ki skrbi za 24-urno dnevno pomoč stanovalcem oskrbovanih stanovanj. Omeniti 

je treba, da obstajajo kriteriji za izbor najemnika varovanega stanovanja. Prednost pri 

dodelitvi varovanega stanovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 

• osebe, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, potrebujejo občasno pomoč 

druge osebe, 

• osebe, katerih sedanje bivališče zaradi različnih arhitektonskih ovir, neustreznosti 

stanovanjskega okolja ali oddaljenosti od urbanih središč ni primerno ali pa je manj 

primerno za bivanje starejših, 

• starejše osebe, 

• osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini, kjer se varovana stanovanja nahajajo. 

Vlada RS se je s sprejetim strateškim dokumentom, Strategija varstva starejših do leta 2010 – 

solidarnost, sožitje in kakovostno staranje, dotaknila tudi področja varovanih stanovanj. V 

dokumentu navaja kot enega od ukrepov, ki bi ga z namenom zagotavljanja primernega 

bivalnega okolja za starejše osebe bilo treba sprejeti, zagotovitev čim večjega števila 

varovanih stanovanj, bodisi za nakup pod določenimi pogoji, bodisi za najem. 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je lastnik in gospodari s 

3124 nepremičninami (stanje na dan 31.12.2009), od katerih je 149 varovanih oziroma 

oskrbovanih najemnih stanovanj, ki so arhitektonsko prilagojena in namenjenih starejšim 

ljudem oziroma upokojencem z lastnim gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali kakšni 

drugi obliki strnjene stavbe. Varovana najemna stanovanja se nahajajo na različnih lokacijah, 

in sicer v Celju, Kranju, Krškem, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Novi Gorici, Trebnjem, 

Trzinu in Murski Soboti (NSPIZ, 2010). 
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Direktor Sklada navaja, da povprečna najemnina za namenska najemna stanovanja znaša blizu 

100 evrov, za oskrbovana stanovanja, ki so novejša in nekoliko večja, pa približno 200 evrov 

na mesec. Tisti, ki nimajo dovolj visoke pokojnine, lahko zaprosijo za občinsko subvencijo. 

Za enočlansko družino lahko dobijo subvencijo za stanovanje do 30m2, za dvočlansko pa do 

45m2; če pa je stanovanje večje, so najemniki upravičeni do subvencije le do te površine, za 

razliko pa plačajo polno najemnino (Žmahar, 2008). 

Tudi v prihodnje namerava Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

po navedbah direktorja Sklada vlagati finančna sredstva v gradnjo novih varovanih stanovanj, 

saj povpraševanje na trgu presega trenutno ponudbo tovrstnih stanovanj. Težava, na katero 

opozarja direktor Sklada, je predvsem v nameri drugih vlagateljev, da varovana stanovanja 

gradijo za trg in jih nato prodajo kot ugodno naložbo. V tem primeru lahko kupec varovanega 

stanovanja odda stanovanje najugodnejšemu ponudniku, ki pa ni vedno starejša oseba, s čimer 

je lahko ogrožen prvotni namen varovanih stanovanj. Nepremičninski sklad pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja varovanih stanovanj ne gradi za prodajo, ampak jih oddaja v najem 

upokojencem, starejšim od 65 let, ki nimajo rešenega stanovanjskega problema. Tovrstna 

stanovanja so arhitektonsko in funkcionalno prilagojena tej starostni skupini, kar je tudi 

njihov osnovni namen (Žmahar, 2008). 

6.3.1.2.3 STANOVANJSKE ZADRUGE ALI STANOVANJSKE SKUPINE ZA TRETJE 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

Družinska hiša ali stanovanje postane po osamosvojitvi otrok pogosto predrago za 

vzdrževanje. Poleg tega si vsak posameznik želi čim kakovostnejše preživljati prihajajočo 

starost. V ta namen so se oblikovale zadruge, to so posebej prirejene hiše, kjer stanuje nekaj 

parov ali posameznikov. Vsak ima svojo lastno stanovanjsko enoto, skupno in veliko dnevno 

sobo in kuhinjo ter rekreacijski prostor. Skupna stanovanjska zadruga se uveljavlja kot 

alternativa zavodski ali domski instituciji. Bodoči zadružniki morajo poskrbeti za primerno 

stavbo ali njeno adaptacijo v poznih srednjih letih pred petinšestdesetim. Priporočeno je, da 

hišo za stanovanjsko zadrugo ali stanovanjsko skupino za tretje življenjsko obdobje zgraditi 

vsi bodoči stanovalci skupaj, seveda s čistimi računi glede materialnih pravic. Tako 

zasnovana stanovanjska zadruga ali stanovanjska skupina za tretje življenjsko obdobje se z 

leti zlahka spremeni v oskrbniško družino. Ko stanovalci ne morejo več skrbeti sami zase, se 

k njim naseli družina, ki je usposobljena za negovanje starih ljudi. To je lahko tudi družina 

katerega od njihovih otrok. Hiša pa lahko tudi po smrti zadružnikov, ki so jo postavili za 
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svojo starost, ohrani svoj namen, saj oskrbniška družina sprejme nove starostnike v oskrbo  

(Ramovš, 2003, str. 302-303). 

V Sloveniji zadrug za enkrat še ni, vendar pa lahko v nekaj letih pričakujemo razvoj tudi 

takšne oblike stanovanjske oskrbe starejših. Vedno večji pomen dobiva kakovostno 

preživljanje starosti, pri čemer je bistvenega pomena, da se starostniki ne počutijo nezaželeni 

v svoji okolici. Stanovanjske zadruge vsekakor rešujejo ta problem, saj so njihovi stanovalci 

približno enake starosti, s podobnimi težavami in željami. 

6.3.1.2.4 OSKRBNIŠKE DRUŽINE 

Oskrbniške družine sprejmejo enega, dva ali majhno skupino starostnikov v svojo oskrbo. 

Takšne družine so vzporednica rejniških družin za otroke in temeljijo na 

deinstitucionaliziranem socialnem varstvu. Možnost takšnega varstva je odprta, vendar se je v 

praksi le delno uveljavila. Tako je na primer novomeški dom za starejše iskal oskrbniške 

družine za starejše v svoji okolici, da je lahko sprejel čakajoče – verjetno pa tudi zato, ker je 

vodstvo ustvarjalno iskalo nove, čim bolj humane možnosti.  Vendar pa so za enkrat družine, 

ki bi bile pripravljene skrbeti za starostnike zelo redke. Vzrok majhne ponudbe je 

nepripravljenost mlajših generacij za skrb in prevzemanje odgovornosti za starostnike. Kot 

vemo, problemi nastanejo že pri skrbi za lastne starše, kaj šele za starostnike, s katerimi nismo 

v sorodstvenem razmerju. V prihodnosti je pričakovati razvoj oskrbe starejših tudi v tej smeri, 

saj se problematika oskrbe starostnikov iz dneva v dan povečuje, vedno večje pa je tudi 

povpraševanje po kakovostnem preživljanju starosti, kar oskrbniške družine nedvomno lahko 

omogočijo (Ramovš, 2003, str. 316-317). 

Vsekakor pa je družinsko okolje bolj podobno domačemu in je preselitev za starega človeka 

zagotovo manj stresna. 

6.3.1.2.5 HIŠNE SKUPNOSTI 
 
Hišne skupnosti so najnovejši program za stare ljudi, ki potrebujejo polno tujo oskrbo. Njihov 

začetek sovpada z mednarodnim letom starih ljudi 1999, ko so dosegla višek prizadevanja za 

boljše alternative klasičnim ustanovam za celodnevno varstvo starejših. Hišne skupnosti so 

uvedli v Nemčiji in so se zelo dobro obnesle in to celo za zelo dementne stare ljudi. 

Združujejo namreč prednosti doma za starejše, pomoči na domu in drugih servisnih uslug za 
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ohranjanje tiste samostojnosti starejših, ki jim je še ostala, ter varovanih stanovanj 

(Miladinovič, 2001, str. 49-51). 

Od klasičnih domov za ostarele se razlikujejo po arhitekturni zasnovi stavbe in prostorov, 

zlasti pa po sestavi zaposlenih. V hišnih skupnostih se zaposleni namreč ne delijo na osebje za 

čiščenje, kuhanje in strežbo ter osnovno nego, ampak opravljajo celovito oskrbo hišne 

gospodinje, ki imajo potrebno usposobljenost za kvalitetno nego starejših ljudi. V ospredju 

službe pa je medčloveško sožitje in ne nega. Posebne, negovalne, zdravstvene, 

fizioterapevtske in podobne storitve opravljajo zunanji strokovnjaki po naročilu. Eno hišno 

skupnost sestavlja sedem oskrbovancev in tri hišne gospodinje. Vsak oskrbovanec ima svojo 

sobo s prho, vse sobe pa imajo izhod na skupni krožni hodnik, s katerim sta povezani tudi 

skupna dnevna soba in kuhinja. V kuhinji lahko obroke pripravljajo stanovalci, gospodinje in 

tudi svojci. Pot iz popolne zasebnosti v lastni sobi do skupnosti v dnevnem prostoru, zlasti pa 

na privlačnem krožnem hodniku, je zelo kratka, tako da jo hitro obvladajo tudi zelo dementni 

ljudje. V eni hiši sta nastanjeni dve hišni skupnosti, ena v pritličju in ena v nadstropju. Več hiš 

tvori manjše naselje hišnih skupnosti, ki ima skupne specializirane servisne službe, upravo, 

skladišča in podobno. Pri nas hišnih skupnosti še ni, vendar jih v prihodnosti lahko 

pričakujemo. Vsekakor pa so velik korak k bolj osebnemu življenju v primeru starostne 

nebogljenosti (Ramovš, 2003, str. 318-319). 

6.3.1.2.6  DOMOVI ZA STAREJŠE 

Stari ljudje, ki zaradi zdravstvenih, mentalnih ali socialnih stanj ne morejo živeti v svojih 

domovih ali pri sorodnikih, odhajajo v domove za starejše osebe. Ti domovi se skrivajo pod 

različnimi imeni, v Sloveniji se imenujejo: dom starejših občanov, dom upokojencev, posebni 

socialni zavod, socialno varstveni dom, center za starejše občane, posebni zavod, dom 

starostnikov, dom varstva odraslih, dom upokojencev in oskrbovancev, dom za stare in 

onemogle, bolj pesniško pa zvenita imeni dom počitka in sončni dom (Pečjak, 2007, str. 170).  

Celodnevna oskrba v domovih za starejše je torej namenjena predvsem starejšim, ki imajo 

določene zdravstvene težave ali pa so se iz različnih drugih razlogov odločili, da jesen svojega 

življenja preživijo v domu. Bivanje v domu je oblika življenja v zavodu, ki uporabnikom 

nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo, socialno 

oskrbo in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva. Institucionalno varstvo v 
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domovih je organizirano in se izvaja tako, da zagotavlja uporabniku glede na njegove 

psihofizične sposobnosti čim večjo zasebnost, samostojnost, avtonomnost in neodvisnost.  

Prve domove za stare ljudi so odprli že sredi 17.stoletja. Za bogate ljudi je poskrbela družina, 

reveži pa so odhajali v tako imenovane hiralnice. Danes v razvitem svetu skrbijo socialno 

zdravstvene ustanove, vendar je v revnih državah njihov položaj še vedno obupen. Poznamo 

dve vrsti takih domov in sicer zavode, ki jih plačujejo zavarovalnice ali občine, in naselja, ki 

jih plačujejo oskrbovanci ali njihovi sorodniki. Najlepše živijo v bogato opremljenih »zelenih 

hišah«, v katerih je prostora za manj kot deset oseb, ali pa v tako imenovanih sončnih naseljih 

iz hišic, v katerih živijo oskrbovanci in oskrbovanke. V glavni stavbi so kuhinje, dnevna soba 

za srečanja, ambulanta, telovadnice in igrišča. Oskrbovancem ničesar ne manjka; imajo od 

telefona do hladilnika, televizije in zamrzovalnika (Pečjak, 2007, str. 170-171).  

Domovi za stare ljudi morajo biti grajeni po urbanističnih in arhitekturnih pravilih, upoštevati 

pa je treba tudi gerontološka načela. Tako naj bi bili domovi grajeni v manj hrupnih, čim manj 

onesnaženih območjih. V bližini naj bi bile urejene zelene površine, ki omogočajo dnevne 

sprehode in postajališča mestnega prometa. Zelo pomembno je, da je omogočen neposredni 

dovoz do glavnega vhoda objekta za ambulantna in ostala dostavna vozila. Notranjost mora 

biti arhitekturno urejena tako, da se star človek v njej lahko znajde in da ustreza njegovim 

fizičnim in psihičnim zmogljivostim. Velikost objekta je pogojena z zahtevano zmogljivostjo. 

Z ekonomskega vidika je minimalna kapaciteta doma 120 ležišč, domovi z manjšo kapaciteto 

pa so veliko boljši iz psihološkega vzdušja, saj zagotavljajo bolj domače vzdušje. Vsi domovi 

morajo imeti dvigala, da se omogoči mobilnost slabotnim in tistim, ki uporabljajo invalidske 

vozičke. Kot vidimo je notranja in zunanja urejenost domov natančno določena in prilagojena 

njihovim uporabnikom (Vovk, 1980, str. 153-172). 

Izvajalci storitev institucionalnega varstva starejših so lahko javni ali državni domovi za 

starejše ter zasebni domovi za starejše oziroma koncesionarji. Po podatkih Skupnosti 

socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je bilo v Sloveniji na začetku leta 2010 na 112 lokacijah 

94 domov za starejše. Od tega je v javnih domovih za starejše 13.706 mest v 55 zavodih na 73 

lokacijah, v zasebnih domovih za starejše 3.865 mest pri 34 izvajalcih s koncesijo, v posebnih 

zavodih za odrasle 1.516 mest v petih zavodih. 
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Slika 5: Oskrbovanci domov za starejše po spolu,  Slovenija, 1995 - 2009 

 

Vir: Statistične informacije (1/2009) in SURS SI-stat podatkovni portal. 

Glede na povečano intenzivnost staranja prebivalstva v Sloveniji je razumljivo, da je 

povečano tudi povpraševaje po možnostih za oskrbo ali bivanje v domovih za starejše. Na 

Sliki 5.2 je razvidno, da se je v letu 2008 število oskrbovancev v domovih za starejše v 

primerjavi z letom 2007 povečalo skoraj za desetino. V njih je bivalo 15.235 oseb vseh 

starosti od tega 3.852 ali 25% moških in 11.383 ali 74,7% ženski. Med osebami v domovih za 

starejše sta bila v letu 2008 deleža moških, starih od 65 let in 65-69 let, večja od deleža žensk 

v teh starostih. V vseh višjih starostnih skupinah pa je bil delež žensk večji od deleža moških. 

Ta razlika je bila najizrazitejša pri osebah, starih najmanj 80 let. Kar pa zadeva leto 2009, pa 

se je število oskrbovancev v domovih za starejše v primerjavi z letom 2008 povečalo za 

nekoliko več kot 6 % pri čemer je bilo več kot dve tretjini žensk. V letu 2009 so ponovno 

prevladovale osebe, stare 80 ali več let, in sicer jih je bilo nad 60 % in tudi več kot prejšnje 

leto. Glede na dejstvo, da v Sloveniji moški umirajo bistveno mlajši od žensk, je to 

razumljivo. Skoraj tri četrt mest v domovih za starejše je oddanih ženskam, saj je več kot 

polovica oskrbovancev starih najmanj 80 let in med temi prevladujejo ženske. Njihov delež se 

med oskrbovanci v domovih povečuje in se je v zadnjem desetletju povečala skoraj za 3% 

(Vertot, 2010, str 32-33). 

Navadno starejši razmišljajo o odhodu v dom za starejše, ko zaradi bolezni ne zmorejo več 

poskrbeti sami za sebe. Torej je odločujoč dejavnik za prihod v dom slabo zdravstveno stanje 

posameznika. Kot navaja Vertotova (2010, str. 32) je bila najpogostejši razlog za sprejem v 
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dom v letih od 1997 do 2008 starost prosilcev, skoraj pri 70%, med temi pa jih je bilo precej 

bolnih in so potrebovali poleg nege tudi primerno zdravstveno oskrbo. 

Zmogljivost domov za starejše, čeprav ti vsako leto bistveno razširijo svoje zmogljivosti in 

ustanavljajo nove, še ne omogoča sprejema v dom vsem prosilcem. Kot sem že omenila je leta 

2008 v domovih za starejše bivalo 15.235 oskrbovancev, med temi so prevladovale osebe, 

stare najmanj 80 let, 14.565 pa jih je na sprejem tedaj še čakalo (Prav tam, str. 33) .  

Cilj vladnega programa in Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje od leta 2006 

do leta 2010 je bil zagotoviti v domovih za starejše takšno število mest, ki bo zadostovalo za 

5% starejših od 65 let oziroma skupno 16.600 mest za celodnevno obravnavo in 300 mest za 

kratkotrajne namestitve. Konec leta 2008 je bilo 15.745 mest v domovih za starejše od 65 let 

kar predstavlja mesta za trenutno 4,76% starejših nad 65 let. Dodatno je že podeljenih 1.772 

koncesij s pričetkom delovanja 2009 in 2010, odprt pa je razpis za 750 mest v Ljubljani in 

Mariboru. Skupaj to pomeni 18.267 mest, kar že presega cilje iz Nacionalnega programa 

socialnega varstva, res pa je tudi, da bo leta 2010 število starejših večje, kot je bilo predvideno 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009, str. 10). 

Razloge za pomanjkanje mest v domovih lahko iščemo v (Skupnost socialnih zavodov 

Slovenije, 2007a, str. 4): 

• slabi razvitosti drugih oblik pomoči starejšim (pomoč na domu, varovana stanovanja, 

dnevno varstvo),  

• skrajševanju ležalnih dob v bolnišnicah (večina stanovalcev prihaja v domove iz 

bolnišnic, najzahtevnejšo nego pa potrebuje že preko 70% stanovalcev),  

• relativno nizki ceni storitev domov (že dve uri pomoči na domu običajno presežeta 

ceno oskrbnega dne v domu). 

Težnja državne politike v Sloveniji je odpiranje novih zasebnih domov za starostnike z 

državno koncesijo, medtem ko država svojih domov ni privatizirala. V državah, kjer je prišlo 

do takšne privatizacije, se to ni izkazalo kot najboljša odločitev. Novi privatni lastniki so 

zaradi velikega povpraševanja po prostih mestih v domovih začeli dvigovati cene, 

zmanjševati standard in osebje in na ta način kovali visoke dobičke. Zato slovenska socialna 

politika teži k privatnim domovom za stare, vendar tako, da jih lastniki zgradijo s svojim 

kapitalom, nato pa pridobijo koncesijo ali delovno dovoljenje (Pravilnik o spremembah in 
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dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, 

št. 19/99). 

Zadnja leta se v Sloveniji odpirajo domovi za starostnike, ki imajo samo dovoljenje za delo, 

sicer poslujejo povsem privatno in profitno. To so tako imenovani hoteli za stare, kjer 

starostniki bivajo predhodno in začasno. Gre za nadstandardno ponudbo storitev in ljudje jih v 

celoti plačujejo sami, cene pa so še višje kakor v domovih javne mreže. Zato množičnega 

razvoja takšnih hotelov za enkrat še ni pričakovati (Ramovš, 2003, str. 312-316). 

K manjšemu zanimanju hotelskega bivanja v starosti je vsekakor pripomogla tudi afera Črni 

les. V nadstandardnem hotelu za starostnike Črni les, ki je svoja vrata odprl v začetku leta 

2001, je bilo v oskrbi več kot 60 varovancev, v obdobju devetih mesecev pa jih je umrlo več 

kot 40. Večina med njimi je zapustila svoje premoženje lastnici hotela. Nekaj smrti naj bi bilo 

povezanih z malomarnim in opuščenim zdravljenjem, sporno pa je bilo tudi obratovanje 

hotela brez vseh potrebnih dovoljenj. Januarja leta 2004 so hotel dokončno izpraznili, afera pa 

še do danes ni povsem zaključena. 

In kdo v Sloveniji krije stroške bivanja in oskrbe v domu? Kot navaja Marnova (2010), v 

veliki meri stroške plačujejo stanovalci v celoti sami ali s pomočjo svojcev. Tako kar 67 

odstotkov stanovalcev plačuje stroške bivanja v domu izključno iz zasebnih virov, le 33 

odstotkov pa jih prejema doplačila občin, iz katerih prihajajo. Delež samoplačnikov v 

Sloveniji v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi državami bistveno večji. Naj bi bili 

razlogi v tem, da so Slovenski domovi bistveno cenejši kot na primer Nemški, saj naj bi 

dosegali le 60 odstotkov cene nemških domov glede na povprečno starostno pokojnino. Kot 

drug razlog navaja, da pri nas še ne obstaja sistemski zavarovalniški vir, iz katerega bi bilo 

možno sofinancirati stroške oskrbe, poleg tega pa izvajalci za svoje tekoče poslovanje ne 

prejemajo nikakršnih sredstev iz državnega proračuna. Še en razlog tiči v tem, da v primeru 

socialne ogroženosti oziroma nezmožnosti plačevanja stroškov oskrbe v domu za starejše, je 

država obveznost plačevanja prenesla na lokalne skupnosti, te pa so se zavarovale tako, da v 

primeru doplačil stroškov oskrbe uveljavljajo pravico do poplačila svojega prispevka iz 

prodaje nepremičninskega premoženja uporabnika. Tako se svojci praviloma odločijo za 

doplačevanje, da se izognejo vknjižbi občine na nepremičninsko premoženje stanovalcev 

doma. 
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6.3.1.2.6.1 SPREJEM STAROSTNIKA V DOM ZA STAREJŠE 

Dom za starejše  je zavod, v katerem nekateri starostniki preživijo del svojega življenja. 

Lahko ga sprejmejo kot veliko breme ali kot najboljšo rešitev za svojo življenjsko situacijo. 

Mnogi starostniki doma ostajajo brez vsakodnevne pomoči svojih najbližjih, saj so njihovi 

otroci v večini primerov zaposleni in imajo poleg službe, iz katerih se vračajo pozno 

popoldne, tudi svoje družine. Starejši ljudje porabijo velik del svojega časa in energije zgolj 

za opravljanje najnujnejših opravil. V primeru, da se jim ob letih pridruži še kaka bolezen, je 

življenje v domačem okolju brez tuje pomoči skoraj nemogoče in svojih potreb ne zmorejo 

več zadovoljiti. 

Prelom nastane precej pred sprejemom v novi dom. Nekaj je bilo narobe, sicer se ne bi selil. 

Mogoče je nekdo izgubil osebo, ki je skrbel zanj, ali stanovanje, kjer je živel. Čeprav je 

sprejem v dom videti edina rešitev, se družina počuti krivo, star človek pa zapuščenega. 

Mogoče je družina storila vse, kar je mogla, da bi mu pomagala. V enaki stiski pa je tudi 

starostnik, ker se mu zdi, da je drugim v breme. Po dolgih letih življenja v družini se star 

človek spopade z bolestno ločitvijo. Tesnobi se pridruži strah pred življenjem v drugem 

domu. Sprašuje se, če gre za kraj življenja ali umiranja in ali je sploh mogoče zadnja leta 

preživeti med tujci v tujem kraju (Kastenbaum, 1985, str. 102-107).   

Odločitev za odhod v dom starejših nikakor ni hitra in še manj lahka tako za starostnika, kot 

tudi ne za njihove najbližje. Za oboje navadno predstavlja veliko spremembo in celo 

prelomnico v življenju, ki se v mnogih primerih kasneje izkaže za edino pravilno in v danem 

trenutku najugodnejšo rešitev. 

Svojci velikokrat po sprejemu starostnika v dom nanj pozabijo, ga ne obiskujejo. Na redkih 

obiskih jih obremenjujejo z domačimi problemi, silijo s hrano, pretiranim in bolečim 

razgibavanjem ali hojo na lastno odgovornost. Vsa ta navidezna skrb in trud nekaterih svojcev 

je v bistvu le pomirjanje njihove slabe vesti, ker niso v sebi razrešili, zakaj so dali svojega 

očeta ali mater v dom. Menim, da vsi svojci potrebujejo veliko pogovora in zdravstvene 

vzgoje glede starostnikovih bolezni, posledic le-teh in kako lahko najbolje pomagajo njemu in 

posledično tudi sebi. 
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Ko pride star človek v dom, mora bolj ali manj v celoti sprejeti domski način življenja, sicer 

ima težave s samim seboj in z drugimi. To stanovalce bega, utesnjuje, jim jemlje osebnost, s 

tem pa notranji mir in samozaupanje. 

V domu za starejše si velika večina stanovalcev lahko vsaj nekoliko odpočije od 

vsakodnevnih opravil, ki so jih v domačem okolju morali postoriti sami. Ob tem mislim na 

kuhanje in pripravo hrane, pomivanje posode, pranje in likanje perila, čiščenje stanovanja in 

razna drobna popravila. Tudi nakupovanje osnovnih življenjskih potrebščin nekaterim 

starejšim ljudem v domačem okolju predstavlja veliko breme, saj večina ljudi nima trgovine v 

neposredni bližini stanovanja. Za vse omenjene storitve poskrbijo v domu zaposleni v 

ustreznih spremljajočih službah. 

Stari ljudje, ki se za daljše obdobje naselijo v domovih za ostarele, pogosto najdejo prijatelje 

med stanovalci ter osebjem. Te zveze so zarodek novih družin. To je zanimiv proces 

(Kastenbaum, 1985, str. 105). 

Večina stanovalcev torej že po kratkočasnem bivanju v domu spozna sebi sorodne 

sostanovalce, s katerimi se družijo ob raznih prireditvah ali pa kar tako - ob kavici v bifeju. 

Zgodi se tudi, da nekatera bežna srečanja s časom postanejo vsakodnevna, včasih pa 

prerastejo v trdne veze in življenje dobi nov smisel. 

Res pa je, da pa se za nekatere stanovalce drastično spremeni življenje, in sicer na slabše. S 

prihodom v ustanovo star človek izgubi dotedanje socialne stike, ni več povezan s svojci, v 

stalnem, nekoliko rutinskem odnosu, temveč le formalno ob obiskih. Njegovi stanovalci niso 

niti domači ljudje niti sosedje niti prijatelji, ampak tujci. Človek je osamljen, kljub množici 

ljudi, ki ga obdajajo podnevi in ponoči. Nekateri svojci ostanejo s svojim starim, ki je moral v 

dom, v stalnem dobrem človeškem odnosu. Spet drugi mu želijo vsiliti način življenja in 

stikov v domu, kot si ga zamišljajo in kot ga sami niso zmogli. Svoje zamisli vsiljujejo s 

pritiski na službo zdravstvene nege in druge, s prepričanjem, da vse plačajo. 

V večini domov za ostarele se starostniki lahko vključujejo v vsemogoče aktivnosti, 

delavnice, projekte, prireditve, delovno terapijo, fizioterapijo, nemalokrat tudi sami dajo 

pobudo za nekaj novega, za nekaj zanimivejšega. Radi potujejo, pišejo, igrajo, plavajo ali 

ustvarjajo. Večina domov ima tudi frizerske salone, kapelo, razne masaže, skupen prostor za 

kavico. Včasih se sprašujem, le kako jim to kljub letom in vsemu, kar so v življenju že 
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postorili, uspeva. Odgovor se mi ponuja kar sam. Imajo neizmerno voljo, voljo in še enkrat, 

voljo. Le kdo si ne bi tega želel za svojo starost! To lahko potrdim tudi sama, saj sem po 

večletnih obiskih starega ata v domu za starejše, dokaj dobro spoznala sam potek vsakdanjega 

tamkajšnjega življenja. Res pa je, da se nekateri starostniki zelo hitro vključijo v takšen, za 

njih čisto drugačen način življenja in postanejo tudi bolj aktivni v vsakodnevnih dejavnostih, 

nekateri pa se na žalost zaprejo, pestijo jih takšni in drugačni strahovi, osamljenost ali celo 

depresija.  

6.3.1.2.6.2 PREHRANA V DOMU ZA STAREJŠE 

V diplomsko nalogo sem vključila tudi prehrano starostnikov v domovih za starejše, kajti 

ravno hrana igra v našem življenju pomembno vlogo, saj ne predstavlja samo potrebo po 

zadovoljevanju določenih potreb, ki so nujne za obstoj, temveč je velikokrat vezni člen, ki nas 

povezuje, združuje. Prehrana je tesno povezana z zdravjem. Neustrezna prehrana in nezdrav 

način življenja sta pogost vzrok za nastanek civilizacijskih bolezni, klasičnih deficitarnih 

bolezni in bolezni zaradi onesnažene hrane. V starejšem obdobju je ustrezna prehrana za 

boljše počutje in za ohranitev in krepitev zdravja velikega pomena. Z ustrezno pripravljenimi 

obroki ne skrbimo samo za ohranjanje telesnega zdravja, ampak ugodno vplivamo tudi na 

psihično počutje. 

Prehrana v poznejšem življenjskem obdobju ima pomemben vpliv na dobro počutje in boljše 

zdravje. Kakovost življenja starostnika je odvisna od telesnih, duševnih in spoznavnih funkcij. 

Po 65. letu telesna teža že lahko začne padati zaradi starostne anoreksije, telesne nedejavnosti 

in znižane presnove. Starostna anoreksija je lahko posledica kroničnih bolezni, jemanja 

zdravil in okvare v uravnavanju uživanja hrane. Tudi depresija, demenca in različni 

življenjski pogoji, socialna izolacija in slabo ekonomsko stanje lahko neugodno vplivajo na 

prehranjevanje starejšega človeka (Pokorn, 2005, str. 221). 

Za oskrbo in vzdrževanja zdravja ostarelih so zelo pomembna spoznanja o pravilni prehrani 

kot preventivi pred nastankom različnih bolezni. Veliko raziskav o prehrani v domovih za 

starejše kaže na energijsko in beljakovinsko podhranjenost. Ugotovljeno je tudi pomanjkanje 

mikrohranil. Posledica tega je nastanek kroničnih bolezni kar se še stopnjuje z nepravilnim 

prehranjevanjem. Podhranjenost je manjša pri starejših, kateri živijo doma. Izboljšanje 

prehrane starejših bi imelo pozitivne posledice na zdravje zdravih in kronično obolelih 

starejših, zmanjšalo bi nevarnost za nastanek ali stopnjevanje kroničnih bolezni (srčne, 
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mišičnoskeletne, očesne in prebavne), kakor tudi na kakovost življenja. Med staranjem pride 

do fizioloških sprememb oz. sprememb v delovanju organov. Zato nikakor ni smotrno 

uporabljati prehranska priporočila, katera veljajo za mlade ljudi ali tiste v srednjih letih 

(Vulić, 2006, str. 29) . 

Prehrana starejših v domovih za starejše je zelo raznovrstna, z najrazličnejšimi prehranskimi 

navadami in razvadami, kroničnimi obolenji in spremembami, ki jih prinaša starost, kot na 

primer: slabše žvečenje hrane, slabše okušanje in požiranje hrane, pomanjkljivo zobovje, težje 

rokovanje z jedilnim priborom, demenca, številna zdravila, čustveni problemi (depresija), 

nepokretnost itn. Poleg vsega tega mora biti hrana prilagojena vrsti in stopnji različnih 

obolenj. Zaradi okrnjenih finančnih sredstev za prehrano je le-ta običajno organizirana tako, 

da pripravljajo samo en jedilnik, ki ga ustrezno prilagajajo vrsti predpisane diete. Zaradi 

enostavnejše in cenejše strežbe obroke odmerijo kar na krožnik in takoj ponudijo 

oskrbovancem. Hrana običajno ni smotrno izrabljena, veliko je odpadkov, predvsem zato, ker 

marsikje ne upoštevajo različnost oskrbovancev (Pokorn, 1987, str. 206). 

Iz lastnih izkušenj lahko trdim, da sem tudi sama doživela veliko razočaranje pri prehranski 

oskrbi starejših, ko sem obiskovala, sedaj že preminulega deda. Bil je brez zob in v zelo 

slabem zdravstvenem stanju, zaradi česar ni bil več zmožen prijeti pribora in jesti sam. Ko 

sem vstopila v sobo, sem zagledala pred njim pladenj, na katerem je bila juha, krožnik s 

pečenim mesom in krompirjem ter solata. Bil je sam. Nobene negovalke, ki bi mu pomagala 

vsaj popiti juho, čisto sam, nebogljen pred pladnjem hrane! Kako je lahko to mogoče? To je 

bil dokaz, da v domu primanjkuje strokovnega in pravilno usposobljenega kadra. Saj, če bi 

vedeli, da se dedku zdravstveno stanje vsak dan slabša in da ni več zmožen jesti sam, sploh pa 

nepasirane hrane, se kaj takega nebi zgodilo. In zakaj potem nekdo plačuje najvišji znesek za 

celostno oskrbo? In, ali se je v teh desetih leti res kaj spremenilo? Zato lahko trdim, da še 

vedno v večina domovih primanjkuje kader, ki je usposobljen tako na zdravstveni, socialni 

kot tudi prehrambni ravni. 

Že res, da domovi za starejše ponujajo starejšemu človeku, tudi že bolnemu ali starostno 

onemoglemu, zadostno in uravnoteženo prehrano na hotelski ali celo bolnišnični ravni, ampak 

vseeno star človek ni več v takem okolju, v kakršnem je večinoma živel svoje življenje. In 

ravno ta odnos do okolja se pogostokrat kaže ravno pri kritiziranju prehrane. Tako postane 

razpravljanje o prehrani stalnica oskrbovancev.  
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Zaradi duševnih motenj, ki so v starosti zelo pogoste, se ostarel človek postopoma oddaljuje 

družbenim in drugim dejavnostim, kar se lahko kaže v pretiranem prehranjevanju (debelost) 

ali pa, v primeru senilne demence, hrana izgublja svoj pomen, kar vodi v nedohranjenost. 

Življenje v domu lahko povzroča osamelost, družbeno osamitev, potrtost in druge posledice, 

ki se nazadnje lahko pokažejo v odnosu človek-hrana. Če v domu živečemu človeku - kot 

biopsihosocialni enoti – dajemo samo »telesno hrano«, se hitro lahko zgodi, da bo svoje 

nezadovoljstvo sprostil preko hrane, čeprav je ta prehrambno zadovoljiva. Zato velikokrat 

zasledimo pritožbe oskrbovancev tudi v medijih (Pokorn, 1987, str. 207).    

Da bi preprečili bolezni zaradi nepravilne prehrane, ublažili degenerativne bolezni in povečali 

odpornost ostarelega proti nalezljivim boleznim, morajo starejši ljudje dobiti energijsko in 

hranilno uravnoteženo prehrano (Prav tam, str. 207). 

Energijske potrebe starejšega človeka so nižje zaradi znižane osnovne presnove oziroma 

manjše mišične mase in telesne dejavnosti. Na presnovo in pomanjkanje hranil vpliva 

zmanjšana funkcija organov, še posebno ledvic in jeter. Pri starostnikih nad 85 let sta 

absorbcija in presnova že zelo znižani. Sinteza beljakovin je otežena zaradi celičnih okvar 

oziroma oksidativnega stresa. Tudi imunski in endokrini sistem sta manj učinkovita, kar 

opazimo v znižani presnovi hranil. V skladu s tem naj bi se zmanjšal tudi vnos energije. 

Kronične bolezni in jemanje zdravil, prav tako pa enolična prehrana, na primer brez sadja 

(pomanjkanje vlaknin, vitamina C in antioksidantov) ali mlečnih izdelkov (pomanjkanje 

kalcija), lahko hranilno osiromaši dnevno prehrano. To pomeni, da je potrebno vse bolj 

posegati po pestri prehrani in živilih z veliko gostoto hranilnih snovi. Če stanja prehranjenosti 

ni mogoče izboljšati s spremembo prehrane, je treba zgolj misliti na dodatke esencialnih 

hranilnih snovi, torej organizmu nujno potrebnih hranilnih snovi, ki jih organizem sam ne 

more izdelati in jih je potrebno vnašati s hrano,  zato jih je v primerih nedohranjenosti 

potrebno dodajati v obliki prehranskih dopolnil (Salobir, 2004, str. 17-18). 

Prehranske potrebe starejših so glede na način življenja zelo različne. Še bolj kot pri drugih 

starostnih skupinah prebivalstva, je potrebo upoštevati individualne potrebe in možnosti 

njihovega zadovoljevanja. Menim pa, da pri tem lahko močno pomaga poznavanje telesnih in 

duševnih sprememb, ki jih prinaša starost ter njihove povezanosti s kakovostjo prehrane. 

Zaposleni v službi prehrane bi se morali zavedati pomena zdrave prehrane in se truditi, da bi 

bili jedilniki pripravljeni v skladu z vsemi načeli zdravega prehranjevanja ter da bi hkrati 
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ustregli željam stanovalcev. Pri pripravi jedilnikov za stanovalce bi morali vsi domovi 

upoštevati  Nacionalni program prehranske politike od 2005-2010 Ministrstva za zdravje iz 

leta 2005, Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v 

domovih za starejše občane Ministrstva za zdravje iz leta 2008 ter Praktikum jedilnikov 

zdravega prehranjevanja bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane 

Ministrstva za zdravje iz leta 2008. Za dosego uravnotežene prehrane bi se morali posluževati 

normativov referenčnih vrednosti za vnos hranljivih snovi, ki pa so specifični glede na spol, 

starost, telesno dejavnost in druga stanja. Priporočila navajajo minimalne količine za 

posamezne hranljive snovi, ki jih mora človek zaužiti s hrano, da se ne bi pokazale posledice 

pomanjkanja oziroma maksimalne količine, da ne bi prišlo do kroničnih bolezni. V domovih 

bi morali praviloma pripravljati obroke navadne prehrane in dietno prehrano. Glede na 

zdravstvene in druge težave stanovalcev pa pripravljati tudi hrano s spremenjeno konsistenco. 

Kadar prehrana, pripravljena v kuhinji, ne zadosti potrebam stanovalcev, jim je potrebno 

ponuditi tudi industrijsko pripravljeno (enteralno) prehrano, ki je lahko edini ali dopolnilni vir 

prehrane. 

 

6.3.2 STORITVE V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Zdravstveno varstvo in zdravje pomenita pomemben del socialne varnosti vsakega človeka. 

To še posebej velja za stare ljudi, ki jim je treba zaradi njihovih specifičnih potreb, povezanih 

s starostjo, pogostega pojavljanja več bolezni hkrati pri posamezni osebi ter ne glede na 

njihovo naraščajočo številčnost, omogočiti zdravo življenje in zagotoviti ustrezno zdravstveno 

varstvo ter s tem prispevati h kakovosti življenja tudi v poznih letih (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, 2006b, str. 23). 

Poredoš (2004, str. 573) opozarja, da pri zdravstveni obravnavi starostnikov ne sme biti naš 

cilj zgolj podaljševanje življenja, temveč kakovostno staranje. 

S staranjem se povečujejo potrebe po zdravstvenih storitvah. Še zlasti so v  porastu potrebe po 

dolgotrajni oskrbi. Poredoš (2004, str. 753) še opozarja, da je treba čim večjemu številu 

bolnih starostnikov omogočiti zdravstveno oskrbo na domu, okrepiti je potrebno negovalne 

oddelke in na njih zagotoviti zdravstveno oskrbo. 
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Negovalni oddelki omogočajo podaljšano nego bolnika, ko je bolnišnično zdravljenje 

končano, bolnik pa se (še) ne more vrniti domov – bodisi da mu v domačem okolju ustrezna 

nega ni zagotovljena ali ni možna bodisi mora počakati na prosto mesto v domu za starejše 

(Mencelj, 2006, str. 11). 

Veliko potrebne nege in tudi drugih zdravstvenih storitev starejšim bolnikom, ki ne morejo 

več samostojno skrbeti zase oziroma za dnevne opravke stalno potrebujejo več pomoči in tudi 

zdravstvene storitve, opravi osebje v domovih za starejše. Za tiste, ki živijo doma in občasno 

potrebujejo več ali manj zdravstvene oskrbe, se v Sloveniji, sicer počasi in nezadostno, a 

vendarle širi mreža zagotavljanja pomoči na domu, vzpostavljanja centrov za dnevno bivanje 

in oskrbovanih stanovanj. 

Hvalič-Touzery (2007, str. 138) opozarja, da se ležalne dobe v bolnišnicah krajšajo, zgodnja 

rehabilitacija pa je zmanjšana na minimum, zato je pritisk na družinske oskrbovance vse večji. 

Oskrbniki so v stiski, saj ne vedo, kako ravnati z bolnimi starimi ljudmi, usposabljanje, ki bi 

ga za to potrebovali, pa jim tudi ni na voljo. Zaradi krčenja kadrovskih normativov tudi 

zdravniki ne morejo opravljati obiskov na dom, zato je zdravljenje na domu v upadu. 

V nadaljevanju predstavljam storitve v okviru zdravstvenega varstva, ki jih država zagotavlja 

na domu zdravega ali bolnega starega človeka. 

6.3.2.1 PATRONAŽNO VARSTVO 

V tem delu se bom bolj osredotočila na patronažno varstvo starejših nad 65 let. Čeprav 

patronažno varstvo zajema velik del aktivnosti, med drugim tudi področje dela s starejšimi, 

bom zaradi samega naslova diplomske naloge, dala poudarek prav na tem področju. 

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno  

zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Ti so zaradi  

bioloških lastnosti, določenih obolenj ali nenavajenosti na novo okolje občutljivi za  

škodljive vplive iz okolja. Patronažno varstvo je sestavni del tistega področja zdravstvenega 

varstva, ki s svojimi dejavnostmi deluje na domovih varovancev in v lokalni skupnosti  (Geč, 

1997, str. 31). 

Patronažno varstvo je organizirano kot samostojna služba ali organizacijska enota  

osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih. 
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Patronažno zdravstveno nego lahko opravlja medicinska sestra z višjo ali visoko izobrazbo  

kot samostojno dejavnost (koncesija), vendar je vključena v mrežo javnega zdravstva. V  

tem primeru mora prevzeti vsa področja delovanja, to je zdravstveno-socialno obravnavo  

posameznika, družine in skupnosti, zdravstveno nego otročnice in novorojenčka na domu  

in zdravstveno nego bolnika na domu. Patronažno varstvo je organizirano 24 ur na dan in vse 

dni v letu (Šušteršič et al., 2006, str. 249). 

Patronažna medicinska sestra potrebuje za izvajanje svojega dela poleg ustrezne izobrazbe še 

sprotno strokovno izpopolnjevanje, ustrezno organizacijo na nivoju celotne Slovenije in 

ustrezno vodstvo patronažnega varstva. Vodja tega varstva je lahko edino patronažna 

medicinska sestra z ustrezno dodatno izobrazbo (Geč, 1997, str. 33). 

Naloge patronažne medicinske sestre pri obravnavanju starejših nad 65 let so (Prav tam, str. 

31):   

• ohranjanje in krepitev zdravja, 

• zdrav način življenja, 

• preprečevanje bolezni, 

• pomoč pri zgodnjem odkrivanju bolezni, 

• pomoč pri izvajanju zdravljenja,  

• izvajanje zdravstvene nege,  

• pomoč pri rehabilitaciji, 

• prepoznavanje človekove fizične, duševne, duhovne, kulturne in socialne potrebe v 

času zdravja in bolezni, človekove nezmožnosti in umiranju..  

Patronažna sestra želi doseči, da se pacienti in družine čimbolj osamosvojijo in dosežejo čim 

večjo stopnjo neodvisnosti pri opravljanju življenjskih aktivnosti, da imajo za to potrebno 

moč, voljo in znanje. Ker pa ni možno zagotoviti 24 urnega zdravstvenega varstva na 

pacientovem domu, je potrebno za določene negovalne intervencije usposobiti tudi druge 

ljudi. Vključujejo se družinski člani, sorodniki, razni socialni servisi in prostovoljci. 

Patronažna medicinska sestra je koordinator potreb in izvajalcev in le ona lahko s svojim 

znanjem in poznavanjem problematike in potreb optimalno poskrbi za koordinacijo vseh, ki 

nam je skupna skrb za pacienta in družino, v tem primeru za starostnika (Prav tam, str. 33).  

Evidence o patronažni zdravstveni dejavnosti že 50 let vodi inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije. Leta 2008 so pričeli s prenovo evidence. Patronažno varstvo je 
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organizirano na primarni ravni zdravstvenega varstva, kot samostojna služba v 55 

zdravstvenih domovih in kot samostojna dejavnost zasebnih izvajalcev s koncesijo. 

Število timov do 1.2.2009 je 840.67, kar pomeni 244.275 prebivalcev na enega izvajalca, od 

tega 100 (11,89%) zasebnih izvajalcev s koncesijo in 740.67 (88,11%) v javnih zavodih. 

Mreža je marsikje premalo realizirana, saj tereni niso pravično razdeljeni (Horvat, 2009, str. 

3).  

Najpomembnejši vplivi na patronažno zdravstveno nego so (Prav tam, str. 17): 

• spremenjena demografsko epidemiološka situacija, 

• hitrejše odpuščanje iz bolnišnic,  

• naraščanje potreb po zdravstveni negi na domu, 

• zmanjševanje števila preventivnih obiskov 

• prepletanje storitev zdravstvene nege in oskrbe. 

Naj podam še nekaj statističnih podatkov o patronažni zdravstveni dejavnosti na splošno. 

Podatki so povzeti po Horvatovi (2009, str. 14): 

• V letu 2007 je bilo opravljenih 1.156.638 obiskov v dejavnosti patronažnega varstva; 

od tega 226.768 (19,6%) preventivnih in 929.870 (80,4%) kurativnih. 

• 54.894 je bilo prvih kurativnih obiskov na domu. 

• Prvi kurativni obiski pacientov nad 60 let v patronažnem varstvu so se v obdobju od 

2001 do 2007 povečali za kar 63,8% . 

• Pri kurativnih obiskih je bilo opravljenih 1.269.821 storitev, od tega 513.568 (40,44%) 

prevez. 

Pogostost obiskov patronažne sestre je odvisna od resnosti bolnikove bolezni in od njegovih 

potreb. Žal pa patronažna medicinska nega na domu, ki je bila pred leti izjemno razvita, 

nazaduje, saj je potisnjena na rob pozornosti zdravstva. Patronažne sestre so bile dolga leta 

uspešne »socialne delavke« za družine in stare ljudi na terenu. Sedanja organizacijska kriza 

slovenskega zdravstvenega sistema je patronažno službo zelo okrnila, medtem ko se je dobro 

razvila socialna oskrba in pomoč na domu. Obe na terenu delata neusklajeno in tudi 

ministrstvi, ki sta zadnje desetletje resorsko ločeni, ne uspeta uskladiti svojih programov. Stari 

ljudje in njihova družina pa potrebujejo enoten socialni in zdravstveni pristop, ki je ne samo 

učinkovitejši, ampak tudi cenejši (Hvalič-Touzery, 2007, str. 139).  
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Patronažna medicinska sestra ima torej pomembno vlogo v primarnem zdravstvenem varstvu, 

obravnava zdravega in bolnega starostnika, njegovo ožje in širše okolje. Njeno delo na terenu 

je usmerjeno v krepitev in ohranitev zdravja, v negovanje bolnih starostnikov in urejanje 

socialnih potreb. Patronažna sestra je tudi pomemben sodelavec socialnih delavk oziroma 

delavcev pri reševanju stisk in težav starih ljudi. V vsakem primeru mora biti zagotovljena 

oskrba 24 ur na dan in vse dni v letu. Plačilo teh storitev pa naj se zagotavlja iz drugih virov 

in ne iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in mora biti za uporabnike brezplačna. 

6.3.2.2 PALIATIVNA OSKRBA 

Paliativna oskrba je novejša veja v zdravstvu, ki nudi celostno pomoč bolnikom z 

napredovano neozdravljivo boleznijo in tudi njihovim bližnjim. Njen namen je izboljšati 

kakovost življenja bolnikom in njihovim bližnjim s preventivnimi ukrepi in lajšanjem 

trpljenja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno ocenimo in obravnavamo. Pri tem trpljenje 

ni omejeno le na bolečino, temveč zajema tudi druge telesne, psihosocialne ter duhovne stiske 

in težave. 

Preprečevanje števila oseb z napredujočimi kroničnimi boleznimi zaradi staranja prebivalstva 

ter spremenjeni način življenja povečujeta potrebe po paliativni oskrbi ter podpori in pomoči 

na bolnikovem domu in terjata vzpostavitev organizirane paliativne oskrbe znotraj 

zdravstvenega sistema. Paliativna oskrba v slovenskem zdravstvenem sistemu še ni urejena, 

čeprav Strategija socialnega varstva starejših do leta 2010 predvideva, da bo treba pripraviti 

nacionalni program paliativne oskrbe kot sestavni del mreže javne zdravstvene službe. 

Paliativnih oddelkov v bolnišnicah in v domovih starejših občanov ni. Celostno paliativno 

oskrbo na domu trenutno izvaja le Slovensko društvo hospic. Delujejo na domu umirajočega, 

v bolnišnici ali v domu za starejše. V društvu poleg pomoči umirajočim dajejo velik pomen 

psihosocialni opori svojcem do bolnikove smrti, ob sami smrti in v času žalovanja (Hvali-

Touzery, 2007, str 139).  

Primerjave slovenske paliativne oskrbe z drugimi državami so v mnogih vidikih nemogoče. V 

Sloveniji nimamo popolnega in ustrezno šolanega paliativnega tima v bolnišnicah ali v 

osnovnem zdravstvu, paliativni oddelki v bolnišnicah ali domovih upokojencev pa ne 

obstajajo (Lunder, 2003, str. 643). 
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Stanje oskrbovancev v domovih za starejše občane  je daleč od prvotne doktrine sprejemov 

pred desetletjem, po kateri naj bi v domovih prebivali predvsem zdravi starostniki. Glede na 

to so bili domovi za starejše občane tudi grajeni in opremljeni, tako v bivalnem standardu kot 

tudi s kadrovskimi normativi in normativi medicinske opremljenosti. Večina oskrbovancev, ki 

trenutno prebivajo v teh domovih, pa ima številne napredujoče kronične bolezni. Za 

obvladovanje le-teh je potrebno vedno več strokovno usposobljenega medicinskega osebja 

različnih področij. Po podatkih posameznih domov za starejše občane v večjih mestih beležijo 

od 40–50% sprejemov neposredno iz bolnišnic, kar pomeni, da bolniki največkrat zaradi 

zahtevnega zdravstvenega stanja ne morejo ostati v oskrbi osnovnega zdravstva na svojem 

domu. Kljub večji zahtevnosti oskrbe v domovih za starejše se je smrtnost v zadnjih letih 

nekoliko zmanjšala in znaša okoli 25% smrti na leto glede na vse oskrbovance v domovih  

starejših občanov (Prav tam, str. 646).  

Domovi starejših občanov so večinoma povsem zasedeni, prav tako negovalni oddelki 

(Sežana, Murska Sobota, Golnik). Zdi se, da so vse rezerve zmogljivosti v teh ustanovah, tako 

prostorske kot kadrovske in strokovne, že zdavnaj ušle iz okvirov optimalne oskrbe in precej 

pritožb oskrbovancev in njihovih svojcev ter nezadovoljstvo in izčrpanost osebja so samo 

logična posledica preobremenjenosti (Prav tam, str. 646). 

Posredni kazalci razvitosti paliativne oskrbe, kot na primer poraba morfinov, število postelj 

paliativnih oddelkov, mreža oskrbe na domu, izobraževanje v dodiplomskem študiju, 

raziskave, postavljajo Slovenijo na evropski rep. Po statističnih kazalcih se populacija 

starejših veča, vedno več pa je tudi bolnikov, ki živijo s posledicami napredovalih kroničnih 

in rakavih bolezni. (Prav tam, str. 643). 

Paliativna oskrba mora tudi v Sloveniji postati enakovredna in samostojna vsebina 

zdravstvenega sistema. V mnogih zahodnoevropskih državah paliativna oskrba postaja 

prednostna naloga v nacionalnih strateških programih in tudi pri financiranju. Optimalni 

klasifikacijski in plačilni sistem bi skupaj s permanentnim izobraževanjem in koordinacijo 

dejavnosti omogočil učinkovito izboljšanje kakovosti paliativne oskrbe na vseh ravneh 

zdravstva, kjer so neozdravljivo bolni. Zdravstvena reforma je edinstvena priložnost za 

korenite spremembe v organiziranosti ter za ločeno financiranje, ker je to pogoj za 

zagotovitev boljše organiziranosti paliativne oskrbe. Z razvojem organizirane paliativne 

oskrbe zdravstveni sistem pridobi kakovostnejšo raven, saj v vidikih celostnega obravnavanja 

bolnika s svojci, enakopravnega odnosa, specifičnih veščin komuniciranja in povezovanja v 
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timskem sodelovanju pridobijo vsi, tako bolniki kot tudi zdravstveni delavci (Prav tam, str. 

647).  

6.4 DODATNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI NAMENJENI STAREJŠIM 

Socialno preventivni programi na področju dela s starimi ljudmi imajo pomembno poslanstvo 

in skupni cilj – prispevati k temu, da se bodo ljudje zdravo starali in si zagotovili kakovostno 

življenje tudi v poznih letih (Miloševič Arnold, 2003, str. 26). 

Celovito varstvo starejših oseb polega skrbi za materialne potrebe vključuje tudi 

zadovoljevanje nematerialne potrebe. Starostnikom naj bi se zagotovilo čim kakovostnejše 

preživljanje starosti in takšni življenjski pogoji, ki zagotavljajo ugoden socialni položaj in 

preprečujejo socialno izključenost. Po vsej državi se izvajajo programi, ki so namenjeni 

izboljšanju socialnih stikov, vključevanje v dnevne aktivnosti in socialne mreže. Obstoječe 

institucionalne oblike pomoči je potrebno dopolnjevati in postopno preoblikovati v druge, 

ljudem prijaznejše oblike, ki omogočajo čim samostojnejše življenje. V tej smeri so 

oblikovani tudi cilji Nacionalnega programa socialnega varstva, ki temeljijo na razvoju 

medgeneracijskih in drugih skupin za pomoč starejšim. Vedno bolj pa naj bi v ospredje 

prihajali tudi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za preprečevanje socialne izključenosti 

starostnikov. Do leta 2005 naj bi oblikovali mrežo približno 900 medgeneracijskih in drugih 

skupin za samopomoč ter drugih programov namenjenih starejšim. Sredstva za izvajanje 

takšnih programov se zagotavljajo iz republiškega proračuna, proračunov občin in drugih 

nejavnih virov, izvajanje teh programov pa v veliki meri temelji tudi na prostovoljnem delu.  

V Sloveniji so pomembni nosilci pomoči starim ljudem prostovoljske, neprofitne 

organizacije: Rdeči križ, Karitas, Medgeneracijska društva, Inštitut Antona Trstenjaka, 

Slovenska filantropija, Zveza društev upokojencev Slovenije, društva namenjena določenim 

ciljnim skupinam. Te organizacije dopolnjujejo javno mrežo storitev 

6.4.1 SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 

Razvile so se pred slabimi desetimi leti in so v Sloveniji počasi prerasle v pravo gibanje za 

dobre medgeneracijske odnose in pomenijo za voditelje odlično pripravo na lastno starost. Te 

skupine prispevajo k dobremu psihofizičnemu počutju udeležencev in s tem k zdravemu 

staranju sedanjih in bodočih starih ljudi.  
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Skupine za samopomoč človeku nudijo varen prostor, kjer lahko odloži svojo masko in se 

pokaže takšen, kakršen je. To je prostor, v katerem ga ljudje ne bodo obsojali, ker bo med sebi 

enakimi, hkrati pa da človeku občutek, da ni sam in da je zaželen. Prav to je tisto, kar star 

človek zelo potrebuje in kar je večkrat spregledano. 

Kladnik (1997, str. 27) meni, da je samopomoč kot naravni socialni vzgib v človeku, da skuša 

sam opraviti s svojimi težavami ali krepiti svojo socialno moč za kljubovanje težavam. 

Samopomoč obsega dvoje, in sicer oseben spopad z lastno stisko in skupno odpravljanje stisk 

ter reševanje težav v mejah raznih bivanjskih skupnosti (zakona, družine, sorodstva, 

prijateljstva), kjer zaradi temeljne medčloveške povezanosti pomeni reševanje težav enega od 

članov hkrati tudi reševanje skupne stiske. 

Raziskovalna spoznanja kažejo, da v naših razmerah stari ljudje doživljajo veliko več stisk v 

svojih nematerialnih potrebah kakor v materialnih. S pokojnino, socialno podporo in svojimi 

prihranki si zagotovijo osnovno materialno varnost, kljub temu pa njihova starost ni tako 

kakovostna, kot bi lahko bila, ker so osamljeni, nimajo lepih medčloveških odnosov s svojci, 

nimajo osebnega človeškega stika z otroki, mladino in srednjo generacijo, ampak le s sebi 

enakimi starostniki, ali pa ker pod vplivom javnega mnenja in stališč v naši kulturi ne morejo 

sprejeti svoje starosti (Ramovš, 2003, str. 329). 

 Kladnik (1997, str. 31–32) opisuje začetke prvih skupin starih za samopomoč v Sloveniji, saj 

je prav on vodil prvo skupino. Projekt teh skupin se je začel spomladi leta 1987 v Izoli, ko so 

s prijatelji in sodelavci na začetku želeli le popestriti enolični vsakdan stanovalcem doma v 

ostarelih. Njihov cilj je bil zbliževanje, medsebojno spoznavanje in povezovanje ljudi v domu. 

Tovrstna oblika dela je vzbudila precejšen interes strokovnih kolegov po vsej Sloveniji. V 

času projekta od 1989 do 1991 so bile skupine vpeljane že v devetih krajih, kjer je delovalo 

približno štirideset skupin. Te so vključevale več kot 500 starih ljudi. 23. junija 1992 so 

strokovni in prostovoljni sodelavci, ki so delovali v skupinah, ustanovili Združenje za 

socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije. 

7. junija 2005 se je Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije 

preoblikovalo v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije. Zveza društev povezuje 

nacionalno mrežo 505 skupin starih ljudi za samopomoč, od katerih jih 275 deluje v javnih   

socialno varstvenih zavodih, 230 pa v domačem okolju. Skupine starih ljudi za samopomoč 

vodi 843 prostovoljcev - usposobljenih voditeljev. Tako se v obliki rednega tedenskega 
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druženja, preko voditeljev v skupinah, povezuje preko 5.000 ljudi  

starih nad 65 let. V nacionalno koordinacijsko skupino se združujejo organizatorji lokalnih in 

regionalnih mrež in kontaktne osebe, za katero je odgovorna koordinatorka nacionalne mreže. 

Zveza društev deluje na 3 poslovnih enotah in sicer Mariboru, Domžalah in Ajdovščini 

(Zveza društev za socialno gerontologijo, 2011). 

Kladnik (1997, str. 30–31) tudi razloži, da je socialna stroka pobudnik skupin starih za 

samopomoč, ne stari ljudje sami. Praviloma jih uvajajo in vodijo strokovni delavci, vendar jih 

je treba vseeno šteti med prave skupine za samopomoč iz naslednjih razlogov:  

• Ker so stari ljudje predvsem v domovih že bolj pasivni in se sami težko oprimejo 

novega in neznanega, je potrebno, da skupine ustanovijo in vodijo z njimi povezani 

strokovni in prostovoljni sodelavci. Takšna skupina je ljubiteljska in je v celoti 

zasnovana kot temeljna prijateljska skupina.  

• Metodika delovanja starostniških skupin je značilna za skupine za samopomoč, ker je 

usmerjena v zadovoljevanje skupnih potreb, za kar izrablja vire, ki so na voljo pri 

članih samih. Ti viri so predvsem njihove življenjske izkušnje in še ohranjene socialne 

zmožnosti.  

• Strokovnim delavcem pomeni obliko strokovne samopomoči pred poklicno praznino 

zaradi zbirokratiziranosti dela s strankami in izgorelosti.  

• Skupine starih so odlična oblika samopomoči za preseganje izoliranosti starih ljudi od 

mlajših dveh generacij, ločenosti strokovnega dela od vsakdanjega človekovega 

življenja, kolektiviziranosti in pomanjkanja osebne pobude.  

• Njihov smisel je, da pripomorejo k medsebojnemu razumevanju, prijateljstvu do 

osamljenih starih ljudi in jim postanejo nadomestek za izgubljene prijatelje, sorodnike 

in sosede. Odločilno je, da je delo v skupinah starih za samopomoč temeljni 

medčloveški odnos, ne pa organiziranje njihovih »zaposlovanj«. 

Medgeneracijska skupina za kakovostno staranje je majhna prijateljska skupina, ki šteje 

največ devet ljudi. V njej se tedensko srečujejo dva za to usposobljena prostovoljska voditelja 

iz srednje generacije, nekaj starejših ljudi, včasih pa je član skupine še kdo iz prve ali druge 

generacije. Malo je takšnih skupin, ki imajo med rednimi člani koga od mladih, vendar vsaka 

medgeneracijska skupina teži k temu, da se vsaj občasno tesneje povezuje z mladimi. 

Nekaterim se sožitje v skupini tako priljubi, da jo doživljajo kot svojo pravo družino. Skupina 

staremu človeku prepreči osamljenost, srednja generacija se v njej pripravlja na svojo 
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kakovostno starost, mladi pa odkrivajo modrost življenja pri starih ljudeh (Ramovš, 2003, str. 

348). 

Ramovš (2003, str. 352–353) tudi navaja etična načela za delovanje skupin starih za 

samopomoč:  

1. Starost je smiselna. Starost je enako smiselno obdobje v življenju, kot sta mladost in 

srednja leta. Programi v krajevni socialni mreži za kakovostno staranje pomagajo pri 

odkrivanju in uresničevanju smisla, možnosti in nalog starosti.  

2. Sodelovanje je prostovoljsko. Sodelovanje v tovrstnih programih je človekova osebna 

odločitev. Vodenje medgeneracijske skupine za kakovostno staranje je prostovoljska 

dejavnost, ki se napaja iz osebne potrebe, da se zavestno pripravimo na svojo lastno 

kakovostno starost ali k temu pomagamo svojim bližnjim in iz občutka solidarnosti do 

vseh ljudi v stiski.  

3. Vse tri generacije povezujejo v celoto. V programih krajevne socialne mreže za 

kakovostno staranje se redno srečujeta vsaj druga in tretja generacija, čim bolj pa naj 

bi se vključevali tudi mladi ljudje. Vsaka generacija ima od tega koristi, osnovna 

naloga mreže je pripraviti srednje generacije na kakovostno starost v prihodnosti.  

4. V mreži skrbijo za slogo, vsem drugim so naklonjeni. V prizadevanju za kakovostno 

starost je korist vsakega odvisna od vseh drugih posameznikov, skupin, organizacij in 

programov, pa tudi od tega, koliko celotno prebivalstvo zavestno skrbi za dobre 

medčloveške in medgeneracijske odnose.  

5. Prilagajajo se konkretnim razmeram. Vsak človek je edinstven in enkraten, vsak 

družabniški pogovor med dvema je drugačen, vsaka medgeneracijska skupina je 

drugačna. V mreži medgeneracijskih programov za kakovostno staranje vsak človek 

raste, zori in vsak prispeva svoj delež v skladno celoto, ki vodi v lepo staranje. 

Ded mi je nekoč govoril, da je v skupinah za samopomoč navada, da ljudje pripovedujejo o 

tem, kaj so počeli v tednu, ki je minil od zadnjega srečanja. Pripovedujejo o dogodkih, kot so 

obisk trga, kuhanje kosila, sprehod itd. Prav ti dogodki dajejo življenju vsebino in stalnost, 

odprtost za vsakdanje dogodke pa je ozadje za posebne drame.  

Ker je tempo življenja sedaj tako hiter, ljudje pozabljamo na vsakdanje stvari in se o njih ne 

pogovarjamo. Bolj smo pozorni na večje, za nas pomembnejše dogodke. V starosti se človek 

umiri in s tem se umiri tudi dogajanje v njegovem življenju. Za nas nepomemben dogodek je 

lahko za starega človeka še kako pomemben. Ko star človek govori o svojem vsakdanu in ga 
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drugi člani skupine pozorno poslušajo, on dobi občutek, da jih zanima, kaj se z njim dogaja, 

in s tem se mu veča občutek lastne vrednosti. Skupina mu da priložnost, da je glavni igralec v 

svoji zgodbi.  

6.4.2 KRAJEVNO MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE IN 

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

Na tem mestu bi rada nekaj pozornosti namenila še medgeneracijskim odnosom, ki so zelo 

pomemben sestavni del skupin starih za samopomoč. 

Negovanje medgeneracijskih odnosov pomeni povezovanje predstavnikov vseh generacij, saj 

to omogoča pretok življenja in je nekaj najnaravnejšega v človeškem sožitju. Včasih so ti 

procesi potekali mimogrede ob vsakdanjem skupnem življenju, danes temu ni tako. V tem 

času se srečujemo z medgeneracijskim prepadom, predvsem med prvo in tretjo generacijo. Ta 

prepad sam po sebi ni tragičen, če je med obema bregovoma dovolj trdnih mostov, ki 

omogočajo nemoten pretok življenja. Te mostove med prvo in tretjo generacijo gradijo 

predstavniki srednje generacije. Če bregova ostajata nepreklicno ločena, so posledice 

negativne. Zaradi osamljenosti starih ljudi se pojavi sklep, da je škoda predvsem na njihovi 

strani, vendar v resnici največ izgubijo otroci in mladi. 

Krajevno medgeneracijsko središče je živa skupnostna ustanova s prostori sredi kraja, kjer se 

stalno odvijajo številni programi za stare ljudi v tesni povezavi z mlajšima generacijama na 

osnovi prostovoljstva in poklicnega menedžmenta. Krajevno medgeneracijsko središče 

opravlja vlogo tradicionalne trigeneracijske povezanosti v družini, sorodstvu in v soseski. 

Vanj prihajajo starejši zaradi številnih ugodnih storitev (dnevno varstvo, različna telovadba, 

pedikura…), mlajši dve generaciji pa se družita s starejšo ob primernih dejavnostih (npr. 

Medgeneracijske družabniške skupine, starejši inštruirajo šolarje, mladi učijo starejše 

računalništva, v njem se lahko srečujejo študijske skupine univerze za tretje življenjsko 

obdobje…); skratka, je krajevno središče vsega, kar se organiziranega dogaja v kraju za 

kakovostno staranje in povezovanje generacij (Ramovš, 2004, str. 728). 

Predvsem je pomembno, da imajo v taka središča starostniki prost vstop, na voljo pa dovolj 

prostora in osebja, da se lahko uporabniki sproščeno družijo, se udeležujejo družabnih 

prireditev in dobijo kopico nasvetov in pomoči. Po mojem mnenju morajo biti prostori takih 

središč oblikovani tako, da imajo uporabniki na voljo tudi manjše kotičke za klepetanje ali 
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igranje raznih iger, ki bi jih lahko igrali v manjših skupinah. Prisotnost računalniškega kotička 

tudi ne bi bila odveč, saj bi se uporabniki s pomočjo svetovalca lahko naučili osnov 

računalništva in uporabljati internet. Seveda pa bi lahko igrali tudi kakšne klasične 

računalniške igrice. Vsekakor bi moralo osebje takih središč znati pomagati obiskovalcem 

izpolniti kake uradne obrazce, jim svetovati v zvezi z urejanjem kakih zadev na občinskih 

uradih ali jih po potrebi tudi pospremiti npr. na občino urediti kake papirje, sploh ker starejši 

ne razumejo vedno vsega, kar jim javni uslužbenci govorijo. Starejših bi morali iz takega 

središča dobili tudi spremstvo k zdravniku, saj marsikdaj ne razumejo vseh navodil zdravnika 

in medicinske sestre. Takrat pač pokimajo, doma pa čez nekaj dni pozabijo, npr. kakšne vaje 

in kdaj bi jih morali izvajati proti vrtoglavici. Tako pa bi jih nekdo spremljal k zdravniku in 

zapisal na preprost način navodila pri zdravljenju ali rehabilitaciji.  

Medgeneracijsko središče bi bilo lahko po neki logiki blizu doma upokojencev, kjer je 

starostnikov več, ali pa mogoče ob robu mesta, kjer vsakdanji vrvež ne bi motil miru 

starostnikov. Toda oblikovanje cone za starostnike, kjer mlajši ne bi bili zaželeni, je napačno. 

Medgeneracijska središča so namenjena namreč tudi prepletanju več generacij. Zato se mi zdi, 

da je bolje, da so taka središča v centrih mesta, kjer je lažji dostop in dovoz do ustanov, ne 

nazadnje tudi do tržnice, kamor starejši radi hodijo. Če so blizu še gledališče in kinodvorane, 

bodo starejši rajši obnovili še obiske teh ustanov. Dijaki in študentje prostovoljci pa bodo tudi 

lažje sodelovali s starejšimi v takih medgeneracijskih središčih, če bodo imeli le nekaj 

korakov do njega ali dobro avtobusno povezavo. 

Ramovš (1992, str. 318–321) pravi, da je tesen stik stare in mlade generacije zelo pomemben 

za dober razvoj prve generacije, prav tako pa je pomemben tudi za tretjo generacijo. Mlada 

generacija je polna življenja, s svojimi pogledi je na čelu razvoja in pred njo so še vse 

življenjske možnosti. Star človek se približuje koncu življenja in njegove možnosti so vedno 

bolj izčrpane. Ob tesnem stiku z mladimi vpija mladostne razsežnosti življenja, da lahko živi 

polno starost in se bliža svojemu zatonu z vero v življenje. Podobna je tudi medsebojna 

odvisnost srednje in stare generacije. Stara generacija potrebuje srednjo, že z materialnega 

vidika, ki pa še zdaleč ni edini. Sistem pokojninskega zavarovanja temelji na solidarnostni 

»medgeneracijski pogodbi«. To pomeni, da se redni mesečni prispevki zaposlenih za lastno 

pokojninsko zavarovanje večinoma sproti izplačujejo za tekoče pokojnine upokojencem. 

Srednja generacija z delom proizvaja vse potrebne izdelke in opravlja socialne, zdravstvene in 

druge usluge za vsakdanje življenje tretje generacije, bolne in onemogle pa oskrbuje. To ne 
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pomeni, da tretja generacija ni delavna, saj pogosto starejši ljudje skrbijo za svoje zaposlene 

otroke in vnuke. To in še marsikaj drugega kaže na to, da tudi srednja generacija potrebuje 

staro. Človek ima v srednjih letih nešteto potreb v vseh razsežnostih, ki za svojo polno 

zadovoljitev terjajo sodelovanje s tretjo generacijo. Odločilnega pomena je eksistencialna 

potreba po doživljanju smisla celote življenja, saj človek srednjih let čuti, da je življenje v 

celoti smiselno le, če osebno pozna starejše ljudi, ki sprejemajo svojo starost kot smiselni del 

življenja. V današnjih življenjskih razmerah se je treba za dobro povezanost mlade in srednje 

generacije s starejšo zavestno odločiti in se naučiti dobre komunikacije med generacijami. 

Ramovš (2003, str. 43) v svoji knjigi lepo opiše pomembnost medgeneracijskih odnosov za 

kakovostno staranje in starost. Pravi, de se starajo vse generacije, saj nam vsem teče čas 

enako hitro od začetka do konca življenja. Vse generacije se gibljejo proti starosti, zato smo 

bolj pozorni na staranje v tretjem življenjskem obdobju ali v starosti. Govorimo torej o 

kakovostni starosti, toda v zavesti, da je človekovo tretje življenjsko obdobje neločljivo 

povezano z njegovimi srednjimi leti in mladostjo, saj »si v starosti greje roke z ognjem 

mladosti«. Prav tako je tretja generacija neločljiva od mlade in srednje, če hočemo govoriti o 

njeni kakovostni starosti in o kakovostnem staranju obeh mlajših generacij. Če stari ljudje 

prezrejo mlado in srednjo generacijo v njunih lastnih radostih in težavah, izgubijo pod seboj 

stvarna socialna tla, njihovo življenje se zgublja čedalje bolj v socialni praznini, tako da 

njihova starost ne more biti kakovostna. Isto velja za vsakogar iz mlade in srednje generacije: 

če ni v živem osebnem stiku s kakim starim človekom, je v njegovem človeškem razvoju pred 

njim praznina, ki je ne more nič drugega zdravo nadomestiti – ne more se kakovostno 

razvijati ali starati. Govorimo torej o kakovostnem staranju in kakovostni starosti tretje 

generacije, ta pa vključuje povezanost in hkratno kakovostno staranje obeh mlajših generacij.  

6.4.3 DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

Že pred pol stoletja so posamezniki vedeli, da imajo starejši še veliko ustvarjalnih 

zmogljivosti, znanja in sposobnosti, ki jih družba vedno ne zna uporabiti in vrednotiti. Prvo 

društvo upokojencev v Sloveniji so ustanovili 15. decembra 1946. V dobrih dveh letih so se 

jim pridružila društva po vsej Sloveniji. Že leta 1947 so izdali prvo glasilo Upokojenec. V 

vseh teh letih so društva prerasla v močno organizacijo, Zvezo društev upokojencev 

Slovenije, ki je zaživela tako široko in dejavno prav zaradi dejavnosti svojih članov. Zveza 

društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija 

upokojencev. Njena temeljna skrb sta kakovostno življenje starejših v Sloveniji in 
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medgeneracijsko sožitje ter ohranjanje solidarnosti med prebivalci Slovenije. Temeljna oblika 

organiziranja Zveze društev upokojencev Slovenije so društva upokojencev, teh je 504  

(Zveza društev upokojencev, 2011). 

Člani v društvih so zelo dejavni pri organizaciji različnih izletov, športnih prireditev, razstav, 

kulturnih večerov, okroglih miz. V društvih deluje kar 95 pevskih zborov. Dejavni so tudi v 

političnem življenju, sodelujejo pri varstvu okolja in sodelujejo s človekoljubnimi 

organizacijami. Ne pozabijo tudi na bolne sočlane, ki jih redno obiskujejo, prav tako člane v 

domovih za ostarele. V svojih projektih sodelujejo z domačimi in tujimi nevladnimi 

organizacijami ter spodbujajo raziskovalno dejavnost na področjih, ki zadevajo starejše. 

Pomembna je tudi njihova vloga pri pripravi mlajših generacij na upokojitev (Zveza društev 

upokojencev, 2011).  

6.4.4 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE IN SPODBUJANJE 

VEČJE DELOVNE AKTIVNOSTI STAREJŠIH 

Začetki razvoja Univerze za tretje življenjsko obdobje segajo v leto 1984. Sprva so bile to 

eksperimentalne učne skupine, leta 1986 pa je bila ustanovljena prva Univerza za tretje 

življenjsko obdobje. Ustavni odbor je bil v Domu upokojencev Ljubljana-Šiška kje pa ima 

sedež še danes. Izobraževanje na Univerzi je namenjeno starejšim upokojencem, starejšim 

brezposelnim, starejšim zaposlenim, ki se pripravljajo na upokojitev ter starejšim v tretjem 

življenjskem obdobju. Na Univerzi poteka izobraževanje delodajalcev za vodenje zaposlenih 

različnih starosti in strokovnjake, ki se ukvarjajo s starejšimi, poleg tega pa še mladih 

študentov andragogike, socialnega dela, družbenih ved ipd., ki vstopajo na študijsko področje 

starejših oziroma ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Namen Univerze je razvijati 

izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter 

za dejavno delovanje v družbi v dobro vseh rodov. Slušatelji se izobražujejo v študijskih 

krožkih, kar pomeni, da so poleg mentorja tudi slušatelji sami s svojimi izkušnjami, 

odkrivanjem, znanjem in kulturo vir učenja skupine (Univerza za tretje življenjsko obdobje, 

2011). 

V Sloveniji deluje 45 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in 

tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja. Število slušateljev 

stalno narašča, sedaj je vključenih že več kot 2000 slušateljev, ki delujejo v 137 študijskih 

skupinah z različnimi študijskimi vsebinami. Njihovo šolsko leto traja od oktobra do maja, 
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srečujejo se enkrat ali dvakrat na teden. Ne srečujejo pa se samo pri študiju, ampak tudi sicer. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je dejavnost, ki sicer ni neposredno povezana s 

področjem socialnega varstva, vendar se njeni številni programi odvijajo v institucijah 

socialnega varstva. V programih že sedaj uspešno sodelujejo številni socialni in 

socialnovarstveni delavci. Univerza si z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim 

delovanjem v tej mreži prizadeva za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo 

sodelovanja starejših v družbi (Univerza za tretje življenjsko obdobje, 2011). 

Trenutno na področju programov za starejše sofinancira ministrstvo več enoletnih programov 

in od leta 2000 tudi dva večletna programa na področju medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne 

izključenosti starejših. Oba izvajalca večletnih programov zagotavljata široko mrežo ne tem 

področju (Ministrstvo za delo, družino in socialno varnost, 2005, str. 27). To sta: 

• Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko s programom: Medgeneracijske 

skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalnih in lokalnih mrežah ter 

• Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logopedijo in antropohigieno s programom: 

Razvoj in širjenje programov samopomoči za pripravo in kakovostno starost. 

Eden od pomembnih ukrepov je spodbujanje vseživljenjskega učenja z vključevanjem 

starejših oseb, ki so še zaposlene. S tem se zagotavlja večja kakovost dela starejših še 

zaposlenih oseb in njihovo aktivno vlogo v procesu dela. Pomembno je tudi zagotoviti pogoje 

za aktivno preživljanje starosti tistim, ki to zmorejo in želijo. Pomembno je, da se čim več 

zaposlenih izobražuje, saj na ta način lahko dlje časa ostajajo delovno aktivni (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve, 2006b, str. 29). 

Združenje delodajalcev Slovenije je v letu 2007 izvedlo raziskavo o zavedanju in vlogi 

delodajalcev glede aktivnega staranja. Ta raziskava je za Slovenijo pokazala, da se približno 

40% delodajalcev zaveda, da bodo starejši v prihodnosti imeli vedno večjo vlogo, te 

problematike pa se zavedajo predvsem manjša podjetja. 12% podjetij v Sloveniji zaposluje 

več kot petino starejših, 42% podjetij pa je takrat zaposlovalo med 5 in 10% starejših. 

Raziskava je pokazala tudi, da delodajalci ne menijo, da je produktivnost starejših nižja od 

mlajših zaposlenih. Dobra polovica podjetij sprejema ukrepe prilagajanja, predvsem programe 

izobraževanja in prilagajanje delovnega mesta in delovnega procesa starejšemu zaposlenemu. 

Kot najpomembnejše kvalitete starejših so slovenski delodajalci izpostavili delovne izkušnje, 

njihovo zvestobo in sposobnost vodenja. Kot glavno slabost pa navajajo pomanjkanje znanja 
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za uporabo novih tehnologij, slabše znanje tujih jezikov in manjšo mobilnost (Smole, 2008, 

str. 45). 

Med najpomembnejše ukrepe za interes zaposlovanja starejših bi po mnenju delodajalcev 

uvrstili naslednje (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009a, str. 45): 

• fleksibilnejše oblike zaposlitve in upokojitve; 

• subvencije ali olajšave za zaposlovanje starejših; 

• spremenjena miselnost starejših zaposlenih; 

• več finančnih vzpodbud za vlaganje v vseživljenjsko učenje in usposabljanje starejših; 

• večja fleksibilnost in mobilnost starejših; 

• večja izobrazbena struktura starejših ter znanje tujih jezikov; 

• integracija oz. reintegracija starejših v delovno okolje;  

• zmanjševanje brezposelnosti starejših z ustreznimi ukrepi;  

• spodbujanje osebnostnega razvoja in kreativnosti starejše populacije; 

• socialna vključenost; 

• zmanjševanje diskriminiranosti pri zaposlovanju. 

Ker so za starejše poleg storitev, ki jih izvajajo javne strokovne službe, pomembne tudi 

storitve, ki jih lahko ponudijo nevladne organizacije, je treba dejavnost teh organizacij v 

bodoče še bolj upoštevati in izboljšati možnosti za izvajanje njihovih programov. Podpreti je 

treba zlasti tiste nove programe, ki humanizirajo prehod iz zaposlitve v upokojitev z uvedbo 

priprave na upokojitev in omogočiti nadaljnjo aktivnost po upokojitvi. 
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7 PRENOS PODATKOV V PEDAGOŠKI PROCES 

V tem poglavju diplomskega dela predstavljam predlog izpeljave učne enote za osnovnošolce 

in sicer, prehrana starostnika, katera je vključena v izbirni predmet Načini prehranjevanja, 

kjer pa je vsebina o prehrani v različnih starostnih obdobjih. Izbirni predmet se izvaja v 

devetem razredu osnovne šole in učencem prikaže kako se morajo starejši, zaradi samega 

procesa staranja in posledično različnih bolezni, prehranjevati drugače kot pa oni sami. To 

tudi lahko primerjajo, saj je v učno uro vključen tudi praktični del s pokušanjem določenih 

jedi. 

Učitelj/kandidat: Nuška Grošelj Šola: Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 

Predmet: Načini prehranjevanja Datum: 20. 5. 2011 Razred: 9.r 

Učna tema: Prehrana v različnih starostnih obdobjih 

Učna enota: PREHRANA STAROSTNIKA 
 

Operativni 
učni cilji: 

Učenci: 
- se seznanijo s stanjem prehranjenosti in prehrano v različnih starostnih 

obdobjih 
- se zavedajo pomena pravilnega prehranjevanja starostnika 
- se seznanijo z najznačilnejšimi boleznimi v starosti, ki so posledica procesa 

staranja in nepravilnega prehranjevanja tako v mladosti kot tudi v starosti 
- analiza in priprava jedilnika za starostnika  

 
Učna oblika: 

- frontalna 
- individualna 
- skupinska 
- praktična 

 
Učna metoda: 

- razlaga 
- razgovor s povratno informacijo 
- praktično delo v skupinah – priprava in degustacija posameznih obrokov 

 
Učila: 

- projektor 
- zvezek 
- navodila za pripravo obrokov 

Učni 
pripomočki: 

- PowerPoint predstavitev 
- živila za pripravo obroka 
 

 
 

Ureditev 
delovnega 
prostora 
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IZVEDBA UČNE ENOTE 
 
Etape/ 
 
 
Faze 

Učna strategija Metode Čas 

Učitelj Učenec 

UV - učence lepo pozdravim 
 
- ponovimo načela zdrave 
prehrane, pomen 
prehranjenosti, prehrano šolarja 
in v mladosti 

     
- s pomočjo prehranske 
piramide na pps jih privedem  
do teme – Prehrana starostnika 

 
 
- pove kar mu pade  
  na misel, sodeluje 
 
- odgovarja na 
zastavljena vprašanja 

 
 

 
Razgovor 
 
Nevihta možgan 

 
 

3 min 

NZ  
 
- s pomočjo pps jim podam 
novo snov 

 
- na podlagi zastavljenih 
vprašanj in zanimivosti 
razvijem razgovor 

 
 
 
 

 
 
- sodeluje, piše v   
  zvezek 
 
- odgovarja 
 
 
 
 
 

 
Delo s pps 
predstavitvijo in 
razlaga 
 
Razgovor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 15 min 

DEM - razdelim jih v štiri skupine 
- predstavim jim jedilnik za  
  starejše 
- povem jim navodila za  
  izvajanje vaje – priprava  
  določenih obrokov iz 
jedilnika za starostnika 

 
 

 
- dela v skupini 

 
- metoda  
  praktičnega  
  dela 
 

 
 

15 min 

U  
- spodbudim k razgovoru 
 

 
- degustira pripravljene 
jedi 

- primerja celodnevni 
jedilnik s prehrano, ki 
jo je navajen jesti sam 

 
Razgovor 

 
10 min 

Z - naročim jim naj pomijejo in  
  pospravijo kuhinjo 

 
- pospravlja 

 
Pospravljanje 

 
2 min 

 
Obvezni seznam prilog: 
 Vsebinska priprava 
 Učna sredstva 
 Seznam didaktičnega materiala 
 Seznam predvidene literature 
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VSEBINSKA PRIPRAVA 
 

VKLJUČEVANJE ŽIVIL V PREHRANO STAROSTNIKOV 

 

V tem obdobju se predvsem pojavijo sledeče motnje v organizmu: 

• Še dodatno se zmanjša mišična masa, saj se ustvarja v telesu manj beljakovin 

• Izloča se manj želodčne kisline 

• Želodec se počasneje prazni 

• Zmanjša se občutek za okušanje, zato si starejši ljudje hrano dodatno solijo in sladkajo, kar 

vpliva na hipertenzijo in diabetes 

• Slinavka izloča manj encimov, zato organizem težje prebavlja maščobe 

• Organizem izgublja več vode in natrija, kar lahko povzroči dehidracijo. Starejši ljudje imajo 

tudi manjši občutek žeje zato se ta dehidracija pojavi še toliko hitreje 

• Na splošno organizem slabše izkoristi hrano v prebavilih, zato mu še bolj primanjkuje 

vitaminov, mineralov in ostalih esencialnih snovi 

 

V prehrano starostnika vključujemo živila v skladu s piramido živil. Najpomembnejše mesto v 

prehrani starostnika naj zavzemajo žita in žitni izdelki, sledijo sadje in zelenjava, meso in 

zamenjave, mleko in mlečni izdelki ter malo maščob in sladkorja.  

 

Žita in žitni izdelki  

Ta skupina živil predstavlja bogat vir ogljikovih hidratov, vitaminov, mineralnih snovi in prehranskih 

vlaknin. Vsak dnevni obrok mora vsebovati vsaj eno živilo ali jed iz te skupine. Zelo priporočljiva 

živila so: kruh ( na primer ržen, polnozrnat, ovsen..), graham testenine, kaše, kosmiči, nepoliran riž, 

krompir, polenta, žganci, rahli cmoki. Med manj priporočljiva živila pa prištevamo: poliran riž, bele 

testenine, beli kruh, mastne krompirjeve jedi ter zelo sladka in mastna peciva. 

 

Sadje in zelenjava 

Z uživanjem sadja in zelenjave v telo vnašamo tekočino, vitamine in mineralne snovi ter prehranske 

vlaknine. Razen redkih izjem je energijska vrednost sadja in zelenjave nizka. V dnevnem jedilniku 

mora biti vsaj ena tretjina sadja in zelenjave surova, preostali dve tretjini pa zagotovimo s kompoti, 

sokovi, kuhano zelenjavo…Dnevna prehrana starejše populacije naj vsebuje vsaj 400 gramov sadja 

in/ali zelenjave.  

 

Meso in zamenjave za meso     

Meso vsebuje biološko visoko vredne beljakovine in je zaradi svoje sestave precej nasitno. Vsebnost 

ekstraktivnih snovi v mesu ugodno vpliva na povečanje izločanja prebavnih sokov in vzpodbuja apetit. 



109 
 

Med primerne vrste mesa prištevamo tiste, ki vsebujejo malo vezivnega tkiva in maščob. Primerne so 

vse vrste pustega mesa in puste vrste rib. V manjših količinah lahko v obroke vključujemo jajca, 

kakovostne mesne izdelke in določene vrste drobovine (telečja jetra).  

Fižol, grah, leča, soja, bob so beljakovinsko ogljikohidratna živila z veliko prehranskih vlaknin. So vir 

fitoestrogenov, ki ugodno vplivajo na gostoto kosti in imajo zaščitni učinek pred boleznimi srca in 

ožilja.  

 

Mleko in mlečni izdelki  

Mleko vsebuje hranilne snovi v zelo harmoničnem razmerju in je zato skoraj polnovredno živilo za 

ljudi v vseh starostnih skupinah. V prehrani najpogosteje uporabljamo kravje mleko. Mleko je bogat 

vir vitamina A, D in vitaminov B kompleksa. Je bogat vir beljakovin in vsebuje emulgirano, lahko 

prebavljivo maščobo, veliko kalcija, magnezija in fosforja. V prehrani starejših je primerno predvsem 

delno posneto mleko, posneto mleko v prahu, pusta skuta, malo mastni siri in fermentirani mlečni 

izdelki.    

 

Maščobe in maščobna živila  

Maščobe so pomembne zaradi vsebnosti življenjsko pomembnih maščobnih kislin, povečujejo 

energijsko gostoto hrane, pospešujejo absorpcijo v maščobah topnih vitaminov, povečujejo nasitno 

vrednost hrane, so rezervna snov v organizmu in hrani izboljšajo okus. V prehrano vključujemo 

predvsem kvalitetna rastlinska olja na primer ekstra sončnično in oljčno olje. Manj primerne so 

maščobe živalskega izvora zaradi vsebnosti nasičenih maščobnih kislin in holesterola.    

 

Sladkor in sladkorna živila 

Sladkorna živila naj bodo v prehrani starostnika v omejenih količinah. Vključujemo jih v kompleten 

obrok hrane, skupaj z drugimi živili.  

 

Pijače   

Za nadomeščanje izgubljene vode je potrebno dnevno zaužiti zadostne količine tekočine. Najbolj 

primerne pijače so: pitna voda, nesladkani čaji, naravni sokovi z malo sladkorja in tekočine, ki jih 

dobimo s pomočjo čiste juhe in podobnih jedi. Bolj priporočljive so tudi malo gazirane mineralne vode 

in z magnezijem bogate mineralne vode.  

Ob jedi se priporoča uživanje kakovostnega, rdečega vina. Priporočena dnevna količina je 1 do 2 

decilitra. 

 

Začimbe in dišavnice   

Začimbe in dišavnice vsebujejo mnogo aromatičnih snovi in posredno vplivajo na čutila za voh in 

okus. Uporabljamo predvsem domače dišavnice, neprimerna pa je uporaba večjih količin ostrih 
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začimb. Izogibati se moramo različnih koncentratov za omake in začimbnih mešanic. Jedi solimo z 

morsko soljo in v obroke ne vključujemo živil, ki že sama po sebi vsebujejo večje količine soli.  

 

In katere se najpogostejše bolezni, ki lahko doletijo starostnika? 
• Visok krvni tlak ali hipertenzija: predstavlja eno izmed najbolj razširjenih bolezni, še vedno 

pa je zelo malo bolnikov, pri katerih je zvišan krvni tlak ugotovljen. Čeprav ne boli, ima dolgoročno 

gledano lahko zelo hude posledice.  

• Osteoporoza: je bolezen, ki je posledica naravnega procesa staranja. Zanjo je značilna 

zmanjšana gostota kosti, katere postajajo vse bolj krhke in nagnjene k zlomom.  

• Revma: revmatična obolenja je težko definirati, saj poleg sklepov, mišic in tkiv prizadenejo 

tudi notranje organe. Zato morajo pri njenem zdravljenju sodelovati specialisti različnih vej medicine.  

• Ateroskleroza: ali poapnenje žil je tiha bolezen, ki se nanaša na poškodbe in zapore v 

koronarnih arterijah. Začne se že v ranem otroštvu, razvoj in potek pa sta pri vsakem posamezniku 

drugačna.  

• Možganska kap: je nenaden dogodek v osrednjem živčevju, ki hudo prizadene del možganov, 

tako da je njihovo delovanje moteno za več kot 24 ur. Vodi v nastanek značilnih simptomov in 

znakov. Pogosteje prizadene starejše ljudi, ni pa tako zelo redek pojav tudi med mlajšimi v starostni 

skupini do 50 let.  

• Alzheimerjeva bolezen: je najpogostejša oblika demence. Kaže se v motnji spomina in 

govora, spremembah v osebnosti in razpoloženju. Zdravila za popolno ozdravitev še niso odkrili.  

• Parkinsonova bolezen: To je kronična, napredujoča bolezen živčevja, ki prizadene predvsem 

telesno gibanje (motoriko). Parkinsonova bolezen je razmeroma pogosta, saj zboli približno 1 do 2 

odstotka ljudi po 50. letu starosti.  

• Rak – rak debelega črevesa in danke, rak dojk, melanom (kožni rak): kljub napredku pri 

raziskavah in zdravljenju raka, ta še vedno ostaja velik zdravstveni problem. Gre za bolezen, katere 

jasnega vzroka ne poznamo, nastane pa zaradi nenadzorovane delitve celic in njihovega kopičenja.  

• Menopavza: z menopavzo pridejo specifične spremembe v ženskem telesu, ki lahko 

prizadenejo različne organe in telesne funkcije, na dolgi rok pa ima lahko menopavza tudi bolj resne 

zdravstvene posledice.  

• Hipogonadizem: je moška menopavza, ki je posledica zmanjšanega izločanja testosterona. Ta 

začne upadati po 40. letu starosti, kaže pa se v spremembah razpoloženja, motnji spanja, znižanju 

mišične mase, zmanjševanju pogostosti erekcije, ipd.  

• Demenca: z besedo demenca opisujemo zmanjševanje duševnih zmožnosti. Najopaznejši 

simptom demence je slabšanje spomina, pojavijo pa se tudi težave z govorom, razumevanjem in 

presojo. Demenca prizadene osebnost, razpoloženje in vedenje. Vse to vpliva na človekovo 

sposobnost za vsakodnevna opravila.  
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• Depresija: je zelo resna težava in nikakor je ne gre jemati kot nekaj površnega in enostavno 

ozdravljivega. Prizadene lahko vsakogar, ne glede na starost in spol. Več… 

• Težave s prostato: prostata kljub svoji majhnosti in ne docela pojasnjeni vlogi lahko povzroči 

velike težave. Najpogostejši sta rak prostate in nenevarno povečanje prostate.  

• Čezmerno aktivni sečni mehur: v življenju mnogih žensk in moških izbruhnejo težave z bla-

go, zmerno ali hudo oslabelost¬jo mehurja. To je lahko le nekaj uhajajočih kapljic urina, kar 

povzročajo telovadba, kašelj, smeh ali dvig bremena, vendar oslabelost mišic mehurja lahko ovira 

aktivno življenje.  

• Kronična ledvična bolezen: pomeni več kot tri mesece slabše delovanje ledvic oz. se v seču 

odkrijejo bolezenske spremembe. Najpogostejša vzroka kronične ledvične bolezni v 21. stoletju sta 

sladkorna bolezen in zvišan krvni tlak v povezavi z aterosklerozo in žilnimi okvarami.  
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8 SKLEP 

To diplomsko delo naj bi ponudilo pregled na položaj in samo oskrbo starejših ljudi v 

Sloveniji, ljudi starih več kot 65 let, s treh različnih perspektiv, ki so enako pomembne za 

kakovost življenja vsakega človeka. Te enako pomembne domene za vsakega izmed nas so: 

ekonomske, zdravstvene in socialne. Države naj bi jih imele vseskozi pred očmi, ko 

oblikujejo politike, ki uresničujejo človekove pravice in jim zagotavljajo kakovostno 

življenje. V spremenjenih razmerah, ki jih prinaša staranje prebivalstva, so tako nujne 

prilagoditve v sistemu socialne varnosti (zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter v pokojninskem 

sistemu), ki bodo morale zagotoviti trdne temelje socialne varnosti in promovirati socialno 

vključenost. Čim poznejše bo ukrepanje, tem bolj drastični bodo morali biti ukrepi. 

V diplomskem delu me je predvsem zanimalo kakšno je dosedanje stanje v Sloveniji glede 

dolgotrajne oskrbe ter kako se Slovenija odziva na izzive starajoče se družbe. Glede na 

sprejeta ustavna določila, sprejete mednarodne dokumente, nacionalne programe, ki vsebujejo 

varstvo starejših in izvedbena zakonska določila, bi lahko rekla, da imajo starejši zagotovljene 

vse človekove pravice. A sta dnevna praksa in realnost precej drugačni. 

Hipotezo, da je model dolgotrajne oskrbe v Sloveniji slab in neučinkovit in bo v prihodnosti 

še slabši, sem potrdila. Jaklič (2010a) pravi, da bo v RS leta 2050 živelo okoli 1,8 milijona 

prebivalcev, od teh jih bo približno 600 tisoč starejših od 65 let. Prav tako pa bo naraslo tudi 

število prebivalcev, starejših od 65 let, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo. V 

nadaljevanju opozarja, da v RS nimamo enotnega sistem dolgotrajne oskrbe, ampak razpršene 

storitve in prejemke v okviru sistemov socialne zaščite, zdravstvenega varstva in 

pokojninskega sistema. Nekatere storitve, kot sta patronažno varstvo in zdravstvena nega na 

domu, se zagotavljajo v okviru zdravstvenega varstva. Najbolj znane so storitve celodnevnega 

institucionalnega varstva (na primer v domovih za starejše občane), ki se izvajajo v sistemu 

socialnega varstva. Osebe potrebne tuje pomoči pa lahko prejemajo tudi denarne prejemke za 

zagotovitev in plačilo različnih storitev. Te se financirajo kot dodatek k starostnim in 

invalidskim pokojninam ali v okviru socialnih pomoči. 

Zadnja leta širitev kapacitet domov za starejše ne dosega rasti števila starejših ljudi. Število 

odklonjenih prosilcev se veča, pritisk na sprejem v domove pa se povečuje tudi zaradi 

počasnega razvoja drugih storitev, ki bi starejšim ljudem omogočale kvalitetno oskrbo na 

domu.  Zaostruje se finančna situacija, breme financiranja je v celoti na uporabnikih, svojcih 
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in občinah. Hkrati prihaja do krčenja sredstev zdravstvenega zavarovanja za zdravstveno 

nego. Razporeditev domov v državi ni ustrezna. Določena področja v Slovenije imajo 

presežke kapacitet, predvsem osrednji del države pa se še vedno sooča s pomanjkanjem 

zmogljivosti. Torej, v RS ne premoremo dovolj domov, v katerih bi lahko oskrbovali starejše, 

niti ni vzpostavljene mreže, s katero bi starejše in onemoglo prebivalstvo oskrbovali na domu. 

Jaklič (2010a) opozarja, da čaka na posteljo v domovih za starejše od 15 tisoč do 18 tisoč 

ljudi. Da bi poskrbeli zanje, bi morali takoj zgraditi vsaj 20 domov za starejše in potem vsako 

leto zgraditi še od tri do šest povprečno velikih domov. V prihodnjih letih in desetletjih se bo 

število potrebnih objektov le še povečevalo, kot se bo naglo povečeval delež prebivalstva, 

starejšega od 80 let, ki je z vidika stroškov oskrbe in zdravljenja daleč najdražji.  

Poleg bivanja v domovih za starejše, ki so bili v preteklosti tudi edina zavodska oblika, je v 

okviru institucionalne mreže storitev za starejše vse več varovanih stanovanja. Gre za 

stanovanja, ki so v vseh pogledih prilagojena starostnikom, poleg tega pa je v njih 

zagotovljena socialna in zdravstvena oskrba. Pogoji v takšnih stanovanjih so idealni, vendar 

pa so za veliko večino starejše populacije predraga. Gre namreč za nadstandardna stanovanja 

in temu primerno so oblikovane tudi cene najema oziroma nakupa. Na tem mestu bi 

opozorila, da je vse več starejših, ki so revni in ravno starejši so tisti, ki na svoje stiske 

najmanj opozarjajo. Starejši vestno izpolnjujejo obveznosti, plačujejo položnice takoj, ko 

prejmejo pokojnino, zato jim za preživetje ostane zelo malo. Večkrat nimajo niti za hrano, 

vendar niso obravnavani med tistimi, na katerih revščino opozorijo neplačane položnice. 

Ostajajo lačni, osamljeni in pozabljeni. Pripovedi ljudi, ki delajo v okviru karitasa in Redčega 

križa, pričajo o iz leta v leto večjem številu starejših, ki prvo polovico meseca še preživijo s 

svojo pokojnino, nato pa karitas in Rdeči križ obiskujejo zato, da prejmejo topel obrok. 

Menim, da bi morali ravno zaradi tega najavljati  obiske pri starejših, ki živijo sami, bodisi s 

strani centrov za socialno delo ali pa prostovoljcev, nevladnih in dobrodelnih organizacij. Na 

ta način bi hitreje odkrili revščino starejših in jim ponudili ustrezno pomoč. 

Na področju institucionalnega varstva opažajo čedalje več starejših ljudi, ki si nastanitve ne 

morejo plačati, niti jim ne morejo pomagati brezposelni otroci. Minimalni tehnični normativi 

omogočajo formalno dostopnost višjega bivalnega udobja, a se pogosto zgodi, da si starejši, ki 

želijo bivati v enoposteljni sobi, tega ne morejo privoščiti, saj bi s takšno namestitvijo preveč 

posegli v proračun otrok in njihovih družin. Gre za to, da so njihove pokojnine tako nizke, da 

morajo stroške oskrbe v domu doplačati otroci. Na lastno željo se preselijo v prostor z nižjim 
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standardom, kjer pa so manj zadovoljni ali celo nesrečni. Torej, nadstandardi, ki si jih lahko 

privoščijo le redki, niso dobra rešitev.  

Tudi Jaklič (2010a) opozarja, da se bodo s sprejetjem sedaj predlaganega zakona o dolgotrajni 

oskrbi pravice starejših počasi manjšale, saj ne bo dovolj denarja za zagotovitev primernih 

storitev vsem, ki jih potrebujejo. Torej, določen, bogatejši sloj starejših si bo kakovostno 

oskrbo lahko privoščil, zato se bo zanje vseeno razvil trg, na katerega pa država ne bo imela 

vpliva. Za socialno šibkejše pa bodo na voljo samo kakovostno vse slabše in daleč premajhne 

kapacitete v okviru javnega sistema. 

Eno izmed načel sodobne gerontologije je, da mora družba za svoje stare prebivalce poskrbeti 

tako, da čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju. Bivanje starostnika v domu za starejše 

je pogosto izhod v sili. Razvite države domsko oskrbo zmanjšujejo predvsem zaradi tega, ker 

ustava ne more zagotoviti optimalne kvalitete življenja starejšim ljudem. Razvijajo različne 

oblike pomoči na domu, kar ne pomeni samo pomoči starejšim ljudem ampak tudi njihovim 

potomcem, da bi starejši ljudje lahko ostali v domačem okolju do smrti.   

Vendar je oskrba v RS slej ko prej družinska obveznost in opravilo, ki ga opravljajo družinski 

člani, zlasti ženske. Zagotavljanje dolgih ur oskrbe pomeni naporno telesno, duševno in ne 

nazadnje tudi denarno obremenitev. Taka neformalna in obvezujoča naloga ženske pripelje do 

njihove preobremenitve in izgorevanja. Ravno te obremenitve se pokažejo tudi v upadanju 

rodnosti. Ule (2003, str 122-127) opozarja, da so, na podlagi raziskav, ženske v RS izrazito 

obremenjene in pod stresom, imele pa bi več otrok, če bi bile družinske naloge med moškimi 

in ženskami tudi pravičneje prerazporejene. Namreč, v tem prostoru se ohranjajo vzorci 

delovanja, ki so izrazito tradicionalni in vključujejo privilegiran družbeni položaj moških, na 

drugi pa se precej žensk zaposluje iz gole potrebe po zagotovitvi finančnih sredstev za 

dostojno preživetje družine. Njihovo plačilo je nujno, ker je povprečna plača v RS sorazmerno 

nizka, zato so v zaposlitev dobesedno prisiljene. Zaradi nizke rodnost in naglega staranja 

prebivalstva, se pojavljajo in obnavljajo tradicionalni kulturni vzorci, ki prenašajo 

prekomerno breme odgovornosti in obveznosti na ramena žensk in družine. Krepitev teh 

vzorcev bi bilo mogoče pretrgati le, če bi vzpostavili smiseln sistem oskrbe starejših in 

onemoglih. Tega bi morala izgrajevati ali podpirati država, dopolnjen pa bi bil s 

privatiziranimi dejavnostmi. Ule še navaja, da je ena izmed državnih ukrepov spodbujanje 

enakopravnosti med spoloma nasploh, posebej pa večje vpletenosti očetov v skrb za otroke 

(prav tam).    
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V RS bi morali za razrešitev problema starajoče se družbe nujno vzpostaviti model 

omogočajoče države, pri katerem morajo biti zakoni, ukrepi in programi države usmerjeni na 

vsakdanje življenje ljudi v že vzpostavljenih družinah, ključnega pomena pa so ukrepi in 

programi, ki jih izvaja država s ciljem, da mladim olajša oblikovanje družine, saj bi s tem 

povečali stopnjo rodnosti ter posledično zmanjšali problematiko starajoče se družbe  

Realno stanje je namreč pogosto tako, da delajo ljudje (tudi matere majhnih otrok) vse dlje in 

je vse več neplačanega dela, saj so v skrbeh, da bodo izgubili službo. Zaradi slabih in 

negotovih razmer na trgu dela se ljudje prilagodijo tudi tako, da se izogibajo potencialnim 

bremenom kombiniranja plačanega dela in družine. Mladi ljudje npr. s prelaganjem rojevanja. 

Številna podjetja v razvitih državah se že zavedajo, da so do družine prijazne delovne razmere 

pomembne za komercialni uspeh podjetja hkrati pa takšna podjetja omogočajo npr. fleksibilen 

delovni čas, individualna izbira časa dopusta, »premori« v karieri (v namen skrbi za otroka), 

skrajšan delovni čas (tako za ženske kot tudi za moške), finančna in socialna podpora 

zaposlenim z družinam. Zanimivo je, da večina razvitih držav prireja tekmovanja za delovna 

mesta, prijazna do družine. S pomočjo raznih medijev to seveda tudi vpliva na ugled podjetja. 

Zlasti v skandinavske države intenzivno izvajajo projekte harmonizacije med delom in 

družinskim življenjem. Tak model omogočajoče države seveda lahko močno vpliva na 

povečanje rodnosti, saj so moški in ženske v enakopravnem položaju, tako s strani trga dela 

kot tudi družinskega življenja. Videti je, da se v RS le malo podjetij zaveda, da je tudi 

upoštevanje družinskih želja in obveznosti zaposlenih kritičnega pomena za uspeh podjetja, 

t.i. do družin prijazna delovna mesta ima le peščica slovenskih podjetij (Ule, str. 123-126).  

Nujno je treba omeniti še družinske servise, in sicer gre za vrtce, centre in za varstvo otrok, 

zdravstvene servise, šole, servise za pomoč starejšim ljudem na domu ipd. Kot na primer, na 

Danskem, kjer so odprti vrtci tudi zunaj običajnih delovnih ur ter v Franciji, kjer omogočajo 

varstvo otrok od zgodaj zjutraj do poznega večera (Ule, 2003, str. 127-128). Vse te ugodnosti 

vsekakor prispevajo k večji rodnosti in pa seveda nove zaposlitvene priložnosti za starše kot 

so, na primer, vrnitev na delo, napredovanje, dodatno izpopolnjevanje in povečanje dohodka. 

Da bi se Slovenija dobro odzivala na problematiko starajoče se družbe, bi morala iskati 

odgovore v bolj aktivni politiki zagotavljanja pravic starejših, zlasti pravic do storitev za 

kakovostno življenje ljudi v starosti. V Sloveniji bi bila zaradi povečanega števila starejših 

prebivalcev potrebna dodatna pomoč oziroma nujno povečanje števila delovnih mest 

namenjenih oskrbi starejših. Dve področji, ki bi se lahko izraziteje razvijali, sta patronažna 
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služba in pomoč na domu. Obe pomoči, ki se nudita na oskrbovančevem domu sta nerazviti, 

njun velik potencial, ki bi veliko pripomogel pri zagotavljanju kakovostnega življenja 

starejših, pa neizkoriščen. Problem obeh storitev, je njuno nesodelovanje in pa seveda 

pomanjkanje samega kadra. Tukaj bi še izpostavila svojo študijsko smer, biologija in 

gospodinjstvo. Glede na samo naravo študija, bi lahko nadgradili osnovno študijsko smer oz. 

predmetnik in sicer v tej smeri, da bi zagotovil pridobivanje znanja za izvajanje oskrbe 

starejših. V mislih imam tako področje prehrane starostnika, saj omenjen študijski program 

daje velik poudarek prav na prehrani in dietetiki, kot tudi področje celotne oskrbe starejših, 

kot na primer zdravstvena nega starejšega, socialna gerontologija ter organizacija določenih 

aktivnosti v domovih za starejše in tudi na samem domu starejšega. Ob zaključku tovrstnega 

študija pa mislim, da bi se lahko študentje, s pomočjo dodatnih modulov, usposobili za 

pridobivanje koncesije, s pomočjo katere bi bil lahko vodja podjetja za oskrbo starejših. 

Poudariti želim predvsem to, da bi lahko takšni programi predstavljali dobro tržno nišo za 

zaposlovanje, saj bi s tem zagotovili nova delovna mesta za diplomante Pedagoške fakultete 

in, kar je najpomembnejše, kakovostnejšo in učinkovitejšo oskrbo starejših v RS.    

Na koncu želim poudariti, da je Republika Slovenija, glede na svojo ustavo, socialna država. 

Temeljni pogoj za njeno delovanje bi moral biti usklajen gospodarski in socialni razvoj. V 

teoriji je že tako, vendar je v praksi drugače: družba je čedalje starejša in potrebuje čedalje 

več denarja za svoje socialne izdatke, ki ga je vse težje zagotavljati. Država je zadolžena in 

opravlja svojo funkcijo le, ali pa v čedalje večjem obsegu, pri razreševanju najnujnejših  

socialnih vprašanjih. Jaklič ugotavlja, da se je koncept klasične kontinentalne socialne države 

izkazal za neučinkovitega (Jaklič, 2010b). RS ima sicer razvito socialno politiko 

kontinentalnega tipa, vendar zaostaja v razvoju institucij in okolja, ki posamezniku 

omogočajo aktivno realizacijo lastnih potencialov. Problematična je struktura socialnih 

izdatkov. Če bi Slovenija želela slediti skandinavskemu razvojnemu modelu, ki presega 

socialno politiko v ožjem smislu, bi morala bistveno več nameniti za storitve, ki bi omogočale 

otroško varstvo, pomoč na domu, poklicno usposabljanje in izobraževanje ter za oskrbo 

starostnikov. Težava je tudi izobraževanje starejših. Le 15 odstotkov prebivalstva v starosti 25 

do 64 let je vključenih v izobraževalni proces. Na Danskem je ta odstotek skoraj dvakrat višji 

(prav tam). 

Če želimo omogočajočo socialno državo, bi po mnenju Jakliča in Hribernika morali v prvem 

koraku preusmeriti razvojni fokus s podjetij na posameznika in njegove sposobnosti, dati večji 
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poudarek vseživljenjskemu učenju in usposabljanju za dvig dodane vrednosti in fleksibilnejši 

trg delovne sile. Ob tem bi bilo treba decentralizirati politike trga delovne sile in okrepiti 

lokalno sodelovanje med sindikati, podjetji in izobraževalnimi institucijami. Vse navedene 

ukrepe mora nujno spremljati razbremenitev družine (Jaklič, 2010b). 

Brez najmanjšega dvoma moramo prepoznati velik prispevek, ki ga starejši dajejo družbi, ko 

skrbijo za svoje vnuke in zelo stare starše in tako vzdržujejo solidarnost v družini. Starejšim 

moramo pomagati, da ostanejo aktivno vključeni v družbo in da se starajo pri dobrem zdravju. 

Država jim mora zagotoviti potrebne storitve, da bodo čim dlje živeli samostojno v svojem 

okolju. Ko postanejo preveč odvisni, pa jim mora zagotoviti kakovostno profesionalno oskrbo 

na njihovem domu in v sosedstvu ali v institucionalni oskrbi. Zato mora država izuriti več 

profesionalnih oskrbovalcev, morebiti tudi bodoče študente moje študijske smeri,  in v sektor 

oskrbe pritegniti ter v njem zadržati izurjene delavce. Istočasno naraščanje potreb po 

dolgotrajni oskrbi zahteva več pozornosti države, če se želi spopasti z demografskimi 

spremembami na pravičen in vzdržen način. Strokovnjaki, civilna družba in nosilci politik 

morajo delovati skupaj, da bi razvili primerne odgovore na vprašanja in probleme, ki jih pred 

družbo v Republiki Sloveniji postavlja proces staranja prebivalstva. Pa tukaj ne gre le za 

ustavna zagotovila in načela socialne pravičnosti, temveč tudi za občutenje sočutja do 

ostarelih in onemoglih članov družbe.  
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