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Povzetek 

Magistrska naloga obravnava pojem zadovoljstva v starosti z vidika starostnika. V nalogi so 

predstavljeni različni vidiki staranja s poudarkom na psihosocialnih dejavnikih. Podatki, ki so 

uporabljeni v nalogi, so pridobljeni s kvalitativnim raziskovanjem, z analizo polstrukturiranih 

intervjujev in s starostniki, ki so ohranili različno stopnjo samostojnosti. V raziskavo so bili 

vključeni starostniki, ki so izbrali institucionalno varstvo, starostniki, ki bivajo v zanje delno 

prilagojenem okolju (oskrbovana stanovanja) in starostniki, ki bivajo samostojno v svojem 

domačem okolju. V nalogi so predstavljeni različni teoretični koncepti staranja z  

medicinskega, političnega in psihosocialnega področja. Izhajala sem iz koncepta uspešnega 

staranja in mu naproti postavila zadovoljstvo z življenjem v starosti. Na podlagi rezultatov 

kvalitativne analize sem v nalogi predstavila tudi možnosti za vključevanje starostnikov v 

dialog z načrtovalci politik in za razvoj socialno pedagoškega dela s starostniki.  

Ključne besede: uspešno staranje, zadovoljstvo, samosprejemanje, spoprijemanje, 

dostojanstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: 

The master’s degree deals with the concept of satisfaction in old age from the point of view of 

the elderly. In this paper different theoretical perspectives of aging are presented, with focus 

on psychosocial factors. The data used in this paper was gathered with qualitative method, 

with half structured interviews analysis. The interviews were conducted with elderly persons, 

with different levels of independence. The interviews include elderly person who choose to 

live in retirement homes, elderly person who live in partly adapted environment (serviced 

apartments) and elderly persons who live independently at their homes.  

Different theoretical concepts of aging, from the medical, political and psychosocial field are 

presented in the paper. I base my research on the concept of successful aging, which is 

contrasted with the concept of life satisfaction in old age. Results, attained from this master’s 

degree serve as a basis to further explore various possibilities for sociopedagogical work with 

the elderly. These possibilities are presented in the conclusion. I also present possibilities for 

further inclusion of the elderly in public debate and political dialogue. 

 

Key words: successful aging, satisfaction, self-acceptance, coping, dignity. 
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1. UVOD 

 

Pred tremi leti sem se zaposlila v domu starejših občanov in moje sosede so postale 

ostarele partizanke, pa gospe, ki bi naredile vse, da bi zmogle še kakšen korak, tudi 

zagrenjene starke, ki ves dan čakajo svojce, v času in prostoru izgubljene ženske, ki jih še 

vedno skrbi, da bodo zamudile službo … Malo je zadovoljnih starejših gospa, s katerimi 

vsak dan izmenjam kakšen stavek in jim občasno z majhnimi intervencijami izboljšam 

dan. Med mojimi ostarelimi sosedi je malo moških, saj jih ni veliko dočakalo pozne 

starosti, ko se ljudje, ali zanje njihovi svojci, odločajo za odhod v dom. Drugače je v 

stanovanjskem delu doma, kjer živijo psihofizično bolj zdrave stanovalke in stanovalci. 

Nekatere med njimi sem spustila zelo blizu, marsikoga nehote. Zelo sem hvaležna, da 

imam vsak dan priložnost govoriti in se včasih posvetovati s tako izkušenimi ljudmi. O 

meni sami in o razumevanju sveta so me naučili že marsikaj, marsikaj me še bodo. 

Povprečna starost ljudi v domu, kjer delam, se giblje okrog 84 let. To je precej višje od 

povprečne starosti umrlih v Sloveniji.  

Vsem, ki v domu doživijo 100 ali več let je skupno, da so bili v življenju relativno zdravi. 

Dolgoživost jim je večinoma všeč, motijo pa jih različne zdravstvene tegobe, bolečine in 

predvsem upad različnih funkcij. Nekateri se svoji visoki starosti čudijo, nekateri me 

odpravijo z besedami, da imajo vsega, tudi življenja, že dovolj. Če jih vprašam po receptu 

za dolgo starost, mi vsak pove drugačnega, tistega, ki se njemu zdi najlepši ali tistega, v 

katerega osebno verjame. Vsi pravijo, da je treba trdo delati, nekateri poudarjajo, da se ne 

sme kaditi in piti alkohola, nekateri povedo, da kozarček vina in pršut pomagata. Vseeno 

se zdi, da je še težje vprašanje, kako v življenju postati ali ostati zadovoljen. Dolgoživost 

sama po sebi namreč še ne prinaša zadovoljstva. 

Pri vsakdanjem delu se mi vsak dan znova potrjuje misel, ki jo je pred začetek svoje 

knjige Psihologija staranja zapisal slovenski pisatelj in psiholog Vid Pečjak: »Ni toliko 

pomembno, koliko si star, pomembnejše je, kako si star.« (Pečjak, 2007, str. 5). Zato sem 

za svojo temo izbrala Zadovoljstvo v starosti. 

V nalogi sem se približala tudi smrti, predvsem v osebnih pogovorih s svojimi 

intervjuvanci. Vsi po vrsti smrt sprejemajo kot predvidljiv, njim bližnji dogodek. Poleg 

knjig o umiranju in odhajanju sem iz radovednosti in zaradi imena avtorja prebrala tudi 
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drobno knjižico, ki jo je napisal Terry Pratchett, znan predvsem po svojih izjemnih 

znanstvenofantastičnih delih. V knjižici Shaking hands with death je v prepletu zanj 

značilnega humorja in izredno resnih zdravstveno političnih tem zapisal, zakaj si vsi 

zaslužimo življenje, ki ga je vredno živeti, in zakaj si zaslužimo smrt, za katero je vredno 

umreti (Pratchett, 2014). Naj ostane to ideja, h kateri bom stremela.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 ZAKLJUČEVANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA 

 

Večina raziskovalcev staranja poleg teorij staranja in raziskav s tega področja upošteva 

tudi eno izmed najširše uporabljenih teorij za razlago vseživljenjskega razvoja v 

zahodnem svetu, Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja osebnosti. Teorija temelji na 

socialno-kulturnih opredelitvah razvoja posameznika, ki so razdeljene v osem življenjskih 

obdobij. Ko se posameznik razvija, se srečuje z razvojno pogojenimi konflikti, s katerimi 

se mora spoprijeti in jih mora uspešno preiti ali razrešiti, če se želi uspešno vklopiti v 

okolje. Vsak tak konflikt ali identitetna kriza predstavlja priložnost za novo rast 

posameznika. Eriksonove faze psihosocialnega razvoja bom podrobneje opisala predvsem 

zaradi dodatne, devete faze, ki je bila v njegovo teorijo psihosocialnega razvoja dodana 

po njegovi smrti in se nanaša na obdobje pozne starosti, s katero se ukvarjam v tej nalogi.  

Erik H. Erikson je v svojih objavah, ki so bile izdane v času njegovega življenja, 

življenjski cikel psihosocialnega razvoja osebnosti zaključil z osmo fazo, ki jo je 

poimenoval starost. Identitetna kriza se v tem obdobju oblikuje med integralnostjo (ego 

integriteto) in obupom. Po Eriksonu in Eriksonu (Erikson in Erikson, 1997) uspešno 

razrešena identitetna kriza prinese osebnostno izpolnitev in smiselnost. Posameznik 

razvije življenjsko modrost, ki jo je zmožen vzpostaviti skozi refleksijo svojega življenja. 

S tem naj bi bil psihosocialni razvoj posameznika zaključen. Če posameznik svoje 

življenje vidi kot nesmiselno ali neizpolnjeno, če meni, da ni dosegel večine ciljev, ki si 

jih je v življenju zadal, če verjame, da mu je življenje ostalo dolžno, ga lahko preplavi 

obup.  

Stari ljudje veliko časa namenijo razmišljanju o svojem življenju. Mnogokrat ponovno 

premlevajo svoje odločitve in včasih obžalujejo, da se nekje na svoji življenjski poti niso 

odločili drugače, izbrali drugačne poti. V zadnji fazi psihosocialnega razvoja ne morejo 

več spremeniti poteka svojega življenja in nadoknaditi zamujenih priložnosti, svoje 

življenje in sebe pa lahko sprejmejo takšno kot je, kar je nekaterim naravno, nekaterim ne. 

V tej fazi se lahko pojavita razočaranje in obup. Namesto skrbi za druge se pojavi 

vzvišenost. Za ljudi, ki se pomirijo sami s sabo, ki so zadovoljni s svojim življenjem in 

odločitvami, ki so jih sprejeli, tudi smrt ni nekaj strašljivega in nepredvidenega. Takih 
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ljudi ni strah smrti, saj jo sprejemajo kot del življenja, kot nekakšen logični zaključek. 

Pravimo, da jih čaka dobra smrt, saj se je ne bojijo. Na drugi strani se nekateri stari ljudje 

zelo bojijo umiranja, samote, odhoda. Na smrt niso pripravljeni, saj se jim zdi, da 

nekaterih nalog niso dokončali. 

Erik H. Erikson in Joan M. Erikson v svojem zadnjem skupnem objavljenem delu 

ponudita obratno perspektivo na psihosocialni razvoj in začneta z zadnjo fazo, ki je 

časovno najbolj odprta in ji lahko pripada zelo veliko ali zelo malo časa. Kot stara 

človeka, ki sta v času pisanja knjige sama že prešla vse faze psihosocialnega razvoja, ki 

jih je v svojih srednjih letih definiral Erikson, menita, da je potrebno osmo fazo starosti 

ponovno premisliti in opredeliti, tokrat skozi obratno perspektivo. Povprečna življenjska 

doba ljudi se daljša in vedno bolj pričakovano je, da bodo ljudje dosegli visoko starost in 

jo tudi načrtovali. Tudi na račun daljše življenjske dobe se je danes verjetno poleg faze 

starosti nekoliko podaljšala tudi faza odraslosti (prav tam). 

Če tako pogledamo psihosocialni razvoj posameznika od zadnje faze proti prvi, vidimo, 

da je vsaka faza psihosocialnega razvoja osnovana v predhodni, nižji fazi. Prav tako 

vsaka identitetna kriza, ki zaznamuje posamezen cikel, daje nov pomen predhodnim 

fazam in tudi fazam, ki se še razvijajo. Gre za postopen razvoj skozi ves življenjski cikel. 

Pri tem Praper (1996) meni » [...] v zadnjih dveh stadijih (zrelosti in staranju), ko je 

psihoseksualno dozorevanje že zaključeno, prihaja v ospredje vprašanje integritete 

osebnosti.«  (prav tam, str.79) 

Cikel Eriksonovega psihosocialnega razvoja se na nek način povezuje tudi krožno, in 

sicer tako, da je faza starosti tudi po možnih izhodih kriz povezana z otroštvom. V 

otroštvu se prva identitetna kriza med nezaupanjem in zaupanjem razreši z upanjem, v 

starosti pa se identitetna  kriza med integralnostjo in obupom v primeru ne-razrešitve 

izide v obup, ki je nasprotje upanja (Erikson in Erikson, 1997). 

Podrobneje si oglejmo vse faze psihosocialnega razvoja. Če se tako spustimo za fazo 

nižje od starosti, v odraslost (zrelost), ki je najbolj povezana s starostjo, se lahko 

spomnimo, da jo zaznamuje konflikt med ustvarjalnostjo in stagnacijo. Za to fazo so 

značilne produktivnost, prodornost in ustvarjalnost. Zaznamuje pa jo tudi nova vrlina - 

skrb, ki se kaže v različnih oblikah, na primer kot skrb za sebi pomembne druge, skrb za 

lastne ideje, ki jih je treba negovati in tudi posredovati naslednjim generacijam, kot skrb 

prispevati nekaj za višje dobro. Če v tej fazi pride do stagnacije, bo posameznik regresiral 
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v svojem razvoju in se ponovno znašel pred konflikti prejšnjih faz. Stagnacija se lahko 

pojavi v vsaki fazi psihosocialnega razvoja, vendar ima v tej fazi poseben pomen, saj se 

pokaže v pretirani okupaciji s samim seboj. Nasproti skrbi stoji zavračanje, ki je do neke 

mere potrebno, vendar če prevlada, se to v vedenju kaže, kot da posameznik ne želi 

vključiti določene skupine ljudi ali določenih posameznikov. Tak posameznik postane 

navzven ciničen in nezainteresiran. Zavračanje se lahko pokaže tudi kot fizična ali 

moralna krutost do otrok, ali kot moraliziranje in širjenje predsodkov do določene 

skupine ljudi. Posameznik je lahko prepričan, da je skupina drugačnih ljudi po svoji 

naravi ali svoji zgodovini drugačna in kot taka za njegovo skupino ljudi nevarna. Ljudje s 

podobnimi prepričanji izredno dobro sodelujejo in se povezujejo proti skupnemu 

zunanjemu sovražniku. Avtoriteta, ki je potrebna v tem obdobju, recimo za prenos znanja, 

se lahko sprevrže v avtoritarnost (prav tam).   

V zgodovini in v vsakdanu lahko vidimo veliko primerov sovraštva in zavračanja.  V času 

druge svetovne vojne lahko kot primer zavračanja izpostavimo antisemitizem, v današnji 

Sloveniji pa recimo odprto homofobijo, ki se je nedavno manifestirala ob spremembi 

družinske zakonodaje v iracionalnih navedbah in prepričanjih ali ob izraženi namišljeni 

zaskrbljenosti in v verbalnem boju za pravice tako imenovanih naših ogroženih žensk in 

otrok ob trenutni begunski krizi, ki se dogaja v Evropi. 

Pred odraslostjo je faza mlade/zgodnje odraslosti, ki jo zaznamuje konflikt med 

intimnostjo in izolacijo. Posameznik razvije kapaciteto za vzpostavitev intimnih odnosov, 

tako ljubezenskih kot prijateljskih. Z bližnjimi razvije globlje odnose, ki od njega 

zahtevajo predanost, tudi odpovedovanje in sklepanje kompromisov. Na drugi strani je 

strah pred izolacijo in neprepoznavnostjo. Nekateri ljudje se težko odprejo, razkrijejo. 

Strah se lahko razvije zaradi slabih izkušenj iz preteklih obdobij ali pa je človek izoliran, 

ker je samemu sebi dovolj, kar je prav tako lahko znak patologije. Gre za podoben 

mehanizem kot je izključevanje v odraslosti, na ta način se v mladi odraslosti namesto 

ljubezni in intimnosti lahko pojavi ekskluzivnost. Ta je do neke mere potrebna, saj 

posameznik mora vedeti, kdo je, da na ta način lahko vzpostavi intimen odnos, 

ekskluzivnost in samozadostnost pa za uspešen izhod seveda ne smeta prevladati. Razvoj 

intimnosti je pomemben za kasnejši razvoj ustvarjalnosti, saj se posameznik skozi razvoj 

intimnosti oblikuje tudi kot socialna oseba, ki se povezuje z različnimi posamezniki, s 

katerimi ustvarja skupno življenje. Tako z vrstniki razvije isti govor, način obnašanja in 

podobno. Kasneje si lahko z nekom, ki prihaja iz popolnoma drugega okolja ustvari 
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družino. Uskladiti morata različne navade in se do neke mere spremeniti ter prilagoditi 

drug drugemu. V tem obdobju je pomembno, da posameznik naveže intimne odnose, pa 

naj bo to s prijatelji ali s partnerjem (prav tam). 

V puberteti se odvija močan boj za identiteto, katerega rezultat je zelo pomemben za 

odraslost. Gre za konflikt med identiteto in identitetno zmedenostjo. Najstnik se ukvarja s 

tem kdo je, in to v najširšem smislu. Za posameznika so pomembni tako starši ali drugi 

pomembni odrasli, vzorniki kot tudi prijatelji. Posameznik preizkuša različne identitete in 

se srečuje na eni strani z občutljivimi vprašanji bivanja, na drugi strani pa ga močno 

privlačijo različna ideološko obarvana gibanja, kot so verske skupnosti ali politična 

gibanja, ki se jim lahko močno preda. Lahko začne popolnoma zavračati avtoriteto ali pa 

se s svojim nesprejemljivim vedenjem na ta način avtoriteti upira. Za uspešen prehod v 

naslednje se mora to obdobje  zaključiti z zadovoljivo mero sposobnosti prilagoditve 

okolju in hkrati z dovolj jasnim jazom, da lahko začne razvijati intimne odnose (prav tam).   

Za latenco, obdobje med 6. in 12. letom starosti, je značilno obdobje moratorija, gre za 

obdobje kognitivnega in spolnega dozorevanja. Za obdobje je značilen konflikt med 

delavnostjo in manjvrednostjo. Pomembni so odnosi v šoli in soseščini. Otroci v tem 

obdobju so radi pridni in se trudijo biti uspešni, če jim ne uspe, se borijo z občutkom 

manjvrednosti in nekompetentnosti. Otrok lahko v želji po pohvali zahtevnih staršev 

postane preveč tekmovalen ali pa se preprosto umakne, stopi nazaj, saj se ne počuti dovolj 

kompetentnega (prav tam).  

Lokomotorno obdobje, med 3. in 6. letom starosti zaznamuje konflikt med iniciativo in 

krivdo. Otrok, ki se v tej fazi sreča tudi z Ojdipovim kompleksom, potrebuje veliko 

zunanjih spodbud in podpore. Veliko se igra in s tem razvija tudi smisel za humor. Rad 

načrtuje in razmišlja, planira, če ima za to dovolj prostora, prevzema pobude. Potrebuje 

tudi ogledalo, da se uči razmišljati, dobiti mora tako negativne kot pozitivne povratne 

informacije. Če gre otrok v svoji iniciativnosti predaleč ali če ga starši preveč oštevajo, 

lahko razvije hude občutke krivde, inhibicijo, postane neiniciativen. Nasprotje inhibiciji 

je neusmiljenost, ko otrok želi doseči zadani cilj ne glede na posledice, ki jih puščajo 

njegova dejanja. Pri takem otroku je vidno njegovo pomanjkanje moralne odgovornosti 

(prav tam). 

Samostojnost/avtonomija nasproti dvomu in sramu je glavni konflikt v mišično analni 

fazi, ki nastopi med 18 meseci in 3. letom otrokovega razvoja (prav tam). Glavna 
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aktivnost v tem obdobju je privajanje na čistočo, toaletni trening. Pomembne socialne 

odnose ima predvsem s starši. Otrok se uči nadzora nad telesom in različnih spretnosti. 

Pokaže tudi močno voljo, ki mu kasneje pri dozorevanju pomaga tako pri svobodni izbiri 

kot pri samoomejevanju. Če ga starši v njegovi avtonomiji ustrezno spodbujajo, postaja 

samostojnejši, če ga v svoji skrbi preveč omejujejo ali ga kaznujejo zaradi 

neobvladovanja svojega telesa, otrok razvije sram in dvom. Če ga pri njegovih poskusih 

samostojnosti nikoli ne omejijo, razvije občutek omnipotentnosti, saj zanj meje ne 

obstajajo. To obdobje zaznamujeta zadrževanje in izključevanje, ki se v svojih skrajnostih 

razvijeta v kompulzivnost – v smislu, če ponavljam že znano vedenje, ne morem narediti 

napake - ali nasprotno, v impulzivnost, ko otrok brez zavor sledi svojim uporniškim 

impulzom.  

Prvo obdobje (prav tam) se dotakne otrokovih osnovnih potreb, ki mu omogočajo 

preživetje. Gre za konflikt med zaupanjem in nezaupanjem. Če otrok do staršev ali 

skrbnikov skozi ljubeč in nežen odnos razvije temeljno zaupanje, bo lahko razvil tudi 

upanje in optimizem, ki ga bosta kasneje lahko spremljala skozi življenje. V tem obdobju 

je glaven odnos z materjo ali osebo, ki nadomešča mater. Če prevlada nezaupanje, se to 

odraža v otrokovem nadaljnjem čustvenem in kognitivnem razvoju in se kaže predvsem 

kot pomanjkanje samozaupanja.  

Joan M. Erikson je ob ponovni izdaji dela The Life Cycle Completed iz zapiskov že 

pokojnega Eriksona, ki jih je skrbno zapisal ob prvo izdajo knjige in iz njunega skupnega 

raziskovanja ter pogovorov dodala poglavje, v katerem opiše novo, deveto fazo cikla 

psihosocialnega razvoja, ki sledi starosti. Pozornost sem na novo, deveto fazo 

psihosocialnega  razvoja, usmerila zato, ker je prišla izpod rok dveh izkušenih 

raziskovalcev, ki sta cikel odkrila tako s kritičnim opazovanjem razvoja drugih kot s 

kritičnim samoopazovanjem lastnega razvoja.  

Deveti cikel (prav tam) je zaznamovan z vedno šibkejšim telesom, ki terja nove 

prilagoditve, ki jih star človek kljub dobri kondiciji, pripravljenosti in volji ne zmore več. 

Posameznik v teh poznih letih postane tudi socialno izoliran. Delno zato, ker so mnogi 

njegovi prijatelji in bližnji že umrli, delno zaradi poslabšanih funkcij svojega starega 

telesa. V tem zadnjem ciklu se pozornost iz ugodnih razrešitev konfliktov posameznega 

cikla psihosocialnega razvoja preusmeri na moteče, distonične možne izhode iz 

konfliktov v posameznih fazah, ki sem jih podrobneje predstavila zgoraj. Posameznik, ki 
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je doživel visoko starost, se v tem obdobju, torej v devetem ciklu, sreča z razvojno nalogo 

integracije teh distoničnih izhodov. Izhodi iz posamične faze so tako v devetem ciklu 

napisani v obratnem vrstnem redu, torej s poudarjenim negativnim izhodom. S temi 

negativnimi izhodi, ki jih povzemam, se namreč stari ljudje srečajo v zadnjem ciklu 

svojega življenja.  

 Osnovno nezaupanje naproti zaupanju: Upanje.  Stari ljudje so prisiljeni v 

nezaupanje svojemu telesu, saj težko opravijo že preproste dnevne aktivnosti. Vse, 

kar so prej zmogli samostojno in je bilo zanje samoumevno, se sedaj počasi podira. 

Imajo težave pri hoji, ne zmorejo vedno nadzorovati svojega mehurja, ne vidijo 

več dobro, tudi druge telesne funkcije so vedno šibkejše. Posameznika lahko 

zajame obup nad novo situacijo, hitreje kot prej lahko zdrsne v depresijo. Vendar 

mu ostaja upanje in pozitivna adaptacija okolju. Posameznik lahko sprejme 

pešajoče funkcije svojega telesa in se lahko še vedno z upanjem veseli vsakega 

novega dne. 

 Sram in dvom nasproti avtonomiji: Volja. Tako, kot se dvom in sram pojavita pri 

otroku, ki v zgodnjih letih uveljavi voljo, ki je močnejša od njegove kontrole, tako 

se dvom vrne pri starostniku, ki ne more več zaupati v avtonomijo svojega telesa 

in življenjskih izbir. Volja ostaja močna in posameznik se lahko začne upirati še 

tako dobrohotnim nasvetom bližnjih, saj je vedno zmogel sam ali pa je imel v 

družini sam vlogo tistega, ki je svetoval drugim. Sram zaradi neobvladovanja 

hitrih sprememb okolja in neobvladovanja lastnega telesa ter  dvom v svoje 

sposobnosti sprejemati pravilne odločitve izzivata zelo cenjeno avtonomijo. 

 Krivda nasproti iniciativi: Namen.  Starejši, ki so bili v življenju zelo iniciativni, 

se lahko kasneje v življenju spopadajo z občutki krivde zaradi pretirane inciative, 

v kateri ne vidijo (več) smisla. Čemu so vse te stvari počeli, kaj je bil njihov 

namen? Krivdo lahko občutijo tudi takrat, ko se preveč ukvarjajo z le njim samim 

pomembnimi projekti. 

 Manjvrednost nasproti delavnosti: Kompetentnost.  Produktivnost starega človeka 

ni več primerljiva s produktivnostjo človeka v mladosti. Manj je tudi energije in 

moči, ki ju človek lahko uporabi, star človek zmore manj. Ponižujoče je, ko zaradi 

staranja človek izgublja svoje kompetence.  

 Identitetna zmedenost nasproti identiteti: Zanesljivost. Vprašanja povezana z 

identiteto, z osnovnim vprašanjem kdo sem, se pojavljajo v vseh obdobjih in 
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nikoli niso lahka. Pomembno je, da ugotovimo, kdo smo v svojem bistvu in kaj je 

za nas pomembno. Ko se človek postara in se njegove vloge ponovno menjajo, 

lahko postane negotov vase, negotov v svoje nekdaj trdne vrednote, saj se 

pomembnost vrednot spreminja skozi osebni razvoj in časovno perspektivo. 

Pomembno je, da človek ostane gotov v svoje bistvo, in to kljub spremembam in 

novim vlogam, ki jih dobiva v starosti. 

 Izolacija nasproti intimnosti: Ljubezen.  Toplina in ljubezen, ki se ju naužijemo v 

tej dobi (zgodnja odraslost), nas spremljata vse življenje. V tem obdobju se 

sklenejo najpomembnejši intimni odnosi. Star človek je ponosen tudi na svoje 

otroke, ki so se mu morda rodili v tej dobi in so zdaj že postali samostojni. Tisti, 

ki so se predali delu, so bili v tem obdobju zelo kreativni in produktivni. Star 

človek postane negotov in ne zmore, ne upa več tako pogumno navezati stikov z 

novo posebno osebo, ki bi lahko vstopila v njegovo življenje. Mnogi ostanejo 

izolirani in ne izkoristijo možnosti za navezavo intimnih stikov. Tudi družba 

vrstnikov se v starosti oži, saj mnogi umrejo, drugi se odselijo – na primer v dom 

za stare, v oskrbovano stanovanje.  

 Stagnacija nasproti ustvarjalnosti: Skrb. Na koncu plodnega obdobja, ko je 

človek najbolj ustvarjalen, ko veliko naredi za družbo, ko skrbi za druge in tudi 

sam uživa v skrbi drugih zase, lahko naleti na stagnacijo. Sooči se z upokojitvijo, 

z dejstvom, da ga v družbi na tak način kot nekoč pač ne potrebujejo več. Nekateri 

v tem času občutijo neuporabnost, drugi v času, ki sledi veliki angažiranosti, 

vidijo možnost za počitek. Popoln umik iz ustvarjalnosti in skrbi za druge lahko 

pomeni najhujšo grožnjo.  

 Obup in gnus nasproti integralnosti: Modrost.  Za oblikovanje modrosti mora star 

človek združiti veliko sposobnosti, te pa skladno s funkcijami telesa počasi pešajo. 

Podobno je z oblikovanjem integralnosti, saj je človek hitreje utrujen in se težje 

opogumi za aktivnosti. Obup preži na vsakem koraku. Veliko je odvisno od 

posameznikove perspektive na svoje življenje - če je pogled lep, če je človek 

zadovoljen s svojim življenjem, če ne obžaluje, bo doživljal manjšo stopnjo obupa. 

Posameznik se v tem obdobju veliko časa ukvarja le s trenutnimi, dnevnimi 

aktivnostmi, da jih še obvlada. S temi aktivnostmi je tako preokupiran, da se ne 

ozira ves čas v preteklost. Star človek se srečuje tudi z veliko izgubami – tako 

svojih funkcij kot bližnjih ljudi. Posameznik, ki je v najnežnejših letih razvil 
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temeljno zaupanje, je  kasneje lahko razvil upanje in to upanje ni nikoli 

popolnoma usahnilo, niti v najtežjih življenjskih preizkušnjah (prav tam). 

Joan M. Erikson uspešen zaključek življenja vidi v prehodu posameznika v 

gerotranscendenco: »Prepričana sem, če se posameznik v deveti fazi lahko sooči z 

distoničnimi elementi svojih življenjskih izkušenj, lahko uspešno odide na pot, ki vodi 

v gerotranscendenco.« (prav tam, str 114)  

 

 

 

2.1.1 GEROTRANSCENDENCA 

 

Kot gerotranscendenco, ki se lahko pojavi v pozni starosti, razumemo duševni mir in 

občutek povezanosti z vesoljem ter enost s svetom, ki presega religijsko pojmovanje.  

Pojav je podrobneje opisal Lars Tornstram s sodelavci Univerze v Uppsali na Švedskem. 

Gerotranscendenco, kot zadnjo fazo na poti proti zrelosti in življenjski modrosti, je 

raziskoval s kvantitativnim in s kvalitativnim raziskovanjem stališč starejših ljudi in s 

povezovanjem opisov podobnih stanj, ki so jih opisali že drugi raziskovalci, na primer 

Jung, Erikson in drugi (Tornstam, 2003 in Jung, 2011).  

Predvsem Jung (2011) se je teme lotil z mistifikacijo, saj lastno bližino smrti, ki jo 

opisuje v delu Spomini, sanje in misli, opisuje skozi nazorna videnja in opise doživljanja 

delirija. Opisuje predvsem občutenje kozmične povezanosti in izgube vseh materialnih 

spon ter teže zemeljske eksistence.  

Tornstram (2003) pravi, da ko posameznik doseže stanje gerotranscendence je v 

njegovem življenju načeloma več zadovoljstva. Manj se zanima za materialne stvari in 

vedno bolj se obrača v samoto, k sebi, v svojo notranjost. Za posameznika se redefinirata 

čas in prostor, pa tudi pojma življenje in smrt  

Tornstram s sodelavci je na področju gerotranscendence izvedel več raziskav. Leta 2001 

se je lotil nove raziskave gerotranscendence. Pri tem je upošteval pomanjkljivosti 

predhodne presečne raziskave, ki jo je izvedel leta 1995. Takrat je raziskavo izvedel na 

vzorcu 2002 Švedov in Švedinj, vendar so bili ti v zelo velikem starostnem razponu, saj 
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so bili v raziskavo vključeni ljudje stari med 20 in 85 let.  V raziskavo izvedeno leta 2001 

mu je uspelo vključiti 1.771 Švedov, ki so bili stari od 65 do 104 leta. Vprašalnik so sicer 

poslali po pošti 2800 prebivalcem, ki so bili naključno zbrani iz vzorca posameznikov v 

sledečih starostnih skupinah:  

65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 in več let. 

Iz vsake starostne skupine so za potrebe raziskovanja naključno izbrali po 200 žensk in 

200 moških (prav tam). 

Vprašanja, zastavljena v anketi, so bila skladna s tremi dimenzijami, ki po Tornstramovi 

opredelitvami skupaj tvorijo gerotranscendenco. Vprašanja ali trditve se dotikajo 

mističnosti, kar so mu kritiki tudi odprto zamerili.  Za lažje razumevanje 

gerotranscendence kot jo opredeljuje Tornstram, predstavljamo vprašanja, ki so ločena po 

posamezni dimenziji gerotranscendence: 

Tabela 1 Vprašanja na temo gerotranscendence, ločena po dimenziji (Tornstram, 2003, 

str. 6)  

KOZMIČNA 

TRANSCENDENCA 

 

KOHERENCA 

 

 

SAMOTA 

 

Počutim se povezanega s celotnim 

vesoljem. 

Moje življenje je 

kaotično in polno 

motenj. 

Rajši sem sam, kot z 

drugimi. 

Čutim, da sem del vsega živega. 
Moje življenje je 

skladno in smiselno. 
Rad srečujem nove ljudi.  

Lahko čutim močno prisotnost 

ljudi, ki so drugje.  
 

Biti v miru in filozofirati 

v samoti je pomembno za 

mojo dobrobit.  

Včasih čutim, kot da živim hkrati 

v sedanjosti in preteklosti. 
  

Čutim močno povezanost s 

prejšnjimi generacijami. 
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Ob primerjavi Tornstramovih raziskav iz leta 1995 in 2001 so pri kategoriji kozmične 

transcendence statistično gotove sledeče povezave: 

 »Za oba spola, moške in ženske, je značilna rast kozmične transcendence z leti, ki 

se začenja že v zgodnji odraslosti. 

 Če pogledamo kategorijo starosti, moški izkazujejo nižji rezultat pri kozmični 

transcendenci med 20. in 64. letom, ampak od 75. leta dalje ujamejo ženske. 

 V času zgodnje odraslosti in v srednjih letih življenjske krize pozitivno prispevajo 

k razvoju kozmične transcendence pri obeh spolih. V starosti krize, razen 

spodnjega primera, izgubijo svoj vpliv. 

 Moški, ki so stari 95+ in ki so doživeli krizo v zadnjih dveh letih, izkazujejo blago 

zmanjšanje nivoja kozmične transcendence«. (prav tam, str. 8) 

 

V kategoriji koherence so ob primerjavi obeh raziskav statistično pomembne sledeče 

povezave: 

 »Pri obeh spolih se koherenca z leti povečuje, rast je mogoče opaziti že v zgodnji 

odraslosti. 

 Pri moških je rast prekinjena z začasnim upadom v kategoriji starosti med 35 in 44 

let. 

 Koherenca doseže svoj maksimum v kategoriji med 65. in 74. letom in ostane od 

tam naprej na istem nivoju. 

 V kategoriji 95+ naletimo za zelo blag upad, če to starostno kategorijo primerjamo 

s kategorijo od 65. do 94. leta. 

 Od 65. leta dalje v koherenci ni več razlik med moškimi in ženskami.« (prav tam, 

str.  10) 

 

V kategoriji samote lahko iz obeh raziskav potegnemo le eno statistično pomembno 

medsebojno povezavo: 

 »Potreba po samoti se s starostjo povečuje. Povečevati se začne v zgodnji 

odraslosti in narašča do starih let.« (prav tam, str. 14) 

 

Kritika Tornstamove opredelitve gerotranscendence se nanaša na več pomanjkljivosti, ki 

jih je mogoče zaslediti v njegovih objavah. Glavna kritika (Jewell, 2014)  se nanaša na 

vprašanje ali je pojav gerotranscendence res razvojno pogojen z leti, s pozno starostjo. 
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Prav tako zaradi pomanjkanja podatkov ni jasno ali je pojav gerotranscendence kulturno 

pogojen. Ali je pojav torej res univerzalen in se z njim srečujejo posamezniki po vsem 

svetu ali ga poznamo samo v zahodnem delu sveta? Jewell Tornstramu očita tudi dejstvo, 

da je premalo pozornosti posvetil osebnostnimi značilnostim posameznikov, ki so bili 

vključeni v raziskavo, saj bi te lahko razkrile morebitno osebnostno naravnanost k (gero) 

transcendenci v mlajših letih.  Osebnostnih značilnosti vključenih anketirancev Tornstram 

ni preverjal. Očita mu tudi nagnjenost k misticizmu. Za pridobitev zanesljivih podatkov o 

pojavu gerotranscendence predlaga  izdelavo natančnejšega merilnega instrumenta, ki bi 

preveril najprej psihometrično ustreznost dimenzij gerotranscendence in potem tudi sam 

pojav gerotranscendence v poznih letih (prav tam).  

 

 

2.2 KONCEPT USPEŠNEGA STARANJA 

 

Uspešno staranje se je kot termin uveljavilo v času vzpona neoliberalne politike, ki je 

vedno bolj poudarjala, da je za svojo srečo, zdravje, službo, uspeh in tudi dostojno starost 

odgovoren posameznik sam. Odgovornost za skrb v starosti se je iz državnega sistema 

sociale in zdravstva, ki sta se izoblikovala po drugi svetovni vojni, začela prenašati na 

posameznika in na njegovo družino. Ponudbo in dostopnost storitev je tudi za starejše 

vedno bolj začel regulirati prosti trg. Zdi se, da si danes države aktivno prizadevajo 

izstopiti iz sistema dolgotrajne oskrbe in zavarovanja zanjo. Medgeneracijska solidarnost 

in socialna odgovornost se kot termina umikata iz besednjaka zakonodajalca in politike, 

nadomešča ju potrošniški termin uporabnik storitev, saj je sistem vedno bolj naravnan na 

posameznika, ki mora sam prevzeti odgovornost zase in za svoj položaj ter svojo starost 

skrbno načrtovati. Prehod iz službe v pokoj je večinoma povezan z izgubo dela dohodka 

in to dejstvo starejše ljudi vedno bolj odriva na rob družbe (George, 1999, Gilleard in 

Higgs, 2000). 

Evropsko prebivalstvo se stara, podaljšujeta se življenjska doba in delež starejših ljudi 

med prebivalstvom. V Sloveniji naj bi se po projekciji EUROPOP2008 (Vertot, 2010) 

delež starejših med prebivalstvom, ki so stari nad 65 let, do leta 2060 povečal na 33,4 %, 

medtem ko naj bi se delež ljudi starih nad 80 let do leta 2060 povečal na 14,1 % Kljub 

jasnim napovedim in dejanskemu letnemu povečevanju deleža starejšega prebivalstva, pa 
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je starost, predvsem pozna starost, odrinjena na rob političnega in širšega družbenega 

prostora.  

Stari ljudje so kot družbena skupina prezrti in v družbi nimajo glasu. Vsaka politična 

koalicija, ki je bila v samostojni državi Sloveniji na oblasti, se je na papirju in v javnih 

nastopih z različnimi izjavami zavzela za zakonsko ureditev dolgotrajne oskrbe starejših, 

kljub temu pa, kot kaže, kritična masa potrebnih odločevalcev, ki bodo podprli 

spremembe sistema in poskrbeli za sistemsko ureditev področja skrbi za starejše še ne 

obstaja.  

Žiberna (2005) in Sedmak (2005), aktivista in borca na področju boja pravic za starejše v 

Ljubljani in Sloveniji, opisujeta različne evropske zaveze in dokumente, ki predvidevajo 

sistemsko vključevanje starejših v načrtovanje politik na širšem področju skrbi za 

starejše. Opisujeta tudi prizadevanja različnih civilno družbenih organizacij, predvsem 

Zveze društev  upokojencev Slovenije, za aktivno vključevanje starejših in ohranitev 

socialnih pravic starejših. Lotita se tudi opisa diskriminacije s katerimi se spoprijemajo 

starejši v vsakdanjem življenju.  

V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta zdravnik John W. Rowe  in psiholog 

Robert L. Khan (Rowe in Kahn, 1987)  v gerontološki stroki promovirala nov koncept, ki 

sta ga poimenovala  uspešno staranje. V odmevnem članku, ki sta ga objavila v reviji 

Science, sta ločila uspešno staranje od običajnega staranja. Za razvoj gerontološke stroke 

sta priporočila, naj se raziskovanje staranja odmakne od povprečnosti, ki so jo 

raziskovalci opisovali kot normalno, in naj upošteva raznovrstnost znotraj posamezne 

starostne skupine in kulture ter se usmeri predvsem v raziskovanje uspešnega staranja. Na 

ta način bi, po njunem mnenju, ob hkratnem raziskovanju fizioloških in psihosocialnih 

nivojev uspešnega staranja lahko razvili učinkovite intervencije, ki bi omogočale dobro 

funkcioniranje posameznika skoraj do konca življenja. 

Menila sta, da se je samemu procesu staranja prilepilo preveč posledic škodljivih zunanjih 

dejavnikov in življenjskega sloga, ki same po sebi niso neposredno povezane z leti. Pri 

obravnavi staranja so po njunem mnenju raziskovalci posvetili premalo pozornosti 

obravnavi varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, kot sta na primer prehrana in 

telesna vadba. Sama starost tako zanju ni variabla, s katero bi lahko pojasnili spremembe 

v fizičnem in telesnem funkcioniranju (prav tam).  
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Ob zaključku svoje razprave sta Rowe in Kahn podala štiri priporočila za prihodnost, ki 

jih strnjeno povzemam  v naslednjih štirih stavkih:  

Prvo se je glasilo, da naj bi gerontološke raziskave razlikovale med običajnim in 

uspešnim staranjem ter vključile razlago razlik med starostniki glede na posamezne 

variable.  

Drugo priporočilo se je glasilo, da bi se morale gerontološke raziskave osredotočati na 

prehode, ki se zgodijo v poznih letih, predvsem na tiste, ki imajo funkcionalen pomen, gre 

tako za prehode v poslabšanju funkcij kot za prehode v izboljšanju funkcij.  

Tretje priporočilo se nanaša na zunanje faktorje, ki naj bi jih preučevali tako v 

medsebojni povezavi kot samostojno.  

Četrto priporočilo se nanaša na raziskovanje, ki naj povezuje psihosocialne in fiziološke 

nivoje staranja.  

Vsem štirim priporočilom je skupna ciljna promocija zdravja in stremljenje k prevenciji 

bolezni v starosti (prav tam).  

Iskanju pozitivnih ekstremov uspešnega staranja in poskusom razumevanja uspešnega 

staranja, predvsem z biomedicinskega vidika, še vedno ni videti konca. Kljub temu, da je 

od predstavitve koncepta minilo že slabih trideset let, se raziskovalci in strokovnjaki s 

področja gerontologije še vedno sklicujejo nanj in ga preizkušajo.  

Naslednje ključno delo  s področja uspešnega staranja, ki je sledilo nekaterim 

predlaganim smernicam in poglobilo predvsem vedenjsko in socialno raziskovanje, sta 

uredila Paul B. Baltes in Margret M. Baltes (Baltes in Baltes, 1991). Delo vsebuje  več 

raziskovalnih poročil in opisov longitudinalnih študij staranja. Avtorja izpostavljata 

sedem kriterijev, ki po njunem mnenju zaobsežejo uspešno staranje:« 

 dolžina življenja 

 zdravje (biološko) 

 duševno zdravje 

 kognitivna učinkovitost 

 socialna kompetentnost in produktivnost 

 osebna kontrola 
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 zadovoljstvo v življenju« (prav tam, str 5) 

Ti kriteriji so bili na različne načine izpostavljeni in obravnavani v več raziskavah.  Kljub 

temu, da so kriteriji znani, pa Paul in Margaret Baltes vseeno priznavata, da ni 

zadovoljivih dokazov o njihovih kavzalnih medsebojnih korelacijah ali o njihovi vlogi v 

funkciji varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja (prav tam).  

Odsotnost kavzalnih povezav je verjetno mogoče pripisati prepletenosti subjektivnih in 

objektivnih kriterijev, ki so izpostavljeni in obravnavani v različnih raziskavah. Ko 

recimo merimo zadovoljstvo z življenjem, gre za zelo subjektivno oceno, medtem ko so 

podatki o posameznikovem telesnem zdravju oziroma bolezni objektiven podatek. Pri tem 

naletimo tudi na pomembno človeško sposobnost prilagajanja, ko smo ljudje sposobni 

prilagoditi svojo subjektivno oceno stanja objektivno zelo različnim pogojem in 

okoliščinam. Kot primer nam lahko služi zgoraj naveden subjektivni kriterij, ki ga deloma 

obravnava ta naloga, zadovoljstvo v življenju. Zanimivo je, kako malo razlik se je 

pokazalo med ocenami lastnega zadovoljstva v življenju pri osebah, ki so na eni strani 

živele v sovražnem, nespodbudnem okolju, kot sta vojno stanje ali zapor,  in na drugi 

strani v normalnem ali celo nadstandardnem, spodbudnem okolju (prav tam).    

Paul in Margaret Baltes sta s psihološkega vidika oblikovala okvir sedmih predlogov ali 

tem, ki obravnavajo staranje. V okviru teh tem, predlagata, bi v prihodnje lahko 

oblikovali koncept uspešnega staranja. 

 Prvi predlog pravi: »Obstajajo velike razlike med normalnim, optimalnim in 

bolnim (patološkim) staranjem.« (prav tam, str. 7) 

Razlikovanje med tremi oblikami staranja ni jasno ali enostavno, saj hitro trčimo v 

nedorečene kriterije, različne strokovne presoje in celo meje možnega. Pojavlja se 

recimo vprašanje, ali se je možno postarati brez bolezni ali primanjkljajev ali gre 

zgolj za utopično idejo. Večina ljudi si želi, da bi se življenje končalo, preden bi 

se morali spoprijeti z resnim upadom funkcij in hudim poslabšanjem kvalitete 

življenja. Posameznik si lahko zviša možnosti za uspešno staranje predvsem z 

izbiro zdravega življenjskega sloga (prav tam).  

 

 Drugi predlog:  »V staranju je veliko različnosti« (prav tam, str. 8)   



17 
 

Staranje ni uniformni proces. Ko skušamo odgovoriti na vprašanje, zakaj se ljudje 

staramo tako različno, se dotaknemo osnovnih treh dejavnikov osebnostnega 

razvoja, to so dednost, okolje in samodejavnost. Dejavniki med seboj niso 

uravnoteženi in se spreminjajo skozi čas in ontogenezo posameznika, kljub vsemu 

pa obstajajo genetski faktorji in pogoji v okolju, ki skupaj s posameznikovo 

samoaktivnostjo delujejo kumulativno. Tudi pri zagotavljanju uspešnega staranja 

moramo spodbujati družbeno in individualno prilagodljivost (prav tam).  

 

 Tretji predlog: »Obstaja veliko latentne rezerve.« (prav tam, str. 9).   

Podobno kot mladi ljudje imajo tudi starejši ljudje rezerve, ki jih lahko aktivirajo z 

učenjem, vajami in treningom. Ker tega dejstva v vsakdanjem življenju in 

predvsem v institucionalnem varstvu starejših ne upoštevamo dovolj,  in namesto, 

da bi starejše učili in jih spodbujali k vadbi, delamo namesto njih, jih s tem 

spodbujamo k odvisnosti od pomoči drugih. Tako starejši izgubljajo samostojnost 

in hkrati ne aktivirajo svojih rezerv, kar vodi v hitrejše upadanje različnih 

sposobnosti in funkcij.  

Novo učenje v starosti je mogoče, prav tako je mogoče ohranjati kognitivno 

funkcionalnost starejših, seveda ob upoštevanju pogojev okolja (prilagoditve) in 

ob ustreznih zdravstvenih pogojih posameznika (prav tam).  

 

 Četrti predlog pravi: »Izguba s staranjem je blizu rezervne meje.« (prav tam, str. 

12)  

Posameznik se z leti srečuje z izgubami na področju kognitivne plastičnosti in 

prilagodljivosti.  Izgubo v kapaciteti kognitivnih rezerv se meri na treh nivojih – z 

ocenjevanjem sposobnosti v  normalnih okoliščinah, brez intervencij, z 

ocenjevanjem trenutnega maksimalnega potenciala sposobnosti, kjer z različnimi 

strategijami, kot so navodila, motivacija, poskušamo dodatno izboljšati rezultat in 

z ocenjevanje bodočega potenciala, torej potenciala, ki bi ga posameznik še lahko 

razvil skozi rezerve ob intervencijah, ki bodo spodbujale njegov razvoj (optimalni 

pogoji). S staranjem izgube rastejo in tudi najboljši posamezniki v optimalnih 

pogojih ne morejo parirati najboljšim mladim v situacijah, ko je potrebno 

aktivirati rezerve. Kljub jasnim rezultatom raziskav pa se posameznik v 

vsakdanjem življenju redko znajde v situacijah, kjer  mora funkcionirati na meji 
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svojih sposobnosti, zato upad kognitivne plastičnosti in prilagodljivosti pri 

starejših ni tako evidenten, razen takrat, ko je posameznik izpostavljen več 

zahtevnim nalogam v krajšem časovnem obdobju, kar pa v običajnem življenju 

tudi ni tako pogosto (prav tam).  

 

 Peti predlog pravi: »Na znanju temelječa praksa in tehnologija lahko odloži s 

staranjem povezan upad v kognitivni mehaniki.« (prav tam, str 15)  

Intelektualno funkcioniranje združuje dve večji kategoriji – fluidno kognitivno 

mehaniko, kjer gre za biološko zmogljivost obdelovanja informacij, ki je 

neodvisna od kulturnega okolja in  kristalizirano praktično inteligentnost, kjer 

posameznik uporablja znanja, pridobljena tekom izobraževanja in prakse. Pri 

funkcioniranju v vsakdanjem življenju se obe kategoriji dinamično prepletata in si 

medsebojno pomagata. Posameznik, za katerega lahko rečemo, da se uspešno 

stara, lahko z izkušnjami in znanjem kompenzira izgube, ki se s staranjem 

pokažejo v biološki zmogljivosti (mehaniki) (prav tam).  

V praksi redno opažam, kako dobro se lahko na mini mental testu (MMSE), 

praktičnem testu kognitivnih sposobnosti s 30 vprašanji, odrežejo posamezniki, ki 

so nadpovprečno izobraženi in jih tudi njihovi svojci opisujejo kot inteligentne, 

hkrati pa  so isti posamezniki klinično že v napredujoči fazi demence in tudi z 

opazovanjem njihovega vsakodnevnega vedenja in funkcioniranja lahko hitro 

opazimo, da so izgubljeni v času in prostoru in brez pomoči ne bi zmogli več 

samostojno živeti, saj se ne zmorejo organizirati in izvesti osnovnih dnevnih 

aktivnosti. 

 

Z razvojem tehnologije in z izdelavo ter prilagoditvijo različnih pripomočkov, ter 

z dodatnimi prilagoditvami življenjskega okolja starejših bi v prihodnje lahko 

dodatno ublažili upad v kognitivni mehaniki. Tako bi lahko starejši s pomočjo 

različnih pripomočkov in v prilagojenem okolju dlje vzdrževali zadovoljivo 

kvaliteto življenje in višjo stopnjo samostojnosti. 

 

 Šesti predlog pravi «S staranjem postane ravnotežje med dobičkom in izgubo 

manj pozitivno.« (prav tam str. 16) 
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Skozi življenjski razvoj se ves čas srečujemo z dobičkom in izgubami, ki jih vsak 

razvoj neizogibno prinaša. Ko otroci na primer napredujejo v logičnem 

razmišljanju, se istočasno pokažejo določene izgube v domišljij. S staranjem se 

ravnotežje med dobičkom in izgubo povečuje, saj se zmanjšuje sposobnost 

prilagajanja in plastičnosti posameznika. To neravnotežje lahko zmanjšamo samo 

z ustreznimi posegi v okolje, s katerimi lahko kompenziramo biološke izgube, ki 

jih pridobi starostnik (prav tam).  

 

 Sedmi predlog se glasi: »Self ostaja močan v poznih letih.« (prav tam str. 18) 

Starostniki se v povprečju ne razlikujejo od drugih starostnih skupin po tem kako 

gledajo nase in kako ocenjujejo svoje zadovoljstvo z življenjem. Starejši ljudje 

imajo več življenjskih izkušenj, tako pozitivnih, kot negativnih in njihova 

pričakovanja do življenja so zato ustrezno znižana. To je pomembno, saj se 

srečujejo z več izgubami v lastnem funkcioniranju in v življenju, kot ostale 

starostne skupine. Pozitivno je tudi dejstvo, da se starejši, tako kot ostale starostne 

skupine, sami primerjajo znotraj svojih vrstnikov in z ljudmi v podobnih 

življenjskih situacijah, tako lahko videnje lastne življenjske pozicije in selfa 

prilagodijo novim okoliščinam (prav tam).  

 

Predlogi, ki sta jih za prihodnje raziskovanje uspešnega staranja podala Paul in Margaret 

Baltes lahko opišem kot zelo optimističen pogled na razvoj skrbi za starejše v prihodnosti, 

kar je ravno nasprotno sedanjega prevladujočega pogleda v družbi na starost.  

Optimističnega pogleda na starost po navadi nimajo niti starostniki sami. Skupna točka 

vseh zapisanih predlogov je spodbujanje ljudi k zdravemu življenjskemu slogu in k čim 

večjemu vlaganju v prihodnost ter vase. Lahko bi zaključila, da Paul in Margaret Baltes, 

podobno kot pred njima John Rowe in Robert Kahn, menita, da je tudi k staranju 

potrebno pristopiti aktivno.  

Vemo pa, da niso vsi ljudje enako energetsko opremljeni, prav tako nekateri niso 

motivirani za vlaganje v prihodnost. Osebnostno se ljudje med seboj zelo razlikujemo v 

vseh fazah svojega življenja. Tako kot druge starostne skupine, so tudi stari ljudje izrazito 

heterogena skupina. Ker gre pri staranju za zelo individualni proces, so tudi potrebe 

starostnikov različne in kot take terjajo od sistema skrbi za starejše veliko prilagodljivost 

in hitro odzivnost. Ker se naša družba zelo hitro stara, so družbeni sistemi skrbi za 
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starejše konstantno v prenovah ali pa te prenove napovedujejo in s tem dodatno 

povečujejo strah pred bremenom starosti in starejših ljudi samih. Od zakonodajalcev in 

drugih oblikovalcev politik je potrebno zahtevati dovolj veliko mero občutljivosti in 

posluha za individualne potrebe, katerih zadovoljevanje je po navadi za sistem zdravstva 

in socialnega varstva dražje. Individualni pristop pa je edini, ki bo starostnikom omogočil 

dostojanstveno staranje in optimalno ohranjanje različnih življenjskih funkcij. Če bomo v 

družbi uspeli postopoma spremeniti pogled na staranje in starost, bomo izboljšali 

kvaliteto življenja vseh starostnih skupin v družbi in omogočili medgeneracijsko 

povezovanje v pravem pomenu te besedne zveze.  

Pri nas se je opisa kakovostnega staranja in kakovostne starosti lotil Jože Ramovš (2003), 

ki predlaga, kot edini možni pogled na človeka celostni pogled. Ramovš razvija 

šestdimenzionalni model celostne podobe človeka in pri tem izhaja iz treh predpostavk v 

Sloveniji zelo poznanega logoterapevta Viktorja E. Frankla  in jim dodaja še tri 

sestavljene razsežnosti. Ramovš v svojem delu eksplicitno ne govori o uspešnem staranju 

ali o zadovoljstvu v starosti. 

 

2.2.1 PRINCIP SELEKTIVNE OPTIMIZACIJE S KOMPENZACIJO 

 

V iskanju modela, ki bi združil teme in predloge, zapisane v prejšnjem poglavju, se je 

izoblikoval princip selektivne optimizacije, ki artikulira strategijo za uspešno staranje. 

Model zajema tri med seboj povezane elemente oziroma procese (Baltes in Baltes, 1991; 

Featherman, Smith in Peterson, 1991).  

Prvi je Izbira. Kot sem zapisala v prejšnjem poglavju, se s staranjem zmanjšuje 

posameznikova sposobnost prilaganja. Zaradi vse večjih potreb po prilagajanju in hkrati 

rastočim upadanjem različnih funkcij, si mora posameznik postaviti prioritete in izbrati 

področja, za katera je osebno motiviran in psihofizično sposoben ter so hkrati skladna z 

zahtevami okolja v katerem živi, torej so izvedljiva v tem okolju. Ob upoštevanju novih 

življenjskih okoliščin si posameznik lahko izbere tudi popolnoma nove, drugačne cilje, ki 

mu v tem življenjskem obdobju prinašajo osebno zadovoljstvo in katerih doseganje lahko 

kontrolira sam (Featherman, Smith in Peterson, 1991). 
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Drugi je Optimizacija. Gre za proces, v katerem se posameznik vključi v vedenje, skozi 

katero lahko poveča in obogati svoje rezerve. Izboljša lahko kvaliteto in  kar najbolje 

izživi svoje življenje (prav tam). 

Tretji je Kompenzacija.  Tudi kompenzacija je potrebna zaradi zmanjševanja 

posameznikove sposobnosti prilaganja. S kompenzacijo se posameznik sreča takrat, ko je 

zmožnost določenega vedenja ali sposobnosti minimalna ali pa je sploh ni več. 

Posameznik lahko to izgubo kompenzira na več načinov, lahko recimo uporablja različne 

pripomočke – slušni aparat, različne proteze, prilagojen mobilni telefon za starejše z 

večjimi tipkami in manj funkcijami, ki so preprostejše za uporabo, ali pa se recimo nauči 

uporabljati različne tehnike pomnjenja (prav tam).  

 

 

Slika 1 Razmerje med pridobitvami in izgubami 

 

Levi kvadrat prikazuje razmerje med pridobitvami (gains) in izgubami (losses) skozi 

življenje. Razmerje je prikazano v odstotkih.  

Desni kvadrat skozi relativno porazdelitev prikazuje rast potrebne regulacije vzdrževanja 

izgub, ko v življenju rast začne upadati (Baltes, 1997).   

 

Dober primer selektivne optimizacije s kompenzacijo je predstavil slavni poljsko-

ameriški pianist Arthur Rubinstein, ki je v intervjuju javno razkril, kako se sam 

spoprijema s starostnimi primanjkljaji, ki jih opaža pri svojem javnem nastopanju. 

Povedal je, da je sedaj v starosti njegov umetniški repertoar ožji, saj za nastop izbere 

manj skladb, igranje izbranih skladb vadi bolj pogosto, kot je to počel v mlajših letih - 
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optimizira in uporabi kompenzacijo, ko na primer pred hitrimi deli v skladbi namenoma 

upočasni hitrost svojega igranja, da tako doseže želeni kontrast (Baltes in Baltes, 1991).  

Podobno kot Rubinstein je po svojih izjemnih umetniških delih v svojih poznih letih, ko 

so ga že zapuščale moči in funkcionalno ustrezno ni mogel več uporabljati niti vida, znan 

francoski slikar Henry Matisse. Svoj upad funkcionalnih sposobnosti je nadomeščal z 

izkušnjami in predvsem z zagovarjanjem preprostosti (Wheeler, 1961 in Harriot, 2006). 

Imel je tudi pomočnico, ki mu je pomagala izvršiti tiste dele ustvarjanja, ki jih sam ni več 

zmogel. Ker se je slikarsko lahko le omejeno izražal, je našel inovativne načine 

združevanja svojega kiparskega znanja, izražanja skozi barve in prezentiranja glasbe 

(jazza) skozi likovno delo. Pri iskanju novih načinov umetniškega izražanja je kljub svoji 

visoki starosti in evidentnim primanjkljajem, povezanim z izgubo funkcionalnosti telesnih 

funkcij, pokazal izjemno kreativnost. 

Model selektivne optimizacije s kompenzacijo vseeno ne išče najbolj izstopajočih 

posameznikov, tistih, ki po svojih sposobnostih odstopajo od povprečja, pač pa kot 

najbolj uspešne prepoznava tiste, ki so se najbolj sposobni prilagoditi procesom staranja. 

Taki, prilagodljivi ljudje, tudi pokažejo največ zadovoljstva v življenju v vseh 

življenjskih obdobjih. Model selektivne optimizacije s kompenzacijo, kot priporočilo za 

dosego uspešnega staranja, ne predstavlja optimalnega modela za vsakega človeka, saj 

smo ljudje različno prilagodljivi. 

 

2.2.2 KVANTITATIVNO RAZISKOVANJE USPEŠNEGA STARANJA 

 

V Kanadi (Weir, Meisner, in Baker, 2010) so za raziskavo uspešnega staranja uporabili 

podatke iz Kanadske raziskave v javnem zdravstvu, ki so jo izvedli po telefonu s 

posamezniki, ki so bili starejši od 12 let. V štirih kanadskih provincah so za respondente, 

ki bili starejši od 60 let, za potrebe merjenja vključenosti posameznika v socialno 

življenje dodali nova vprašanja.  Vprašanja so se nanašala na številu ur, ki jih vključeni 

preživijo tako, da niso fizično aktivni, dodatno so merili posameznikov občutek 

pripadnosti skupnosti in vključenost posameznika v prostovoljske organizacije. Uspešno 

staranje so merili s tremi komponentami, ki sta jih definirala že Rowe in Kahn: « 

 Nizka verjetnost za bolezni ali z boleznimi povezane nezmožnosti,  
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 visoka zmožnost kognitivne in fizične funkcionalnosti in  

 aktivna vključenost v življenje.« (prav tam, str. 681)  

Gre za hierarhično razvrščene komponente funkcioniranja, ki ob posameznikovemu 

angažmaju rezultirajo v aktivni vključenosti v življenju. Samo dobro fizično in psihično 

zdravje kot potenciala nista dovolj, oseba sama se mora aktivirati in te potenciale 

udejanjiti skozi aktivno vključevanje v življenje.  

Rezultati so pričakovano pokazali, da ima fizična aktivnost zagotovo pozitivne učinke na 

doživljanje zadovoljstva v starosti, saj dobro vpliva na vzdrževanje fizične in kognitivne 

kondicije. Upad zadovoljstva v življenju je namreč povezan z upadom kognitivnega in 

fizičnega funkcioniranja (prav tam).  

Kljub temu, da je bil v raziskavi fokus na komponentah telesnega zdravja in na 

psihofizičnih funkcijah, saj gre primarno za raziskavo javnega zdravja, so odkrili nekaj 

zanimivosti, povezanih s socialnim življenjem posameznika. Medtem, ko za starajočega 

se posameznika z leti pričakovano raste verjetnost obremenjenosti z boleznimi in rastejo 

tudi težave z različnimi kognitivnimi in fizičnimi funkcijami, ostaja komponenta 

vključenosti v življenje skozi leta zelo stabilna, skoraj enaka. Vendar, kar v raziskavi 

preseneča, je » [...] da se zdi, da komponenta vključenost v življenje pri Kanadčanih, ki 

so stari 60 let in več, igra najmanjšo vlogo pri določanju uspešnega staranja.« (prav tam, 

str. 685) 

Ne pozabimo, da so v raziskavi določali uspešno staranje s komponentami nizka 

verjetnost za bolezni ali z boleznimi povezane nezmožnosti, visoka zmožnost kognitivne 

in fizične funkcionalnosti ter aktivna vključenost v življenje. Sodelujočih niso vprašali o 

subjektivnem doživljanju zadovoljstva v življenju. 

Raziskava ponovno promovira zdrav življenjski slog, ki vključuje psihofizične aktivnosti, 

zdravo prehrano in aktivno vključevanje v socialno življenje ter okolico.  
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2.2.3 KVALITATIVNO RAZISKOVANJE USPEŠNEGA STARANJA – KAKO 

SI PREDSTAVLJAJO USPEŠNO STARANJE STARI LJUDJE? 

 

Pri kvalitativnem raziskovanju uspešnega staranja se prestavi fokus iz iskanja najboljših 

in najbolj zdravih (uspešnih) posameznikov v razumevanje starejših, kot skupine, ki lahko 

sama poda svoj pogled na proces staranja in na lastno staranje. Starejši namreč na ta način 

postanejo raziskovana skupina in hkrati strokovnjaki za staranje. Staranje je oseben, 

individualno različen proces in ravno zato, ker gre za proces, se tudi pogled na staranje 

skozi leta spreminja. Pogled na to kaj je uspešno, dobro staranje, se lahko ob novih 

življenjskih okoliščinah tudi pri starejših spremeni.  

V več raziskavah so potrdili velike razlike med objektivnimi ocenami uspešnega staranja, 

(ki se po navadi nanašajo na odsotnost bolezni in druge zdravstvene podatke), in med 

intimnim doživljanjem uspešnega staranja. Raziskovani so namreč za sebe veliko 

pogosteje ocenili, da se dobro starajo, da so uspešni v staranju, kot so to pokazali 

raziskovalni podatki brez direktne vključitve raziskovanega ali možnosti interpretacije 

posameznika (Weir, Meisner, in Baker, 2010).  

Na Finskem so v okviru širše raziskave Vitalnost (Vitality) 90+ (Nosraty, Jylha, Raittila 

in Lumme-Sandt, 2015), ki so jo izvedli leta 2012, k sodelovanju v intervjuju povabili 

starostnike, ki so bili starejši od 90 let. V kvalitativni raziskavi je sodelovalo 25 žensk in 

20 moških, ki so bili stari 90 in 91 let. Vključeni so bili starejši ljudje brez težav s 

spominom, ki so živeli relativno samostojno, z malo ali skoraj nič tuje pomoči. Še vedno 

so sami odločali o zanje pomembnih zadevah. Intervjuji so potekali na njihovih domovih. 

Udeležence raziskave so raziskovalci prosili, da jim povedo svojo življenjsko zgodbo, 

dodajali pa so še nekaj drugih usmerjevalnih vprašanj. Med drugim so vse intervjuvance 

vprašali, kaj je zanje uspešno staranje. »Poleg pričakovanih rezultatov, ki so vsebovali 

dimenzije fizičnega, kognitivnega, psihološkega in socialnega funkcioniranja, so naleteli 

tudi na nove teme, ki so jih v predhodnih raziskavah redko omenjali. To so teme 

življenjskih okoliščin, ki so poudarjale pomen lastnega doma in življenja v domačem 

okolju, dokler je to mogoče, neodvisnost v odnosu do različnih življenjskih vidikov in 

dobro smrt.« (prav tam, str. 50) 

Intervjuvanci so o smrti razlagali med odgovarjanjem na vprašanje o tem, kaj je dobra 

starost. Zavedali so se, da živijo dobro življenje in da so za svoja leta zelo uspešni. 
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Ohranjanje zadovoljive ravni kvalitete življenja je bilo za starejše, vključene v raziskavo, 

zelo pomembno. Povedali so, da življenje želijo zaključiti z dobro smrtjo, za katero si 

predstavljajo, da bi prišla nenadoma in neboleče ali takrat, ko ne bi mogli več vzdrževati 

zadovoljive kvalitete življenja in bi postali odvisni od pomoči drugih. V raziskavi so 

lahko potrdil več teorij, med drugim tudi Baltesovo teorijo selektivne optimizacije s 

kompenzacijo, ki je opisana predhodno, saj se je izkazalo, da je v starosti, kot tudi v 

mlajših letih, pomembno prav iskanje ravnotežja med izgubami in dobičkom.  

Dobra, uspešna starost je rezultat procesov, ki so potekali vse življenje in potekajo tudi v 

starosti. Sodelujoči v raziskavi so užili vsa življenjska obdobja in so uspeh doživljali v 

vseh življenjskih obdobjih. Tudi v tem, zadnjem obdobju, si želijo uspeha, dobre starosti 

in zaključka svojega življenjskega cikla v dobri smrti (prav tam). 

Ko so na Univerzi v Kentuckiyu (Hoogland, 2015), v raziskavi na temo integritete, v 

pogovorih s starejšimi, ki imajo izkušnjo starševstva, starimi med 62 in 85 let, raziskovali, 

kako se značilnosti prepričanj, vrednot in svetovanega nazora spreminjajo skozi leta, so 

prišli da zanimivega zaključka. Sodelujoči v fokusnih skupinah, s katerimi so raziskovali 

dinamiko sprememb, so poročali, da z leti vedno bolj cenijo življenje, da so postali 

mirnejši in da manj obsojajo druge ljudi. Za ljudi okoli sebe in za njihove specifične 

življenjske situacije so z leti pokazali več razumevanja, prej manj sprejemljivo vedenje je 

postalo bolj sprejemljivo. Ljudi okoli sebe je z leti lažje sprejeti takšne, kot so, z vsemi 

posebnostmi in hibami. Z leti se je zmanjševal tudi njihov strah pred smrtjo. Vse opisano 

nakazuje na možnost psihosocialne rasti v starosti. Rast lahko pripišemo tudi spremembi 

motivacije, ki se spremeni zaradi zmanjšane perspektive prihodnosti. Posledica tega je, da 

so sodelujoči poročali o tem, da se bolj osredotočajo na življenju v trenutku, da bolj 

cenijo kvaliteto svojega obstoja.   

Na oblikovanje svetovnega nazora sodelujočih je najbolj vplivala njihova ožja socialna 

mreža. Svetovni nazor so si oblikovali skozi lastne življenjske izkušnje. Sodelujoči so 

povedali, da so njihove vrednote skozi življenje ostale enake od otroštva dalje in da so 

uspeli kljub različnim spremembam v življenju ohraniti bistvo samega sebe. Poročali so, 

da so, veliko bolj kot prej, usmerjeni v druge - tako v svojo družino kot v ostale ljudi, ki 

jih obkrožajo. Ko so jih vprašali, ali menijo, da bi se njihov življenjski nazor kaj 

spremenil, če bi izvedeli za diagnozo, ki bi zanje pomenila terminalno fazo bolezni, so 
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najstarejši odgovorili, da se ne bi. To lahko delno razložimo s tem, da so starejši bolezen 

videli kot del staranja, kot nekaj naravnega v pozni starosti (prav tam).  

Pogovor s starejšimi o njihovem življenju, o njihovih izkušnjah, strategijah preživetja in 

predvsem o njihovih dosežkih je za starejše že sam po sebi krepilen. Spomnijo se, kaj vse 

so doživeli in postorili, kaj so naredili z lastnim trudom. Ponosni so nase, na svoje delo, 

na otroke ali druge ljudi, ki so jih obkrožali in so jim s svojimi dejanji lahko pomagali. 

Ko razlagajo svojo življenjsko zgodbo in predstavljajo težke situacije, v katerih so se 

znašli, vedo, da so prehodili dolgo pot in ravno pot sama postaja smisel njihovega 

življenja. 

 

2.2.4 KRITIKA KONCEPTA USPEŠNEGA STARANJA 

 

Zgodovinski pregled in kritična analiza koncepta uspešnega staranja osvetlita predvsem 

praktično in normativno kompleksnost koncepta (Bülow in Söderqvist, 2014).  Medtem 

ko v nekaterih disciplinah, ki raziskujejo uspešno staranje, poudarjajo razliko med 

normalnim in patološkim, se v drugih ukvarjajo z osebnimi strategijami, ki so pomembne 

za spoprijemanje s staranjem. »Različnosti med disciplinami se med seboj dopolnjujejo, 

vendar vseeno razkrivajo razlike med zaznavanjem pomembnosti različnih vidikov 

fenomena staranja: en del diskusije se razvija okrog razumevanja staranja, drugi del pa se 

ukvarja z razumevanjem uspeha v istem materialu.« (prav tam, str. 147)  

Ravno razumevanje uspeha, ki je v koncepte razumevanja staranja prišlo skladno s 

porastom neo-liberalističnih politik, je najbolj problematično. Objektivnih kriterijev za to, 

kaj je uspešno staranje, kriterijev, ki bi bili splošno dogovorjeni ali sprejeti, ni. Verjetno 

zato, ker jih ne more biti. Uspeh kot termin bolj sodi v gospodarstvo in bančništvo, kjer se 

meri predvsem z zaslužkom, ali v šport, kjer zmaga najboljši v objektivni situaciji z 

določenimi pravili. Promoviranje zdravega načina življenja, ki predpostavlja zdravo 

prehranjevanje, več gibanja in športa, morda tudi uvedbo različnih prehrambnih dodatkov 

v dieto, lahko razumemo tudi kot poziv k večji potrošnji, k večjem vlaganju, tudi 

finančnem, v lastno zdravje.  Kako lahko postaneš objektivni zmagovalec v življenju, če 

se postavljaš ob bok drugim, ko pa je življenjska pot posameznika najbolj osebna izkušnja, 

kar jih je?  
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Smrt, ki pride na koncu življenja za vse ljudi, za najmanj in najbolj uspešne po katerem 

koli kriteriju, namreč ni poraz ali neuspeh v življenju, temveč predstavlja naravni 

zaključek posameznikovega življenja, ki je edini možen. Velika večina starostnikov pred 

smrtjo fizično in kognitivno zelo opeša. Pri zelo visoki starosti se kljub zdravem načinu 

življenja in upoštevanju vseh smernic v prehrani in gibanju ter kljub vsem prilagoditvam, 

ki jih naredimo v okolju za starostnika, ne moremo izogniti nemoči in odvisnosti od 

pomoči drugih. Vprašanje o še zadovoljivi kvaliteti življenja za posameznika je potrebno 

odpreti prej, takrat, ko je starostnik še precej samostojen, vitalen in v celoti sposoben 

sprejemati odločitve o svojem življenju. 

Margaret Cruikshank  (2008) predlaga, da bi «pozno življenje lahko videli kot vredno že 

samo po sebi, tako ne bi potrebovali označb kot sta pozitivno ali uspešno, da bi predstavili 

in propagirali njegovo zaželenost.« (prav tam, str. 151)  Pri obravnavi starosti se moramo 

zavedati velikih razlik med njeno (ne) vrednostjo v zahodnem svetu, v katerem živimo, in 

njeno visoko vrednostjo v drugih, bolj tradicionalno urejenih delih sveta, kjer imajo 

starejši ljudje še vedno posebno, častno mesto v družbi in svoji matični družini, kjer so 

spoštovani zaradi svojih neprecenljivih življenjskih izkušenj in znanja, pridobljenega 

skozi leta. Njihova vloga v družbi je, da izkušnje in znanja, ki so si jih pridobili, 

postopoma prenesejo na naslednje rodove.  

Življenjske izkušnje, katerih pomen in teža sta v mnogih teorijah staranja, ki so 

preobremenjene z opazovanjem fizičnih in kognitivnih funkcij, spregledana, so glavni vir 

modrosti, ki jo razvijejo starejši (Hoogland, 2015).  Morda pa fokus na življenjske 

izkušnje ni možen ravno zaradi vdora neo - liberalizma v vse pore našega življenja. 

Življenjskih izkušenj namreč ne moremo kupiti in niso blago, odvisno od ponudbe in 

povpraševanja ter od tega, koliko je trg odprt za nove kapitalske igralce. Življenjske 

izkušnje so intimna doživetja posameznika, ki ne morejo postati predmet trgovanja, razen 

v primeru, ko jih posameznik skozi različne oblike predaja drugim, po navadi mlajšim 

ljudem.  

 

2.3 ZADOVOLJSTVO V ŽIVLJENJU 

 

Z vidika preučevanja zadovoljstva posameznega starostnika sta prikazala zanimiv 

zaključek G. Rudinger in H. Tomae (1991), ki sta opisala longitudinalno študijo, v katero 
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je bilo vključenih 222 žensk in moških. Raziskavo s fokusom na spoprijemanju in 

zadovoljstvu v življenju, so izvajali v Bonnu, v takratni zahodni Nemčiji. Raziskava ni 

preverjala v naprej zastavljene hipoteze, pač pa se je osredotočila na vsakokratno oceno 

psihološke, socialne in fizične situacije sodelujočih. V raziskavo, ki so jo začeli izvajati 

leta 1965, so vključili ljudi, ki so bili rojeni med leti 1890 - 1895 in med 1900 - 1905. 

Podatke so zbirali v osmih korakih in z zbiranjem podatkov zaključili v letih 1983/84. Na 

ta način so že zaradi časovne komponente zajeli ljudi, za katere lahko rečemo, da spadajo 

v skupino, ki se je uspešno postarala.  

Posamezniki, ki so lahko sodelovali v raziskavi, so morali biti relativno samostojni, saj so 

merjenja vsakič trajala po pet dni, udeleženci raziskave pa so v času testiranj sami živeli v 

bližnjih hotelih ali pa so se, v primeru da so bili iz Bonna ali okolice, dnevno vozili do 

inštituta, kjer so sodelovali v raziskavi. Ljudje, ki so sodelovali v raziskavi, so med 

drugim preživeli dve svetovni vojni in se spoprijeli z različnimi stresnimi situacijami, 

povezanimi z vojnama. Mnogi so del življenja preživeli kot vojaki ali zaporniki ali so bili 

kako drugače povezani z vojno, skoraj vsi pa so utrpeli veliko pomanjkanje in lakoto, ki 

jo je prinesla vojna in čas med in po njej. Šlo je za posameznike z veliko stresnimi 

izkušnjami, ki so kljub vsemu preživeli in se postarali. 

Raziskovalci so okvir raziskave postavili tako, da so izhajali iz osnovnih postulatov 

kognitivne teorije staranja, ki se glasijo:« 

 Človekovo vedenje je bolj odvisno od kognitivne predstave situacije, kot od njene 

objektivne kvalitete. 

 Na percepcijo in kognitivno predstavo situacije vplivajo posameznikove 

dominantne skrbi in pričakovanja. 

 Prilagoditev na staranje je funkcija, ki jo dosežemo z ravnovesjem med 

posameznikovim kognitivnim in motivacijsko čustvenim sistemom.« (prav tam, 

str. 276) 

Teme, ki so jih z različnimi spremenljivkami in meritvami obravnavali v raziskavi, so bile 

poleg zdravja in zadovoljstva z zdravjem, še zadovoljstvo z družinskim življenjem, 

zadovoljstvo z ekonomskim in ekološkim stanjem, zunaj družinske aktivnosti in 

zadovoljstvo z vsakdanjim življenjem ter ocena trenutnega stanja. V raziskavi so potrdili, 

da je med najmočnejšimi faktorji, povezanimi z zadovoljstvom v starosti zdravje, 
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predvsem je pomembno lastno dojemanje zdravja in posameznikova sposobnost 

prilagoditve poslabšanemu zdravstvenemu stanju.  

» [...] analiza, ki je predstavljena, daje dodatno podporo kognitivni teoriji staranja, po 

kateri sta dojemanje in opis vedenja pomembnejša od dejanskega vedenja.« (prav tam, str. 

291 in 292)  

Avtorja zaključujeta s spoznanjem, da so za doseganje zadovoljstva v starosti manj 

pomembni objektivno zdravje posameznika, premožnost, izobrazba in drugi objektivni 

pogoji. Za pomembnejše so se izkazale individualne strategije spoprijemanja s stresnimi 

situacijami, na katere naletijo posamezniki v življenju (prav tam).  

Ponovno se srečamo s prilagodljivostjo in spoprijemanjem s stresnimi situacijami. 

Zaključimo lahko, da se je ponovno pokazalo, da je za zadovoljstvo v življenju 

pomemben prehod skozi vse faze življenja, da dejansko gre za preteklo delo na sebi in 

pretekle adaptacije na novo življenjsko okolje ter nove zahteve.  

Na dodatno perspektivo subjektivnosti ocen zadovoljstva z življenjem, ki se sicer nanaša 

na fazo odraslosti, opozarja Poljšak Škraban (2010), ko pravi, da je vrednotenje našega 

življenja: » [...] pomembno povezano z našimi emocionalnimi izkušnjami in seveda tudi z 

osebnostnimi oz. temperamentnimi dispozicijami.« (prav tam, str. 406) 

 

2.4 MARGINALIZACIJA STARANJA V POVEZAVI S QUEER 

TEORIJO 

 

Če na staranje pogledamo s kritiko nasprotujočih si diskurzov dobrega in uspešnega 

staranja na eni strani, ter upadanja v starosti na drugi strani, ga lahko povežemo s »queer« 

teorijo, ki se je v svojem delu obrnila v anti-socialno in anti-identitetno (Sandberg, 2008). 

Kot anti-socialno v queer teoriji razumemo nasprotovanje asimilaciji gejev in lezbijk v 

večinsko heteroseksualno ali spolom identificirano družbo. Queer teorija ima namreč v 

nasprotju z gejevsko ali lezbično teorijo veliko bolj zadržan odnos do kategorij 

identifikacije (Jagose, 1996).  Če staranje mislimo na ta način, ga lahko razumemo kot 

odrinjeno na rob, kot ponižujoče in predvsem kot negativno, kot tako pa je bolj odprto za 

subverzivnost in posledične spremembe (Sandberg, 2008). Poti za spremembo pogleda na 

staranje je več in ni potrebno iskati vseh odgovorov v asimilaciji v večinsko (mlado) 
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družbo, v približevanju povprečnemu, optimizaciji in preseganju povprečnega. Kot 

nakazuje Sandberg (prav tam), je mogoče svojo sramoto tudi objeti.  

Margaret Cruikshank (2008) v članku Staranje in identitetne politike navaja, da » [...] si 

ljudje, ki so oboje, stari in geji, delijo identiteto, ki so jo ostali želeli pozdraviti.« 

(Cruikshank, 2008 str. 149) Queer teorija je v sodobnem razumevanju od lezbičnih in 

gejevskih teorij drugačna zaradi svoje drznosti, s katero poskuša decentralizirati 

heteroseksualnost, medtem ko se geji, lezbijke in transspolne osebe borijo predvsem za 

potrditev svoje vrednosti v družbi. Queer teorija se osredotoča bolj na biološki spol (sex) 

kot na družbeni spol (gender) (prav tam).  

Queer teorija v sodobnem razumevanju pomeni pozitivno identiteto. V preteklosti je bila 

beseda queer uporabljena kot žaljivka, zmerljivka za LGBT osebe, zato se nekaterim, 

predvsem starejšim gejem in lezbijkam, zelo upira identifikacija s queer identiteto. Sami 

so se namreč pogumno bojevali za svojo gejevsko ali lezbično identiteto. Sodobna queer 

identiteta na nek način združuje različne identitete, saj se LGBT ljudje, ki se odločijo za 

avtiranje/razkritje, ne opredelijo več vedno za točno eno, specifično spolno identiteto in 

hkrati s tem tudi ne sprejemajo pritiska družbe, ki želi uokviriti posameznike, jih s 

prevzemom imena in identitete definirati ter na ta način omejiti. Nekatere LGBT osebe se 

odločijo za queer identifikacijo tudi zato, ker jih ne privlačijo konstantno le ljudje enega 

spola, pač pa se njihov interes spreminja. Nekateri se ne želijo identificirati le z enim 

pojmovanjem tudi zato, ker ljudje v medsebojnih stikih potem pokažejo več vključevanja, 

saj so pozornejši na to, kakšni ljudje so, kot pa na to, kaj so. Kot queer se preprosto 

definirajo za drugačne. 

»Queer na nek način predstavlja krovni termin, ki združuje vse osebe, ki  

 se želijo identificirati kot queer 

 se na nek način počutijo izven socialnih norm z vidika družbenega spola ali 

spolnosti« (A definition of queer, b.d.) 

Z vidika politike je začasne in pogojne identitete težko zastopati, morda je ravno zato 

vzniknila nova osebna in politična queer identifikacija, ki razširja nabor kulturnih 

kategorij, ki so na voljo (Jagose, 1996).  

Kako pa je s starostjo? Lahko starost predstavimo kot samostojno identiteto? Ljudje smo 

namreč kot posamezniki veliko več kot samo stari. Morda je biti star kot samostojna 
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identiteta zato tako težko sprejemljiva, ker je s starostjo v zahodni družbi povezana 

sramota, ki ji botruje kult mladosti. Kult mladosti in s tem zaželenosti podpirata tako 

farmacevtska kot oglaševalska industrija. Sama delitev na mlade in stare je umetna. 

Mladim kot skupini dopuščamo veliko svobode, različnosti, individualnosti in menjave 

identitet, za starejše pa nasprotno napačno predvidevamo, da so bolj homogena skupina, 

da imajo podobne potrebe, želje, sposobnosti.  

Morda je do teh razlik prišlo zato, ker je starost v političnem govoru predvsem socialno 

ekonomska kategorija. Kategorija, ki predstavlja z vidika dela in produktivnosti 

odvečnost v družbi. Stari ljudje so predstavljeni kot breme aktivni populaciji, kot strošek 

proračunske blagajne (Gilleard in Higgs, 2000 in Vertot, 2010).  

Zanimivo je, da se starost kot identiteta, ki jo prevzame posameznik, ne spreminja. Ne 

pridobiva na moči, atraktivnosti, se ne razvija. Prilagoditve najdemo v drugih politikah 

identitet - tistih, ki obstoječo identiteto razširjajo, na primer geji, ki ostarijo ali ženske, ki 

ostarijo, vendar s poudarkom na prvotni identiteti. Starost sama ostaja konstanta. 

Naslednja težava je tudi v tem, da je starost sama po sebi samo omejeno obdobje 

določene starosti, ki ne združuje homogene skupine (Cruikshank, 2008). Ljudi, ki so 

starejši od 65 let, ne more  povezovati samo njihova starost. Kot identiteta se ohranja 

predvsem zato, ker je starost strpana v nezaželeno kategorijo, ki se je mora nosilec, ki živi 

v zahodnem svetu, predvsem sramovati (prav tam). Na tej sramoti  med drugim sloni 

celotna anti-aging industrija, ki z agresivno promocijo svojih izdelkov prispeva velik 

delež k javni podobi identitete starosti in procesa staranja.  Komercializacija anti-aging 

industrije sloni na povezavi staranja s sramoto in neuspešnostjo, ki se ji lahko izognemo. 

Kot da pri staranju ne bi šlo za proces, ki se odvija v vsakem telesu, in ki ima celo precej 

predvidljiv potek. 

Starosti kot identiteti manjka fluidnost in razvoj, ki sta značilna za druge identitete, ki se 

spreminjajo tudi skozi krajša časovna obdobja. Starejši v politiki redko nastopijo kot 

organizirana, homogena skupina, in tudi zato nimajo dovolj velike moči, s katero bi lahko 

dosegli globlje spremembe na področju obravnave starih. Pri vsem skupaj ne gre za to, da 

bi se kot družba radi izognili sami rabi poimenovanja starosti. »Zanikanje let je 

brezplodno dejanje; upiranje ponujeni identiteti je lahko fizično in psihološko zdravo.« 

(prav tam, str. 151) Najti je potrebno novo, modernejšo identiteto starosti, ki bo bolj 

sprejemljiva in bolj zaželena. 
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Ker starejši postajajo kot starostna skupina vse številčnejši, lahko v prihodnje 

pričakujemo spremembe tudi na področju identitete starosti. Predvsem je pomembno, da 

staranje čim prej pridobi pozitivno konotacijo, ki bo bližje vzhodnjaškemu pogledu na 

starost in staranje, torej tako, ki ga bo povezovala predvsem s spoštovanjem.  

 

2.5 SODOBNA IZKUŠNJA STARANJA 

 

Če staranja ne obravnavamo kot zdravstveno ali politično-ekonomsko kategorijo in ga 

namesto tega razumemo kot kulturni proces, staranje lahko postane dinamično. » [...] če 

želimo prikazati staranje kot kulturni proces, se premikamo od pogleda, da je staranje 

nekaj, kar se ljudem zgodi, proti prepoznavanju staranja kot nekaj, v kar se morajo 

posamezniki sami vplesti.« (Gilleard in Higgs, 2000, str 13)  Tudi staranje ima potencial 

za spremembo. In želja po spremembi umestitve staranja bo vedno večja, saj se kot 

družba staramo in bodo starejši ljudje kmalu dosegli številčno kritično maso, ko jih ne bo 

mogoče obravnavati kot obrobno manjšino in sprejemati odločitev zanje, prav tako ne bo 

več mogoče socialne, zdravstvene in drugih politik načrtovati in izvajati brez njihove 

resnične aktivne vpletenosti in brez njihovega prispevka. 

Tudi evropska komisija si z različnimi dokumenti in zakoni prizadeva za vključevanje 

starejših aktivno razpravo in skupno iskanje rešitev. Predvsem opozarja na dosledno 

spoštovanje nediskriminacije starejših. Kot metodo, ki je pri usklajevanju različnih 

razprav v socialni politiki najbolj uspešna, priporočajo odprto metodo koordinacije, ki jo 

deloma uporabljamo tudi v Sloveniji (Sedmak, 2005).  

Stari ljudje so iz družbe sistemsko izključeni. Začne se zgodaj, ko odidejo v pokoj. Takrat 

izgubijo velik del svojih socialnih stikov, ki so jih imeli vsak dan s svojimi sodelavci, na 

poti v službo in iz nje. Z zapustitvijo delovnega mesta se jim zniža njihov mesečni 

prihodek, ker niso več vpeti v produktivno delo, izgubijo svoj položaj v družbi, saj niso 

več produktivni in vpeti v delo. Skupaj s to izključitvijo kopni tudi njihova politična moč, 

saj pri nas starejši nimajo posebnega prostora, ki bi jih ločeval od drugih socialno 

ekonomsko izključenih skupin ljudi. Med starejšimi je vse več revnih ljudi, ki s svojimi 

mesečnimi prihodki komaj shajajo, čeprav so se upokojili po doseženi polni delovni dobi.  
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Starejši so na ta način, ki prinaša predvsem zmanjševanje različnih dobrin in sredstev, 

izključeni zaradi socialne politike države in ne zaradi bioloških posledic staranja. 

Socialno politiko, ki ureja pravice starejših, se da spremeniti (Gilleard in Higgs, 2000 in 

Kristančič, 2005), tako kot se spreminja ostale politike. Če bi se stari ljudje angažirali in 

bi se ti širše in bolj pogosto vključili v procese aktivnega državljanstva, če bi se vpletli v 

soustvarjanje politike, katere del so, bi postopoma spreminjali svoj status.  

Družba tveganja, ki je vzniknila v 90. Letih in jo je opisal Ulrich Beck (2001), je vplivala 

tudi na dojemanje staranja in smrti. Tako kot v drugih življenjskih obdobjih se tudi v 

starosti povečuje negotovost. Negotovosti pa je v starosti bistveno več, kot v drugih 

življenjskih obdobjih. Ljudje živijo dlje kot so napovedovale predhodne projekcije 

staranja in dolgoživosti (prav tam).  

Medicina, ortopedska tehnika in druge veje rehabilitacijskih ter tehničnih strok 

napredujejo in omogočajo preživetje tudi posameznikom, ki bi pred desetletjem že 

podlegli posledicam različnih bolezni in njihovih zapletov. Tehnika omogoča daljše 

ohranjanje različnih funkcij (očala, ortopedski pripomočki, slušni aparati, zapestnice, ki 

zaznavajo padce, rdeči gumbi, prilagojeni mobilni telefoni,…).  

Smrt se zdi dlje kot kadarkoli, saj se o naravnih vzrokih smrti skoraj ne govori več, 

marsičemu se da izogniti, smrt se prestavlja naprej v nedoločeno prihodnost. Svojci zaradi 

različnih posegov, ki omilijo posledice bolezni in staranja, zaradi podaljševanja življenja 

s stalnimi odhodi v bolnišnico, kjer odpravijo akutne simptome, smrti svojih zelo starih in 

bolnih sorodnikov še ne pričakujejo, saj je umiranje v bolnišnici drugačno, kot tisto v 

domačem okolju.  

Ko človek na primer dejansko ne more več požirati, mu vstavimo cevko za hranjenje in 

podaljšujemo njegovo preživetje, a hkrati tudi trpljenje. Ko človek zaradi krhkosti telesa, 

ki ni več sposobno zadovoljivo resorbirati hranilnih snovi začne hujšati, hrani dodajamo 

visokokalorično hrano. Ta hrana v osnovi ni namenjena starejšim, so pa oni, predvsem pa 

njihovi svojci, dobri potrošniki, ki v strahu pred občutki lastne krivde delajo krivico 

lastnim bližnjim in jim, včasih s prislinim hranjenjem, podaljšujejo čas, ko je kvaliteta 

njihovega življenja padla že daleč pod nivo tistega, kar so si v življenju želeli.  

Potrošništvo spodbuja tudi starejše h kupovanju različnih dodatkov k prehrani in tako 

imenovanih bioloških preparatov, starejše pretirano usmerja k telesni vadbi, ki naj bi 
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ohranila na videz mlajše telo ter k pretirani skrbi za ustrezno prehranjevanje. V nekaterih 

državah razmišljajo, da bi različne lepotne operacije in posege, ki na videz zmanjšujejo 

posledice staranja, financirali iz javnega zdravstva. Prav tako resno razmišljajo, da bi med 

predpisana zdravila uvrstili različne hormonske in druge preparate, ki vplivajo na 

podaljšanje spolno aktivnih let v pozno starost. Zdi se, kot da bomo morda z zdravim 

načinom življenja in različnimi triki ogoljufali smrt. In tako bomo … »pustili staranje 

odprto za tiste, ki ga konzumirajo.« (Gilleard in Higgs, 2000, str. 163) 

 

2.6  MOŽNOSTI SOCIALNOPEDAGOŠKIH INTERVENCIJ NA 

PODROČJU DELA S STARIMI 

 

Burkhard Müller (2006) socialne pedagoge primerja z vodniki po divjini, ki ljudem s 

šibkimi resursi pomagajo priti skozi slabo znano pokrajino, kar je v nasprotju z naseljenci 

– specialisti, ki popolnoma obvladujejo svoje področje in se ne podajajo na izlete izven 

svojega polja vednosti. Pri poosebitvi vodnika je pomembno, da socialni pedagogi - 

vodniki, vodenim ljudem ne odvzamejo možnosti izbiranja lastnih ciljev in da sami 

posedujejo zahtevane kompetence za delo, ki presegajo le eno področje.  

Če na stroko socialne pedagogike pogledamo skozi imaginarno predstavo vodnika po 

divjini, kot to predlaga Müller, se moramo zavedati, da to delo zahteva sledeče specifične 

kompetence:« 

 vodnik po divjini ne bo zmožen kontrolirati prostorov, v katerih se bo gibal, ne 

glede na to, koliko to področje pozna; 

 ozemlje bo poznal dovolj dobro, da se ne bo izgubil niti v primeru, ko ne bo našel 

označb urejenih poti ali v primeru poslabšanja vremena; 

 najverjetneje ne bo v vsakem trenutku vedel, katero smer bi bilo najbolje ubrati, a 

bo vseeno zmožen sprejeti dobro premišljeno odločitev o naslednjem varnem 

koraku na poti; 

 takšen vodnik pri izbiranju korakov ne bo izhajal le iz svojih osebnih izkušenj in 

intuicije, temveč se bo poslužil primernih pripomočkov in tehnik (na primer 

varnostne opreme, kompasa in GPS instrumentov za določitev smeri in pozicij) ter 

v primerih preteče nevarnosti omogočil tudi direkten dostop zunanji pomoči;  
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 ob vsem tem sicer še vedno ne bo zmožen zaščititi svojih varovancev pred 

nevarnostjo in bolečino, bo pa v takšnih primerih lahko ponudil jasno sliko 

možnih sredstev, tveganj in omejitev varovanja, tako da se bodo lahko stranke 

same zase odgovorno in na podlagi zadostnih informacij odločile ali vodnika 

uporabiti in mu slediti ali ne.« (prav tam, str 150-151) 

Socialni pedagogi se večinoma še vedno največ zaposlujejo na področju dela z mladimi. 

Na področju skrbi za duševno zdravje, pri obravnavi brezdomcev in v zaporih se srečujejo 

tudi z odraslimi. Le manjše število socialnih pedagogov pa najde delo na specifičnem 

področju dela s starimi. Predvidevam da zato, ker poklic socialnega pedagoga v domovih 

za stare ali drugih javnih institucijah, ki delujejo na področju starih, ni sistemiziran, 

deloma pa verjetno tudi zato, ker se obdobju starosti in specifični problematiki, povezani 

z njim, med študijem socialne pedagogike ne posveča posebne pozornosti. Socialni 

delavci, ki so kot strokovni delavci s področja socialnega varstva večinsko zaposleni na 

področju skrbi za starejše, lahko na primer med študijem izberejo modul Socialno delo s 

starimi ljudmi (Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2016/17, b.d).  

Kljub do sedaj omejeni praksi socialnih pedagogov na tem področju, pa ni ovir, da prakse 

in stroke socialne pedagogike v prihodnje ne bi mogli uspešno razširiti tudi na to področje. 

Objektivno se kot družba staramo in ravno na področju skrbi za stare je veliko prostora za 

razvoj novih programov, pristopov in intervencij.  

Burkhard Müller kot glavne elemente in strokovne kompetence socialnih pedagogov 

izpostavlja v spodnjem odstavku povzete elemente: 

 opazovanje (predvsem opazovanje moči in potencialov posameznika, ter 

dogajanja, povezanega z izpostavljeno problematiko) 

 definiranje problemov (upoštevanje lastnih zmožnosti in možnosti nudenja 

pomoči v dani situaciji ob upoštevanju čim več vidikov in tudi omejitev, refleksija) 

 interveniranje (ko si posameznik želi posredovanja ali ko je intervencija potrebna 

zaradi reševanja težav, ključno je vzpostaviti zaupanje in najti prostor za 

posameznikov razmislek) 

 tehnike (uporaba različnih veščin dela z ljudmi in postopkov, ki so blizu kriznemu 

menedžmentu, omejevanje tveganj in postopno obvladovanje začetne negotovosti 

skupaj z obravnavanim posameznikom) (Müller, 2006) 
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Socialna pedagogika posega na različna življenjska področja posameznikov in skupin 

ljudi ter se srečuje z različnimi oblikami preobremenjenosti s trenutnimi življenjskimi 

nalogami, ki terjajo takojšnjo pozornost in obravnavo. Kot pravi Müller, gre za »de-

limitirano delo« (prav tam, str 155), ko je socialno pedagoško delo skoraj vse, ko ne 

moremo jasno prikazati meje med socialno pedagoškim delom in delom, ki ga opravljajo 

drugi strokovnjaki, saj za nobeno področje delovanja, kjer socialni pedagog neposredno 

dela z ljudmi, ne moremo z gotovostjo trditi, da ni socialno pedagoško.  

Socialno pedagoško delo temelji na aktivnem sodelovanju obravnavanih ljudi, ki jim 

socialni pedagog postopoma pomaga povečevati lastno moč, pri tem pa sodeluje z 

različnimi strokovnjaki in obravnavanega posameznika usmerja k postopnemu reševanju 

problematike na različnih področjih življenja. Socialno pedagoško delo zahteva veliko 

sodelovanja in koordinacije (prav tam). 

Na področju dela s starimi se socialni pedagog ne srečuje samo s starostnikom, pač pa 

vstopa v zapletene družinske odnose, ki jih zaznamujejo spreminjajoče se potrebe 

ostarelega člana družine. Pri nudenju pomoči starostniku prihaja socialni pedagog v 

kontakt predvsem z zdravstvenim osebjem, ki s starostnikom sodeluje na različnih 

področjih. Če star človek živi v domu za stare, se poleg običajnega zdravstveno 

negovalnega osebja dnevno srečuje tudi s fizioterapevti in delovnimi terapevti, ki mu 

pomagajo ohranjati najbolj cenjene fizične in  kognitivne funkcije. Socialni pedagog, ki je 

zaposlen v domu za stare, tako ko drugi socialni pedagogi, ki niso specialisti, deluje 

izredno interdisciplinarno, saj redno sodeluje z drugimi profili strokovnih delavcev v 

socialnem varstvu, zdravstvu in v drugih institucijah. Tako redno sodeluje z zaposlenimi 

na centrih za socialno delo, na sodišču, na policiji in v drugih inštitucijah. Sodeluje tudi s 

predstavniki civilne družbe, delavci v vzgoji in izobraževanju ter s prostovoljci. Pri 

svojem delu uporablja vse zgoraj naštete kompetence in tako kljub institucionalnem 

okolju, v katerem deluje, lahko opravlja delo vodnika po divjini, ki pomaga posamezniku 

in njegovim bližnjim sprejemati negotovost, povezano s staranjem in odhajanjem.  

Glede na napovedane zakonodajne spremembe na področju skrbi za starejše v prihodnjih 

letih, bo prostora za razvoj novih socialno pedagoških intervencij in storitev veliko. Na 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v prihodnjih 

letih stavijo na dezinstucionalizacijo, ki naj bi zajela tudi področje skrbi za starejše. Na 



37 
 

tem področju bodo v prihodnjih letih tudi črpali sredstva Evropske unije iz nove finančne 

perspektive (Strokovni posvet Dezinstitucionalizacija: izhodišča in pristopi, b.d.).   

 

MDDSZ predvideva, da bi se kapaciteta institucionalnega varstva sicer ohranila, vendar 

naj bi se del ponudbe domov moderniziral oziroma preoblikoval v skladu z izraženimi 

potrebami starejše populacije. Predvidevajo se storitve nastanitve z oskrbo v manjših 

enotah (gospodinjske skupine) in razvoj novih storitev za posebne skupine starejših 

(osebe z demenco).  Razvoj domov za stare naj bi v prihodnje stremel k preoblikovanju v 

regijske – lokalne centre, ki bodo starejšim ponujali institucionalne in skupnostne oblike 

storitev (Izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2016 – 

2018 na nacionalni ravni, 2016, b.d.).  

Podoben trend lahko zaznamo v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva 

za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13–20, 2016), ki predvideva povečanje kapacitet 

obstoječih storitev v skupnosti: 

- pomoč na domu,  

- dnevno varstvo,  

- oskrbovana stanovanja in  

- družinski pomočnik 

in razvoj novih skupnostnih oblik pomoči in podpore starejšim, da bodo ti dlje časa lahko 

ostali v domačem okolju (prav tam).   

V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 

zakonodajalec predvideva, da se bodo v okviru Mreže javne službe na področju 

socialnovarstvenih programov, izvajali sledeči programi znotraj katerih lahko razvijamo 

storitve namenjene starejšim: 

- preventivni programi,  

- informacijski in svetovalni programi ter programi telefonskega svetovanja,  

- programi koordinacije, podpore ter izvajanja pomoči in samopomoči za starejše,  

- programi zagovorništva in samozagovorništva za starejše,  

- programi regijskih medgeneracijskih središč (prav tam).  
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V okviru že predvidenih možnosti, ki jih je v različne dokumente zapisal zakonodajalec, 

je veliko prostora za inovativno socialno pedagoško prakso, ki bi lahko prispevala 

pomemben delež k razvoju področja skrbi za ranljivo skupino starejših na nacionalni 

ravni. Socialna pedagogika bi kot stroka lahko razvila nove pristope individualiziranih 

oblik pomoči starejšim, ki bi v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo dosledno vključevala 

starostnike in njihove bližnje. 

 

2.6.1 REKONSTRUKTIVNA ANALIZA ŽIVLJENJSKIH ZGODB TER 

POMEN POGOVORA  

 

V socialni pedagogiki je precej razširjeno kvalitativno raziskovanje. S kvalitativnim 

raziskovanjem se socialni pedagogi lotevamo spoznavanja različnih novih ali 

spreminjajočih se družbenih pojavov in skritih skupin ljudi ter njihovih življenjskih zgodb. 

S pomočjo kvalitativnega raziskovanja nove družbene pojave, posameznike in skupine 

spoznavamo ter sem jim kot strokovnjaki približamo in tako ustvarimo prostor za 

potencialne socialno pedagoške intervencije v njihovem okolju.  

Kvalitativno raziskovanje je sicer značilno za področja, ki jih je težje meriti s 

kvantitativnimi metodami ali za tista področja, ki jih še ne poznamo dovolj dobro in jih 

moramo definirati (Kordež in Smrdu, 2015). Za raziskovanje človeškega doživljanja pa se 

zdi kvalitativna metodologija sploh edina primerna, saj brez poglobljenega pogovora s 

posameznikom strokovnjaki ne bi imeli dostopa do notranjih vsebin posameznikovega 

doživljanja in dojemanja. Kvalitativno raziskovanje je veščina, ki jo raziskovalec 

pridobiva in kot taka ne more delovati po natančnem, vnaprej pripravljenem vzorcu ali 

receptu. Raziskovalec mora znati slediti zgodbi posameznika ali skupine, vsemu 

povedanemu in povedano sprejemati tako kot je predstavljeno. Ostajati mora brez 

predsodkov za posameznikovo pripoved in njegov pogled ter razlago oziroma 

razumevanje dogodkov. Tako je glavni instrument, s katerim raziskovalec meri, 

pravzaprav raziskovalec sam  

Pristop analize in rekonstrukcije življenjskih zgodb se je v socialno pedagogiko razširil iz  

etnometodološkega raziskovanja, ki se je nedolgo nazaj razvilo v sociologiji. S 

kvalitativnim pristopom dobimo vpogled v življenjski prostor ljudi in spoznavamo 

njihove svetove, ki so nam sicer novi in nepoznani. Za pristop rekonstruktivne analize 
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življenjskih zgodb je značilna naravnanost razumevanja pred vedenjem (Kobolt in Rapuš 

Pavel, 2006). Informacije, prejete skozi lasten jezik raziskovanih posameznikov, nam 

povedo veliko o oceni trenutne življenjske situacije posameznika, o doživljanju in 

osebnem spoprijemanju z danimi okoliščinami. Kvalitativen pristop prinaša interpretacijo 

in osmišljanje posameznikovih dejanj storjenih v preteklosti in nam omogoča 

razumevanje pomena individualnih specifičnih izkušenj, ki jih posameznik izpostavi.  

Hermenevtično-fenomenološka orientacija predstavlja socialnemu pedagogu osnovo za 

načrtovanje novih intervencij, ki temelji na razumevanju življenjskih izkušenj in okoliščin 

posameznika. Obravnavani posameznik socialnemu pedagogu torej ni le vir svoje 

življenjske zgodbe, ki kronološko in podrobno predstavi potek svojega življenja, pač pa 

obravnavani posameznik sam poda tudi razlago ter lastno razumevanje svojih specifičnih 

življenjskih odločitev ter razlago in razumevanje njihovih posledic. Socialni pedagog 

pridobljene informacije interpretira in pri tem pazi na pravilno pripisovanje pomenov 

posameznikovim izkušnjam. Orientacija zahteva empatičnega izkušenega strokovnjaka, 

ki se bo zmožen obravnavnemu posamezniku dovolj približati, da bo ustrezno in korektno 

interpretiral njegovo osebno izkušnjo ter na osnovi te interpretacije z obravnavanim 

posameznikom načrtoval ustrezne socialno pedagoške intervencije (prav tam).  

»Fenomenološki pristop se temeljno opira na oblike jezikovne interpretacije in na tem 

opisuje pomen življenjske izkušnje, hermenevtična orientacija pa izpeljuje pomene iz 

strukture uporabe jezika pri prezentaciji doživljene izkušnje«. (prav tam, str. 60)  

Proces raziskovanja skozi spoznavanje življenjske zgodbe posameznika je časovno zelo 

zamuden in kot tak ni primeren za vsakodnevno prakso. V socialni pedagogiki je širše 

razvit in uporabljen Integrirani model sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja, ki 

zajema sledeča načela dela in teoretske koncepte:« 

1. delovanje v življenjskem prostoru  

2. sodelovanje uporabnikov  

3. sodelovanje strok, kar omogoča celostno razumevanje, ter 

4. krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja.« (prav tam, str. 62) 

Gre torej za partnerski odnos z uporabnikom, kjer spoštujemo prostovoljnost in 

posredujemo v posameznikovem vsakodnevnem naravnem okolju. Uporabniki sodelujejo 

enakopravno in nastopajo kot strokovnjaki za lastno življenje, vse poteka v dogovoru z 
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uporabnikom ob spoštovanju njegovega mnenja in njegovih odločitev. Pri reševanju 

zapletenih problemskih situacij sodelujejo strokovnjaki z različnih področij in se med 

seboj uskladijo ter tako delujejo čim bolj celostno.  

Krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja poteka v štirih korakih, pri katerem pri 

prvem izhajamo iz ocene življenjskega položaja in problemske situacije, v kateri se 

nahaja uporabnik, predvsem z vidika ocenjevanja, kaj se v trenutni življenjski situaciji da 

storiti. V drugem koraku integriramo informacije in povzamemo svoje razumevanje 

situacije. Pri tem smo pozorni na to, kdo vse je vključen v trenutno situacijo ali 

problematiko in kje ali kdo predstavlja vire moči. V tretjem koraku načrtujemo 

posamezne ukrepe in intervencije ter razdelimo posamezne naloge glede na kompetence 

posameznikov, ki sodelujejo v timu. Potrebno je oceniti prioritete in poleg etičnih načel 

skrbno paziti, da posameznik ohrani in pridobi čim več moči pri spoprijemanju z dano 

situacijo, da se z intervencijo okrepi. V četrtem koraku izvedemo načrtovane ukrepe in 

intervencije, ter jih hkrati že analiziramo z namenom evalvacije in nadaljnje dopolnitve 

ter izboljšave intervencij in ukrepov. Tako vstopimo v nov krog ocenjevanja 

spremenjenega življenjskega položaja posameznika, ki je bil vključen v intervencije (prav 

tam).  

V času negotovosti, ki postaja edina konstanta našega bivanja, se zdi, da je socialno 

pedagoška diagnostika, ki temelji na pogovoru in stalnem  preverjanju razumljenega zelo 

primerna za uporabo. Prav tako je potrebno z vključenim uporabnikom ali skupino 

uporabnikov stalno preverjati ustreznost načrtovanih intervencij, da bodo s strani 

vključenih uporabnikov sprejete. Kot pravi Špela Razpotnik, …«postane predmet našega 

opazovanja namesto uporabnika kar naša konverzacija z njim, interakcija med nama, ki jo 

v danem trenutku soustvarjava. To je edina realnost do katere imava hkrati neposreden 

dostop.« (Razpotnik, 2006, str. 74)  

Socialno pedagoške intervencije posegajo v posameznikovo življenje, v njegov vsakdan 

in brez neposrednega, bližnjega spoznavanja tega življenja, težko načrtujemo intervencije, 

ki bi bile korektno ukrojene za posameznika. Do posameznika pa ne moremo priti brez 

pristne medsebojne interakcije, pogovora, skozi katerega posameznik prispeva svoje 

videnje situacije, predstavi svojo realnost in na ta način sooblikuje tudi nadaljnje 

intervencije (prav tam).   
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Osrednja tema mojega raziskovanja je doživljanje zadovoljstva v starosti. Zanimajo me 

življenjske zgodbe posameznikov, ki so doživeli visoko starost, njihove izkušnje, ki so jih 

pridobili in uporabili v življenju, ter njihov pogled na zadovoljstvo v življenju in v 

starosti. Tako kot v drugih obdobjih v življenju  tudi v starosti želimo občutiti 

zadovoljstvo. To področje je razmeroma slabo raziskano, saj pri nas še ni bilo raziskave, 

ki bi bila usmerjena v razumevanje zadovoljstva starih ljudi, bom skozi poglobljen 

pogovor z izbranimi starimi ljudmi obeh spolov in kasnejšo analizo skušala izluščiti 

elemente, ki so potrebni za doživljanje zadovoljstva v starosti. 

Staranje kot proces bo predvidoma kmalu prišlo v osrednje zanimanje raziskovalcev, saj 

bo v modernem življenju kmalu pridobilo, ali pa že pridobiva, glavno vlogo (Gilleard in 

Higgs, 2000). V Sloveniji in tudi drugod v Evropi se prebivalstvo hitro stara in populacija 

starih ljudi se povečuje. Kljub temu, da je v tej starostni skupini več ljudi kot kadarkoli, in 

da skupina beleži občutno rast že od povojnih časov, je raziskav, povezanih z 

zadovoljstvom v starosti tudi v svetu zelo malo. Nasprotno pa statistično dobro 

spremljamo dohodke starejših prebivalcev, zdravstvene težave, s katerimi se srečujejo, 

vzroke smrti in tudi stopnjo tveganja revščine (Vertot, 2010).  

V raziskavi sem izvedla polstrukturirane poglobljene intervjuje s starostniki, ki so 

predstavili svoj pogled na lastno življenje in staranje. Zanimala me je njihova življenjska 

zgodba, izpostavljene izkušnje, njihov pogled na zadovoljstvo v življenju in na staranje na 

splošno. V raziskavo sem vključila dva starostnika, ki bivata v domu starejših občanov, 

dva starostnika, ki bivata skupaj v oskrbovanem stanovanju in dva starostnika, ki kljub 

visoki starosti bivata samostojno. V raziskavi sem ugotavljala, ali med starostniki, ki 

bivajo v različnih okoljih, obstaja razlika v zadovoljstvu, ki ga občutijo v pozni starosti. 

Iz pripovedi sem poskusila izluščiti elemente zadovoljnega staranja vključenih in jih 

interpretirali s pomočjo zaupanih individualnih življenjskih zgodb. Rezultate bom v 

zaključku primerjala s podobnimi raziskavami v tujini.  

 



42 
 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj raziskave je skozi poglobljene pogovore pridobiti vpogled v doživljanje zadovoljstva 

posameznih starostnikov, ki so vključeni v raziskavo. Starostnikom, ki sem jih povabila k 

sodelovanju v raziskavi, sem se morala ustrezno približati in jih nagovoriti na tak način, 

da so mi bili pripravljeni zaupati svojo življenjsko zgodbo in z mano spregovoriti dovolj 

poglobljeno in iskreno o svojem pogledu na lastno preteklo in sedanje življenje. Skozi 

pogovor sem skušala spoznati njihov življenjski nazor in opredeliti izkušnje, ki so bile 

zanje v življenju najtežje, saj sem predvidevala, da bom našla povezavo med 

(ne)doživljanjem zadovoljstva v starosti in posameznikovim življenjem. Zanimalo me je, 

kako so prebrodili najtežje trenutke, kakšna je bila njihova strategija, kakšen je njihov 

uspešen način spoprijemanja s težavami, kje so črpali svojo moč, ki so jo potrebovali za 

življenje, kakšno vlogo so v njihovem življenju imeli soljudje, s katerimi so prihajali v 

interakcije. Prosila sem jih tudi, da mi povedo, na kaj so v svojem življenju najbolj 

ponosni in zakaj. 

K sodelovanju sem povabila dva starostnika, ki že več let bivata v domu starejših 

občanov, saj potrebujeta stalno pomoč druge osebe, dva starostnika, ki skupaj bivata v 

oskrbovanem stanovanju in potrebujeta nekaj pomoči drugih, ter dva starostnika, ki živita 

sama in pomoč drugih potrebujeta samo občasno.  

Med raziskavo sem sledila sledečim raziskovalnim vprašanjem: 

 Kakšen je pomen doživljanja neodvisnosti in kontrole nad svojim trenutnim 

življenjem (živim kot sam želim, lahko si privoščim svoj način življenja, lahko 

izbiram) za doživljanje zadovoljstva v življenju? 

 Kakšen je pomen prisotnost bolezni  (v starosti) za trenutno oceno zadovoljstva v 

življenju? 

 Kakšen je pomen samoocene socialne vključenosti (družba, obiski, prijatelji, 

sorodniki) za doživljanjem zadovoljstva v življenju? 

 Kakšen je pomen psihičnih težav in težav s spominom za oceno zadovoljstva? 

 Kakšen je pomen mesta bivanja (dom starejših, oskrbovano stanovanje, dom) za  

doživljanje zadovoljstva? 
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Cilj naloge je spoznati ovire, na katere naletijo stari ljudje pri iskanju zadovoljstva v 

zadnjem življenjskem obdobju. Ugotavljala sem tudi, ali je doživljanje zadovoljstva v 

pozni starosti sploh mogoče brez navezave na prejšnja življenjska obdobja.  

Ko bom v nalogi spoznala elemente zadovoljstva in izpostavljene ovire, ki so jih 

predstavili v raziskavo vključeni starostniki, bom poskušala načrtovati socialno 

pedagoške intervencije, ki bi jih lahko izvedli v njihovem življenjskem okolju in ki bi  

prispevale k povečanju njihovega zadovoljstva v starosti. 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP   

 

V nalogi sem uporabila polstrukturiran intervju (Priloga 1, poglavje 5.1), ki vsebuje 

enaintrideset vprašanj, ki so oblikovana na osnovi teoretično pridobljenega znanja o 

staranju in doživljanju zadovoljstva v starosti. Vprašanja so nanizana tako, da spodbujajo 

pripoved posameznikove življenjske zgodbe. Vse intervjuvance sem namreč v začetku 

pogovora prosila, da mi po svojih besedah opišejo svojo življenjsko zgodbo od otroštva 

do starosti. Sproti sem jim ob primernih trenutkih postavljala dodatna, podrobnejša 

vprašanja. Skozi intervju sem pridobila podatke o posameznikovem načinu življenja, 

njegovi oceni socialne vključenosti in potrebe po vključevanju, podatke o večjih stresnih 

dogodkih v njihovem življenju in načinu spoprijemanja z njimi, o doživljanju samega 

sebe, samosprejemanju, osebnem doživljanju zadovoljstva v življenju, …) Vprašanja sem 

prilagajala glede na poudarke v pripovedi posamezne življenjske zgodbe in sproti pri 

sogovornikih preverjala razumevanje povedanega.  

Skozi raziskavo sem ohranjala lastno radovednost in odprtost za nepričakovane, nove 

spremenljivke, ki ju svetujeta Kordeš in Smrdu (2015). Tako sem intervjuvancem 

postavljala različna dodatna vprašanja, ki so osvetlila nova zanimiva dejstva, ki jih pred 

izvedbo intervjuja nisem pričakovala in jih nisem vključila v standarden nabor vprašanj 

polstrukturiranega intervjuja. Poleg podatkov, pridobljenih v intervjujih, ki sem jih 

snemala na diktafon, sem pri interpretaciji upoštevala še vse morebitne druge podatke, ki 

sem jih pridobila z opazovanjem ali od drugih oseb, s katerimi sem prišla pri izvedbi 

intervjuja v kontakt. 
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Vse vključene sem vprašala ista vprašanja, vendar sem se prilagodila toku zgodbe in od 

nekaterih izvedela več. Ko sem naletela na zanimive podatke, sem sogovornike 

spodbudila k razširitvi zgodbe in na ta način tudi prispevala k postopnemu širjenju 

vednosti o raziskovalnem problemu, kot pravi Mesec (1998). S polstrukturiranim 

intervjujem sem poskusila vzdrževati fokus pripovedi in pozornost vključenih.  

Kot pravi Mesec (prav tam), je za metodologijo raziskave med drugim pomembna tudi 

interakcija med intervjuvancem in raziskovalcem ter vloga raziskovalca, ki v kvalitativni 

raziskavi predstavlja tudi instrument. Vsi intervjuji so potekali v življenjskem okolju 

intervjuvancev, za kar menim, da je bistveno prispevalo k sproščenosti intervjuvancev in 

posredno k bolj poglobljenim pogovorom.   

 

3.4 VZOREC 

 

V priložnostni vzorec je vključenih šest starostnikov, ki so po spolu uravnoteženi. Za 

uravnoteženost po spolu sem se odločila kljub dejstvu, da moški v Sloveniji umirajo 

bistveno prej kot ženske - nekaj več kot 9 let, in jih je tako v raziskovani starostni skupini 

bistveno manj (Vertot, 2010). Vključila sem starostnike, ki so starejši od 75 let in so 

psihofizično sposobni za sodelovanje v intervjuju ter motivirani za pogovor o poteku 

svojega življenja. V raziskavo sem vključila
1
: 

 dva starostnika, žensko, staro 81 let in moškega, starega 80 let, ki že več let 

bivata v domu za stare in še sama odločata o vseh zadevah, ki so zanju 

pomembne, vendar potrebujeta različno vrsto pomoči osebja v domu in svojih 

sorodnikov in prijateljev;  

 dva starostnika, ženo – 75 let in moža – 82 let, ki skupaj bivata v oskrbovanem 

stanovanju in potrebujeta občasno pomoč drugih ter koristita stanovanje, ki je 

brez arhitektonskih ovir in tako prilagojeno uporabi starejšemu človeku; 

                                                           
1

 V poglavju 3.4, kjer navajam socialnodemografske podatke o intervjuvancih, 

posameznikov nisem označevala z imeni, da bi tako zaščitila njihovo anonimnost. Imena 

sem sicer spremenila, vendar bi z uporabo imen v tem razdelku vseeno omogočila 

povezovanje socialnodemografskih podatkov z osebnimi pripovedmi in tako povečala 

možnost neželene identifikacije oseb. 
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 dva starostnika, žensko staro 93 let in moškega starega 87 let, ki bivata sama in 

občasno potrebujeta pomoč patronažne sestre ali svojcev in koristita različne 

oblike pomoči, ki so na voljo starejšim ljudem, da lahko čim dlje bivajo v svojem 

domačem okolju. Na primer patronažno službo, pomoč na domu, dostavo kosil na 

dom.  

Vključeni intervjuvanci so si bili med seboj različni tudi po svojem stanu. Ena 

intervjuvanka ni bila nikoli v življenju poročena. Ena intervjuvanka in en intervjuvanec 

sta bila v času intervjuja že vdovca, gospa je vdova že več desetletij, gospod leto in pol. 

En intervjuvanec je bil razvezan že več desetletji in njegova bivša žena je pokojna. 

Intervjuvani par je v zakonski zvezi že več kot petdeset let. 

Vsi intervjuvanci so imeli precej resne zdravstvene težave, s katerimi so se spoprijemali v 

času intervjuja. Dva izmed njih sta imela rakavo obolenje in sta bila vključena v proces 

zdravljenja. Vsi, razen enega, ki je še imel izpit za avto in je avto tudi vozil, kadar ni bil 

vključen v agresivno zdravljenje, so bili gibalno ovirani in so uporabljali za hojo, gibanje 

ali transport različne ortopedske pripomočke.  

Vsi intervjuvanci so imeli v času intervjuja redne stike s prijatelji in različnimi 

družinskimi člani. Nihče ni bil socialno izoliran. Vsi intervjuvanci so potrebovali občasno 

ali redno pomoč tretje osebe, na primer patronažne sestre, socialne oskrbovalke, 

nedefinirane pomočnice, osebja doma, da so lahko ohranjali zase zadovoljivo raven 

samostojnosti.  

Izobrazbena struktura intervjuvancev je bila različna. Ena intervjuvanka je dokončala štiri 

razrede osnovne šole, potem se je njeno šolanje prekinilo zaradi vojne. Ena intervjuvanka 

je zelo uspešno dokončala osnovno šolo, kasneje pa ni mogla nadaljevati šolanja v 

meščanski šoli, ker je bila vpis tako velik in so imeli prednosti otroci, ki še niso imeli 

osnovne šole. Tudi njeno nadaljnje šolanje je zmotila vojna. Eden intervjuvanec je 

dokončal osnovno šolo, po vojni ni mogel nadaljevati šolanja, ker kot otrok iz 

domobranske družine ni imel prednosti pri vpisu. Kasneje je dokončal šolo za prometnika 

pri železnici. Eden je dokončal srednjo pomorsko šolo, bil je strojnik. Ena intervjuvanka 

je končala srednjo trgovsko šolo. Samo eden intervjuvanec je imel dokončano višješolsko 

izobrazbo. Gospod jo je pridobil po vojni na ljudski univerzi, ki jo je obiskoval iz 

lastnega interesa ob redni službi.  
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Nobeden izmed anketirancev ni poročal o trenutnih finančnih težavah, tudi ob obisku ni 

bilo videti, da bi kdo izmed anketirancev živel pod pragom revščine. Kot tveganje 

revščine se v Sloveniji ocenjuje dohodek, ki je manjši od » 60% mediane razpoložljivega 

dohodka na ekvivalentnega člana gospodinjstva….« (prav tam, str. 57). 

Starostnike sem k sodelovanju pridobila z osebnim in ustnim povabilom. Vsi 

intervjuvanci so v raziskavi sodelovali prostovoljno in so bili za sodelovanje osebno 

motivirani. Pri nagovarjanju bodočih intervjuvancev mi je bilo v veliko pomoč 

poznavanje okolja doma starejših občanov in predhodno poznavanje populacije starejših 

ljudi. V domu za stare sem k sodelovanju osebno povabila dva stanovalca, s katerima sem 

imela že predhodne stike in sem z njima v predhodnih kontaktih že vzpostavila osnovno 

medsebojno zaupanje in delovni odnos. Podobno sem si pri navezovanju stika s 

starostniki, ki bivajo v oskrbovanem stanovanju, pomagala s posredovanjem sodelavcev, 

ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo v oskrbovanih stanovanjih. Nekaj starostnikov so 

nagovorili k sodelovanju, kasneje pa sem stik z njimi nadaljevala po telefonu. Pri 

navezovanju stikov v domačem okolju mi je pomagala patronažna sestra, ki je na terenu 

vprašala izbrane starostnike, za katere je menila, da so v dovolj dobri psihofizični 

kondiciji in da bi se bili pripravljeni pogovarjati, če so pripravljeni sodelovati v raziskavi 

na način pogovora o svojem življenju. Tiste, ki so v sodelovanje privolili, je prosila za 

telefonske številke, da je lahko sledilo moje nadaljnje osebno dogovarjanje po telefonu.  

Vzorčenje je bilo priložnostno. Že to, da so intervjuvanci dosegli visoko starost, lahko 

razumemo kot osnovni izločitveni kriterij, nadalje pa se je kot pomembnejši izločitveni 

kriterij v tej starostni skupini pokazala tudi psihofizična sposobnost za sodelovanje v dlje 

časa trajajočem usmerjenjem pogovoru. Če je imel potencialni kandidat na primer 

resnejše težave s sluhom, ga nisem mogla uvrstiti med intervjuvance, saj medsebojna 

komunikacija ni stekla zadovoljivo in se je pokazalo preveč težav pri medsebojnem 

razumevanju v tako dolgem pogovoru.  Pri iskanju moškega sogovornika v domu za stare 

je bil izbor možnih kandidatov zelo ozek, saj je bila večina starejših moških, ki bivajo v 

izbranem domu za stare, nezmožna za tako dolg pogovor. Večina zaradi kombinacije 

upada različnih psihofizičnih sposobnosti, nekateri pa zaradi kognitivnih težav, ki so 

povezane predvsem z izgubo spomina in orientacije v času in prostoru.  
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3.5 OPIS ZBIRANJA PODATKOV IN UPORABLJENIH INSTRUMENTOV 

V RAZISKAVI 

 

Podatke sem zbirala z izvajanjem polstrukturiranih intervjujev (glej prilogo 1, poglavje 

5.1). Polstrukturiran intervju je vseboval enaintrideset vprašanj s podvprašanji, ki so se 

nanašala na posameznikovo življenje vse od rojstva do življenja v sedanjem trenutku. 

Vprašanja, ki sem jih vključila v intervju, so skladna s teoretičnimi in raziskovalnimi 

usmeritvami naloge in so bila pripravljena tako tudi z namenom, da bodo rezultati 

primerljivi s podobnimi, že izvedenimi raziskavami v tujini. Vprašanja sem oblikovala 

tako, da se tematsko povezujejo. Na ta način sem pri vseh vključenih intervjuvancih 

pridobila podatke z vseh področij, tudi če niso odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. 

Intervjuju sem dodala še dvaintrideseto vprašanje, ki se je nanašalo na pričakovanja, ki so 

jih starostniki nedvomno imeli pred dogovorjenim pogovorom in se je glasilo: »Se vam 

zdi še kaj pomembno povedati, pa vas po tem nisem vprašala?« Vprašalnik sem 

predhodno preizkusila v intervjuju z osemdesetletnikom, predvsem njegovo razumljivost 

in ustreznost pozicije posameznih vprašanj za potek celotnega pogovora.  

Instrument sem predstavljala tudi raziskovalka, saj sem predhodno pripravila raziskovalna 

vprašanja in sem tekom intervjujev sledila specifičnim temam, ki sem je zajela z njimi. 

Raziskovalka sama sem s svojimi preteklimi izkušnjami in pričakovanji, ki sem jih je 

vnesla v same pogovore, vplivala na vsebino, predvsem pa na poglobljenost posamezne 

teme. Zaradi predhodnih izkušenj zbiranja podatkov s pomočjo intervjujev in predhodnih 

izkušenj kvalitativne analize podatkov sem bila dobro pripravljena in sem sledila toku 

pripovedi intervjuvancev ter sem ostajala odprta in pozorna na morebitna nova dejstva in 

spoznanja. Z usmerjanjem pogovora sem se izognila nekaterim, za raziskavo postranskim 

temam, ki so jih samoiniciativno izpostavili intervjuvanci. S svojimi izkušnjami in 

pridobljenim teoretičnim znanjem sem vplivala tudi na deskriptivno obdelavo podatkov in 

na interpretacijo analiziranih podatkov.  

Pred vsakim pogovorom sem se predstavila, prav tako sem predstavila namen zbiranja 

podatkov. Predstavila sem način zbiranja podatkov – snemanje z diktafon in ponovno 

povedala, kako dolgo bo predvidoma trajal pogovor. Vsi intervjuvanci so izrazili skrb, da 

morda ne bodo znali odgovoriti na vsa vprašanja in s tem ne bodo mogli v zadostni meri 

pomagati pri raziskavi. Skrbelo jih je, ali so dovolj dobri za sodelovanje v raziskavi, in ali 

lahko povedo kaj zares uporabnega. Ko sem izpostavila, da se bo pogovor vrtel samo 
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okrog njihovega življenja in da bodo lahko povedali o svojih izkušnjah in doživetjih po 

svojih lastnih besedah in toliko, kot bodo želeli, so se vsi vidno sprostili in pomirili. 

Videti je bilo, da so se nekateri vnaprej pripravili in so postregli z zelo natančnimi podatki 

o svojem otroštvu in službovanju, zato je sproščen pogovor stekel šele nekoliko kasneje. 

Vsi intervjuvanci so bili zadovoljni, da me zanima njihova življenjska zgodba, ki so jo 

vidno radi pripovedovali. 

Vse pogovore sem snemala na diktafon in jih čim hitreje po intervjuju dobesedno 

prepisala ter s tem pripravili za nadaljnjo obdelavo. Nekateri intervjuvanci so namreč 

govorili zelo tiho in manj razumljivo in je bil zato nujen čim hitrejši zapis, ko je bil 

intervju še svež v spominu. S sprotnim pretipkavanjem sem bogatila tudi svoje vedenje o 

raziskovalni temi in sem zato v vsakem naslednjem intervjuju še boljše in bolj usmerjeno 

zastavljala vprašanja. Ob vsakemu intervjuju sem poleg pogovora pripravila tudi zapiske, 

kamor sem zapisala vsa dejstva, ki so se mi med samim intervjujem in pred tem med 

dogovarjanjem za sodelovanje zdela pomembna. Tudi med prepisovanjem intervjuja sem 

zabeležila tempo pogovora, morebitne presledke v pogovoru, vstajanje ob intervjuju, 

izraze neverbalne komunikacije in uporabljene medmete ter izraze čustev, saj so ti 

vplivali tudi na potek pogovora ali na smer intervjuja. Na kakšno izmed vprašanj mi 

nekateri intervjuvanci namreč niso znali odgovoriti ali pa jih je vprašanje čustveno 

razburilo. Pri interpretaciji pogovorov so bili v veliko pomoč tudi zvočni zapisi 

intervjujev, ki so omogočili pristnejše razumevanje pogovorov in ponovno presojo 

pravilne interpretacije zapisanega gradiva. 

Intervjuje sem izvedla v domačem okolju sodelujočih, kamor sem se povabila po telefonu 

in se predhodno z intervjuvanci uskladila za primerno uro in dan osebnega obiska. Pri tem 

sem se popolnoma prilagodili intervjuvancem, kar je pomenilo, da sem za izpeljavo vseh 

pogovorov potrebovala dober mesec dni, saj so bili nekateri intervjuvanci med 

prvomajskimi prazniki na dopustu, na kar pred začetkom intervjujev nisem računala. 

Pogovori so trajali različno dolgo, od trideset minut, kolikor je trajal najkrajši pogovor, pa 

do ure in dvaintrideset minut, kolikor je trajal zadnji, najdaljši in najmanj fokusiran 

pogovor. Primer intervjuja kaže priloga 2 (poglavje 5.2). 
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3.6  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV IN PRIKAZOVANJA 

UGOTOVITEV 

 

Intervjuje sem dobesedno prepisala in shranila zvočne posnetke intervjujev, ki so mi 

pomagali pri kasnejši analizi. Intervjuje sem večkrat prebrala in poslušala. Ob branju in 

poslušanju sem si delala zapiske in označila opažene povezave z izbranimi teoretičnimi 

predpostavkami, ki so opisane v teoretičnem delu naloge. Posebno pozornost sem 

posvetila temam, ki so vsebovale odgovore na predhodno zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Pri obdelavi intervjujev sem uporabila odprto kodiranje pridobljenih podatkov 

ter na osnovi tega z združevanjem kod in razvrščanjem pojmov oblikovala skupne 

kategorije. Primer kodiranja na izseku enega intervjuja kaže priloga 3 (poglavje 5.3).  

Pri kodiranju sem uporabila induktivni in deduktivni pristop (Vogrinc, 2008) kodiranja, 

saj sem zaradi uporabe polstrukturiranega intervjuja, ki je bil pripravljen na podlagi 

teoretičnih spoznaj, pričakovala pojav določenih kod in kategorij v analiziranem besedilu 

(npr. kategorija zadovoljstvo v življenju  ali upokojitev kot prelomnica). Med samo 

analizo gradiva, ki je delno potekala istočasno kot zbiranje podatkov, pa sem z 

induktivnim pristopom prišla do novih kod in posledično kategorij, (npr. vojna ali 

odhajanje), saj sem z intervjuji pridobila nove podatke, ki so me zanimali in jih 

predhodno nisem mogla predvideti.  

V nadaljevanju so v poglavju 3.7 rezultati in ugotovitve prikazani v naslednjem zaporedju: 

- Najprej (v poglavju 3.7.1) je predstavljenih 12 kategorij, do katerih me je privedla 

analiza. Kategorije na kratko vsebinsko opredelim. 

- V poglavju 3.7.2 posamezne kategorije podrobneje predstavim z izborom citatov 

iz intervjujev. Citati iz intervjujev so označeni v celotnem empiričnem delu s 

poševno pisavo (za razliko od teoretičnega dela, kjer so označeni z narekovaji).  

- Analizo vsake kategorije uvaja grafična shema, ki prikazuje, s katerimi drugimi 

kategorijami se je obravnavana kategorija povezovala. Ta izraz pomeni, da so 

intervjuvanci v svojih pripovedih sami povezovali vsebine iz dveh ali več 

kategorij.  V teh shemah je v likih, (ki so običajno zaokroženi pravokotniki ali 

krogi) navedeno ime kategorije in njena zaporedna številka (navedena v poglavju 

3.7.1). 



50 
 

- Na koncu obravnave vsake od kategorij je moj kratek povzetek vsebine 

odgovorov, ki sem jih uvrstila v to kategorijo. 

- V poglavju 3.7.3 dajem – na osnovi ugotovitev iz obravnave posameznih kategorij 

–celovitejše odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

- Poglavje 3.7.4 se ukvarja z načrtovanjem pomoči oz. z vsebino morebitnih 

strokovnih intervencij.  Te sem načrtovala le za enega intervjuvanca, ki je edini 

izražal precejšnje nezadovoljstvo s trenutnim stanjem. To poglavje predstavlja – 

na primeru ene osebe – možen nabor oblik strokovnih podpor. 

- Na osnovi empiričnih ugotovitev razvijam tudi predloge za razvoj stroke in prakse, 

ki pa so prikazani v naslednjem, zaključnem poglavju. 

 

 

3.7 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

3.7.1 KATEGORIJE 

 

Iz analize intervjujev -  kodiranja, sem izluščila dvanajst  kategorij, ki zaobjamejo 

življenjsko zgodbo intervjuvancev in so po zaporednem vrstnem redu podrobneje 

predstavljene v naslednjem poglavju. Kategorije in njihovo povezovanje z ostalimi 

kategorijami je prikazano tudi grafično. 

1. OTROŠTVO IN ŠOLANJE   

Kategorija zajema opis otroštva, ozadje in predstavitev matične družine ter njenih 

članov in šolanje ter z njim pomensko povezana dogajanja, ki so intervjuvance 

zaznamovala v njihovem življenju.  

 

2. SLUŽBA IN NJEN POMEN V ŽIVLJENJSKI ZGODBI  

Kategorija zajema predstavitev življenjskega obdobja, ki ga je zaznamovala 

služba. Intervjuvanci predstavijo, kaj so poklicno delali v življenju in kaj jim je 

vključenost v službo prinašala, včasih tudi odvzemala, ter kaj jim je služba in 

status, povezan z njo pomenila.  

 

3. DRUŽINA IN/ALI OSTALI POMEMBNI ODNOSI Z DRUGIMI 
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Kategorija obsega predstavitev družine, ki so jo ustvarili intervjuvanci in odnosov 

v tej družini v najširšem pomenu besede. Zajema tudi predstavitev drugih 

pomembnih oseb v življenju intervjuvancev in predstavitev njihovega vpliva na 

življenje in razmišljanje intervjuvancev. 

 

4. PROSTI ČAS IN HOBIJI 

Kategorija zajema prostočasne aktivnosti in hobije, ki so jih negovali vključeni 

intervjuvanci. Zajame doživljanja in zadovoljstvo, ki so jih vnašali hobiji v 

vsakdan intervjuvancev. 

 

5. UPOKOJITEV KOT PRELOMNICA 

V kategoriji so zajeti opisi doživljanja upokojitve, priprav na upokojitev in 

občutkov, povezanih s prehodom v novo življenjsko obdobje, ki je močno 

spremenilo dotedanje življenje intervjuvancev. 

 

6. OPREDELITEV STAROSTI NA SPLOŠNO IN PREDSTAVITEV LASTNE 

IZKUŠNJE STARANJA 

Kategorija zajema individualen pogled na starost na splošno, opis pogleda na 

starost v slovenski družbi in povsem intimno predstavitev lastnega staranja in 

sprememb, ki jih staranje prinaša v življenje intervjuvancev. 

 

7. ZADOVOLJSTVO V ŽIVLJENJU 

Kategorija zajema opise zadovoljstva v življenju intervjuvancev in predvsem 

predstavitev razlogov za doživljanje zadovoljstva. Zajema tudi opredelitev do 

lastnega doživljanja zadovoljstva v starosti in do možnosti za doživljanje 

zadovoljstva v starosti.  

 

8. PONOS IN USPEH V ŽIVLJENJU 

Kategorija obsega opise življenjskih dosežkov, na katere so ponosni intervjuvanci 

in predstavitev elementov, ki so povezani z doživljanjem uspeha v življenju 

intervjuvancev.  

 

9. NAJTEŽJI TRENUTKI IN SPOPRIJEMANJE Z NJIMI 
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Kategorija zajema opise najtežjih življenjskih preizkušenj, ki so jih doživeli 

intervjuvanci tekom svojega življenja in načinov ter strategij spoprijemanja s temi 

preizkušnjami in vsemi nadaljnjimi. 

 

10. VOJNA 

Kategorija zajema izkušnje iz druge svetovne vojne in doživljanje vojnega časa, ki 

je zaznamovalo intervjuvance in njihovo nadaljnje življenje. 

 

11. SAMOPREZENTACIJA 

Kategorija zajema samoopise intervjuvancev, prikazane skozi njihova dejanja, 

opise ravnanj in doživljanj sveta okoli sebe.  

 

12. ODHAJANJE 

Kategorija zajema pojavljanje odhajanja in želje po odhodu  ter  bližino smrti v 

pripovedi intervjuvancev. Zajema tudi gerotranscedentalne izkušnje 

intervjuvancev.  

 

3.7.2  SINTEZA IN PREDSTAVITEV SPOZNANJ KVALITATIVNEGA 

RAZISKOVANJA  

 

Skozi dvanajst kategorij, ki sem jih po pojavnosti v vseh intervjujih oblikovala iz 

kodiranih podatkov, bom predstavila pripoved vseh intervjuvancev in jih skozi 

predstavitev kategorij smiselno povezala. Iz analize se je izkazalo, da je jedrna kategorija 

ali jedro, kot to poimenujejo Vogrinc (prav tam) in Kordeš in Smrdu (Kordež in Smrdu, 

2015), deseta kategorija, ki sem jo poimenovala Vojna. Ta kategorija se namreč dotika 

velikega števila ostalih kategorij (število povezav) in tudi intervjuvanci se ob različnih 

razlagah življenjskih dogodkov zelo pogosto vračajo k tej temi. Kljub zasnovi 

polstrukturianega intervjuja v katerem me je najbolj zanimalo doživljanje zadovoljstva v 

življenju starih ljudi, je intervjuvance vojni čas tako močno zaznamoval, da je prisoten v 

najrazličnejših področjih njihovega življenja. Kategorija vojna se povezuje s  kar šestimi 

drugimi kategorijami. Kategorija se je iz besedila oblikovala s pomočjo induktivnega 

pristopa. Iz besedila sta se z induktivnim pristopom izluščili tudi enajsta in dvanajsta 

kategorija Samoprezentacija in Odhajanje.  
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V grafičnem prikazu so posamezne kategorije za lažje razumevanje označene tudi z 

zaporednimi številkami in sicer v istem vrstnem redu, kot so predstavljene prvič, v 

poglavju 3.7.1.  Velikost samih krogov in pravokotnikov ali velikost črk v grafičnem 

prikazu je za vsebino posamezne kategorije nepomembna. 

 

Kategorija 1: Otroštvo in šolanje  

 

Slika 2: Povezovanje vsebin iz kategorije Otroštvo in šolanje z vsebinami iz drugih kategorij 

V kategoriji so izpostavljeni družinske dejavniki, ki so vplivali na kasnejši osebni razvoj 

intervjuvancev. Predstavila bom tudi opise šolanja, ki se povezujejo s kasneje 

izpostavljenimi temami in nadaljnjo potjo intervjuvancev. Večina intervjuvancev je bila v 

času šolanja še v matični družini. 

Intervjuvanci so predstavili svojo družino in status družine, v kateri so se rodili. 

Predstavili so rojstne kraje in razložili okoliščine, povezane z njihovo družino. Povedali 

so, koliko sorojencev so imeli in kako so ti vplivali na njihovo življenje ali kakšno mesto 

so zasedli v njem. S predstavitvijo otroštva intervjuvancev bomo dobili vpogled v 

časovno oddaljenost njihovega otroštva in v popolno drugačno družbeno in zgodovinsko 

ozadje, v katerem so se rodili. Vpogled v pomanjkanje in ostre pogoje življenja nam 
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omogoča razumevanje kasnejše opise zadovoljstva v življenju, ki jih kot osrednjo temo 

naloge obravnavamo v 7. kategoriji, ki sem jo poimenovala Zadovoljstvo v življenju. 

Intervjuvanci so z opisom matične družine ilustrirali izredno težke čase v katerih so živeli.  

France predstavi boj staršev za preživetje družine. Iz kasnejše pripovedi lahko razberem, 

da so bili prav mamina pokončna drža, njen ponos in nepopustljivost tisto, kar je prenesla 

na sina in je bilo kasneje ključno za oblikovanje Francetovega svetovnega nazora. 

Rojen sem leta '35 v delavski družini v Ljubljani. Oče je bil po poklicu klepar, mati 

gospodinja oziroma brez izobrazbe. Ker je bilo to obdobje v času pred drugo svetovno 

vojno, je bil od 36. do 41. leta oče praktično brez službe, oziroma vsako leto na orožnih 

vajah. Preživljali smo se težko, mama s priložnostnimi deli, oče tudi, se pravi takrat, 

kadar je bil doma in ni bil na orožnih vajah.  Kadar je bil na orožnih vajah (po nekaj 

mescev naenkrat), je dobil neko nadomestilo, mislim, da dinar na dan… Imam brata, tako 

da sva bila dva otroka z materjo brez zaposlitve in nas je pravzaprav preživela s 

priložnostnimi deli….  

Dokončanje šolanja je predstavljalo možnost za izboljšanje življenjskega položaja in je 

zagotavljalo zaposlitev in denar družini. 

No, jaz sem v vojni dejansko končal osnovno šolo, se pravi 45. leta sem se vpisal v nižjo 

gimnazijo … in sem tudi maturiral na nižji gimnaziji, po nižji gimnaziji sem se vpisal na 

železniško šolo in industrijsko šolo, kjer sem se izučil poklica elektromonterja…. in se 

zaposlil junija meseca…  

Meta se je rodila v veliki družini, ki se je zaradi širjenja otroških bolezni in pomanjkanja 

zdravil nesrečno in zelo na hitro zmanjšala zaradi smrti sorojencev. To, da je preživela, jo 

je zaznamovalo za vse življenje. Starše je globoko spoštovala, tudi zaradi tega, ker sta 

prenesla hudo izgubo ob smrti štirih otrok. Starša sta naredila vse zato, da bi Meto rešila. 

Predpostavljam, da je ta skrb staršev zanjo, v najnežnejšem otroštvu, pustila v njej močan 

občutek, da je bila ljubljena in v svoji veliki družini zelo dragocena.  

Bila sem rojena kot 6. otrok od 7., potem je bila še sestra. Tko da, začetek je bil težak, 

mislim, jaz vem, da je bilo težko, težko je bilo za družino, za mamo in očeta. Oče je bil v I. 

svetovni vojni, mama sama s starimi starši in štirimi otroci. Oče je prišel iz vojske po 

skoraj 4. letih. V Zagorju ob Savi sem bila rojena, na eni majhni kmetiji. … Potem je bila 

pa še taka nesreča. Štirje otroci so bili, ko je oče šel v vojno in ti štirje otroci so potem 
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leta 23 umrli, štirje v treh tednih. Španska gripa in davica. Takrat ni bilo hiše, da ne bi 

bilo umrlega otroka. Pri nas štirje, trije bratci in ena sestrica. Od 3 do 12 let. Jaz sem 

bila pa stara 4 mesece. Zdravil takrat nobenih ni bilo in je zdravnik rekel, če imate kje 

kakšno sorodnico, da bi dal otroka tja, da bi obenem, ko bi svojega dojila, še mene dojila, 

če bi na ta način preprečil, da ta otrok ne bi umrl, kot jaz, ne. In potem je res mamina 

sestra bila v takem stanju, da je ravno imela 3 mesece starejšega fantka in tam sem jaz 

potem pristala. Koliko časa sem bila tam, sem pa že pozabila. Takrat še nisem govorila, 

da bi kaj vprašala…. 

Dane verjame, da je bila za njegov nadaljnji razvoj in izoblikovanje njegovega 

svetovanega nazora v družini kriva vera, ki je prežemala njegovo matično družino in tudi 

obe družini njegovih staršev. 

Izhajam iz kmečke dolenjske družine, kjer se nas je rodilo šest fantov in štiri punce, 

kolikor jih bo bog dal, da bi to podkrepil, naj povem, da je bila mama iz družine, kjer je 

bil en fant in potem še štiri sestre njene in mama je bila že v samostanu, pred zaobljubo, 

pa je izvedela, da je starejši brat v 1. svetovni vojni na bojišču umrl in se je morala vrnit, 

ker so bili doma še 4 mlajše sestre, da je pomagala preživeti na gruntu… V soseščini je 

bila družina, kjer je vdova imela 5 fantov in še eno punco in ta starejši je bil šest let 

mlajši od moje mame in  ne vem kako so to takrat zmanipuliral, da so pol grunta zapisali 

njemu, da je na dom prišel k moji pokojni mami. Ljubezen takrat ni bila upoštevana. 

Smatram, da je bil to tudi vzrok, da smo bili tako pobožno vzgajani, pa tako pomanjkljivo, 

da bog pomagaj, si mislite, da smo zvečer cel roženkranc zmolil in še nekaj očenašov za 

srečno smrt, pa zdravo pamet, pa ne vem kaj še, ko je oče naprej molil… Tudi oče je bil iz 

take družine, da je oče malo pijančka bil … ga je enkrat vlak povozil in ti otroci so bili 

mami prepuščeni in tukaj ni bilo drugega kot samo boga hvalit, da so oni še živi. Dve 

pobožni družini, otrok kolikor jih je bog dal in tako naprej… Tako lahko povežemo prvo 

in enajsto kategorijo, ki sem jo poimenovala samoprezentacija. Vera prežema tudi druge 

kategorije, vojno, ki je tudi za Daneta jedrna kategorija in predvsem zadnjo kategorijo, ki 

sem jo poimenovala odhajanje.  

Gospa Nada pove, da je že v otroštvu morala delati. Delo jo je zaznamovalo tudi kasneje 

v življenju. Tako se ta kategorija otroštvo in šolanje povezuje z drugo kategorijo, služba 

in njen pomen v življenjski zgodbi, ki predstavlja osrednje življenjsko obdobje 

intervjuvancev, ko so bili zaposleni in so se čutili najbolj koristne. Kategorija se povezuje 
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tudi z zadnjo, dvanajsto kategorijo odhajanje, saj Nada kar mimogrede razloži, da je smrt 

blizu njej in vsem sorojencem, njenim bratom in sestram. Prva kategorija se povezuje tudi 

z deveto kategorijo najtežji trenutki in spoprijemanje z njimi, ko Nada ob opisu svoje 

matere pove, da je v enem tednu izgubila mamo in moža.  

Ja doma smo imeli kmetijo, sem mogla delat. Iz Senovega sem, Brestanica, Senovo ja. 

Lep kraj. Ja delat sem mogla. Nas je blo osem otrok. Ena je umrla, sedem nas je pa še. 

Vsi smo še živi, k se bo začel zdej bo pa… Pred, pred, pred zadnja sem, so še trije za 

mano. Trije bratje in štiri punce…. Ja… pač ata je bil v službi, mama pa ne, tak bolj 

bolna je bila vse življenje, astmo je imela, jo je dušilo. Mama je bila stara 75 let, ko je 

umrla. Mamo in moža sem v enem tednu zgubila. Ni blo lepo.  

Nada pove, da si je mama zelo prizadevala, da je končala štiri razrede osnovne šole, da ji 

je pri tem pomagala. Tu se kategorija povezuje predvsem tretjo kategorijo družina in/ali 

ostali pomembni odnosi z drugimi. 

V šolo sem hodila v Senovo., 4 razrede. Ni blo časa pol. In mama je jajca, pa tako stvar 

nosla, da sem prišla z razreda v razred. He, he . … Sej sem mogla bit pridna. Če je mama 

tako dejala, ne? Ja pridna, ja, kolikor tolk. 

Jera o svojem otroštvu pove zelo na hitro. Njena osrednja oseba v življenju je njen mož, 

ki je prisoten pri intervjuju. Kategorija se torej povezuje  s tretjo kodo družina in ostali 

pomembni odnosi z drugimi in delno z deveto kodo najtežji trenutki in spoprijemanje z 

njimi, saj je pri dveh mesecih izgubila očeta, kar jo je zaznamovala za vse življenje. Pri 

tem delu pripovedi je Jera prvič zajokala.  

Naj začnem iz svojega kraja, Zagorje ob Savi. Pa očeta sem zgubila, ko sem bila 2 

meseca stara, mi ga je v jami ubil, bil je rudar. (joče) Potem sem pa naredila trgovsko 

šolo in sem živela v Zagorju, dokler nisem spoznala moža, ki je prišel v Zagorje, k je 

njegova sestra z mojo mami učila, ko jo je prišel obiskat. Naša mami je bila učiteljica.  

Tudi v zgodbi gospoda Ljuba se povezujeta kategoriji Otroštvo in šolanje s kategorijo 

Družina in/ali ostali pomembni odnosi. Smrt matere je namreč povod za nadaljevanja 

šolanja in odhod v internat. Tako kot večina drugih življenjskih zgodb, se tudi ta povezuje 

z osrednjo, deseto kategorijo, Vojna.   
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Jaz sem pa s Sedlarjevega, tam sem se rodil 34. leta.  Sem pa v osnovno šolo hodil v Polje 

ob Sotli, po tistem, ko sem pa OŠ napravu, sem pa živel doma 3 leta, potem sem mogu pa 

v vojsko it in v vojski bil 3 leta, potem sem prišel pa domov, mi je mama umrla, potem 

sem  pa rekel, zdaj je pa treba nekam it in sem šel v pomorsko šolo v Piran in tam sem 

bil 4 leta….  Seveda, jaz sem imel brate in sestre. Mi smo bili v Nemčijo preseljeni  41 

leta in moj brat je umrl, v Nemčiji je umrl, ob rojstvu, pa še enega brata sem imel 18. 

letnik, je tudi že umrl. Pa dve sestri imam. 

Dva intervjuvanca eksplicitno poročata o tem, da obžalujeta, da se nista mogla šolati. Bila 

sta bistra, gojila sta željo po znanju, pa vendar v nujnem času zanju nadaljnje šolanje ni 

bilo mogoče. Zaključevanje šolanja ali omejevanje šolanja se povezuje z 10. kategorijo 

vojna, ki za večino intervjuvancev predstavlja jedrno kategorijo, saj je vojna tako ali 

drugače vplivala na intervjuvance in na potek nadaljnjega življenja intervjuvancev.   

Metina družina je bila naklonjena šolanju, vendar so njeno šolanje omejevale zunanje 

okoliščine. O svojem šolanju Meta govori s potrebno distanco in neprizadeto. Tako kot se 

izkazuje skozi ves pogovor z njo, je sprejemanje življenjskih situacij njen način 

spoprijemanja, kar se povezuje z deveto  kategorijo najtežji trenutki in spoprijemanje z 

njimi  in enajsto kategorijo samoprezentacija.   

V šolo sem v Zagorju hodila. To je bila osemletka, sem jo leta 36 končala, sem šla v šolo 

še pred šestimi leti, takrat je bilo tako, kolk si bil bister, kako je bilo doma, kako se je 

tistim učiteljem v šoli zdelo,….v Zagorju je bila samo OŠ, leta 36. ko sem jaz končala 8. 

razred so v Zagorju meščansko šolo odprli, ampak je bil tak velik vpis in vpis je bil od 5. 

razreda naprej in jaz sem bila ravno v 8. razredu in ker so imeli velik vpis, mene niso 

sprejeli. Sestra je šla, brat je bil že v Ljubljani v srednji šoli, jaz sem pa potem doma 

ostala, smo čakali, da se bo odprla kakšna možnost, da bi še jaz kaj naredila naprej, 

potem je pa prišla leta 41 vojna, Nemci…  

Dane pove, da vse življenje čuti svoj manko na področju šolanja. Šolanje povezuje z 

drugačnim družbenim statusom, saj sam ceni ljudi, ki so se šolali in so zanj zaradi 

dokončanja šole več vredni.  

Ko je bila osvoboditev, sem imel željo, ker so smatrali, da sem brihten, učiteljica je 

priporočila, pa nikamor nisem mogel, ker so povsod imeli prednost, sem hotel na elektro, 

tudi sedaj elektriko najbolj obvladam, ne pa elektroniko. Strašansko sem nesrečen, ko 
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vidim, da mi manjka, ne samo angleščina, ampak na splošno mi manjka kulture in 

vedenja in ne vem kaj še. Pogrešam šole, ker se srečujem s šolanimi ljudmi in obožujem 

vse, ki so bolj podkovani od mene.  

Vsem intervjuvancem je skupno, da so imeli za današnja merila precej težko otroštvo. Vsi 

intervjuvanci, razen gospe Jere, ki je izmed vseh intervjuvancev najmlajša in se je v času 

vojne šele rodila, poročajo o slabih izkušnjah, povezanih s časom vojne, saj je ta čas 

sovpadal z njihovim otroštvom ali najstništvom. Kategorija otroštvo in šolanje se 

povezuje s šestimi drugimi kategorijami, ki sem jih oblikovala iz kodiranih intervjujev in 

so prikazani zgoraj (slika 2).  

 

Kategorija 2. Služba in njen pomen v življenjski zgodbi  

 

 

Slika 3 Povezovanje vsebin iz kategorije Služba in njen pomen v življenjski zgodbi z vsebinami iz 

drugih kategorij 

 

Služba je v obdobju odraslosti zelo pomembna, saj je za fazo odraslosti skozi percepcijo 

psihosocialnega razvoja (Erikson in Erikson, 1998) značilna produktivnost, prodornost in 
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ustvarjalnost, o kateri poroča večina naših intervjuvancev. Vsi intervjuvanci so radi hodili 

v službo in so radi delali. Dva izmed intervjuvancev, Nada in Dane, sta se predčasno 

invalidsko upokojila, saj so jima zdravstvene težave preprečile nadaljnje službovanje. Pri 

dveh intervjuvancih, Meti in Francetu, sem opazila izrazito velik pomen službe, dosežkov 

v življenju, ki so neposredno povezani s službo in osrednjo umeščenost dela v njunem 

življenju. Zanimivo je, da je upokojitev, kot prelomnica v življenju naših intervjuvancev, 

(peta kategorija) nanju vplivala zelo različno, saj se je Meta na upokojitev lahko dobro 

pripravila, France pa se je upokojil bolj na hitro, zaradi tedanje družbeno politične 

situacije in gospodarskih razmer, v katerih se je znašel in morda je bila ravno zato 

upokojitev zanj tako zelo negativen dogodek. 

Najbolj po tem, kakšno težo je imela v njegovem življenju služba, izstopa France. Sam 

zase pove .. A seveda, v službi sem jaz pustil vse. 

Po končani dobi v vojski, sem se zaposlil v elektro strojnem podjetju, kot normirc, kasneje 

napredoval v tehnologa normirca, ob izobraževanju ob delu tudi v vodjo analitskega 

oddelka, vse do pomočnika direktorja, kjer sem služboval, vodil službo do, dejte mi 

pomagat, no… do 75. leta. Dokončal sem višjo šolo, to je vmes, med službo. Ja. 75 leta 

sem se zaposlil na Občini kot podpredsednik IS in sem bil do leta 77 avgusta meseca. V 

77 letu, avgusta meseca, sem se zaposlil v Trgovski hiši, v DO Trgovska hiša hoteli in 

gostinstvo, ki je imela v svoji sestavi 5 TO, kot vodja finančno analitskega oddelka, po 

odhodu direktorja v pokoju pa kandidiral za delovno mesto direktorja, kjer sem bil v svoji 

DO kjer sem bil vse do odhoda v pokoj 91 leta, aprila meseca. 

Pri njem se kategorija služba in njen pomen v življenjski zgodbi najmočneje povezuje s 

sedmo kategorijo zadovoljstvo v življenju in s peto kategorijo upokojitev kot prelomnica 

ter z osmo kategorijo ponos in uspeh v življenju, kar bomo videli kasneje. Morda zato, 

ker je imel od vseh intervjuvancev najbolj odgovorno delovno mesto in najbolj razvito 

kariero z jasnimi lastnimi dosežki, ki jih našteje v svojem intervjuju in so objektivno 

zares zavidljivi. Pri njem se kategorija povezuje tudi s tretjo kategorijo družina in/ali 

ostali pomembni odnosi z drugimi, saj sam priznava, da je na račun njegove službe trpelo 

družinsko življenje. Ah žal, žal. Marsikaj, marsikaj mi je žal v življenju. Recimo, da sem 

premalo časa bil s svojo družino. Ja, na račun dela, na račun dela. To je obžalovanje, ki 

ga vidim kot zelo sodobno in bo verjetno spremljalo sedanjo generacijo. 
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Meta je delala izredno dolgo, službo je dolgo iskala, saj je bila po vojni kot katoličanka v 

nemilosti pri novih oblasteh, pravi.. Jaz sem dobila službo, čisto slučajno v enem podjetju 

in sem bila tam 32 let v službi… Jaz sem ves čas čutila, da imam piko napisano na vlogi, 

ampak drugače pa ne, sem imela dosti dobro pozicijo, napredovala nisem, ampak počasi 

se je izboljševalo, nazadnje sem vodila oddelek, direktor je bil partizan, drugače ne bi bil 

direktor, on ni nikoli pogledal človeka v oči, vedno je gledal v mizo. Ni mi nič škodil. Ko 

je firma napredovala, so bile nagrade za pridnost, za delavnost, mislim, da sem vsako 

dobila. (me pogleda v oči in vem, da ve, da je dobila vsako).  Rada sem delala. Zelo. 

Kategorija se najbolj povezuje z enajsto kategorijo samoprezentacija, saj skozi delo in 

opis svoje pozicije in vloge v službi predstavi sebe.  

Dane je zamenjal veliko služb. Njegova prva in druga služba se močno povezujeta z 

družino, torej se pri njem podobno kot pri Francetu povezujeta druga in tretja kategorija, 

saj je Dane prav zaradi druge službe spoznal svojo bodočo ženo. Skozi pripoved spet 

vidimo, kako je pri Danetu vse doživljanje, tudi pomembne življenjske odločitve,  prežeto 

z vero. 

Ker nikamor nisem mogel sem se zaposlil kot gozdni delavec. Po kakem letu sem dobil 

obisk iz okraja, od ene gospe, agentke, češ, da smrtno grešim, ko delam v gozdu, mi pa 

tako rabimo šolane fantke za prometnike pri železnici. Ko sem mami povedal kako in kaj 

je rekla, oj, pri železnici so sami brezverci, oče pa ni nič rekel in navsezadnje sem ocenil, 

da prej ko grem po svoje,… ker sem bil prvi v družini in sem nosil bone domov in nekaj 

zaslužil, da prej ko grem bolje bo. In sem šel v šolo v Vižmarje, eno leto je trajalo in tako 

sem postal prometnik pri železnici z rdečo kapo. Poslali so me na prvo železniško postaje 

Vas. Tam je bilo pa en kup punc. Tam je bil strašno velik vpliv pri duhovščini in je bilo 

veliko domobrancev. Cerkev na dva turna. Ena punca je bila zaljubljena v poklic 

vlakovnega odpravnika, v uniformo. 

Podobno kot Meta tudi Dane pove, da ni napredoval, ker je bil iz katoliške družine. Oba, 

Meta in Dane, sta imela brata, ki sta bila pri domobrancih. Kategorija se tako dodatno pri 

Meti in Danetu povezuje z deseto, jedrno kategorijo, vojno.  

Dane pove: 11 let sem zdržal na železnici. Potem sem se uprl, nisem prenašal te 

starokopitnosti. Smo imeli telefone, pa ni veljalo kar smo se zgovorili, smo morali potrdit 

z morsejevo abecedo … posla sem pa imel poleg tega še prodajat karte, pa… Je bila 

zmeraj zadrega, me je kdo na šalterju čakal, jaz pa bi moral že vlak pričakat… Pa 
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napredoval nisem, ker nisem bil v partizanih… Potem sem šel pa v Nemčijo, ker se je moj 

brat kot strokovnjak zaposlil na plantaži veletrgovca in ker je gor bil, sem kmalu prišel 

gor. Jaz sem bil kuhar, onadva sta pa pomivala. Ko sem nazaj prišel sem prodal avto in 

bil voznik kamiona, montažer buldožerjev, pa spet voznik kamiona… 

Nada na svoj šaljiv način pove, kako je prišla službovat v Ljubljano. Tudi ona je zelo 

ponosna, podobno kot Meta, da je v enem podjetju zaslužila pokojnino. Tudi ona je rada 

delala in delo ji veliko pomeni.  Delo, delo me je najbolj veselilo v življenju. Kategorija 

služba in njen pomen v življenjski zgodbi se, tako kot pri Meti in Francetu, najbolj 

povezuje z enajsto kategorijo samoprezentacija. 

Zaradi službe sem prišla v Ljubljano, ja.  Ja doma nismo mogli biti vsi, a ne?  Živela sem 

v Ljubljani, od 54 leta sem, to je že tako dolgo nazaj. V službi sem bila v gostilni. 

Gostinstvo…  in sem pokojnino zaslužila. A veste kje je? Pri mestni hiši. Vse kar je bilo 

treba sem opravila v službi, v glavnem kuhinjo.  

Tudi Jera je zelo ponosna na vlogo, ki jo je imela v svoji službi. Pri njej se ta kategorija 

najmočneje povezuje z naslednjo kategorijo, saj so ji bili zelo pomembni odnosi v službi 

in je nanje tudi zelo ponosna, čeprav svoje službene vloge eksplicitno ne izpostavi kot 

ponos in uspeh v življenju, spada njeno službovanje tudi v to kategorijo. 

In potem sem se zaposlila v Ljubljani pri veliki trgovski hiši.  Iz velike trgovske hiše sem 

pa šla v še večjo trgovsko hišo, … , sem prevzela vodstvo, sem bila poslovodkinja. Na 

kozmetiki…  no tam sem bila potem poslovodkinja, ampak zaradi hrbtenice, k sem bila 

pol leta v gipsu, so me dali potem v pisarno,  no sej sem bila tudi prej, ampak potem sem 

samo v pisarni reklamacije, pa to reševala… Ker jaz sem bila rada med strankami, jaz 

sem 15, več kot 15 vajencev izučila, so bili pri meni vajenci, jaz sem rada komunicirala, 

se rada pogovarjala in rada z ljudmi delala. 

Tudi Ljubo je zelo rad hodil v službo. Ves čas, ko je razlagal o službi, se je široko smejal 

in oči so postale izjemno žive. Potem sem šel pa v Split za strojnika ladijskega dela in tak 

je blo potem, sem se zaposlil v Splošni plovbi. Ja, sprva je bila mejčkena firma, potem se 

je pa razvijala. Nemcem so vse vkup prodali zdaj.  

Jera, ki pogosto odgovarja namesto njega, pove… ker mož je bil še mornar, strojnik. In ko 

se je vrnil, sva prišla v Ljubljano, kjer je Trgovec odprl prvo hladilnico in je dobil 

stanovanje… 
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Ljubo svojo službo zelo pohvali.  No, krasno mi je bilo v službi, ne. 12 ur sem delal, 24 ur 

sem bil fraj, danes sem dela od 6 do 6h jutri zvečer sem šel pa ob 6h do jutranjega dela. 

In to je meni, ko sem se navadil tega, mi je bilo bog i batina. Kategorija se najbolj 

povezuje s tretjo kategorijo družina in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi, saj je bil 

Ljubo zaradi specifičnega urnika, ki je predstavljen v navedku, več časa s svojo družino 

in tudi s taščo, ki se je preselila k njim. Tako kot pri vseh intervjuvancih, se tudi pri Ljubu 

ta kategorija povezuje z enajsto kategorijo, ki smo jo poimenovali samoprezenatacija.  

Vsi intervjuvanci, razen Dane, so o službi govorili z velikim veseljem in ponosom. Dane 

je bil do službe na železnici tudi kritičen. Intervjuvanci so živeli v času, ko je bilo sprva 

težje dobiti službo. Dve intervjuvanki sta ostali v isti službi vse življenje (Meta in Nada). 

Na to zvestobo sta bili tudi izredno ponosni. Največ služb in tudi delovnih mest je 

zamenjal Dane, ki je zamenjal tudi področje dela. France je karierno najbolj napredoval in 

edino pri njem je dejansko možno govoriti o karieri. Dejansko je pri delu, kot pravi 

sam… dal praktično vse faze, bi rekel, delovnega procesa ali pa poslovnega procesa skoz. 

Jera in Ljubo sta vsak enkrat zamenjala službo. Zanimivo je, da je Ljubo zamenjal težko 

mornarsko službo, kjer je bil po več mesecev od doma, za delo v 12 urnih izmenah in se 

mu je to zdel odličen deloven čas. Intervjuvanci so po začetnem težkem povojnem času 

živeli v precej drugačnih časih od današnjih. Službo je bilo lažje dobiti in pogosto je k 

službi spadalo tudi stanovanje (Ljubo in Jera).  

Ker so intervjuvanci produktivno delali v času sorazmerne blaginje in se v tem času tudi 

upokojili, je zanje še veliko težje prenašati neoliberalistične očitke o tem, da je vsak sam 

odgovoren za svojo pokojnino in ureditev življenja po upokojitvi. Vsi so z delom veliko 

prispevali in sedaj pričakujejo od sistema, da jim to vrne, brez očitkov in dajanja občutka 

nekoristnosti ali celo škodljivosti. Kategorija se povezuje s šestimi drugimi kategorijami, 

ki smo jih oblikovali iz kodiranih intervjujev. 
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Kategorija 3. Družina in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi 

 

 

Slika 4 Povezovanje vsebin iz kategorije Družina in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi z 

vsebinami iz drugih kategorij 

Kategorija zajema odnose s pomembnimi osebami v življenju intervjuvancev. Mednje 

spadajo možje in žene, partnerji, otroci, vnuki, bližnji prijatelji in pomembni drugi, ki so 

vplivali na osebni razvoj intervjuvancev ali na usmeritev njihove življenjske poti. 

Intervjuvanci najpogosteje povezujejo s to kategorijo svoj ponos in uspeh, ki sta temi 

osme kategorije, saj pogosto izpostavijo otroke ali svoje socialne otroke. S to kategorijo 

se povezuje tudi enajsta kategorija, samoprezentacija, in predvsem sedma, zadovoljstvo v 

življenju.  

France na direktno vprašanje odgovori sprva medlo: V srednjih letih oziroma v mladih 

letih prijatelji sošolci, kasneje pa relativno bi reku razen ožje družine nihče, razen bi 

rekel sodelavcev tako v tovarni kot v trgovskem podjetju. Posebno družabništvo s kakšnim 

od ostalih pa niti ne. Iz njegove pripovedi je mogoče izluščiti, da je bila zanj zelo 

pomembna mama, ki je bila pogumna in drzna ženska, ki je po moževi smrti sama 

vzgajala otroka …tako da sva bila dva otroka z materjo brez zaposlitve in je pravzaprav 

preživela s priložnostnimi deli. Vse do leta ohoho, to je bilo po 55. letu, ko je dobila vojno 

pokojnino, pokojnino po pokojnem očetu.… Skoraj bi pozabil omeniti bivšo ženo, s katero 
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je živel 28 let. No, to sem pozabil povedat, da sem se poročil aprila meseca 62. leta in sva 

bla skupaj do novembra meseca 90. leta, ko sva se razšla. V zakonu sta se rodila dva 

otroka, hčerka in sin. Po letu 90 sem pa živel sam, nekaj časa s sinom, do odhoda v dom.  

Imam štiri vnuke, tri fante in eno dekle in zdaj ima ta stari vnuk sina in sem dobil ta 

mesec prvega pravnuka. Ja, seveda, te odnosi bi rekel, sin, vnuki absolutno na prvem 

mestu, ohranjamo zelo dobre kontakte, s hčerko bi rekel več kot s sinom, zaradi bi rekel 

tudi lokacije, sin je v Kamniku, hčerka je v neposredni bližini v Šiški in je normalno, da je 

več pri meni, hčerka je tudi moj zakoniti zastopnik pri poslih z banko in vseh ostalih 

stvareh. Ne, vnuki prihajajo za na svet, recimo tudi starejše dva hčerka in sin o nekaterih 

stvareh, ki so važne za življenje, se pravzaprav skupaj pogovarjamo. 

Zelo pomembna oseba v življenju France in njene celotne družine je bila teta, očetova 

sestra v Ljubljani, ki je imela veliko srce in je pomagala vsem svojim sorodnikom. O njej 

govori Franca s solzami v očeh. Teta je najprej pomagala Francini sestri pri šolanju. Smo 

imeli teto v Ljubljani, očetovo sestro, ki je rekla ne boste je zdaj pustili, ravno je začela 

šolo delati, pa je spet ne bo, naj pride v Ljubljano in se je ona pozanimala,…  Teta je 

družini pomagala pri vrnitvi v Slovenijo, saj so bili med vojno izgnani v Bosno. Potem je 

teta, očetov sestra, vse uredila pri Italijanih in smo spadali kot redni prebivalci vasi na 

Dolenjskem, od tete zet nam je prinesel papirje in pri oblasti v Bosni je dobil dovoljenje, 

da se odselimo, decembra je to uspelo. In smo se odpeljali do Zagreba. Šest nas je teta 

sprejela, veliko srce je imela, nepozabno. (joče) Pa je imela še hčerko z Gorenjske, ki je 

pribežala k njej v Ljubljano, pa drugo, ki je imela moža v partizanih, pa je pribežala z 

otroci vred, da ni bila sama, tako, da nas je bilo v tisti hiši 30. … Njeno doživljanje 

družine močno zaznamuje vojna, tu se kategorija poveže z deseto kategorijo vojna. 

Druga pomembna oseba v Francinem življenju je njena sestra, s katero sta živeli skupaj 

do sestrine smrti. Sestra je bila upornica…. Velika izguba je bila, ko mi je sestra umrla 

pred desetimi leti. Od rojstva sva bili skupaj, ves čas sva skupaj živeli, razen pol leta, ko 

je bila v Mariboru. Pa prijateljici sva bili. Tudi kot koda je sestra pri Franci zelo pogosto 

navedena. Pomembni so ji tudi drugi sorodniki, to so otroci in vnuki njenih nečakov, 

lahko bi jim rekli njeni socialni otroci. Na steni so na fotografijah od bratrancev otroci 

ali vnuki. Eden od nečakov ima 17 vnukov. Ena od teh vnučk se je pred enim tednom 

poročila, jaz nisem mogla tja. 25 let je star, je diplomiral, deklica pa 21 let. Luštni so, 

prijazni so, dobri so, nimam kaj slabega rečt, hvala bogu, to je pa tudi nekaj vredno, da je 

človek vesel, pa da ima ljudi, ki se spomnijo nanj. Priletijo.,… Zdaj imajo samo premalo 
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časa mladi, vsi imajo družine, saj mi skuhajo, mi prinesejo za v zamrzovalnik… Franca se 

dotakne tudi tega, da se ni nikoli poročila ali imela otrok. Pri tem se kategorija poveže z 

enajsto kategorijo samoprezentacija. Nisem imela otrok. Zdaj sem pa sama… To, da se 

nisem poročila, je bilo zaradi vojne, to se pa ne da nič narest, stvari so šle svojo pot, to se 

pa ne da. To pa, da bi se imela tako željo poročit, da ne bi bilo pomembno kdo, kaj in 

zakaj, to pa ne. Sem imela svoje mere od majhnega. 

Dane že v uvodu pove, da so nanj močno vplivali odnosi s starši, ki so bili prežeti z vero. 

Iz tega okolja se je umaknil kakor hitro se je lahko. Ko sem mami povedal kako in kaj je 

rekla, oj, pri železnici so sami brezverci, oče pa ni nič rekel in navsezadnje sem ocenil, da 

prej ko grem po svoje,… ker sem bil prvi v družini in sem nosil bone domov in nekaj 

zaslužil, da prej ko grem bolje bo. In sem šel. O svoji eno leto in pol pokojni ženi pove 

takole .. In jaz sem podlegel. Nisem vedel kaj je ljubezen, me nihče ni podučil. Jaz sem 

bolj kot kaj drugega občutil eno ljubezen iz usmiljenja, pa še harmoniko je vlekla, se mi je 

zdela zabavna. Drugače pa moram priznat, nisem bil nikoli zaljubljen, niti 5 minut ne. 

Vztrajal sem celo, da nisem podlegel kakšnim skušnjam, sem hotel biti za vzgled sinu in 

hčerki, pa nič ni nucalo, oba sta ločena. Tudi o njeni smrti poroča na zanimiv način. In 

tako je odšla, kot je prišla, zaljubljena v samo sebe. O svojem sinu, ki mu je v življenju 

pomembna oseba in s katerim ohranja stike, čeprav živi v Avstraliji, pove …  Danes so ti 

časi čisto drugačni. V to me je sin prepričal, ko mi je povedal, da živi njegova ženička 

zdaj z 20letnim dekletom. Me je šokiralo, tako šokiralo, da sem si edino na ta način 

opomogel, da sem si morala priznat, da drugače gledam na to in moram rečt, da je bilo 

res nesmiselno zame, da sem vztrajal za vzgled. Vzrok za snahino istospolno usmerjenost 

vidi v njeni feministični vzgoji in njeni družini. Ma pa ženička od mojega sina že mamo 

mal tako feministično, pa njena sestra je enega Makedonca poročila, pa je rekla, saj sem 

jaz tudi ločena…  

Dane pove, da je zanj pomemben odnos v življenju ta, ki ga ima z gospo, v katero je bil 

zaljubljen še pred svojim vdovstvom in je vanjo zaljubljena še danes…še vedno čutim. 

Zdajle, ene 20 let sem se zagledal mal v eno gospo, ki je mamica ene punčke in ta punčka 

ima dva otroka, njena vnuka in to me mal nekje tolaži… upanje, da bo nekoč drugače. Pri 

tem se njegov odnos z gospo najbolj povezuje s sedmo kategorijo, zadovoljstvo v 

življenju:  Še vedno čutim. Zdajle, ene 20 let sem se zagledal mal v eno gospo, ki je 

mamica ene punčke in ta punčka ima dva otroka, njena vnuka in to me mal nekje tolaži… 
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upanje, da bo nekoč drugače. Dane upa, da bo kljub 87. letom zaživel na novo s svojo 

ljubeznijo. 

Nada med svoje pomembne odnose šteje svojo družino in prijateljico, s katero sta se v 

domu pred kratkim sprli. Ta spor jo zelo teži. Predvsem jo teži zaradi tega, ker je v očeh 

prijateljice in morda tudi v očeh drugih stanovalcev nekaj drugega kot je v resnici. Koda 

se tako močno povezuje z osmo kategorijo ponos in uspeh v življenju. 

Seveda sem imela prijateljice, to je že daleč nazaj. Sestra mi je sedaj najbolj pomembna. 

Hčerko imam, ona ima pa dvojčka. Pravnukov ni, pravnukov.  Na obiske hodijo, hodijo. 

Še včeraj so bili tlele. Pride hčerka vsake toliko, saj nima časa toliko, služba pa doma. 

Dvakrat, trikrat na teden so tu…. Doma sem imela sosede, sosede pa pridne sosede. V 

službi tudi. Zdaj sem sama. Sem imela Jožico, 11 let sva bili prijateljici skupaj… zakaj 

sva šli narazen, pa veste… Pove, da sta mož in mama umrla v istem tednu.  Mamo in 

moža sem v enem tednu zgubila. 46 let je bil star. O možu sicer ne govori, iz česar 

sklepam, da ni bil pomembna oseba v njenem življenju. 

Takole opiše spor s sostanovalko Jožico… Saj sem lahko sama, sem lahko. Nikoli ne bom 

pozabila te besede, tega zijanja kako je zijala name za nekaj tako majhnega kot je tasa. 

Veste, kaj je tasa? Ko se streže. Jo ni bilo pa jo ni bilo, tase, je sumila, da jo je una vzela, 

potem je pa enkrat omarico odprla, v čajni tamle in je vidla, jaz sem pa domine igrala, 

pospravila sem jih že, ker sva skupaj igrali, omarico odpre in pravi pejd sem, pejd sem in 

nisem vedela zakaj gre, kot bi jo jaz nastavila tja ali ona. Pfff To je tako zijala ona… Ona 

je pa iz smeti vzela sama, je sama rekla, da jo je iz smeti vzela. Še prej je pa rekla, da 

bova japke lupile gor, da bova japke jedle,… Ampak ne, ker je ni… Potem je pa ona 

odkrila v kateri omarici je bila. Ali je ona nastavila ali katera druga, jaz ne vem. Pa 

japka so bila na tasi, popolnoma gnila, plesniva. To se pravi, da je bila dolgo tam. Ne 

odpiramo tamle omaric. Ne. Ne. Jaz ji ne oprostim. Če je pa tko zijala, tako zijala. To, da 

sem bla jaz, jaz. Da sem ji jaz vzela, da sem jaz nastavila. A vam ne bi bilo, če bi v pričo 

drugih tako vpil kdo na vas? 

Z Jožico sta bili v domu res dolgo časa prijateljici, imeli sta skupne rituale, igrali sta 

namizno igro. Vedno si se lahko zanesel na to, da ju najdeš skupaj za mizo. Kljub temu, 

da ne prizna, je za Nado to velika izguba. Menim, da se kategorija povezuje s sedmo 

kategorijo zadovoljstvo v življenju. 



67 
 

Jera in Ljubo sta zelo povezana med sabo in s svojima hčerkama in njunima družinama. 

Vse življenje sta bila zelo družabna in obkrožena z ljudmi. Bila sta dobra gostitelja, dobra 

sodelavca in soseda.  Jera pove… zmeraj sem rada imela starejše ljudi in tudi pomagala 

sem jim. Ko smo stanovali v Zagorju v hiši, sem šla po mleko h Lužarjem, in če sem šla 

po mleko, sem vedno pomagala pospravit, ko so bili stari, gospod in gospa. Rada sem 

bila s starejšimi  in sem jim pomagala in sem bila najbolj vesela, če so mi rekli naj grem v 

trgovino in naj nekaj kupim, pa še sebi lahko liziko kupim in to sem uživala, rada sem 

delala s starejšimi. To razlaga s tem, ker je zgodaj izgubila očeta .. Veste zakaj, ker nisem 

imela očeta… (joče)  mama je bila zaposlena in ni imela časa toliko za nas in jaz sem 

iskala … saj je dala toploto, neverjetno mami naša, tudi tebi oči, a ne? Ampak manjkalo 

mi je, no.  Ravno zaradi izgub, s katerimi sta se oba srečala, sta bila in še vedno sta zelo 

povezana z družino.  

Z njima je živela tudi Jerina mama. … je potem prišla moja mama v Ljubljano živet, sta 

bila kot rit pa srajca, navezana, ker je on svojo mamo tudi pogrešal, mama je moža 

pogrešala in sta bila tako … (joče) Ljubo je imel namreč specifičen urnik dela, ki je 

predstavljen v peti kategoriji Upokojitev kot prelomnica. Mama je šla v penzijo, pa je 

prišla potem k nam in je v Ljubljani živela in sva jo tudi v Ljubljani pokopala. 

Midva pa otroci, mi smo bili kot družina zmeraj skupaj. Ko smo hodili dol zidat, so šli 

zmerom z nami, zmerom smo bili skupaj, smo taka povezana družina, še zdaj smo. 

Ljubo pove, je na njegovo življenje zelo vplivala smrt matere. Zaradi očetove ponovne 

poroke se je umaknil iz primarne družine. 

Ja, saj dok je mama bila, je bilo vse v redu, potem se je pa oče poročil, pa … Drugače bi 

jaz moral gospodar biti doma.  Jera pripomni..  mama mu je umrla, ko je bil v vojski. 

Potem ni bilo lepo doma, ko je bila mačeha, ona ni bila dobra za nas,  za nobenega od 

otrok Rojčevih ne, če sva prišla z Špelo pa s Tino dol, ko sva hišo gradila, pa sem rekla, 

Minka a maš kak jajček, pa mleko, nisem v Ljubljani kupila, pa je rekla, ne nič nimam. 

Vse je skrila. Oče njegov je bil zlat po srcu. Je ponoči pripeljal, ob enajstih, on je bil 

mešetar, kupoval in prodajal na kmetih in ker je vedel, da sva doma, ker so sosedje 

povedali, je vzel in na kolesu gor pripeljal potem k nama, ona, ona je bila pa grozna. 
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Ljubo pove, da je ohranil stike z bratom. Ja tako, potem sva se pa poročila in je žena bila 

prva. Pa z bratom, ki je bil v Celju, z bratom sva dosti govorila. Ker brat je pa v Celju 

živel in si je tudi hišo dol napravil, tako da so odnosi bili kar solidni. 

Zelo sta navezana na hčerki in vnuke  O ja, imava vnuke, Urška moja je bila stara 31 let, 

od Tine, .. pa sva že pradedek in prababica, imamo Emo, ki je bila zdaj stara eno leto, pa 

od Špele imamo Blažeta, vnuka, ki bo star 2. junija 16 let. Jera pove, da so otroci in vnuki 

uredili vse potrebno za selitev v oskrbovano stanovanje, kjer trenutno živita. O ja, saj so 

oni tole vse zrihtal, midva sva samo prišla s kufrom, tole je bilo vse opremljeno, tole so 

otroci nabavil, vejo, me poznajo, da ne maram navlačeno, tistih omar, pa tistega, je pa 

tud Urška stanovanje, pa Karmen zbrala, ker sva hotela imet, ker so take garsonjere tukaj, 

kot tale prostor, pa so rekle ni govora, ne bosta se tlačila, pa če je ker bolan, … pokaži 

omare..  

Jera pove, da se je dobro razumela s sodelavci: Izredno, tudi zdaj še pridejo. Pokličejo, 

kako sem, … ko nisem mogla tako govorit (po kapi), sta Špelca in Tina rekli, da jih bosta 

poklicali, pa sem rekla ne, rabila sem mir, rada sem bila sama, zdaj, zdaj je pa drugače… 

Prej smo jih imeli več stikov.  Zdaj pa pridejo ta glavni prijatelji, tisti, ki so bili res 

prijatelji, tisti, ki so skozi tudi na Štajersko hodili. Če pa odkrito povem, po tej bolezni 

imam raje mir. Ne rabim več toliko tistega. Jaz sem že srečna, enkrat pride en zet, drugič 

pride drug, pa hčerka sama pride, pa druga, pa vnukinja, pa vnuk, pa pravnukinja 

Ema, … uuu je kar velik. On ma rad svoje, je ponosen nanje, na hčerke, jih čaka. Ker pri 

nas je tako, je ura 9, pokliče hčerka, najprej ena, potlej druga, pri nas je tko, smo vsak 

dan pod kontrolo. Moram pa tud rečt, da v tej stavbi so krasni ljudje, tle zgoraj mamo 

Tatjano, ona nje tako skrbna, skrb ma, Ko sva bila en teden v Šiški, ko so šli otroci 

smučat, sma prišla po račune v četrtek in je rekla, samo enkrat še to naredite, da ne 

poveste, da greste nekam. Nas je skrbelo, sosede. Drugič povejte, da vas ne bo. 

Odnosi z drugimi so pomembni vsem intervjuvancem. Stiki z družino in svojimi ter 

ostalimi, socialnimi otroki, so vir energije, varnosti in zadovoljstva. Pri njih iščejo 

prijateljstvo, pomoč in razvedrilo. Jeri in Ljubu je najpomembnejši njun ljubeč 

medsebojni odnos. Nada, ki je zgodaj ovdovela, moža skoraj ne omeni, podobno je 

France pozabil na bivšo ženo, po kateri sem ga eksplicitno morala vprašati. Pri Francetu 

izstopa tudi njegova posvetovalna vloga v družini, saj k njemu po nasvet še vedno 

prihajata oba odrasla otroka, pa tudi vnuki. Tu je opaziti velike razlike med našimi 
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intervjuvanci. Jera in Ljubo izstopata po svoji povezanosti in prezentaciji medsebojne 

idilične, skoraj nerealne povezanosti, ki jo lahko razložimo tudi z bližino smrti, saj je 

Ljubo resno bolan. Intervjuvancem so bili pomembni tudi odnosi s sodelavci, s katerimi 

imajo nekateri še vedno prijateljske stike. Večina, predvsem pa Meta, poroča o dobrih in 

pomembnih odnosih, ki so jih imeli ali pa jih še imajo s sorojenci. Franceta je najbolj 

zaznamoval odnos s ponosno materjo. Z njo povezuje tudi svojo odločitev za odhod v 

dom in sicer izbiro doma, saj je prišel v isti dom, v katerem je bila mama. Danetu je 

najpomembnejši trenutni odnos s svojo oboževano gospo. Sicer pa je zanj trenutno 

pomemben tudi odnos z neformalno oskrbovalko, ki mu pomaga urejati tako finančne kot 

čisto praktične posle. 

Pri vseh intervjuvancih se začuti tudi potreba po samoti, ki so jo pridobili z leti. O samoti 

je kot o dimenziji gerotranscendence pisal Tornstam (Tornstam, 2003). Tu se kategorija 

povezuje z dvanajsto kategorijo odhajanje. Kategorija se povezuje s sedmimi drugimi 

kategorijami, ki smo jih oblikovali iz kodiranih intervjujev, najtesneje z osmo kategorijo 

ponos in uspeh v življenju. 

Kategorija 4. Prosti čas in hobiji 
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Kategorija zajema prostočasne aktivnosti in hobije, ki so intervjuvance razveseljevali in 

so jim prinašali zadovoljstvo skozi leta. Nekateri so imel več prostega časa, sploh po 

upokojitvi, nekateri pa se hobijev spominjajo predvsem iz svoje mladosti.  

France pove, da je rad hodil v hribe z družino. Tudi njegova soba v domu odraža ljubezen 

do hribov, saj je v njej vse, od koledarja, do različnih razglednic in posušenih planinskih 

rož. Hobiji so bili v mlajših letih, do poškodbe, do težje poškodbe, ki sem jo dobil, edini 

hobi, hoja v hribe. Cela družina, tudi ko so bili otroci že večji, potem sem bil invalid, bi 

rekel, ko sem še mlad izgubil vranico, 66. leta, oktobra mesca, prej pa absolutno vsako 

leto, vsak vikend nekam. V domu je vključen tudi v organ upravljanja, saj je v Svetu doma. 

V prostem času rad pregleduje dokumentacijo in pripravlja različne predloge. Rad tudi 

pomaga zaposlenim, ki nadaljujejo svoje šolanje ali njihovim otrokom, saj inštruira 

matematiko in svetuje pri diplomah. To, da inštruiram matematiko je drugače, to je 

pomoč otrokom, ko dejansko veš koliko je bilo težav, kolk sem mel sam težav, ko je bilo 

treba vse plačat, kar si hotel dodatno pridobit in jasno, da sem v času pokoja pomagal 

kateremu sem mogel, od znancev od otrok pri učenju matematike. Tudi pri diplomah sem 

pomagal, ja, ene šest sem jih naredil. Kategorija se povezuje s tretjo in drugo kategorijo. 

Pri Francetu je večina stvari povezanih s službo. 

Tudi Meta je rada hodila in čuvala otroke. Ko govori o prostem času, uporablja dvojino, 

saj je prosti čas preživljala s svojo sestro. Včasih smo pa rade hodile, smo imele tudi 

prijatelje, no predvsem sorodnike in smo hodili tudi v hribe. Predvsem sestra. No ja 

Šmarna gora in nižji hribi, Komna, Bogatin,.. pa še kje. Sorodniki samo 1a s črtico. V 

prostem času sem vse otroke merkala, sva s sestro okrog hodili in varvali vse otroke, 

hobija posebnega nisem imela. … koncerte smo imeli radi, gledališče smo imeli radi, 

kakšnih izletov čez mejo je bilo malo, denarja nikoli ni bilo, čeprav smo tudi kje bili… pa 

s svojimi sorodniki, ki so vsi takšni, kakršni so,…  Kategorija se povezuje s predhodno, 

trejo kategorijo.  

Dane, podobno kot kasneje Nada, Jera in Ljubo, kot svoj hobi izpostavlja vrtnarjenje. Rad 

je vrtnaril in se ukvarjal z vsemi rastlinami okrog hiše. Imel je tudi psa, ki ga je 

razveseljeval. 

Z velikim veseljem sem vrtnaril pri hiši. Ker sem na kmetih gor rastel, sem bil povezan z 

zemljo. Vso zelenjavo kar jo je bilo mogoče pridelat sem pridelal. ..  
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… rotvajlerja mi je sin kupil za rojstni dan, to je bila huda preizkušnja. Enkrat, ko sem bil 

na sprehodu in mi je deklica rekla, da vaš kuža rabi samo ljubezen in sem se umaknil vase 

in videl, da ljubezen lahko zmaguje in sem se spomnil, kako smo bili ubogljivi, če je bil 

oče obziren do nas in sem poskusil tudi pri psu in od tistega dneva dalje sem tako uspeval 

pri psu pri vzgoji vse drugače kot prej, ko sem hotel po očetovo… .. ugnat s tepežem.. sem 

bolj božkar. Ta kategorija se pri Danetu povezuje z enajsto, samoprezentacija in morda 

tudi z dvanajsto, odhajanje, saj zajema nekakšno življenjsko spoznanje, modrost, ki jo je 

pridobil.  

 

Nada o svojem vrtu pove samo najlepše:  Imela sem lep vrt. Na vrtu sem imela vse od A 

do Ž. Ne takega, kot je ta zadaj. Hi, hi. Res sem mela lep vrt. In sem ga delala, rada sem 

ga delala. Pa še tle, k sem prišla sem ga pogrešala. Vse, vse me je gnal v življenju. Ja , 

jaz bi še kar delala, če bi mogla. Delo, delo me je najbolj veselilo v življenju. Da je nekaj 

zrihtano, da vidim sadove svojega dela. Vse to. Podobno kot France in Meta, je svoje 

zadovoljstvo našla tudi v delu. Kategorija se povezuje s sedmo kategorijo zadovoljstvo v 

življenju. 

Jera in Ljubo sta o svojem hobiju govorila skupaj. Vidno sta uživala ob opisovanju dela 

na vrtu, v vinogradu in ob nabiranju gob, jagodičevja in zelišč ter bila nase ter drug na 

drugega zelo ponosna.  No ja, jaz sem vinograd rihtal. 1400 trt je imel pa povej, da sva 

vložila vsako leto po 300 kozarcev,  fižola, pese, kumare, marmelad vse sorte, sva vsak 

dan delala, z vrtom sva se ukvarjala, oba, oba. Ona se je z vrtom, jaz pa z vinogradom, 

pove Ljubo.  Vrt pa rože, sem imela 50 vrtnic okrog. Tudi tukaj imam rože, sam zdajle 

čakamo še, je ravno danes Špela klicala, če imamo že narejeno, pa je treba še urediti, 

zašiti, tukaj za teraso. Je rekla, da so šli že korita kupit, pa da bo obesila, ker mama rada 

rože, mam rajši rože, kot tiste omare. Vrt in vinograd  sta tud dal moč v življenju, pa… pa 

otroci. Pa povej, da si bil strasten gobar. Da smo gob nabral, po koliko? Po 60 komadov 

je prinesel, pa je šel nazaj v gozd. Vlagala sem jih, sušila, vse… (Ljubo se glasno smeje) 

Nisem prodajal.  Vse je šenkal… Same jurčke. Pa marele, pa lisičke. Marele, da sva 

pohala, v začetku, ampak dvakrat je jedel, potem, pa ni maral več, lisičke, ja, drugač pa 

sam jurčke. Rajši sem nabiral kot jedel.  Pa jaz sem jih nabral, en dan sem jih 120 nabral. 

Eden je ¾ kile imel, več kot ¾. So kolegi moji z Ljubljane prišli, s trgovine, so, povej, sem 

vlagala, same ta male, ki jih je prinesel in sem prinesla kozarček in je bil prazen, po pet, 

šest so jih pojedli. So rekli, samo na gobe bomo prišli. To sva vlagala za obe hčerki, za 
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sosede, za … to je bil meni užitek…. Pa nabirala sva potem bezeg, pa sušila, pa lipo, pa 

domače čaje, pa vršičke smrekove tudi, še zdaj, midva nikoli sirupa ne kupiva, midva 

samo to. Ko je pa ta še delal v vinogradu, je pa zjutraj zmerom domačo slivovko z vršički, 

kot liker je bil, je bilo bolj sladko, da je mal šlukca naredil in ni bil nikol ne prehlajen ne 

kaj. Nikoli v življenju bolan nisem bil. Ne.  Nikoli. Zato se pa tako drži.  

Tu se kategorija povezuje trejo kategorijo in peto upokojitev kot prelomnica. Povezuje se 

tudi z osmo kategorijo ponos in uspeh v življenju.  

Naši intervjuvanci so zelo delovni ljudje in vsem po vrsti je bilo zelo pomembno, da so 

veliko delali, radi so pridni. To odražajo tudi njihovi hobiji in koristno preživljanje 

prostega časa. Opaziti je velike razlike med njihovimi hobiji in hobiji, ki jih gojijo 

kasnejše, današnje generacije. Predvsem nihče izmed intervjuvancev ne omenja športa, če 

pohodništva ne štejemo med šport. Štirje intervjuvanci so se radi ukvarjali z vrtom ali 

vinogradom. Zelo so bili ponosni na svoje pridelke in na trdo delo, ki so ga vnesli v 

obdelovanje svojega koščka zemlje. Ostala dva intervjuvanca sta rada hodila, eden tudi na 

višje hribe, ena na nižje. Prosti čas so radi preživljali predvsem med člani svoje družine. 

Samo Meta omeni, da so hodili tudi na koncerte in v gledališče, sicer nihče izmed 

intervjuvancev ne omeni kulturnega udejstvovanja. O domači živali, ki jo je imel, 

pripoveduje samo Dane.  

France v domu občasno nudi pomoč dijakom in študentom, ki potrebujejo pomoč pri 

matematiki. K njemu se obračajo predvsem zaposleni, ki se šolajo ali pa ga prosijo, da 

pomaga njihovim otrokom. V prostem času sodeluje tudi v Svetu doma in pogosto 

neformalno svetuje vodstvu doma in pove svoje mnenje o zadevah. Redno tudi spremlja 

zakonodajo s tega področja in domačo ter tujo politiko.  

S to kategorijo se povezuje sedem drugih kategorij, ki smo jih oblikovali iz kodiranih 

intervjujev. 
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Kategorija 5. Upokojitev kot prelomnica 

 

Slika 6 Povezovanje vsebin iz kategorije Upokojitev kot prelomnica z vsebinami iz drugih 

kategorij 

Upokojitev je v življenju vseh intervjuvancev predstavljena kot prehod v novo življenjsko 

obdobje. Ker je delo za vse velika vrednota, so se nekateri, predvsem France, ob 

upokojitvi soočili z veliko izgubo.  Ko se je zaključila faza odraslosti, ki jo zaznamuje 

produktivnost (Erikson in Erikson, 1997), se je počutil nekoristnega. Upokojil se je na 

hitro, nepripravljen. Morda je temu botrovalo tudi to, da se je leto pred upokojitvijo ločil 

z dolgoletno sopotnico v življenju in da je res večino svojega dnevnega časa posvetil 

službi, kot je rekel sam: V službi sem jaz pustil vse.  

 

Dva intervjuvanca, Nada in Dane,  sta se predhodno invalidsko upokojila zaradi 

zdravstvenih težav.  

France o svoji upokojitvi pove takole… 55 let sem bil star, ko sem šel v penzijo. Mlad, pa 

zaradi – no silom prilike, morate razumet, da je v letu osamosvajanja prišlo v gostinskih 

hotelskih organizacijah do velikega pretresa, mi smo pravzaprav živeli od domačih 

gostov, povprečna zasedenost takrat je bila 80 - 90% pretežno z domačimi gosti. Po 

osamosvojitvi je zasedenost padla na 25%  in normalno se je v naših organizacijah 

pojavila strašna kriza in smo takoj že takrat reševal na način zmanjšanja zaposlenih 

kjerkoli se je to dalo, brez vsakih pretresov, drugače pa tudi ob nizkih plačah preživljali 

UPOKOJITEV 
KOT 

PRELOMNICA 
(5) 

OTROŠTVO IN 
ŠOLANJE (1) 

PROSTI ČAS IN 
HOBIJI (4) 
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te težave. Ker je prišlo po 91. letu do velikih pritiskov s strani oblasti, predvsem na tiste 

kadre, ki so bili v ZK sem pravzaprav zapustil delovno mesto, ker nisem želel nobenih 

očitkov iz tega naslova. .. Je bilo težko, seveda je bilo težko iti v penzijo. Ampak se mi zdi, 

da je bila takrat tudi  edina rešitev, da sem šel v penzijo. Gre za dve stvari, ena je bila 

čisto poslovna, drugo so politični pritiski, ker ti so bili pa zelo močni. Odhod v pokoj je 

bila njegova racionalna odločitev in prizna, da zanj ni bila lahka.  

Kot smo že povedali, je bila tudi Meti zelo pomembna služba, vendar se njej ni bilo 

potrebno na hitro umakniti iz delovnega procesa. Na svojo upokojitev se je pripravljala 

dlje časa, tudi tako, da je več let delala honorarno.  

Izredno rada sem v službo hodila, sem delala do 73. leta. Tako dolgo sem se pripravljala, 

da ni bilo stresa…. Sem dobila potem pismo od enega od direktorjev, kjer je napisal, da 

nisem nikoli nikomur nič odklonila, da sem vse kar je bilo treba, kar mi je kdo rekel, 

naredila. Ko sem končala tam, sem še osem let honorarno delala nekje. Tako, da 73 let 

sem bla stara, ko sem zaključila in rekla, zdaj bo pa dosti. Tak mehak prehod. Najbolj me 

je skrbelo, kaj bom zjutraj počela, jaz namreč zgodaj vstajam in nikoli nisem dobro spala. 

Kaj bom jaz zjutraj ob petih počela? 

V nasprotju s Francetom in Meto, Dane ne poroča o posebnem stresu, povezanem z 

upokojitvijo, pove samo, da se je upokojil invalidsko. Tako kot Nada se je upokojil zaradi 

zdravstvenih razlogov.  

Zamenjal je več služb in poklicev, … in bil voznik kamiona, montažer buldožerjev, pa 

spet voznik kamiona in navsezadnje sem iz tega poklica bil tudi invalidsko upokojen. 

Zaradi hrbta. 55let sem bil star. Poškodbo hrbta je pridobil v mladosti, ko je pri štirih 

letih pri igri padel s senika in obležal nezavesten. Tu se kategorija povezuje s prvo 

kategorijo otroštvo in šolanje. 

Tudi za Nado upokojitev ni predstavljala tako velikega stresa, saj je z delom nadaljevala, 

četudi je šlo za delo doma, predvsem na svojem vrtu.  Podobno kot pri Danetu, je bila tudi 

pri Nadi odločilna za odhod v zgodnjo, invalidsko upokojitev poškodba, ki jo je 

spremljala od otroštva. Poškodbo opisujemo v deveti kategoriji najtežji trenutki in 

spoprijemanje z njimi. 

Šla sem pa invalidsko v pokoj, invalidsko. Bolna sem bla skoz, skoz. Kar se pozna, sem 

bla ven iz otroka. V glavnem pa zaradi očesa.   
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Jera in Ljubo sta oba rada delala. Po upokojitvi, ki se je je Jera bolj veselila kot Ljubo, sta 

veliko delala, saj sta se preselila iz Ljubljane na podeželje in se ukvarjala z vrtom in 

vinogradom, kar je postal njun hobi in način življenja, to jima je prinašalo zadovoljstvo. 

To ukvarjanje pa je preseglo ljubiteljsko dejavnost. Ker sta se oba srečala z boleznijo po 

upokojitvi, ko sta bila na  podeželju, tudi bolezen povezujeta s podeželjem. Oba 

obžalujeta odhod na podeželje in obenem hrepenita po letih, ko sta še bila v službi in se še 

nista soočila s preizkušnjami, ki jih je prineslo usihajoče zdravje.  

U Jezus Marija, … 92.  leta sem šel v pokoj. Ob osamosvojitvi, takrat sem šla pa jaz.  On 

je šel pa za mano eno leto. On je še hotel delat, pa je rekel, grem v penzijo, če greva dol, 

jaz ne grem dol, je rekel, če ne greš ti.  Oba.  Stanovanje smo dali v najem pol, študentom, 

mi smo šli pa lepo na Štajersko živet. In potem smo stanovanje oddajali, do… lani smo ga 

prodali 

Meni je bilo krasno… pove o upokojitvi Jera. Meni pa ne preveč, jaz sem še hotel delat. 

Doda Ljubo. Jera pove … ko je prišla naša kadrovska, Suzana, je rekla, veš kaj, obe sva 

isto stari, pogoj je tak, sem se pozanimala, da greš lahko pri 50. letih v penzijo, pa 34 

delovnih let imaš. Je rekla, lahko greš, maš čez 30 in je Suzana vse zrihtala meni in sebi 

in sva šli obe. Ko je bila tista vojska, je še ropotalo, ko sem še v službo šla, k sem še vse 

urejala. Pol sem pa doma ostala. In meni je bilo tako dobro, sem si rekla, Jezus! Drago 

pove… Težje sem se upokojil. No, krasno mi je bilo v službi, ne. 12 ur sem delal, 24 ur 

sem bil fraj, danes sem delal od 6h do 6h, jutri zvečer sem šel pa ob 6h do jutranjega dela. 

In to je meni, ko sem se navadil tega, mi je bilo Bog i batina. Pa puncam sem kuhal lahko, 

ko so na fakulteto hodile,…  

Jera proti koncu pogovora zelo neposredno pove, kaj bi spremenila v življenju in 

sprememba je povezana s kategorijo upokojitev kot prelomnica, pa tudi z obžalovanjem, 

ki nima svoje kategorije, je pa del devete kategorije Najtežji trenutki in spoprijemanje z 

njimi. Jaz bi spremenila, da bi v Ljubljani ostala, da ne bi nikoli šla dol na Štajersko. Saj 

je bilo lepo, gozd, vse, borovnice, ampak meni je manjkalo, manjkala družba, saj so 

prijazni ljudje, pa simpatični, ampak samo od krompirja, pa od koruze pa od krav 

govorijo, sam res…  (se smeje) je tako blo in včasih mi je šlo kar na živce, vam odkrito 

povem. Je pa blo, so mislil vsi, saj sta z Ljubljane, mata vsega dost, vsak dan sva polno 

mela tistih … včasih je hiša prav smrdela po kravah. Drugač bi bilo, če bi tle naredila. 

Zdaj tudi vnuki dol nočejo. 
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France pove, da so ga sprva še kontaktirali kolegi, potem pa je izpadel. Odprto pove o 

občutku manjvrednosti, ki ga je spremljal po upokojitvi.   

Pa ne sam to, da sem oddelal svoje, dejansko je vsak človek ki gre v pokoj dobi, vsak, 

mislim, da vsak da dobi občutek manjvrednosti, da ne more več družbi dajat tistega kar 

ji je včasih dajal. Moram rečt, da tud po odhodu v pokoj sem znancem in prijateljem, ki 

so še bili na vodilnih delovnih mestih v posameznih podjetjih dejansko pomagal pri 

določenih zadevah, samo to se je po 3h - 4ih letih se je to prekinilo.  

Upokojitev kot odhod iz družbeno priznanega produktivnega dela, je načeloma zelo 

stresen dogodek. Naši intervjuvanci so se večinoma po upokojitvi dobro zaposlili s hobiji, 

tu se kategorija povezuje s predhodno. Nekateri so bili od vsakdanjega dolgoletnega dela 

zelo utrujeni in so na upokojitev težko čakali. Dva izmed intervjuvancev sta se predčasno 

invalidsko upokojila. Kljub upokojitvi so  naši intervjuvanci nadaljevali s trdim delom, 

saj je delo pomemben del njih samih, kar se povezuje s kategorijo enajst samoprezenatcija 

in z osmo kategorijo ponos in uspeh v življenju. Nekaterim je upokojitev prinesla tudi 

olajšanje od vsakdanjega dela v službi in zadovoljstvo, zato se kategorija povezuje tudi 

sedmo kategorijo zadovoljstvo v življenju. Naši intervjuvanci in tudi drugi starejši ljudje 

močno čutijo neoliberalističen obrat v družbi, ga opisujeta tudi Gilleard in Higgs (2000),  

ki starejše vidi predvsem kot strošek, kot postavko v proračunu. Ker se počutijo 

nekoristne, ker ne prispevajo več materialnih sredstev v proračun, se mnogi počutijo 

škodljive. V letošnjem letu sem bila priča zbiranju asociacij med starejšimi (kot del 

diplomske naloge študentke likovne akademije). Skoraj vsak izmed sodelujočih je 

študentki na pridevnik nekoristen izrekel asociacijo škodljiv. Prav to je starostnike 

bistveno razlikovalo od asociacij v drugih starostnih skupinah. 

S to kategorijo se povezuje šest drugih kategorij, ki sem jih oblikovala iz kodiranih 

intervjujev. 
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Kategorija 6. Opredelitev starosti na splošno in predstavitev lastne izkušnje staranja 

 

 

Slika 7 Povezovanje vsebin iz kategorije Ppredelitev starosti na splošno in predstavitev lastne 

izkušnje staranja z vsebinami iz drugih kategorij 

Kategorija povezuje odgovore na vprašanje, kdaj je človek star in ali se naši intervjuvanci 

počutijo stare. Kategorija združuje tudi opise težav s katerimi se srečujejo intervjuvanci in 

so jih sami pripisali starosti. Vsi intervjuvanci še sami odločajo o svojem življenju in 

sami sprejemajo zase pomembne odločitve. Vsi imajo tudi kakšno vrsto pomoči, za katero 

so se sami odločili in jo potrebujejo (patronažna služba, čiščenje, prinašanje hrane,…). 

Vsem tudi pomagajo sorodniki.  

France pove…  Ohhh. Men se zdi, da je človek star takrat, ko ne more opravljat vseh 

aktivnosti, katere je opravljal, pa če gremo od družabnega življenja, od pohodništva, pa 

drugih stvari, da zdravstvenih omejitev sploh ne omenjam. Ja, ko začne opuščati ja… 

Meta meni…  Človek je star, ko ne more več razmišljat, to je najhujše, jaz mam to hvala 

bogu še kar dobra, pravijo. Zdaj pa že priznam, da sem stara, odkar tako težko hodim. 

Ana pove, da je že malo stara, ne pa še zares.  Sej sem že stara… Ne še fejst. Ne damo se 

še. Leta so pomembna … kaj pa?  Ja, jaz sem stara, vi ste pa pol mlajša od mene, he, he. 

So neka leta… no… eni majo čez 100 tukaj. 

OPREDELITEV STAROSTI NA SPLOŠNO IN PREDSTAVITEV 
LASTNE IZKUŠNJE STARANJA (6) 

NAJTEŽJI TRENUTKI IN 
SPOPRIJEMANJE Z NJIMI 

(9) 

ODHAJANJE (12) 
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France spet pove iskreno: Nimam težav s spominom, se pa čuti, da gre malo navzdol. So 

zadeve, katere moram malo pomisliti. Psihične težave opažam v času te bolezni, sigurno 

da jih imam, od naveličanosti življenja, do apatičnosti če čte, do določenih zadev, ker ne 

veš, kako se bo določena zadeva končala. Ja seveda, jaz se počutim starega. Že dolgo. 

Seveda je bilo tudi to, da sem šel v dom. Morate razumet, da sem jaz v dom šel pred 

devetimi leti. Zaradi dveh razlogov. Eden je bil bolezen popuščanje srca, močna 

hipertenzija, pejsmejker, sladkorna bolezen, pod drugo sem pa živel sam in je bilo 

praktično nemogoče opravljat osnovne funkcije - nabava, kuhanje, čiščenje in tako dalje, 

opravljanje tistih domačih del. Začele so povzročat težave. 

Meta predstavi svoje zdravstvene težave in izkušnje s prinašanjem hrane domov … Že 

pred petimi leti sem imela operacijo, pa se je ponovil ta melanom. Takrat sem že 

naročala hrano, pa je bila hrana preveč ostra. Potem sem spet sama kuhala. Jaz imam 

želodčno dieto, nič ni zabeljeno, meni je to všeč, če bi rada, si lahko tudi zabelim. 

Dane, ki ravno okreva po nesreči z električnim kolesom, ki jo je sam povzročil, o pomoči, 

ki jo trenutno prejema pove: Gospa prihaja, ki je že prej prihajala. V Trnovo (dom 

starostnikov) sem se preselil, je pomagala prodat hišo in se tam prijavit in to. Ta še zdaj 

pride in korajžo mi daje, da ne smeva odnehat. Ko sem tam doživel katastrofo, da nisem 

mogel živeti tam (dobil je napačna zdravila), sem se odločil za tole (garsonjera v 

oskrbovanem stanovanju) in sva tole kupila in sem se preselil nazaj. Tudi tukaj ni vse tako 

na roko, da bi človek zmogel, piše oskrbovana stanovanja, pa nisem bil nič na boljšem… 

Dostikrat sem telefoniral njej, ni bilo mogoče več drugače. Zdrav sem. 

Nada razloži zakaj je prišla v dom: Če ne bi bilo te bolezni (multipla), jaz ne bi bila tle. 

Sem kakor sem. Zaradi bolezni ali pa zaradi stopnic domov, v 4. nadstropje. Saj bi lahko 

zgnila gor, če bi bila doma, saj ne bi mogla gor. Jaz stopnišča v domu še nisem videla, 

probala, da bi šla dol po njih. Moraš mal, mal migat, ne, vsak dan sem okrog. Tud 

pozabim kaj, ja. Nimam psihičnih težav. 

Jera in Ljubo pravita: Ja, sva kar stara. Jera pove, kaj večkrat reče Drago: No in kaj ti 

meni rečeš, no povej, mami, jaz bom do 100 let živel. Ljubo pove …no, to dokler mi 

zdravje služi lepo, odkar mam tega raka in zdravnika takšnega, ki mi pove, ko pridem 

noter in se pogovoriva… 
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Potem se v intervjuju zgodi preobrat in Jera reče: Ne. Nisva stara. Mlada, mlada, oba. In 

potem o teh stotih letih govorita z nerealnim mističnim optimizmom. Menim, da se tu 

kaže gerotranscendenca, ki jo obravnava dvanajsta kategorija odhajanje. Ljubo je namreč 

hudo bolan. Tu se kategorija povezuje z deveto kategorijo najtežji trenutki in 

spoprijemanje z njimi. 

Jera pove: Ja jaz mam mal težav s spominom, pa on tud, ampak ne kaj hudega. Jaz ne 

morem hodit, s palčko hodim. Težko, po kapi. Ampak dokler sem še za štedilnikom, pa da 

vse pospravim, to še gre (se smeje). On vse okrog hodi, po nakupih. … Ja, ja… avto še 

vozim, se pohvali Ljubo. 

Jera pove o Ljubovi bolezni…  In so ugotovili, da ima raka na prostati in da ima že 

metastaze na kosteh. In potem sva prišla v Ljubljano in sva zdaj tle ostala, živela sva en 

cajt pri hčerki, zdaj sva pa v svojem raju. Pravi, da ima raj zdaj tlele. Da uživa, lepo 

zgleda, dober je, ima čudovitega zdravnika, dr. M., a ne? … Drago pove kako je bilo, ko 

je Jero zadela možganska kap: Kristjan je prišel, kolega, kolega je prišel, smo se nekaj 

pogovarjali, kar na enkrat je pa tole prišlo… aaaaa...., nadaljuje Jera, .. je soseda klicala 

in so me takoj, pa sem bila en mesec v Celju v bolnici, da so me k sebi spravili, potem sem 

bila pa en mesec v Ljubljani, no ta je bil pa tista dva meseca … no kje si bil, v Vrsarju s 

Špelo, ki ima tam vikend, to je bilo že po kemoterapiji in je potem vsak dan klicala kako 

sem.  

Vsi intervjuvanci so izjemno kritični do statusa starejših v Sloveniji. 

France pravi: Status starejših v Sloveniji se mi zdi nikakav. Jaz mislim, da starejši ljudje v 

Sloveniji živijo na robu družbenega priznanja. To se vidi na tisočih stvareh. Od 

pokojninske dobe, oziroma pokojnin, zdravstvenega varstva in tako dalje. V tem sistemu 

bi moral zelo veliko spremenit in zelo dolgo časa bi trajal, da bi ta populacija prišla do 

neke veljave, močnejše, oziroma do tiste veljave, ki bi jo v družbi moral imet. Seveda, to 

se ne da sploh primerjat. 

Meta pove: Status starejših v Sloveniji je slab. Hvala bogu sem službo dobila, delala sem 

in zaslužila pokojnino. Če bi morala it zdaj v dom nimam dosti pokojnine. Da pa nimaš 

dost pokojnine, to je pa za posrat. Gospa, ki mi pride pospravt, pravi, pa saj moram nekaj 

naredit, ne morem s 400 evri preživet, pa kako naj. … Res se vprašam, kako ljudje 

preživijo. 
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Dane pove: Ugotavljam, da smo v začetku, kot da je zdaj ta problem nastal, da nas je več. 

Bom rekel, da se nekateri tako luštno obnašajo, da me je sram, da sem star. Celo življenje 

sem klobuk z glave vlekel pred starejšimi, danes se pa marsikdo še stran obrne ali pa v tla 

gleda… Tudi tukaj momentalno se mi zdi, da sem prikrajšan, moram vstat iz postelje, ker 

sem slabo pokreten… patronažna sestra, ki pride previjat je štorasta, ima telefon, pa ne 

more poklicati malo prej, pride in zvoni in preslišim in reče, da me ni bilo… dosti je 

opazit, da nas še daje prilagajanje. Pogrešamo več elastičnosti. 

Ljubo pove podobno: Status starejših ljudi v Sloveniji je slab…  penzije majo slabe, jaz 

vidim, ko grem v trgovino, pa štejejo tisti denar, ali bodo prišli do konca sami… Zelo 

slabo, potrdi Jera…   pa še povejte vi… zdej če ima eden 400 evrov, kako naj pride do 

doma (starejših) revež? 

Intervjuvanci so kritični do (ne) obravnave statusa starejših v Sloveniji. Moti jih odnos 

države, pa tudi nekaterih mlajših ljudi, ki jim ne izkazujejo dolžnega spoštovanja. Vseeno 

pa naši intervjuvanci nimajo predlogov ali se ne počutijo in niso v stanju, da bi lahko 

predlagali ali vplivali na sistem v Sloveniji. Načrtovalci politik imajo torej objektivno 

težko nalogo, če želijo pridobiti mnenja starih ljudi, kljub temu je zelo pomembno, da 

starejše vključijo v dialog. Če si dovolim sklepati iz našega vzorca šestih kognitivno 

dobro ohranjenih starostnikov, bodo načrtovalci morali predloge pripraviti sami in se 

potem s starejšimi pogovarjati o ustreznosti vsebine. Nujnost aktivnega vključevanja v 

načrtovanje politike svetujeta tudi Gilleard in Higgs (prav tam).  

V kategoriji vključeni spregovorijo o tem, kdaj osebno menijo, da je človek star. 

Predvsem poudarijo, da gre za izgubo različnih funkcij in postopoma samostojnosti. Vsi 

poudarijo pomembnost zdrave pameti. Vsi priznavajo, da malo pozabljajo. Eden izmed 

intervjuvancev prizna, da ima psihične težave, saj težko sprejema posledice staranja in 

bolezni, ki se kažejo v pešanju in izgubi samostojnosti, predvsem v gibalni oviranosti. S 

starostjo so vsi naši intervjuvanci, vsaj začasno, postali odvisni od pomoči tretje osebe. 

Potrebno pomoč, ki jo prejemajo, tudi opišejo. Dvema vključenima starostnikoma 

prinašajo domov hrano, k štirim prihaja patronažna sestra, dvema v domu nudijo potrebno 

oskrbo in nego, saj potrebujeta več pomoči. Vsem pomagajo sorodniki. Eden izmed 

intervjuvancev ima neformalno oskrbovalko, ki mu pomaga pri vsakdanjih rečeh, pa tudi 

pri prodaji stanovanja in drugih pomembnih zadevah. Naštejejo tudi lastne težave, ki jih 

sami  pripisujejo starosti. Vsi, razen enega, potrebujejo za samostojno hojo pripomočke. 
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Dva imata dietno prehrano. Vsi poročajo o zmanjšanju socialnih stikov, o tem, da se je 

njihov svet skrčil. 

S to kategorijo se povezujeta dve drugi kategorij, ki smo jih oblikovali iz kodiranih 

intervjujev. 

Kategorija 7. Zadovoljstvo v življenju 

 

Slika 8 Povezovanje vsebin iz kategorije Zadovoljstvo v življenju z vsebinami iz drugih kategorij 

 

Kategorija predstavlja osrednje zanimanje našega raziskovanja. Združuje opise 

zadovoljstva v življenju in posebej zadovoljstva v starosti. Kategorija združuje različne 

opise osebnega zadovoljstva, ki so jih tekom intervjuja podali vključeni intervjuvanci. 

Kategorija zajame tudi opise, osebno razumevanje zadovoljstva. Intervjuvance je 

zaznamovala vojna, ki je posegla v njihovo življenje. Zadovoljstvo omejujejo tudi izgube, 

s katerimi se srečujejo v starosti, od bližnjih ljudi, do zdravja in telesnih funkcij, o čemer 

sta govorila Erikson in Erikson (1997). Pod to kategorijo lahko prištejemo tudi vse 

navedbe, ki jih združuje osma kategorija ponos in uspeh v življenju. 
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France se zadovoljstva predvsem spominja. Trenutno ga ne občuti, saj je preokupiran s 

trpljenjem, ki ga povzroča starostna oslabelost in številna stanja in bolezni, s katerimi se 

srečuje. Edini izmed intervjuvancev je, ki pove, da trenutno ni zadovoljen. Jasno loči med 

oceno zadovoljstva na splošno, ko pravi, da je s svojim življenjem zadovoljen in oceno 

trenutnega (ne) zadovoljstva. Med intervjujem se je razburil in mi dobesedno prepovedal, 

da bi iz pogovora z njim zaključila, da je zadovoljen. Zadovoljstvo na splošno in 

zadovoljstvo s trenutno situacijo, s katero se spoprijema v starosti, sta dve različni stanji.  

 …Na splošno če pogledam z življenjem sem zadovoljen. Seveda sem zadovoljen. Treba 

je upoštevati tudi dobo v kateri smo živel. Po 45. letu smo živeli za udarniško delo, za 

obnovo, ne bom rekel domovine, ker jo imajo preveč v ustih. Praktično treba je bilo 

postavit vse na noge in jasno kot mlad fant sem pomagal s svojimi močmi, kakor se je 

dalo, bil sem udeleženec enih štirih mladinskih delovnih akcij, dveh pionirskih in dveh 

mladinskih. Dveh v Sloveniji, dveh na Hrvaškem in v Srbiji. 

V trenutnem življenjskem obdobju, če sem zadovoljen? Sigurno da ne. Ker pravzaprav, bi 

rekel, zadovoljstvo pogojuje naj prvo zdravje, ostalo je odvisno od tega, ne glede na 

status ki ga človek ima v domu. Od osnovne nege, do oskrbe in tako dalje, je pa prisotna 

bolezen. Zadovoljen sem s svojim življenjem. To ja, to ja, ampak zdravstvene težave so 

zame druga stvar. Nemogoče je to v isti žakelj dat in potegnit ven, da sem zadovoljen. 

Nisem zadovoljen. 

France o zadovoljstvu med pogovorom poroča, ko govori o svojih dosežkih na področju 

sporazuma o delitvi plač, ki so sicer predstavljeni v 8. kategoriji ponos in uspeh v 

življenju in se povezujejo z drugo kategorijo.  Ko France pove, da zadovoljstvo pogojuje 

zdravje, tudi osebno odgovori na raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila v nalogi. 

Kakšen je pomen prisotnost bolezni  (v starosti) za trenutno oceno zadovoljstva v 

življenju? Kljub temu, da se vsi intervjuvanci srečujejo z boleznimi, je on objektivno 

(zaradi gibalne oviranosti in pešanja vitalnih funkcij) najbolj prikrajšan za običajno 

življenje in najbolj trpi.  

… moram rečt, da s te strani imam en velik zadovoljstvo, tud s te strani, da ko sem začel 

študirat sem imel posebno pažnjo na organizaciji dela, tud sem delal poseben seminar v 

Zagrebu za študij dela in pa tud vse mogoče seminarje o vprašanju nagrajevanja pri delu. 
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Meta pove, da je zadovoljna z življenjem, vendar v isti sapi reče: Če ne bi bilo vojne, bi 

bila zelo (zadovoljna). Tudi zdaj sem. Samo vojne ne bi smelo biti….  Veliko mi pomeni, 

da imam poleg sebe še koga, ne. Velika izguba je bila, ko mi je sestra umrla pred desetimi 

leti.  

Zanimiv opis zadovoljstva in hkrati samoprezentacijo (enajsta kategorija) Meta poda, ko 

opisuje zadovoljstvo, ki ga je občutil ob buhtlju, ki ga je dobila za kosilo: Enkrat je bil 

buhtelj, je bil takole velik (pokaže), kar tresel se je od lepote in dobrote. Sem rekla gospe, 

ki peče, naj se še kdaj kej zmoti in kaj speče. Navajeni smo bili skromno živeti in vse 

pojesti, ko sem tisti buhtelj videla… sem rekla. Ta buhtelj ne bom prerezala z nožem, grdo 

bi bilo, da bi dala nož na takle krasen buhtelj in ga bom raje odlomila z mojimi rokami in 

tako sem tudi naredila, če mi verjamete ali pa ne. 

Kljub trenutnim zdravstvenim težavam in spoprijemanju z njimi, se ne osredotoča na 

trenutno stanje, temveč na zadovoljstvo glede s perspektive, ki zajema vse življenje. 

Kategorija se močna povezuje z deseto kategorijo vojna. 

Dane tudi na vprašanje zadovoljstva odgovori z ljubeznijo. Ko govori o ženskah, posebej 

o svoji oboževani, je ves živahen in zares poln življenja. Dokler ima človek lahko … ne bi 

maral živet, ko ne bi mogel več ljubit. Takrat sem to seksualno mislil, ko sem do tega 

spoznanja prišel, zdaj pa vidim, spolni odnosi so preteklost, vendar pa … kadar sem v 

kontaktu, v prisotnosti oboževane, mojega polžka veseli, to se še, oglasi.  Še mam voljo, 

no.  

Dane je zadovoljen, da so na svetu ženske. Drugače sem pa velik oboževalec nasprotnega 

spola, mislim, da se je bogu kar posrečilo, da je ustvaril tudi žensko, da nismo samo 

moški na svetu, hvala bogu. Juhuhu. 

Kategorija se povezuje s trejo kategorijo družina in ali ostali pomembni odnosi z drugimi.  

Nada pove na kratko..  Ja sem, sem, sem zadovoljna,…  tudi sedaj.  Nadaljevanje opisa 

sodi že v dvanajsto kategorijo odhajanje, v gerotranscendenco, saj pravi, da bi se rada 

spremenila v svoj ljubljeni in lepo negovan vrt…. spremenila bi se v moj vrt, v moj vrt, ki 

sem ga imela, bi sebe spremenila. …  

Nada je verna, v svoji sobi ima več nabožnih podob. S svojo izjavo je res presenetila in 

potrdila, da se v starosti dogajajo tudi specifični, manj poznani kognitivni procesi.  
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Kaj pa naj rečem, kaj pa naj rečem? Jaz sem zadovoljna. Jaz za drugega ne vem, samo 

zase. Kaj pa naj naredim, da bom zadovoljna? Delala sem in pošteno živela. Za sedaj še. 

Tudi Nada izžareva zadovoljstvo, podobno kot Dane takrat, ko govori o svoji oboževani. 

Ves čas, razen ko govori o konfliktu z Jožico, ki jo zares teži, ima na obrazu nasmeh. 

Včasih se hudomušno pošali. Rada živi in je vsak dan v pričakovanju česa novega. Ker je 

njeno gibanje pogojeno z boleznijo, multiplo sklerozo, uporablja različne pripomočke, 

glede na svojo dnevno formo. Neprestano je v gibanju in čez dan jo je mogoče srečati v 

parku, v kavarni, na fizioterapiji, v delovni terapiji. Včasih uporablja berglo, drugič dve, 

tretjič rolator in četrtič invalidski voziček. Za doživljanje zadovoljstva se vsak dan zelo 

potrudi. Kategorija se povezuje četrto kategorijo prosti čas in hobiji. 

 

Podobno kot Dane tudi Jera in Ljubo govorita o ljubezni. Ljubo o zadovoljstvu pove 

takole: Zadovoljstvo je, da se mož pa žena zastopita. To je največ.  Eden drugemu, da 

človek pomaga, to je največ.... Njegove besede potrdi tudi Jera: Isto, ena lepa beseda, pa 

njegov nasmeh, ko se mi nasmeje zjutraj, pa me prime za rokco pa pravi, mami kako si, v 

postelji. To naredi vsako jutro. Vsako jutro. … To je največ. Zaključi Ljubo. 

Naši intervjuvanci neposredno povezujejo zadovoljstvo z delom, z odnosi s soljudmi, z 

dosežki v življenju, s hobiji in z zdravjem. Na njihovo doživljanje zadovoljstva v 

življenju je zagotovo vplivalo tudi težko otroštvo, ki se ga spominjajo in jim je pustilo 

nekakšno bazično skromnost, zato se ta kategorija povezuje tudi s prvo kategorijo 

otroštvo in šolanje. Skromnost slikovito in večplastno ilustrira Metin opis buhteljna, ki je 

naveden zgoraj. 

 

Deloma to lahko razložimo s tem, da gre za kategorijo, ki je pridobljena skozi deduktivni 

proces, saj je zadovoljstvo v starosti osrednja tema našega raziskovanja, deloma pa to 

lahko razložimo s tem, da je zadovoljstvo občutenje h kateremu ljudje stremimo skozi vse 

življenje. Zdi se, da je bilo vsem intervjuvancem pomembno povedati, da so zadovoljni s 

svojim življenjem. Zadovoljstvo je življenjski projekt in ne le prevladujoče občutenje 

enega življenjskega obdobja. Doživljanje zadovoljstva je zelo subjektivno in brez tega, da 

bi ljudi neposredno vprašali po tem, nanj ne moremo sklepati. Objektivni podatki, na 

primer podatki o zdravstvenem stanju, so lahko zavajajoči, kakor so ugotovili že Weir, 

Meisner in Baker  (2010). Morda lahko ponos vključenih na lastno doživljanje  

zadovoljstva  razložimo tudi z voljo do smisla, o kateri govori znani logoterapevt Viktor 



85 
 

E. Frankl (1993), ki je svojo teorijo osnoval tudi na lastnih ekstremno krutih izkušnjah v 

vojnem času, kjer je preživel taborišče smrti in v vsem trpljenju našel višji smisel. 

 

Ta kategorija se povezuje z največ, kar devetimi drugimi kategorijami, ki smo jih 

oblikovali iz kodiranih intervjujev. 

 

Kategorija 8. Ponos in uspeh v življenju 

 

 

 

 

Slika 9 Povezovanje vsebin iz kategorije Ponos in uspeh v življenju z vsebinami iz drugih 

kategorij 

 

Kategorija predstavlja dosežke, dejanja in ljudi, ki imajo v očeh naših intervjuvancev 

največjo težo.  

 

France pričakovano izpostavi svoje karierne dosežke, ki so objektivno gledano zares 

veliki. Izpostavi tudi intimen uspeh pri vzgoji otrok, ki mu glede na način govora pomeni 

največ. Eden velikih zadev, k sem jih v življenju skušal naredit, pa sem jih tud naredil, je 
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bilo v času 80. let, ko sem bil avtor prvega sporazuma o delitvi plač za področje 

gostinstva in turizma v Sloveniji, pa tud predaval o delitvi dohodka na Univerzi Boris 

Kidrič v Ljubljani, na delavski univerzi, pa tud sodeloval pri vzpostavitvi sistemov v 

raznih organizacijah, bil član ekipe sindikalnega odbora za usklajevanje interesov - dva 

mandata in en mandat član zbornice za usklajevanje interesov pri delitvi dohodka in 

osebnih dohodkov. Moram rečt, da s te strani imam en velik zadovoljstvo, tud s te strani, 

da ko sem začel študirat sem imel posebno pažnjo na organizaciji dela, tud sem delal 

poseben seminar v Zagrebu za študij dela in pa tud vse mogoče seminarje o vprašanju 

nagrajevanja pri delu. 

Edina želja je bila vzgojiti otroke v poštene ljudi, dejansko, da znajo cenit vrednote 

življenja, da se je treba za vsako stimulacijo, boniteto v življenju borit, da dejansko nič ne 

pride samo od sebe in tako dalje. Kar mislim, da sem uspel. 

Kategorija se povezuje z drugo kategorijo služba in njen pomen v življenjski zgodbi in 

tretjo družina in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi. 

Meta je ponosna tudi nase in na svojo pokončnost, podobno kot France. Ponosna sem, da 

sem živela lepo, pošteno življenje. Tudi družina da svoje, sem imela take starše, bi si 

skoraj težko boljše želela, lepo smo se razumel, radi smo se imel. To, da kar sta dala 

starša čez pri smrti petih otrok čez, to je bilo najhujše, kar je bilo za njih. Sem kar 

prenesla to pokončnost na te otroke okrog, me kar porajtajo, s tem se pa lahko pohvalim. 

Kolikokrat mam napisan, teta radi te mamo, saj sem jih imela vse po rokah, saj so moji.  

Kategorija se tako kot pri Francetu povezuje s tretjo družina in/ali ostali pomembni 

odnosi z drugimi in enajsto samoprezentacija. 

Dane je ponosen na svoje vnuke in nase. Tudi njegove izjave se povezujejo z istimi 

kategorijami. Imam pet vnukov. Trije živijo v Avstraliji, s sinom… in nase: Nikol se nisem 

vdal, mater božja, nikol. 

Podobno je Nada ponosna nase in na pomembno delo, ki ga je opravljala za svojo družino.   

Ponosna je tudi na svoj vrt, tako kot Dane.  Na svoje življenje sem najbolj ponosna, na 

samo sebe, ja.  

Kaj pa jaz vem, kaj je posebnega … Ja, moje vnukinji sem merkala. To je bilo pomembno. 

Dve punci. Na Jesenice sem hodila, so tam stanovali….  

… Res sem mela lep vrt. In sem ga delala, rada sem ga delala. 
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Tudi Jera in Ljubo sta najbolj ponosna na hčerki, njune izjave se povezujejo s tretjo, 

drugo in enajsto kategorijo. On ma rad svoje, je ponosen nanje, na hčerke, jih čaka. Ker 

pri nas je tako, je ura 9, pokliče hčerka, najprej ena, potlej druga, pri nas je tko, smo vsak 

dan pod kontrolo…  Na hčerke in družino sem najbolj ponosna. Na sebe? O tudi. Ljubo 

priponi… Na hčerke sem najbolj ponosen, so bolj na mene navezane kot na ženo. Tak da, 

kar se tega tiče, mamo urejeno ok. 

Jera je ponosna tudi na to, da je bila v službi dobra mentorica in dobra vodja.  Ker jaz sem 

bila rada med strankami, jaz sem 15, več kot 15 vajencev izučila, so bili pri meni 

vajenci… Saj so me vsi spoštovali, saj me še zdaj, ko sem stara, pa takole (joče) me 

kličejo pa mi pišejo. 

Intervjuvanci so nekatere dosežke in svoj ponos predstavili tudi kategorijah dve, tri in štiri. 

O temi uspeha in ponosa v življenju so intervjuvanci govorili zlahka in z veseljem. Zelo 

jih je razveselila. Njihovi otroci, službeni dosežki in hobiji so dali njihovemu življenju 

barvo in ga osmislili. Všeč jim je bilo, če smo jih spomnili na kakšno stvar iz intervjuja, 

na katero bi lahko bili ponosni, pa so nanjo pozabili. Prav vsi so bili ponosni na svoje 

otroke ali druge družinske člane in na lastno delo ali hobije, s katerimi so se ukvarjali na 

tak način, da so vanje vložili veliko dela. Radi so se ozrli na svoje življenje in ponovno 

premislili. Na splošno se starejši radi pogovarjajo o svojih življenjskih izkušnjah in jih 

prenašajo na mlajše. Lahko bi rekli, da radi in dobro pripovedujejo predvsem lastno 

življenjsko zgodbo, saj o svojem življenju in odločitvah veliko premišljuje in včasih 

premlevajo svoje odločitve. Samo en intervjuvanec, Dane, je rekel, da bi morali imeti več 

priložnosti za življenje, zdelo se je, da bi rad začel znova. Ostali bi spremenili kakšno 

odločitev, predvsem pa bi vsi želeli obdržati svoje težko pridobljene življenjske izkušnje 

in svojo glavo, kot so dejali.  

Ker so te izkušnje res dragocene in bi od prenašanja izkušenj imeli veliko sami starostniki, 

predvsem pa bi pridobili poslušalci, bi bilo smiselno razmisliti o kratki socialno 

pedagoški intervenciji, s katero bi starostnike, ki so deloma že socialno vključeni, pozvali 

k sodelovanju z njihovimi izkušnjami. Na ta način bi lahko pozitivno vplivali na njihovo 

počutje, saj bi jih spomnili, kdo vse so bili in so ter hkrati pozitivno vplivali na njihovo 

druženje in poskrbeli za prenos dragocenega znanja in izkušenj na mlajšo generacijo. Ta 
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kategorija se povezuje s štirimi drugimi kategorijami, ki smo jih oblikovali iz kodiranih 

intervjujev. 

 

Kategorija 9. Najtežji trenutki in spoprijemanje z njimi 

 

 

 

Slika 10 Povezovanje vsebin iz kategorije Najtežji trenutki in spoprijemanje z njimi z vsebinami 

iz drugih kategorij 

 

Kategorija združuje opise obdobij ali dogodkov, ki so jih naši intervjuvanci doživeli kot 

najtežje v življenju. Ta obdobja in dogodki so jih zaznamovali za vse življenje in jih 

deloma tudi determinirali. Kategorija zajema tudi načine in opise individualnih strategij 

spoprijemanja z najtežjimi preizkušnjami.  

France je tudi najtežje trenutke v življenju našel v času svojega odgovornega službovanja.   

Najtežje v življenju je bilo pošteno stat v času pritiskov, konkretno političnih, ko sem 

služboval na občini, so bili pritiski zelo močni in dejansko sem se velikokrat, ko sem 

prišel domov, vprašal, ali bodo moji otroci dejansko tudi davek plačali za poštenost 
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svojega očeta, tako kot sem ga jaz plačal. Situacija je bila huda, ampak dejansko sem šel 

preko tega. Dejansko vztrajal. Ker sem smatral in vedel, da imam prav, se nisem pustil 

zamajat. 

Kategorija se močno povezuje tudi z enajsto kategorijo samoprezentacija in tretjo družina 

in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi. 

France razloži svoj način reševanja težav, ki ostaja enak vse življenje. Ravno tako sem 

stvari reševal v življenju, sam. Ravno tako. Razmislil, analiziral, poskušal priti do vseh 

mogočih informacij, v dialogih, kjer si ugotavljal ali imaš prav ali nimaš prav. In če sem 

prišel do zaključka, da sam imam prav, sem pri tem tudi vztrajal.  Da bi se jaz zdajle 

spomnil,… se ni zgodilo, da nisem imel prav, ne. Od majhnega sem tako pristopal, tak 

sem. 

Podobno kot Meta je tudi on ponosen (kategorija osem) na svojo pokončnost, ki ga je tudi 

stala največ naporov. Meta poudari pomen vere v njeni družini in zanjo samo. Tu se 

kategorija povezuje z deseto kategorijo vojna in enajsto kategorijo samoprezentacija. 

Meta pove, da je v najtežjih trenutkih našla moč v veri.  Moč mi je dajalo to, da smo vsi 

verni. Sem tudi napisala življenjepis za domače in sem tudi to napisala, da kadarkoli je 

bilo najtežje, se je že nekaj zgodilo in je šlo naprej, … bilo je veliko hudega, tisto se ne 

da povedat, kar preživiš, … 

Daneta še vedno preganjata vojni in povojni čas. Pove, da še vedno premišljuje o tem…. 

In ob osvoboditvi me je starejši brat vzel s seboj na Koroško (bil je domobranec). Sem 

prehodil, prebrodil, preživel, zato je ta bolečina toliko hujša, ker sem do zadnjega bil z 

njimi  (si natoči vodo). Marsikdaj mi pride na misel, kako so se ti fantje počutili, preden 

so jih žive v tista brezna zmetali.  

Kategorija se močno povezuje in prekriva z naslednjo kategorijo. 

Nada pove, da je bila v življenju zanjo najtežja izkušnja v otroštvu, ko se je poškodovala 

in delno izgubila vid. Kaj bi rekla, kaj je bilo najtežje? Najtežje je pa to, na otroški kliniki, 

ko sem bila pet let stara, ko sem izgubila oko. Ah, igrali smo se, ličkanje. Z vilicami za 

ličkanje, ko sem prvič potegnila… Ata je pomagal, k zdravniku je šel, zdravnik nas je 

poslal na Dunaj, tam sem bila tri mesece. Tega se dobro spomnim. To je bilo najtežje, 

najtežje. … Saj se moraš, se moraš…  Se navadiš. Avta nisem imela, bi ga pa lahko vozila, 
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kolo sem vozila. Sem se navadila potem, vid se navadi, z enim očesom vidiš vse. Ja, zakaj 

mi je bilo hudo, zato, ker ga nisem imela, glej jo no. Ni me omejevalo, ne.  

Čeprav tega ne pove, jo v zadnjem letu zelo teži banalen konflikt s sostanovalko, s katero 

je bila pred tem najboljša prijateljica.  

Nikoli ne bom pozabila te besede, tega zijanja, kako je zijala name za nekaj tako 

majhnega kot je tasa… omarico odpre in pravi pejd sem, pejd sem in nisem vedela zakaj 

gre, kot bi jo jaz nastavila tja ali ona. Pfff… To je tako zijala ona… 

Jera in Ljubo povesta, da je zanju najhujša bolezen. Jera … Ta bolezen, ki naju je zadela. 

Oba, to je najtežje.  (joče) Otroci so veliko pomagali. Upanje je lepa stvar…, pa ljubezen 

mora bit.. Ljubo pravi … Oboje me skrbi, obe (bolezni) sta bili taki.  … To sva tako rekla, 

zdaj je tako, ampak upava, da bo boljše. 

Jera in Ljubo sta res izžarevala veličastno upanje in v tistem trenutku se je dalo razumeti, 

da je v življenju pomemben čisto vsak dan posebej. Pogovor z njima je bil zelo ganljiv. 

Na koncu pogovora sta me prosila …  in nama srečo zaželite še do 100 let. 

Ko sem z intervjuvanci govorila o njihovih najtežjih trenutkih in spoprijemanju z njimi, je 

bilo čutiti, da o teh dogodkih veliko premišljujejo, da so bili zanje res težki in so jih 

zaznamovali. Za vse, razen za Jero in Ljuba, so bili to dogodki iz preteklosti, ki so jih 

vsak zase že tisočkrat prevrteli in premislili. Jero in Ljuba v tem trenutku pesti bolezen, 

podobno kot Franceta, vendar se njemu to ne zdi najhujša stvar v njegovem življenju. 

Vseeno pa nanj vpliva do te mere, da je s svojim trenutnim življenjem nezadovoljen. 

Meta in Dane najhujše trenutke v življenju povezujeta s povojnim časom, saj sta oba iz 

vernih družin in oba sta imela brata, ki je bil domobranec in je bil zaradi tega po vojni 

ubit. Tudi France je najtežje trenutke doživel zaradi neetičnih ravnanj predstavnikov 

preteklega režima. Sam je bil in je zavezan višjim etičnim standardom. Tudi Nado je 

najbolj zaznamovala nesreča v otroštvu, ko je izgubila vid. Hkrati pa jo tišči izguba 

dolgoletnega prijateljstva s sostanovalko, saj je zdaj veliko več takih ur, ki jih preživlja 

sama in ne s soljudmi. France je moč za spoprijemanje jemal v razmisleku in 

racionalizaciji, medtem ko je Meta našla moč v sebi skozi vero in morda z upoštevanjem 

načela inercije ali Freudove teorije gonov, ko načeloma zmaguje eros (kreativna sila 

življenja), razen na koncu življenja (Praper, 1996).  
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Ta kategorija se povezuje s petimi drugimi kategorijami, ki sem jih oblikovala iz 

kodiranih intervjujev. 

 

Kategorija 10. Vojna 

 

 

Slika 11 Povezovanje vsebin iz kategorije Vojna z vsebinami iz drugih kategorij 

 

Kategorija se je izoblikovala sama, z induktivnim pristopom, saj sta vojna in povojni čas 

močno vplivala na življenje naših intervjuvancev. Gre za obdobje, prežeto z bolečino in 

pomanjkanjem. Dva izmed intervjuvancev sta bila v vojnem času izseljena. 

France opisuje vojno preko podajanja življenjske zgodbe očeta, predvsem pa matere, ki se 

je prebijala skozi življenje sama, brez službe in z dvema otrokoma. 41 leta je bil oče 

mobiliziran v vojsko, to se pravi v začetku 2. svetovne vojne je v vojski dočakal razpad 

jugoslovanske vojske. Ni bil zajet, ker je pobegnil in se vrnil v Ljubljano. V času 2. 

svetovane vojne mu je gospodar dejansko omogočil tudi službo,… vse do leta 44, ko je bil 

dejansko zaprt in odpeljan v delovno taborišče v Nemčiji…. oče je bil član OF in je 

pravzaprav tudi organiziral terensko delo na področju Vrtače Mirja in tega becirka. No 
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jaz sem v vojni dejansko končal OŠ, se pravi 45. leta sem se vpisal v nižjo gimnazijo, VII. 

državna in sem tudi maturiral. 

Na svoja starša je zelo ponosen, posebej na mamo. Kategorija se povezuje s prvo 

kategorijo otroštvo in šolanje in tretjo družina in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi ter 

z enajsto samoprezentacija. 

Franca je bila z družino izseljena, po vojni zaradi svoje vere tudi hudo prizadeta zaradi 

bratove smrti in prikrajšana za marsikaj. 

Takrat se je potem začel ta pregon Slovencev na jug in mi smo padli v to skupino… 

Visoko pri Sarajevu, tam so nas dali v neko prazno hišo.  Brat je bil pa že prej v Ljubljani, 

sestra je pa meščansko naredila in v Ljubljano ni mogla več, pravzaprav in je bila potem 

tukaj sprejeta in je končala v Ljubljani učiteljišče. ….  

Potem je teta, očetov sestra, vse uredila pri Italijanih in smo spadali kot redni prebivalci 

vasi na Dolenjskem, od tete zet nam je prinesel papirje in pri oblasti v Bosni je dobil 

dovoljenje, da se odselimo, decembra je to uspelo. In smo se odpeljali do Zagreba. 

Hrvaška pa ni imela tega sporazuma in je potem prišel ta sorodnik.. ….  šest nas je teta 

sprejela, veliko srce je imela, nepozabno. (joče) Pa je imela še hčerko z Gorenjske, ki je 

pribežala k njej v Ljubljano, pa drugo, ki je imela moža v partizanih, pa je pribežala z 

otroci vred, da ni bila sama, tako, da nas je bilo v tisti hiši 30. ….  Ta del zgodbe se 

močno povezuje s kategorijo 3., ki smo jo že obravnavali. Po vojni je za Metino družino 

prišlo najtežje obdobje.  Potem je prišel konec vojne, ki se je za nas zelo slabo končala. 

Mi smo bili katoliška družina, praktično katoliki vsi, starši, otroci in to je bilo tukaj takoj 

narobe. Očeta, sestro in mene so zaprl. Potem je bila pa še ta velika nesreča, mlajše 

moške mobiliziral in tako tudi mojega brata. Hodil je v zadnji letnik, aprila 45 je naredil 

zadnji izpit in je končal srednjo šolo, obenem pa je hodil vsak dan na tisto vojaško 

postajo. … Osvoboditev, so prišli partizani v Ljubljano, seveda veseli smo bili da je konec 

vojne, nihče ni razmišljal o drugem, nikjer nismo bili prijavljeni. In brat je 10. že dobil 

pozivnico, pismeno, naj se 12.5. javi v škofijskem v Šentvidu. Smo se poslovili in je bilo 

konec in ga ni bilo več, so ga ubili. Jaz sem bila zaprta najprej na sodišču, potem v 

Kočevju, avgusta je bila amnestija in smo prišli domov, težko pozabiš, najhujše je bil pa 

brat, bil je mobiliziran, proti svoji volji, pa je bil ubit. Dosti smo pretrpeli v tem režimu, 

kdor hoče poslušat in kaj prebrat, lahko veliko izve. 



93 
 

Podobno izkušnjo po vojni je imel Dane. Delno je že opisana v prejšnji kategoriji. Pri 

njima se kategorija dodatno močno povezuje z deseto kategorijo vojna.  

Doživeli smo to strašno katastrofo, ta starejša dva fanta sta pri domobrancih končala 

po koncu vojne. Meni je krivo vas obremenjevat s tem. Meni je strašno ta krivica, me boli 

še vedno in ne bi rad, da bi še mlajše bolelo. To vse krivim to versko pripadnost. 

Nada se vojne dotakne samo tam, ko pove, da ni bilo časa za šolanje. Podobno izpusti 

vojno Jera, ki se je v času vojne šele rodila.  

Ljubo je v času vojne izseljen, podobno kot Meta, samo da je bil on z družino v Nemčiji, 

v delovnem taborišču in da je tam preživel štiri leta, do osvoboditve.  

Štiri leta mo bili v Nemčiji, od 41. do 45., do osvoboditve, nazadnje smo v Dresdnu bili. 

Moj brat, starejši, pa oče sta v rudniku delala, so železno rudo kopali. Mati je bila pa z 

nami, v lagerju smo bili, mi otroci, jaz pa še sestri, Mina pa Ema, Ema je bila manjša, 

njej ni blo treba delat, mi smo pa hodili tja k enemu kmetu,  vsak dan so prišli po nas,  pa 

smo krompir pobirali, pa krave pasli, pa … Zelo so bili prijazni z nami. Smo imeli srečo, 

kar se tega tiče, niso bili takšni hudi. Niti ni bilo težko, saj je bilo v redu. Če je deževalo, 

sploh ni prišel po nas, če je bilo pa lepo vreme, takrat smo pa šli. V lagerju je bilo pa 

tako, vstati ob 7h, mislim vse družine so morale ob 7h vstati, otroci takrat zrihtat, potem 

so prišli ponje in so šli delat.  Oče in brat, sta bila pa v rudniku, ne. Eden je dopoldne 

delal, eden pa popoldne. Mati je pa gospodarila kakor je vedela in kakor je znala, včasih 

je kdo krompirje prinesel domov, pa zelje, da nismo bili lačni. Ljubo opisuje tudi dolgo 

pot domov.  Potem smo se pa vozili 45. leta, tri tedne iz Nemčije domov, smo bili pod 

rusko cono in smo se samo po ruski coni pripeljali, ne.  Prvo smo bili v Pragi, iz Prage 

smo šli na Dunaj, z Dunaja smo pa na Subotico dol šli in v tistih sviloprejkah ležali, nas 

je bilo ogromno izseljencev, za dva transporta nas je bilo. Od tam so nas pa spet počasi 

potem na vlak dali, pa v Brežice.  V Brežicah so pa traktorji bili, ene par traktorjev je bilo 

in so vozili. Doma je bilo vse v izredno slabem stanju, okna so bila pobita. Izropana je 

bila hiša. Nemci, vse so izropali, vsak, ki je prišel mimo je vzel, kar je lahko. 

Vojna je posegla v življenje intervjuvancev zelo zgodaj in zelo močno. Meta in Dane v 

svoji zgodbi omenjata tudi posledice I. svetovne vojne, ki je prav tako še vplivala na njuni 

družini in je vanju prinesla izgube. Druga svetovna vojna je prinesla pomanjkanje. Dve 

družini intervjuvancev sta bili izseljeni, Metina za krajši čas v Bosno, Ljubova za štiri leta 
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v Nemčijo. V dveh družinah sta brata intervjuvancev sodelovala z domobranci in sta bila 

zato po vojni ubita. Obe družini sta bili zelo verni in zato so posledice nosili vsi njeni 

člani tudi po vojni, ko jim je bilo marsikaj onemogočeno. Jera se je med vojno rodila in 

zanjo vojna ni bila tako travmatična izkušnja. Podobno jo povezuje Nada le s prekinitvijo 

šolanja, ne pa po kakšnih drugih posegih v družino. Ker so bili intervjuvanci rojeni pred 

II. svetovno vojno ali med njo, so se soočili s hudim pomanjkanjem in veliko izgubami. 

Morda so zato skromnejši in bolj nagnjeni k doživljanju zadovoljstva s katerim so se v 

sedmi kategoriji pohvalili v perspektivi življenja prav vsi. Kot je bilo rečeno pri opisu 

vzorca, je že to, da so preživeli večino svojih vrstnikov, svojevrstni uspeh. Povojni čas je 

bil težak za vse, vseeno so se vsi dobro znašli in se vsak po svoje vključili v delo. 

Kategorija vojna, ki opisuje grob poseg v življenje vključenih intervjuvancev, se povezuje 

s petimi drugimi kategorijami, ki smo jih oblikovali iz kodiranih intervjujev. 

 

Kategorija 11. Samoprezentacija 

 

 

Slika 12 Povezovanje vsebin iz kategorije Samoprezentacija z vsebinami iz drugih kategorij 
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Kategorija zajema samopredstavitev naših intervjuvancev, ki je bila podana tekom 

pripovedovanja življenjske zgodbe. Tako kot predhodna kategorija, vojna, je tudi ta 

izoblikovana z induktivnim pristopom, saj sem jo sama izluščila iz pripovedi vključenih 

intervjuvancev.  

France se izjemno lepo in slikovito predstavi…  V sebi sem iskal oporo. In to je … Bevk je 

napisal Piccollo ribelle - Majhni upornik. Ja, mislim, za poštenost ne glede, da sem bil 

član partije, da sem partijo smatral kot obvezo ne pa kot korist in dejansko sem vse 

deviacije, ki sem jih videl, zelo na glas povedal. Kar je pa svojega denarja vredno. Od 

majhnega sem tako pristopal, tak sem. V šoli na primer je bil primer, to se pravi v I. 

gimnaziji, ko se delali spisek, za rdeči križ ali nekaj, partizanskih sirot in jaz sem rekel ne, 

jaz nisem sirota, jaz sem imel mamo doma, in ne grem. Ponosen. Ravno tako sem stvari 

reševal v življenju, sam. Velikokrat pride vprašanje, če bi drugače delal, ko bi bil mlad? 

Ne, ne (odločno). Bi ravno tako vztrajal na zadevah, kot danes vztrajam, mogoče danes 

vem, kdaj je treba usta zapret, včasih tega nisem vedel, oziroma nisem hotel vedeti. Danes 

bi se mogoče potegnil… ne vem, težko. Vprašanje je, vprašanje je, namena oziroma cilja. 

Kako do cilja priti. A greš direktno,  a slalom voziš, v obeh primerih prideš do cilja, s 

tem da maš v prvem primeru možnost, da padeš. Jaz sem šel direkt  (glasen smeh) 

Smukač. 

Kategorija se povezuje s prvo otroštvo in šolanje, drugo služba in njen pomen v 

življenjski zgodbi, tretjo družina in/ali ostali pomembni odnosi z drugimi in deveto 

najtežji trenutki in spoprijemanje z njimi.  

Tudi Meta jasno opiše samo sebe: Pomembna nisem bila, znala sem pa sprejemat ljudi. 

Lahko sem se umaknila, nikoli nisem nikomur odvzela prostora, mi ni žal, jaz sem taka, 

če se nekaj odločim, tega nikoli ne obžalujem, tako pri malih in pri velikih stvareh.  To, 

da se nisem poročila, je bilo zaradi vojne, to se pa ne da nič narest, stvari so šle svojo pot, 

to se pa ne da. To pa, da bi se imela tako željo poročit, da ne bi bilo pomembno kdo, kaj 

in zakaj, to pa ne. Sem imela svoje mere od majhnega.  Tako mislim, da je bilo. Stvari se 

mora vzeti takšne kot so, tudi hude je treba malo prebavit, ne, drugače pa nisem imela 

težkih stvari razen vojne in tistih povojnih časov, tisto je bilo res hudo. Takrat je bilo pa 

res tako čudno. Marsikaj se da preživeti, malo je treba biti dobre volje, pa ja vsak dan 

molim za svetega duha, da bi pamet imela. 
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Metin samoopis izžareva njeno skromnost in ponižno naravo, ki vseeno skriva veliko 

ponosa in volje, ki jo je Meta med drugim črpala iz vere. 

Daneta še vedno preveva želja po ljubezni in tudi po spolnosti, ki je bila prisotna skozi 

ves intervju. Tudi Dane je bil vzgojen v katoliški družini, kar je zelo opazno tudi skozi 

njegov besednjak.  Volje nisem nikoli izgubil. Kaj pa jaz vem. Vse sorte, predvsem me je 

motilo to, ker nisem doživel sreče v zakonu, ki sem jo potem spoznal, ko sem se zagledal v 

kakšno žensko, pa je bil odziv drugačen. Skušnjave in prilike, vsega je bilo. Krotit sem se 

moral, me je pa po drugi strani to bodrilo, veselje mi je delalo. Nekoga moraš imet rad, 

nekoga moraš ljubit, če drugega ne, pa travo. Še vedno čutim. Zdajle ene 20 let sem se 

zagledal mal v eno gospo, ki je mamica ene punčke in ta punčka ima dva otroka, njena 

vnuka in to me mal nekje tolaži… upanje, da bo nekoč drugače. Človek bi moral imeti še 

eno prilko, pravim jaz, če bi mogel še enkrat živet bi to pamet drugače izkoristil. Cagav 

fant ni še nikoli pri lepi punci spal.  

Deloma se Dane dotakne odhajanja, ko govori, da bi moral imeti v življenju še eno 

priložnost, ki bi jo drugače izkoristil.  

Nada se predstavi skozi svoje interese. Če sem družabna? Sem, sem. Plesala bi. Domine 

imam rada, na prireditve hodim. Vse rada poslušam. Pa na terapijo rada hodim 

(delovno), na telovadbo trikrat na teden. Kategorija se pri njej dodatno povezuje z drugo 

kategorijo služba in njen pomen v življenjski zgodbi.  Vse, vse me je gnal v življenju. Ja,  

jaz bi še kar delala, če bi mogla. 

Jera o sebi skozi ilustracijo službenega udejstvovanja pove takole … k Jeri ga bomo dali, 

Jera ga bo naučila in res, pri meni se je izučil. Sem mu rekla, delaš lahko kar češ, ampak 

ta prvo boš naredil, potem se pa lahko usedeš, noge lahko daš gor. Vsi so me ubogali, ker 

veste, jaz sem bila na oddelku kozmetike,… Opis se prav tako kot zgoraj povezuje z drugo 

kategorijo. 

Bila je tudi športnica in družabna ženska. Zelo družabna sem bila. Rada plesala, rada 

pela, ta nič, smučala sem, vse sem bla. .. Je bila zasavska prvakinja v smučanju, jo 

pohvali Ljubo. Zdaj je pa konec, pa rokomet sem igrala, pa košarko, pa vse, lepo je bilo, 

lepo je bilo. Zaključi z mislijo: Ne, vse ste vprašala, samo to povem še, da se imava rada.. 

Tudi pri njej se kategorija povezuje z naslednjo kategorijo odhajanje. 
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Ljubo povzame, kaj je zanj najpomembnejše v življenju: To je največ odvisno, če pravo 

partnerico v življenju dobiš, ne. Tak se govori. Tri stvari, prvo ko greš v šolo, zakaj se boš 

odločil, potem, ko si šolo napravil, v katero podjetje boš šel, dobro ali slabo, ta tretje je 

pa še bolj važno, kakšno ženo boš dobil, a dobro ali slabo, če dobro dobiš, boš rešen vse 

življenje, če pa slabo, si pa fuč. (Jera se smeji) Ljuba preveva optimizem, ves čas se smeji, 

v očeh ima iskrice, včasih je videti v njegovih očeh skrb. Skrb, kako bo Jera zmogla brez 

njega. Ne more si dovoliti obupa, niti odhoda.  

Tudi ta kategorija je pridobljena z induktivnim pristopom. Intervjuvanci se predstavijo 

skozi različne življenjske izkušnje in situacije. Od otroštva do odhajanja, ki se ga na 

racionalni ravni vsi zavedajo. Samoprezenatcija se močno povezuje tudi z osmo 

kategorijo ponos in uspeh v življenju, saj se vsak izmed njih skozi samoopis tudi malo 

pohvali in predstavi zanj pomembno področje. Tako France izreče primerjavo med seboj 

in Malim upornikom, Meta ponosno pove, da ni nikoli nikomur jemala prostora, Dane 

pove, da ga ženeta ljubezen in želja po intimnosti, Nada se predstavi kot družabna ženska, 

podobno tudi Jera. Ljubo pa poda svoje videnje najpomembnejših treh reči: dobra šola, 

dobro podjetje in najpomembnejše - dobra žena. 

Kategorija se povezuje s šestimi drugimi kategorijami, ki smo jih oblikovali iz kodiranih 

intervjujev. 
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Kategorija 12. Odhajanje 

 

Slika 13 Povezovanje vsebin iz kategorije Odhajanje z vsebinami iz drugih kategorij 

 

V tej kategoriji so zbrane izjave in interpretacije odhajanja. Soočanje z bližino smrti in 

primeri nečesa, kar bi M. Erikson poimenovala gerotranscendenca (Erikson in Erikson, 

1998). Tudi ta kategorija je nastala z induktivnim pristopom. 

France o smrti v intervjuju ne spregovori direktno. Iz pogovorov z njim vemo, da se boji 

trpljenja in počasnega umiranja, ki mu je bil priča pri svoji materi. Njegov odhod 

zaznamuje zapiranje vase, ki ga je začel že s svojim umikom iz službe, z odhodom v 

pokoj.. Bil sem družaben človek.  No, zdaj pa ne, zdaj sem pa zaprt. Jaz se ne iztrčavam, 

ne hodim med ljudi, sem rajši sam zase, pustimo zdaj tiste ožje prijatelje, znance, ki 

dejansko pridejo. Sigurno imam manj stikov kot prej. Ne samo zato ker sem v domu. Zato 

ker sem tak kot sem.  Ne znam povedat. Tud doma sem bil ravno tak. Jaz sem se bolj držal. 

Ne doma. No. Potem, ko sem šel v pokoj sem šel zelo malo v družbo. Ja ne vem zakaj, pač 

nisem šel. Opiše svojo potrebo po samoti, ki z leti raste. Kategorija se povezuje z drugo 

kategorijo služba in njen pomen v življenjski zgodbi, s tretjo kategorijo družina in/ali 

ostali pomembni odnosi z drugimi in ponos in uspeh v življenju, delno se povezuje tudi 

enajsto kategorijo samoprezenetacija. 

ODHAJANJE 
(12) 

SLUŽBA IN NJEN POMEN 
V ŽIVLJENJSKI ZGODBI 

(2) 

DRUŽINA IN/ALI 
OSTALIPOMEMBNI 

ODNOSI Z DRUGIMI (3) 
SAMOPREZENTACIJA (11) 
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Meta že v začetku pogovora pove.. Letnica 22 sem, je sem kar malo predolgo, če človek 

enkrat nemočen postane… to ni luštno. Pa sem bila navajena delat. Pa lepo smo se imeli 

tud. Zdaj pa te stvari, malo se umikajo. Jaz sem z vsem tem sprijaznjena, mi je jasno vse, 

ampak, ko si čisto na ivici, kot rečejo Hrvatje, tist je pa potlej mejčken drugač. Zelo 

pogreša sestro, ki se kot kod tudi zelo pogosto pojavi v besedilu. Zdi se, da se je njeno 

življenje zelo upočasnilo, ko je sestra umrla. Jaz bi rabila samo mojo sestro nazaj, to pa 

težko. 10 let je, pa ne gre iz glave. 

Dane pove o svoji predsmrtni izkušnji. Tri dni sem bil med življenjem in smrtjo in sem 

tam občutil, da je umirat božansko, za crknit lepo. Sanjsko vzdušje iz ne preživetega 

ampak vse poznano, kot da sem član njihov in tisto božansko okolje in konjički in kužki, 

nekaj sanjskega in vsakič je bilo tako, sem imel še dvakrat tako izkušnjo, isti obrazi, iste 

ceremonije, nekaj nedoživetega, kar mi je blizu bilo in poznano, čeprav nisem nobenega 

poznal, za crknit lepo. No jaz sem že večkrat slišal, da je umirat za crknit lepo. 

Tudi Nada je med intervjujem povedala stavek, ki ga težko komentiramo drugače kot 

primer gerotranscendence. Spremenila bi se v moj vrt, v moj vrt, ki sem ga imela, bi sebe 

spremenila. 

Sama je bila namreč najbolj ponosna na svoj negovani, polni vrt, ki je prejemal veliko 

njene ljubezni. 

 

Ljubo in Jera še vedno gojita upanje po nadaljevanju skupnega ljubečega življenja. 

Večkrat v intervjuju povesta, da si Ljubo želi doživeti 100 let. Oba imata za sabo že težke 

zdravstvene težave in oba sta že začutila bližino odhoda. O smrti ne govorita. Morda je 

preblizu? Zdi se, da kljub nerealnosti tega pričakovanja, vanj magično verjameta. Tako 

smo tudi zaključili naš intervju … in nama srečo zaželite še do 100 let. Bolezni se 

zavedata, pa vseeno sta prevzela razpoloženje Ljubovega zdravnika … me je kar tikat 

začel, ti kak pa je kaj, a te kaj boli? Sem rekel nič, sem rekel, šefe, lepo mi je. Potem je pa 

rekel, zdaj bova napravla, ker ta bolezen je zelo zahrbtna, rak, da rada udari, da se 

ponovi, … Jera doda.. Rekel ti je zaradi metastaz, ki ti gredo na kosti, zato imaš slikanje 

27. Bližina smrti ostaja neizrečena. 

Vsi intervjuvanci se zavedajo primanjkljajev, s katerimi se vsak dan srečujejo. Zanje smrt 

ni več zelo oddaljena, saj so jo že velikokrat srečali in so vsi že izgubili bližnje ljudi. 

France v trenutni življenjski situaciji ni zadovoljen in boji se, da ga čaka dolgo in boleče 
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odhajanje, česar ne želi. Meta pove, da živi že predolgo in pravzaprav pričakuje smrt, 

pogreša tudi svojo pokojno sestro. Dane bi še živel, vendar ima za sabo že dve (ob) smrtni 

izkušnji in se umiranja ne boji, saj pove, da gre po njegovih izkušnjah za lep prehod. 

Nada bi se najrajši spremenila v svoj vrt, sicer pa se ji zdi, da še ni tako zelo stara. Jera in 

Ljubo se srečujeta s slabo prognozo za Ljubovo zdravje in se osredotočata na vsak skupen 

dan posebej. Prav pri vseh vključenih intervjuvancih je mogoče čutiti delno prisotnost 

gerotranscedence. Bližina smrti in odhajanja jih je spremenila. Vsi so sicer socialno 

vključeni, vendar poročajo o večji potrebi po samoti, o tem, da jim samim s seboj nič ne 

manjka. Nada me je s svojo mistično idejo, da bi se rada spremenila v svoj vrt, močno 

presenetila. Prav tako sta v nekem magičnem svojem svetu Jera in Ljubo, ki gojita močno 

medsebojno ljubezen in kljub bolezni upata še na dolgo življenje.  

Kategorija se povezuje s tremi drugimi kategorijami, ki sem jih oblikovala iz kodiranih 

intervjujev. 

 

3.7.3  ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V magistrski nalogi sem želela odgovoriti na sledeča vprašanja, ki sem si jih zastavila 

pred začetkom kvalitativnega raziskovanja: 

 Kakšen je pomen doživljanja neodvisnosti in kontrole nad svojim trenutnim 

življenjem (živim kot sam želim, lahko si privoščim svoj način življenja, lahko 

izbiram) za doživljanje zadovoljstva v življenju? 

 Kakšen je pomen prisotnost bolezni  (v starosti) za trenutno oceno zadovoljstva v 

življenju? 

 Kakšen je pomen samoocene socialne vključenosti (družba, obiski, prijatelji, 

sorodniki) za doživljanjem zadovoljstva v življenju? 

 Kakšen je pomen psihičnih težav in težav s spominom za oceno zadovoljstva.  

 Kakšen je pomen mesta bivanja (dom starejših, oskrbovano stanovanje, dom) za  

doživljanje zadovoljstva? 

Kakšen je pomen doživljanja neodvisnosti in kontrole nad svojim trenutnim življenjem 

(živim kot sam želim, lahko si privoščim svoj način življenja, lahko izbiram) za 

doživljanje zadovoljstva v življenju? 
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Vsi intervjuvanci, ki sem jih vključila v raziskavo, potrebujejo v vsakdanjem življenju 

pomoč tretje osebe, tako da za nobenega izmed njih ne morem trditi, da je popolnoma 

neodvisen.  Kljub temu so vsi obdržali sorazmerno kontrolo nad svojim življenjem, saj še 

vedno sami sprejemajo zase pomembne odločitve. Vsi intervjuvanci si lahko privoščijo 

svoj način življenja, saj nihče ni omenil finančnih težav, niti te niso bile razvidne iz 

okolja, v katerem živijo ali iz opisa njihovega življenjskega stila. Vsi intervjuvanci so 

kognitivno dobro ohranjeni in nimajo resnejših težav s spominom. 

Kontrola nad lastnim življenjem je pomembna, vendar ali je vedno sploh mogoča? S 

starostjo in nastopom oslabelosti in bolezni se izbire ožijo in za resnično kontrolo nad 

lastnim življenjem skoraj ni več prostora. Ko nastopijo resne zdravstvene težave in telo 

starostno oslabi, je starostnik pogosto prepuščen odločitvam svojcev in zdravstvenega 

osebja.  

Edina pot, ki zagotavlja ohranjanje kontrole in zahteva sledenje željam starostnika, je 

vključitev v kakovostno paliativno oskrbo, kjer lahko skozi skrbno vodeno vnaprejšnje 

načrtovanje starostnik še izbira, kakšno vrsto pomoči bi želel zase, ko sam ne bo več 

zmožen odločati (Lunder, 2010 in Gawande, 2015).  V načrtovanje se lahko vključijo tudi  

svojci, vendar ne z namenom, da bi oni odločali, kaj je za njihovega svojca najboljše, pač 

pa z namenom, da bi v družinskem pogovoru prispevali želje, mnenja in misli svojca, ki 

jih je delil z njim.  

Zadovoljstvo je pogojeno z doživljanjem neodvisnosti in kontrole nad svojim življenjem. 

Kakšen je pomen prisotnost bolezni  (v starosti) za trenutno oceno zadovoljstva v 

življenju? 

Nobeden izmed mojih intervjuvancev ni bil popolnoma zdrav. Izkazalo pa se je, da ni bilo 

pomembno, kakšna je njihova trenutna diagnoza, pač pa kakšna je njihova samoocena 

trenutne zdravstvene situacije in prognoze. Samo en intervjuvanec je rekel, da trenutno ni 

zadovoljen v življenju. Gospod je tudi objektivno potreboval največ pomoči tretje osebe 

in se tudi dnevno srečeval z največ zdravstvenimi težavami. Glede na to, da je ena 

intervjuvanka povedala, da se ji zdi, da živi že predolgo, bi lahko deloma tudi njej 

pripisali nezadovoljstvo. Doživljanje zadovoljstva je plod subjektivne ocene in ne le 

objektivnih podatkov (Baltes in Baltes, 1991) in (Weir, Meisner, in Baker, 2010).  
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V fazi življenja, ko je posameznik popolnoma ali pri večini življenjskih aktivnosti 

odvisen od pomoči drugih, težko govorim o zadovoljstvu. V tej fazi gre za lajšanje težav 

in ne več za omogočanje doživljanja zadovoljstva.  

Prisotnost bolezni ne vpliva neposredno na doživljanje zadovoljstva.   

Kakšen je pomen samoocene socialne vključenosti (družba, obiski, prijatelji, sorodniki) 

za doživljanjem zadovoljstva v življenju? 

Vsi naši intervjuvanci so bili na nek način socialno vključeni. Za nikogar ne moremo 

trditi, da je socialno izključen. Vseeno pa so vsi poročali o zmanjšanju socialnih stikov v 

primerjavi z življenjem v prejšnjih obdobjih. Deloma to lahko pripišemo njihovi 

zmanjšani gibljivosti, saj so vsi veliko več doma in obiske le še sprejemajo. Razen gospe, 

ki je v domu,  in se tam udeležuje različnih aktivnosti ter gospoda, ki je sicer še aktiven, 

pa je zaradi trenutne poškodbe, padca z električnim kolesom, omejen v gibanju. Deloma 

njihovo zmanjšano socialno vključenost lahko pripišemo smrti vrstnikov in tudi 

družinskih članov, partnerjev, sestre, … Pet izmed šestih intervjuvancev se je v obdobju 

pozne starosti preselilo in so zamenjali okolje, ter se tako odmaknili od morebitnih 

prijateljev in sosedov, s katerimi so imeli stike v domačem okolju. Gospod, ki je 

nezadovoljen v trenutni fazi življenja, je povedal, da se je njegova socialna vključenost 

drastično zmanjšala že z odhodom v pokoj.  Povedal je tudi, da se je njegova socialna 

vključenost dodatno zmanjšala, ko se je preselil v dom. 

Samoocena socialne vključenosti vpliva na doživljanje zadovoljstva v življenju. 

Kakšen je pomen psihičnih težav in težav s spominom za oceno zadovoljstva?  

Moji intervjuvanci niso imeli večjih težav s spominom. Vsi pa so poročali, da sami pri 

sebi opažajo spremembe na slabše, da že opazijo kakšno težavo. Med pogovorom nihče 

izmed intervjuvancev ni kazal večjih težav. Bilo je zaznati nekaj težav s hitrim priklicem 

tujk ali letnic, kar pa za sam intervju ni bilo moteče. O psihičnih težavah sta poročala dva 

intervjuvanca. Gospa Jera je med intervjujem tudi večkrat zajokala in na ta način izrazito 

kazala svoja čustva. Gospod France pa je sam poročal o apatiji. Oba sta se torej zavedala 

svoji psihičnih težav. 

Psihične težave vplivajo na oceno zadovoljstva, za pomen težav s spominom na oceno 

zadovoljstva ne moremo podati ocene. 
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Kakšen je pomen mesta bivanja (dom starejših, oskrbovano stanovanje, dom) za  

doživljanje zadovoljstva? 

Intervjuvanci so bivali v različnih okoljih. Samo ena intervjuvanka je bivala v svoji hiši, 

kjer je preživela tudi večino svojega življenja. Ker sem omejena z majhnim vzorcem, 

težko sklepam in zaključujem. Vseeno pa se mi zdi, da je starostnikom pomembno, da 

živijo v prilagojenem okolju, ki jim zaradi arhitekture in prilagojenosti opreme dlje časa 

omogoča ohranjanje samostojnosti in gibanja. Selitev in  menjava okolja pa vseeno 

prinašata velik stres in umik iz poznanega okolja. Selitev v dom starejših pomeni 

odmaknjenost in prenos marsikatere aktivnosti na zaposlene doma. Če posameznik to ceni, 

lahko občuti zadovoljstvo, če pa je zaradi zmanjšanja lastnih aktivnosti prizadet in jih ne 

more sprejeti, če se ne zmore prilagoditi upadu funkcionalnosti, ne more doživljati 

zadovoljstva. Tu lahko povežem rezultate našega raziskovanja s finsko raziskavo 

Vitalnost (Nosraty, Jylha, Raittila in Lumme-Sandt, 2015), kjer so s kvalitativnim 

pristopom našli nove dimenzije, povezane z doživljanjem zadovoljstva – domače okolje 

in dobro smrt.  

Mesto bivanja ni neposredno povezano z doživljanjem zadovoljstva.  

 

3.7.4   NAČRTOVANJE POMOČI 

 

Pri analizi intervjujev se je izkazalo, da je zares nezadovoljen s trenutnim življenjem le en 

intervjuvanec. Zanj poskušamo načrtovati intervencije, ki bi prispevale k dvigu 

zadovoljstva v njegovem življenju. 

Glede na psihofizično stanje gospoda Franceta, je pri načrtovanju intervencij ključna 

hitrost, saj se njegovo zdravstveno stanje poslabšuje iz dneva v dan. Prva možnost, na 

katero pomislim je, da bi mu v domu ponudili možnost za vključitev v paliativno oskrbo. 

Tam bo fokus iz zdravljenja preusmerjen na lajšanje njegove simptomatike in na 

povečevanje njegovega udobja. Skozi sodelovanje v družinskem razgovoru bi spet 

pridobil moč, ki jo nujno potrebuje za obvladovanje svojega življenja. Sam se bo lahko 

odločil, če bo k razgovoru povabil svoja otroka ali koga drugega izmed bližnjih, ali pa se 

bo o tem, kako želi preživeti zadnje mesece ali leta odločil sam. Skozi paliativno oskrbo 

ga bo vodil izkušen zdravnik, ki bo hkrati njegov sogovornik in mu bo iskreno, a s 
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primernim načinom razložil dejstva, povezana z njegovimi boleznimi in mu predstavil 

predvideni potek bolezni. Kar se dogaja gospodu Francetu, je krhkost telesa in poti nazaj 

v čase, ko je bil zdrav, žal ni več. Gospod je okužen z bolnišnično bakterijo, kar dodatno 

prispeva k njegovi osamitvi in izolaciji, saj mora osebje ves čas izvajati zaščitne ukrepe. 

O uvajanju paliativne oskrbe v dom starejših sem z njim že govorila, nismo pa ga še 

povabili k vključitvi, saj še koordiniramo prvi termin. 

Poleg paliativen oskrbe sem gospodu že ponudila pomoč javne delavke, ki ga vsak dan, 

ko ni dežja, pelje na daljši sprehod. Do nedavnega ni dovolil, da bi ga kdo vozil na 

sprehod. Vse je želel opraviti sam ali pa je ostal v sobi. Z gospo javno delavko, ki je tudi 

sama že v zrelih letih, pa sta se ujela. Glede na to, da gospod kaže tudi znake, povezane z 

depresijo, bi mu lahko ponudila pogovor pri psihiatrinji, vendar dvomim, da bi ga sprejel. 

Gospod je zelo ponosen in morda bi tak predlog ranil njegovo dostojanstvo. Ponudila sem 

mu tudi druženje s starejšo prostovoljko, s katero bi lahko navezal stik, ki bi mu bil tudi 

intelektualno zanimiv, a je možnost ostro zavrnil. Opaziti je, da zavrača mlajše ljudi, tako 

na primer ni dobro sprejel mlajše zdravnice, ki jo ostali v domu zelo pohvalijo, on pa 

meni, da ni dovolj izkušena, da bi lahko dobro sodeloval z njo. 

Z njim se enkrat tedensko precej odprto pogovarjam o njegovih težavah, vendar sva ostala 

na prijateljski ravni. Vseeno se sedaj ne pogovarjava več tako previdno. Ko govori o 

odhajanju, me glede v oči. Ne želi si, da bi se dolgo časa bojeval, in ne želi si trpeti tako 

kot je njegova mama, ki je bila prikovana na posteljo. Ravno zato se mi zdi idealen 

kandidat za paliativno oskrbo, saj bo lahko odklonil podaljševanje življenja z različnimi 

posegi in nehumane odhode v bolnišnico. Glede na njegovo veliko znanje in izkušnje bi 

bilo morda pametno z njim govoriti še o drugih temah. Svoje znanje rad prenaša na 

mlajše generacije in resnično je vir modrosti. Vseeno pa je morda za prenos izkušenj in 

modrosti že prepozno, saj se gospod hitro utrudi, kar je razvidno tudi iz prepisa kratkega 

intervjuja (priloga 2, v poglavju 5.2), kjer večkrat reče, da imam dovolj.  

Tudi njega je potrebno permanentno in direktno spraševati, kaj si še želi. Glede na njegov 

karakter je možno, da skriva v rokavu dodatno karto.   
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3.8  ZAKLJUČEK 

 

Naloga obravnava pojem zadovoljstva v starosti z vidika starostnika. Pri tem izhajam iz 

dejstva, da je ocena doživljanja stopnje zadovoljstva subjektivno pogojena. Da gre za 

predstavo, oceno določene situacije, in ne za njeno realnost. (Baltes in Baltes, 1991), 

(Weir, Meisner, in Baker, 2010) in (Rudinger in Thomae, 1991). Pojem uspešnega 

staranja, ki sta ga v gerontološko stroko uvedla Rowe in Khan (1987) in ga potem 

dodatno raziskovala Baltes in Baltes (1991), je usmerjen v odsotnost bolezni in se 

naslanja predvsem na podatke, ki so dostopni iz zdravstvene statistike in obravnave. 

Uspešno staranje torej lahko razumemo predvsem kot dolgoživost in prakticiranje 

zdravega življenjskega sloga. Uspešno staranje pa je daleč od povprečja, ki ga omenjeni 

avtorji tudi zelo kritizirajo in se želijo od njega distancirati. Povprečje ali realno stanje je 

torej drugačno, saj je večina zelo starih ljudi bolna in potrebuje veliko pomoči, to pa je 

tisto, kar v svojem neoliberalističnem razmišljanju starim tudi najbolj zamerijo. Marsikdaj 

se tudi sami starejši počutijo nekoristne in kot pravijo, zato tudi škodljive. Mediji dnevno 

poročajo o stroških države z upokojenci, ki so neaktivni in ničesar več ne prispevajo. Kot 

pravita Gilleard, C. in Higgs, P. (2000), starejši velikokrat v političnem govoru 

predstavljajo samo neželeno postavko v proračunu, strošek. Ta obrat iz družbe 

medgeneracijske solidarnosti in socialne odgovornosti, ki smo jo v Evropi gradili po II. 

svetovni vojni, v neoliberalizem, ki odgovornost za človeka vredno starost prenaša 

izključno na posameznika in njegove najbližje, se je zgodil počasi, tako da smo to zaznali 

z velikim zamikom. Ličer (2012) ugotavlja, da so neoliberalizem nekateri povzdignili 

celo do statusa znanosti, ko so cikle nezaposlenosti in celo borzne indekse poimenovali za 

naravne pojave.  Kljub temu visokemu statusu pa so se v letošnjem letu začele vrstiti 

izjave in priznanja, da je šlo pri odločitvi za neoliberalizem za zgrešeno politiko. Brez 

medsebojne solidarnosti in prerazporeditve dobrin ter medgeneracijskega sodelovanja, se 

bomo kot družba osiromašili in nazadovali. 

V Sloveniji je zakonodajalec v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za 

obdobje 2013-2020 predvidel, da se bo močno razširila pomoč na domu in druge oblike 

pomoči  (ReNPSV13–20, 2016). V praksi, pa tudi iz statističnih podatkov se kaže, da 

pomoč, ki je trenutno na voljo, ni dovolj, predvsem pa ni dovolj dobro prilagojena 

potrebam starostnikov. Marsikje je potencialni koristniki ne izberejo in kapacitete pomoči 

na domu, ki so načrtovane za posamezno občino ostajajo neizkoriščene. Domovi za 
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starejše kljub ostrim kritikam in jasno izraženim pozivom k dezinstitucializaciji ostajajo 

polni. Morda le ne gre zanemariti celostne obravnave, ki jo posameznemu starostniku 

ponujajo domovi, ki se razvijajo in so daleč od hiralnic, ki so se tako usedle v spomin 

Slovencev.   

Tudi iz omejenega vzorca našega raziskovanja lahko potrdim, da z najboljšo zdravo 

prehrano, razno raznimi vajami in pripomočki starostnikom, ki želijo ostati čim dlje v 

domačem okolju, ne zmoremo zagotoviti zadovoljivega nivoja pomoči. Kot je v 

intervjuju povedal 87 letni Dane, pogrešamo več elastičnosti pri patronažni službi in pri 

drugih ponudnikih pomoči in različnih storitev. Uvedba individualnega načrtovanja in 

individualna prilagoditev načrtov pomoči bo za bodoče zagotavljanje zadovoljstva v 

starosti nujnost. Vsaka prilagoditev in sledenje potrebam posameznika pa bo za državni 

proračun in za posameznika dražja. Sprememba, uvedba zavarovanja za dolgotrajno 

oskrbo, je torej nujna. Vztrajati je potrebno, da je individualno načrtovana in izvedena 

dolgotrajna oskrba pravica posameznika in ne luksuz, ki si ga trenutno lahko privoščijo le 

redki premožni starostniki. 

Zaključki mojega raziskovanja se dobro povezujejo s kanadsko kvantiativno raziskavo 

(Weir, Meisner, in Baker, 2010), ki je preverjala osnovne komponente uspešnega staranja, 

ki sta jih sugerirala Rowe in Khan,   predvsem pa s finsko kvalitativno raziskavo, kjer so  

podobno kot mi spoznavali starejše skozi njihovo življenjsko zgodbo (Nosraty, Jylha, 

Raittila in Lumme-Sandt, 2015).   

Weir, Meisner in Baker (2010)  so pri starejših ljudeh v Kanadi preverjali sledeče 

hierarhično razvrščene komponente funkcioniranja:«  

 Nizka verjetnost za bolezni ali z boleznimi povezane nezmožnosti,  

 visoka zmožnost kognitivne in fizične funkcionalnosti in  

 aktivna vključenost v življenje.« (prav tam, str. 681)  

Samo dobro fizično in psihično zdravje kot potenciala nista dovolj, oseba sama se mora 

aktivirati in te potenciale udejanjiti skozi aktivno vključevanje v življenje.  

V raziskavi, kjer so uporabili podatke, pridobljene iz raziskave javnega zdravja, so 

dokazali,  da ima fizična aktivnost pozitivne učinke na doživljanje zadovoljstva v starosti, 

saj dobro vpliva na vzdrževanje fizične in kognitivne kondicije. Upad zadovoljstva v 

življenju je namreč povezan z upadom kognitivnega in fizičnega funkcioniranja.  
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Tudi iz analize naših intervjujev lahko zaključimo, da je za doživljanje zadovoljstva v 

starosti pomembno, da je z boleznijo povezanih nezmožnosti čim manj. Vsi moji 

intervjuvanci so kognitivno dobro funkcionirali in bili zaskrbljeni glede lastne fizične 

funkcionalnosti. Gospod, ki je zaradi bolezni najbolj funkcionalno prizadet, tudi edini 

izmed intervjuvancev trenutno ni zadovoljen v življenju. Vsi vključeni intervjuvanci so 

socialno vključeni, vendar zaradi zdravstvenih težav, ki jim omejujejo gibanje, ne morem 

govoriti o aktivni vključenosti v življenje. Ena izmed omejitev moje raziskave je, da so 

bili vanjo vključeni razmeroma stari intervjuvanci in ne aktivni ter samostojni starejši 

ljudje, stari na 60 let, kot je bilo to v kanadski raziskavi. 

Finska raziskava Vitalnost (Nosraty, Jylha, Raittila in Lumme-Sandt, 2015) je bila 

usmerjena v starostnike, stare 90 let in več, ter je na ta način bližje moji. Prav tako je 

vključevala starejše ljudi brez težav s spominom, ki so živeli relativno samostojno. Finski 

intervjuvanci potrebujejo malo ali skoraj nič tuje pomoči, medtem ko moji intervjuvanci 

potrebujejo več pomoči kot finski. Tako kot moji intervjuvanci, so tudi finski 

pripovedovali svojo življenjsko zgodbo na svojih domovih. Vsi so poudarili pomen 

lastnega doma in samostojnosti. Pri meni je to potrdila edina gospa, ki je še živela v 

svojem domačem okolju. Tudi finski intervjuvanci so si zase želi lepo smrt, pri kateri ne 

bi trpeli. Temu lahko rečemo tudi univerzalna želja, saj si verjetno tega želimo prav vsi.  

V raziskavi, ki so jo med 62 – 85 letnimi starostniki z izkušnjo starševstva izvedli na 

temo integritete Univerzi v Kentuckiyu (Hoogland, 2015) so med drugim ugotovili, da se 

z leti zmanjšuje strah pred smrtjo. To lahko potrdim tudi iz našega raziskovanja, saj nihče 

izmed vključenih ni poročal o strahu pred smrtjo, nekateri so jo celo težko pričakovali. 

Ljudje se na splošno ne bojimo smrti, pač pa trpljenja pred njo. Hoogland preverja tudi 

pojav gerotranscendence pri intervjuvancih in jo potrdi. Enako lahko trdim za naše 

raziskovanje, namreč da v intervjujih s starejšimi lahko potrdim elemente 

gerotranscendence, ki jo opisujejo Tornstam (2003) ter Erikson in Erikson (1997).  

 

Rudinger in Thomae (1991) sta v Bonnu raziskovala prav zadovoljstvo v življenju. V 

raziskavi sta potrdila, da je za zadovoljstvo v starosti najpomembnejše zdravje, predvsem 

je pomembno lastno dojemanje zdravja in posameznikova sposobnost prilagoditve 

poslabšanemu zdravstvenemu stanju. O pomenu kompenzacije in prilagoditve sta pisala 

in na primerih dokazala tudi Baltes in Baltes (1991). 
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Pomembne teme, ki sta jih našla Rudinger in Thomae (1991), so bile zadovoljstva z 

zdravjem, zadovoljstvo z družinskim življenjem, zadovoljstvo z ekonomskim in 

ekološkim stanjem zunaj družinske aktivnosti in zadovoljstvo z vsakdanjim življenjem ter 

ocena trenutnega stanja. Za doseganje zadovoljstva v starosti so manj pomembni 

objektivno zdravje posameznika, premožnost, izobrazba in drugi objektivni pogoji. Za 

pomembnejše so se izkazale individualne strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami, 

na katere naletijo posamezniki v življenju.  

Tudi ti zaključki se deloma povezujejo z mojim raziskovanjem. Sama diagnoza bolezni ni 

vplivala na doživljanje zadovoljstva mojih intervjuvancev. Gospod, ki je povedal, da ima 

razširjeno obliko raka, je povedal tudi to, da je zadovoljen v življenju. Njegov način 

spoprijemanje je življenje vsak dan posebej, korak za korakom, in trenutno je z njim 

zadovoljen.  Ker sem imela majhen vzorec, na morem posplošiti mojih zaključkov in jih 

popolnoma primerjati z rezultatov raziskave v Bonnu. Vseeno pa lahko potrdim, da so se 

za doživljanje splošnega zadovoljstva v življenju tudi pri meni izkazale za pomembne 

individualne strategije spoprijemanja, ki jih obravnavam v deveti kategoriji, ki je 

predstavljena v poglavju 3.7.2. 

Omejitve naloge 

V nalogo sem vključila le šest oseb, kar je za kakršnokoli posploševanje iz zaključkov 

premalo. Vsi intervjuji so bili narejeni v Ljubljani (urbano okolje) s priložnostnim 

vzorčenjem.  

V nalogi se nisem odločila za individualno predstavitev vključenih intervjuvancev, kot 

sem načrtovala, saj jim na ta način ne bi mogla zagotoviti anonimnosti, za katero sem se z 

njimi pred intervjujem dogovorila. V nalogi so sicer spremenjena vsa lastna imena, 

vseeno pa je z intervjuvanci povezanih veliko specifičnih izkušenj, ki jih delajo 

prepoznavne.   

Sprva sem načrtovala, da bodo intervjuvanci podali povratno informacijo na analizo 

pogovorov. Ker je bil izmed vseh intervjuvancev le eden nezadovoljen, sem presodila, da  

dodatno preverjanje analize pogovorov ne bo prineslo nobenega  novega prispevka k 

nalogi.  

Tudi načrtovanje možnih socialno pedagoških intervencij sem izvedla samo pri enem 

intervjuvancu, saj je samo eden poročal o trenutnem nezadovoljstvu v življenju.  
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V raziskavo so bili vključeni samo socialno-ekonomsko dobro preskrbljeni intervjuvanci, 

saj nihče izmed njih ni poročal o finančnih težavah ali o socialni izključenosti. 

Prispevki k razvoju stroke in prakse 

Eden od zaključkov moje raziskave je, da se starejši ljudje zelo radi pogovarjajo o svojem 

življenju. O svojih dosežkih in o uspehih, o tem kdo in kaj so bili ter kaj vse so ustvarili v 

življenju. Ob pogovoru se je vsem dvignilo razpoloženje in menim, da bi lahko z 

usmerjenim kratkim pogovorom, ki bi ga v praksi razvila kot intervencijo, prispevala k 

trenutnemu dvigu zadovoljstva starejših. Tehniko bi lahko uporabljali prostovoljci, ki 

delajo s starejšimi, pa tudi svojci in zaposleni v negi, ki vsakodnevno komunicirajo s 

starejšimi.  

Na področju vključevanja vključevanje starostnikov v dialog z zakonodajalci in 

ustvarjalci politik je potrebno vztrajati pri neposrednem stiku s starostniki. Vsi 

intervjuvanci, ki sem jih vključila v raziskavo, so jasno poročali o nezadovoljstvu s 

trenutnim sistemom zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji. Čeprav še nimajo 

konkretnih predlogov ali jih ne znajo oblikovati, je potrebno skupaj z njimi razviti tehniko, 

ki bo omogočala permanentno preverjanje potreb in idej v praksi, neke vrste nadgradnjo 

in prilagoditev odprte metode koordinacije, ki jo uporablja Evropska komisija.  

Osebni zaključki 

Med pripravo naloge in samim raziskovanjem sem se sama prvič soočila z marsikaterim 

osebnim in strokovnim vprašanjem. Področje starosti me je začelo neizmerno zanimati in 

zares sem se veliko naučila. Spoznala sem paliativno oskrbo in njen pomen za razvoj 

zdravstva in predvsem skrbi za starejše. Prvič sem tudi doumela razsežnost posledic, ki 

jih je pustila napačna izbira strani v drugi svetovni vojni. Ker sama prihajam iz 

partizanskega okolja, priznam, da se nikoli nisem poglabljala v stiske ljudi, ki so prihajali 

iz domobranskega okolja. Nisem si predstavljala, da so bili posamezniki zaradi svojih 

korenin tako zelo omejeni pri vsakodnevnem funkcioniranju (služba, šolanje).  

V času pisanja naloge je moja mama doživela dva srčna infarkta in prvič sem se s potrebo 

po načrtovanju paliativen oskrbe srečala tudi sama. Poznavanje tega področja mi je 

osebno zelo pomagalo. Soočila sem se tudi z ožanjem izbir in postopnim minevanjem, ki 

se dogaja vsak dan okoli mene in tudi meni. Pri štiridesetih letih je veliko življenja že za 

mano in morda ga me čaka še polovica. Ampak tega ne vem. Vsi intervjuvanci so bili 
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mnenja, da je potrebno izkoristiti vsak dan in da ni prav, da čakamo na pravi trenutek in 

popolnost. Ta morda nikoli ne pride. Zadovoljna sem, da sem v skladu z Eriksonovo 

teorijo psihosocialnega razvoja zvezno napredovala. Vseeno pa imam za seboj že 

marsikatero težko izkušnjo, s katero sem se spoprijela in iz nje stopila malo drugačna. 

Vsaka težka izkušnja je nekatere izbire zožila in odprla nove. Vse življenje se trudim biti 

pokončen človek in upam, da bom nekoč lahko rekla, da sem taka zares bila, tako kot 

France in Meta. S ponovnim študijem sem spet pridobila lastno sobo. Tisto, ki jo 

potrebuje vsaka ženska,  in o kateri je pisala Virginia Wolf.  
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5. PRILOGE 

 

5.1. SHEMA VPRAŠANJ POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA  

 

Zadovoljstvo v starosti 

1. Prosim vas, da mi pripovedujete svojo življenjsko zgodbo, od otroštva, do danes. 

2. Ste imeli brate in sestre? 

3. V katero šolo ste hodili? 

4. Kateri odnosi z ljudmi smo vam bili v življenju pomembni? Kateri v mladosti, 

srednjih letih, starosti? 

5. Imate otroke in vnuke v najširšem pomenu te besede, socialne otroke, ste komu 

boter? 

6. Kakšno delo ste opravljali v službi? 

7. Ste radi delali? Zakaj? Zakaj ne? Kaj? in Kako? 

8. S čim ste se radi ukvarjali v prostem času? Se s tem ukvarjate še danes? 

9. Kaj vam je bilo v različnih časih življenja pomembno, kaj vas je vodilo, gnalo, 

vam dajalo moč in veselje do življenja?   

10. Kdaj ste se upokojili?  Kako je bilo? 

11. Kdaj se vam zdi, da je človek star? 

12. Ste vi stari? 

13. Kakšen status imajo starejši ljudje v Sloveniji? 

14. Bi v sistemu kaj spremenili? Kaj? 

15. Bi dejali, da ste zadovoljni s svojem življenjem na splošno? Kaj pa sedaj, ste v 

trenutnem življenjskem obdobju zadovoljni? 

16. Bi kaj bistvenega spremenili v svojem življenju, če bi lahko? 

17. Čemu bi vi lahko rekli zadovoljstvo v starosti? 

18. Kaj človek lahko naredi, da je na stara leta zadovoljen? 

19. Kako/kje (trenutno ) živite?  

20. Vam kdo pomaga? Kdo? Koliko? 

21. Ste zdravi? Če imate težave z zdravjem, jih prosim opišite. 

22. Opažate pri sebi težave s spominom? Če jih, kakšne? 

23. Se morda srečujete s psihičnimi težavami? Če se, za kakšne težave gre?  
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24. Se zaradi svoje starosti srečujete s kakšnimi omejitvami? Katerimi?  

25. Ali lahko o za vas pomembnih stvareh odločate sami? Če ne, zakaj ne? 

26. V čem in kako ste se skozi življenju razvijali, v čem napredovali , v čem uspeli in 

v čem ne? Česa vam je žal? 

27. Bi zase rekli, da ste družaben človek? Prosim pokomentirajte. 

28. Imate sedaj veliko prijateljev in stikov z ljudmi? Ste jih prej imeli več? Manj? 

29. Kaj je bilo za vas v življenju najtežje? 

30. Kako ste se takrat znašli, se spoprijeli s situacijo? 

31. Na kaj ste v življenju najbolj ponosni? 

 

32. Se vam zdi še kaj pomembno povedati, pa vas po tem nisem vprašala? 

 

5.2 PREPIS ENEGA INTERVJUJA 

 

Intervju s Francetom, izveden 14.4.2016,  moški, letnik 1935, DSO Ljubljana Vič Rudnik, 

trajanje: 38 minut 

B: Bi vas prosila, če mi poveste vašo življenjsko zgodbo, od otroštva do danes, potem 

vam bom vmes kakšna podvprašanja dala. 

FRANCE: Ja. Rojen sem natančen datum, leta 35 v delavski družini v Ljubljani. Oče je 

bil po poklicu klepar, mati gospodinja, oziroma brez izobrazbe, ker je bilo to obdobje v 

času pred drugo svetovno vojno, od 36. do 41. leta je bil praktično oče brez službe, 

oziroma vsako leto na orožnih vajah. Preživljali smo se, mama s priložnostnimi deli, oče 

tudi tako, to je takrat, kadar je bil doma, kadar je bil pa na orožnih vajah, je dobil neko 

nadomestilo, mislim, da dinar na dan. 36. leta je prevzel hišniško delo v Belgijskem 

konzulatu v Ljubljani, Snežniška ulica 10, kjer je opravljal vsa hišna dela v zameno za 

stanovanje. To je pri Rimskem zidu. Odnosi med gospodarjem in nami, mislim, da jih ni 

treba govorit, ker se je že takrat dejansko videla razlika med aristokrati oziroma med 

ljudmi,kateri so v družbi kaj veljali in ostalimi. 41 leta je bil mobiliziran v vojsko, to se 

pravi v začetku 2. svetovne vojne je v vojski dočakal razpad jugoslovanske vojske. Ni bil 

zajet, ker je pobegnil in se vrnil v Ljubljano. V času 2. svetovane vojne mu je gospodar 

dejansko omogočil tudi službo, na glavni rudarski zavarovalnici, rudarska zdravstvena 

zavarovalnica, podružnica blagajne, kjer je opravljal kurirska posla. Vse do leta 44, ko je 
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bil dejansko zaprt in odpeljan v delovno taborišče v Nemčiji. Mam brata, tako da sva bila 

dva otroka z materjo brez zaposlitve in je pravzaprav preživela s priložnostnimi deli. Vse 

do leta ohoho, to je bilo po 55. letu, ko je dobila vojno pokojnino, pokojnino po pokojnem 

očetu, ki je bil član OFa in je pravzaprav trudi organiziral terensko delo na področju 

Vrtače Mirja in tega becirka. No jaz sem v vojni dejansko končal OŠ, se pravi 45. leta 

sem se vpisal v nižjo gimnazijo, VII. državna in sem tudi maturiral na nižji gimnaziji, po 

nižji gimnaziji sem se vpisal na železniško šolo in industrijsko šolo v Lj., kjer sem se 

izučil poklica elektromonterja, 55. leta in se zaposlil junija meseca 54. leta, ko sem končal 

šolo, kjer sem tudi delal na železnici eno leto zaradi odhoda v jugoslovansko armijo, 

jugoslovansko vojno mornarico, kjer sem preživel od septembra 55 do septembra 58 leta, 

polni vojni rok 3 leta, po končani dobi v vojski, sem se zaposlil v elektro strojnem 

podjetju, kot normirc, kasneje napredoval v tehnologa normirca, ob izobraževanju ob delu 

tudi v vodjo analitskega oddelka, vse do pomočnika direktorja, kjer sem služboval , vodil 

službo do, dejte mi pomagat, no… 75. leta 

B: Ampak še faks vmes naredili, a ne? 

FRANCE: To je vmes. Ja. 75 leta sem se zaposlil na Občini kot podpredsednik IS in sem 

bil do leta 77 avgusta meseca. V 77 letu, avgusta meseca, sem se zaposlil v Trgovski hiši, 

v DO hoteli in gostinstvo, ki je imela v svoji sestavi 5 TO, kot vodja finančno analitskega 

oddelka, po odhodu direktorja v pokoju pa kandidiral za delovno mesto direktorja, kjer 

sem bil v svoji DO kjer sem bil vse do odhoda v pokoj 91 leta, aprila meseca. A je dost? 

B: Ja veliko ste mi povedali. Ja. Ene stvari ste mi že vmes odgovorili ja in mi vas ne bo 

treba vprašat. Iz tega kar ste mi razlagali in kar vem o vas, vem, da je bila zalo pomembna 

oseba v vašem življenju vaša mama, kaj pa kakšni drugi še odnosi, ki so vam bili 

pomembni v življenju, v mladih letih, v srednjih letih, zdaj? Kateri so bili najbolj 

pomembni. 

FRANCE: V srednjih letih oziroma v mladih letih prijatelji sošolci, kasneje pa relativno 

bi reku razen ožje družine nihče, razen bi rekel sodelavcev tako v Tovarni kot v Trgovski 

hiši. Posebno družabništvo s kakšnim od ostalih pa niti ne. 

B.: Kaj pa žena?  (smeh) 
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FRANCE: No, to sem pozabil povedat, da sem se poročil, aprila meseca 62. leta in sva 

bla skupaj do novembra meseca 90. leta, ko sva se razšla. V zakonu sta se rodila dva 

otroka, hčerka in sin. Po letu 90 sem pa živel sam, nekaj časa s sinom, do odhoda v Dom. 

B.: Pa mate vnuke še, pa pravnuka… 

FRANCE: Ja, to je pa zdaj. Ja, mam 4 vnuke, 3 fante in eno dekle in zdaj ma ta stari vnuk 

in ain sem dobil ta mesec prvega pravnuka. Dost mate. 

B.: Saj ti odnosi so vam tudi pomembni,a ne? Da ste dedek,… 

FRANCE: Ja, seveda, te odnosi bi rekel, sin, vnuki absolutno na prvem mestu, ohranjamo 

zelo dobre kontakte, s hčerko bi rekel več kot s sinom, zaradi bi rekel tudi lokacije, sin je 

v Kamniku, hčerka je v neposredni bližini v Šiški in je normalno, da je več pri meni, 

hčerka je tudi moj zakoniti zastopnik pri poslih z banko in vseh ostalih stvari. Stanovanje, 

katerega sem pridobil za časa službovanja, oziroma nakupa, sem ga po odhodu v Dom 

oddal sinu z darilno pogodbo, mamino stanovanje, po njeni smrti, ki sem ga tudi odkupil 

leta 91, po tistem tako imenovanemu Jazbinškovemu zakonu, sem pa dal hčerki. 

B.: Ampak jaz k vas gledam, v vaši družini imate malo posebno vlogo, da vas za nasvet 

pridejo še vprašat, recimo vnuki, ali se samo meni tako zdi? 

FRANCE: Ne, vnuki prihajajo za nasvet, recimo tudi starejše dva hčerka in sin o 

nekaterih stvareh, ki o važne za življenje, pravzaprav skupaj pogovarjamo. 

B.: Se pravi, a se je ta vloga kaj spremenila, zdaj ko ste v Domu ali je isto ostalo? 

FRANCE: Ja seveda se je, spremenila se je v toliko, ker sem odmaknjen, ker ni tistega 

dnevnega kontakta, ki je včasih bil. Sigurno se spremeni, sploh ni debate. 

B.: No, pa sej tudi, če bi zdajle doma živeli, a ne, ne bi živeli skupaj. 

FRANCE: Ne, ne bi živeč skupaj, ampak je to drugače kot v Domu. 

B.:  Zakaj? 

FRANCE: Oh, Barbara. 

B.: No, mislim, kako to če mi lahko poveste? 
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FRANCE: Seveda je drugače, doma smo se srečaval ob vsakih mogočih prilikah, ko se 

tukaj ne. Več kontakta je bilo sigurno, ko sem bil doma, kot zdaj, ko sem v domu, to je 

čist tko, jaz to ne jemljem za nobeno tragiko, no bi rekel, temu pažnje ne polagam. 

B.: Kaj pa če se lahko vrneva malo nazaj. V službo ste radi hodili, a ne? Ste radi delali. 

FRANCE: A seveda, v službi sem jaz pustil vse. Pravzaprav, delal na katerokoli delovno 

mesto. Če pogledam recimo Tovarno, sem dal praktično vse faze, bi rekel, delovnega 

procesa ali pa poslovnega procesa skoz, oziroma od normirca do direktorja na vseh 

delovnih mestih, pri v Trgovski hiši pa ravno tako od finančno analitskega oddelka, da ne 

bom govoril, da sem sodeloval pri sindikatih, pri gospodarski zbornici, pri ostalih organih 

in tako naprej, ne. Osem let član odbora Ljubljanske banke, itd pravzaprav je bila ta 

angažiranost zelo velika. 

B.: Pa ste imeli potem kaj prostega časa, ste imeli kakšne hobije? 

FRANCE: Hobiji so bili v mlajših letih, do poškodbe, do težje poškodbe, ki sem jo dobil, 

edini hobi, hoja v hribe. Cela družina, tudi ko so bili otroci že večji, potem sem bil invalid 

bi rekel, ko sem izgubil vranico, prej pa absolutno vsako leto, vsak vikend nekam. 

B.: Koliko ste bili pa stari, ko se je ta poškodba zgodila? 

FRANCE: 66. leta, oktobra meseca. 

B.: Se pravi še mlad zelo. 

FRANCE: Mlad ja. 

B.: Koliko ste bili pa stari, ko ste se upokojili? 

FRANCE: 55 let. 

B.: mhm. Mlad še kar? 

FRANCE: Mlad, pa zaradi - silom prilike, morate razumet, da je v letu osamosvajanja 

prišlo v gostinskih hotelskih organizacijah do velikega pretresa, mi smo pravzaprav živeli 

od domačih gotov, povprečna zasedenost takrat je bila 80 - 90% pretežno z domačimi 

gosti. Po osamosvojitvi je zasedenost padla na 25%  in normalno se je v naših 

organizacijah pojavila strašna kriza in smo takoj že takrat reševal na način zmanjšanja 

zaposlenih kjerkoli se je to dalo, brez vsakih pretresov, drugače pa tudi ob nizkih plačah 
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preživljali te težave. Ker je prišlo po 91. letu do velikih pritiskov s strani oblasti, 

predvsem na tiste kadre, ki so bili v ZK sem pravzaprav zapustil delovno mesto, ker 

nisem želel nobenih očitkov iz tega naslova. 

B.: Je bilo težko it v penzijo za vas, glede na to, kako veliko vam je pomenila služba? 

FRANCE: Je bilo težko, seveda je bilo težko. Ampak se mi zdi, da je bila takrat tudi  

edina rešitev, da sem šel v penzijo. Gre za dve stvari, ena je bila čisto poslovna, drugo so 

politični pritiski, ker ti so bili pa zelo močni. 

B.: Zdaj bova pa malo preskočila. Kdaj se vam zdi, da je človek star? 

FRANCE: Ohhh. Men se zdi, da takrat, ko ne more opravljat vseh aktivnosti katere je 

opravljal, pa če gremo od družabnega življenja, od pohodništva, pa drugih stvari, da 

zdravstvenih omejitev sploh ne omenjam.  

B.: Se pravi, ko začne opuščati 

FRANCE: Ja, ko začne opuščati ja. 

B.: A vi ste stari, se počutite stari? 

FRANCE: Ja seveda. 

B.: Že koliko časa pa? 

FRANCE: Že dolgo.  

B.: Od takrat ko ste v Dom šli? 

FRANCE: Seveda je bila tudi to. Morate razumet, da sem jaz v Dom šel pred devetimi 

leti. Zaradi dveh razlogov. Eden je bil bolezen popuščanje srca, močna hipertenzija, 

pacemaker, sladkorna bolezen, pod drugo sem pa živel sam in je bilo praktično nemogoče 

opravljat osnovne funkcije nabava, kuhanje, čiščenje in tako dalje, opravljanje tistih 

domačih del. Začele so povzročat težave. No in po smrti mame, ki je bila tudi v domu, 

sem se dejansko odločil da, ob spoznanju bi rekel ambienta tega doma, sem se odločil, da 

ko bo potreba, da bom šel v dom in dejansko se je čez tri leta pokazala potreba. 

B.: Pa zdaj ko ste v domu, a mate kakšne nove zdravstvene težave, več, a so te postale 

večje. 
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FRANCE: Ja seveda jih imam več, saj to veste, ne bom govoril zdaj. 

B.: Ok. 

FRANCE: Od bolečine v križu, nezmožnost ali omejena možnost gibanja in tako dalje. 

B.: Kakšen se pa vam zdi status, ki ga imajo starejši v Sloveniji? 

FRANCE: Nikakav. Jaz mislim, da starejši ljudje v Sloveniji živijo na robu družbenega 

priznanja. To se vidi na tisočih stvareh. Od pokojninske dobe, oziroma pokojnin, 

zdravstvenega varstva in tako dalje 

B.: Kaj pa bi vi spremenili v sistemu, če bi lahko? 

FRANCE: V tem sistemu bi moral zelo veliko spremenit in zelo dolgo časa bi trajal, da bi 

ta populacija prišla do neke veljave, močnejše, oziroma do tiste veljave, ki bi jo v družbi 

moral imet. Seveda, to se ne da sploh primerjat. Da ne govorim pri nas. Zdravstveno 

varstvo na primer, dohtarca pride enkrat na teden. Pri tolikih ljudeh, pri toliko bolanih. To 

se vidi odnos družbe do starih ljudi. 

B.: In se slabša? 

FRANCE: Seveda se slabša, slabša. 

B.: Kaj bi pa rekli, če pogledate svoje življenje na splošno, ste zadovoljni? 

FRANCE: Na splošno če pogledam z življenjem sem zadovoljen. Seveda sem zadovoljen. 

Treba je upoštevati tudi dobo v kateri smo živel. Po 45 letu smo živeli za udarniško delo, 

za obnovo, ne bom rekel domovine, ker jo imajo preveč v ustih jo. Praktično treba je bilo 

postavit vse na noge in jasno kot mlad fant sem pomagal s svojimi močmi, kakor se je 

dalo, bil sem udeleženec enih štirih mladinskih delovnih akcij, dveh pionirskih in dveh 

mladinskih. Dveh v Sloveniji, dveh na Hrvaškem in v Srbiji. 

B.: Kaj pa zdaj, v trenutnem življenjskem obdobju, ste zadovoljni? 

FRANCE: Sigurno da ne. Ker pravzaprav, bi rekel, zadovoljstvo pogojuje na prvo zdravje, 

ostalo je odvisno od tega, ne glede na status ki ga človek ima v Domu. Od osnovne nege, 

do oskrbe in tako dalje, je ap prisotna bolezen.  

B.: A je kaj takega kar bi v življenju spremenili, če bi lahko? 
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FRANCE: Ja verjetno bi glede na situacijo, glede na znanje, ki sem ga v tem času pridobil, 

bi v mladih letih kakšne stvari drugače zastavil. 

B.: Ampak kaj konkretno? A ni ene stvari? Na splošno, s to glavo, kot jo imate sedaj? 

FRANCE: Ja, ja, tako ja. Ni ene stvari. 

B.: Ok. Čemu bi pa vi rekli zadovoljstvo v starosti, kaj bi bila za vsa zadovoljna starost? 

FRANCE: Da človek ni izoliran od družbe, da ne hodi ob robu dogajanj, da..  drugič 

zdravje, spet se bom vrnil na zdravje in dejansko bi rekel tista mobilnost človeka, da 

lahko opravlja poleg osnovnih življenjskih zadev tudi ostale, od sprehodov v naravo, do 

ne vem česa… 

B.: Vi ste v domu 9 let in pol in vam delno pomagajo tukaj, kakor vas jaz poznam, pa kot 

ste rekli, tudi hčerka prihaja redno, pa mate tudi druge prijatelji, ki pridejo in vam 

pomagajo na nek način 

FRANCE: mam, mam, mi nekako zapolnijo dan, mam velik prijateljev, bivših sodelavcev, 

ki dejansko prihajajo vsak teden oziroma enkrat na mesec in zapolnijo prosti čas, tisti čas, 

ki ga imaš v Domu na razpolago.  

B.: Pa prinesejo vam tudi iz trgovine, a ne? 

FRANCE: Ja to v glavnem prinese prijateljica pa hčerka. 

B.: Ja, večino stvari ste mi že povedali, pa vendar, vi nimate težav s spominom, a ne? Ali 

jih mogoče opažate? 

FRANCE: Ne nimam težav s spominom, se pa čuti, da gre malo navzdol. So zadeve, 

katere moram malo pomisliti. 

B.:Kakšne druge težave psihične narave, opažate pri sebi? Ker vi se najbolj poznate. 

FRANCE: Psihične težave opažam v času te bolezni, sigurno da jih imam, od 

naveličanosti življenja, do apatičnosti če čte do določenih zadev, ker ne veš, kako se bo 

določena zadeva končala. 

B.: Vi lahko o vseh pomembnih stvareh še sami odločate, a je tako? Ali se vam zdi, da ne 

več? 
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FRANCE: Kar se mene tiče sigurno. 

B.: To, ko ste rekli, da ste hčerki dali pooblastilo za banko, to je zaradi praktičnosti 

verjetno? 

FRANCE: Ja, ja. To je zaradi praktičnosti, odločam pa jaz. 

B.: Veliko ste povedali o tem, kako ste se poklicno razvijali v življenju, kako ste šli od 

začetka v bistvu, kako ste napredovali, a je še kaj takega v življenju v čemer ste posebej 

uspeli v življenju, ali pa je kaj takega kar ste želeli, pa ni šlo?  

FRANCE: Eden velikih zadev, k sem jih v življenju skušal naredit, pa sem jih tud naredil, 

je bilo v času 80. let, ko sem bil avtor prvega sporazuma o delitvi plač za področje 

gostinstva in turizma v Sloveniji, pa tud predaval o delitvi dohodka na Univerzi Boris 

Kidrič v Ljubljani, na delavski univerzi, pa tud sodeloval pri vzpostavitvi sistemov v 

raznih organizacijah, bil član ekipe sindikalnega odbora za usklajevanje interesov - dva 

mandata in en mandat član zbornice za usklajevanje interesov pri delitvi dohodka in 

osebnih dohodkov. Moram rečt, da s te strani imam en velik zadovoljstvo, tud s te strani, 

da ko sem začel študirat sem imel posebno pažnjo na organizaciji dela, tud sem delal 

poseben seminar v Zagrebu za študij dela in pa tud vse mogoče seminarje o vprašanju 

nagrajevanja pri delu. 

B.: Kaj pa osebno v življenju? Jaz opažam, da ste tako zelo velik vezen člen v vaši 

družini, da jih držite skupaj, o tem sva že prej govorila. Ste to tudi namenoma gradili? 

FRANCE: Ne vse kar je bilo narejeno, ni bilo namenoma. 

B.: Ni bilo plana? 

FRANCE: Ne. Edino želja je bila vzgojiti otroke v poštene ljudi, dejansko, da znajo cenit 

vrednote življenja, d ase je treba za vsako stimulacijo, boniteto v življenju borit, da 

dejansko nič ne pride samo od sebe in tako dalje. Kar mislim, da sem uspel. 

B.: A vam je česa žal v življenju? 

FRANCE: Ah žal, žal. Marsikaj, marsikaj. Recimo, da sem premalo časa bil s svojo 

družino. 

B.: Na račun dela, to? 
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FRANCE: Ja, na račun dela, na račun dela.  

B.: Bi rekli, da ste družaben človek? 

FRANCE: Bil.  

B.: Kaj pa zdaj? 

FRANCE: Ne, zdaj sem pa zaprt. 

B.: Ampak še pridejo k vam? 

FRANCE: Ja, samo jaz se ne iztrčavam, ne hodim med ljudi, sem rajši sam zase, pustimo 

zdaj tiste ožje prijatelje, znance, ki dejansko pridejo. 

B.: Bi potem rekli, da imate zdaj manj stikov z ljudmi, kot prej? 

FRANCE: Sigurno. 

B.: Zato ker ste v domu? 

FRANCE: Ne. Ne samo zato ker sem v domu. Zato ker sem tak kot sem.  Ne znam 

povedat. Tud doma sem bil ravno tak. Jaz sem se bolj držal. Ne doma. No. Potem, ko sem 

šel v pokoj sem šel zelo malo v družbo. 

B.: Zakaj pa to? 

FRANCE: Ja ne vem, nisem šel.  

B.: Kaj se vam je zdelo, da ste oddelali svoje ali … 

FRANCE: Pa ne sam to, dejansko je vsak človek ki gre v pokoj dobi, vsak, mislim, da 

vsak da dobi občutek manjvrednosti, da ne more več družbi dajat tistega kar ji je včasih 

dajal.  

B.: Kaj pa izkušnje? 

FRANCE: Moram rečt, da tud po odhodu v pokoj sem znancem in prijateljem, ki so še 

bili na vodilnih delovnih mestih v posameznih podjetjih dejansko pomagal pri določenih 

zadevah, samo to se je po 3h - 4ih letih se je to prekinilo. 

B.: No ampak tu v domu še vedno inštruirate matematiko,… 
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FRANCE: Ne to je drugače, to je pomoč otrokom, ko dejansko veš koliko je bilo težav, 

kolk sem mel sam težav, ko je bilo treba vse plačat kar si hotel dodatno pridobit in jasno, 

da sem v času pokoja pomagal kateremu sem mogel, od znancev od otrok pri učenju 

matematike. 

B.: Pa tudi pri kakšni diplomi ste pomagali, a ne, pa pri magisteriju. (smeh) 

FRANCE: Tudi pri diplomah, ja, ene 6 sem jih naredil. 

B.: Kaj je bilo za vas v življenju najtežje? 

FRANCE: Najtežje v življenju je bilo pošteno stat v času pritiskov, konkretno političnih, 

ko sem služboval na občini, so bili pritiski zelo močni in dejansko sem se velikokrat, ko 

sem prišel domov, vprašal, ali bodo moji otroci dejansko tudi davek plačali za poštenost 

svojega očeta, tako kot sem ga jaz plačal.  

B.: In kako ste se takrat znašli, kako ste se spoprijel s to situacijo, ki je bila res huda, a ne? 

FRANCE: Situacija je bila huda, ampak dejansko sem šel preko tega. Dejansko vztrajal. 

Ker sem smatral in vedel, da imam prav se nisem pustil zamajat. 

B.: Se pravi, ste v sebi not iskali to oporo? 

FRANCE: V sebi. In to je … Bevk je napisal Piccollo ribelle - Majhni upornik. Ja, mislim, 

za poštenost ne glede, da sem bil član partije, da sem partijo smatral kot obvezo ne pa kot 

korist in dejansko sem vse deviacije, ki sem jih videl, zelo na glas povedal. Kar je pa 

svojega… 

B.: Ampak, ste se tudi pri drugih zadevah, ki pridejo v življenju reševal sam? 

FRANCE: Ravno tako. Ravno tako.  

B.: In kako to, ste razmislili? Kako? Razmislil, analiziral? 

FRANCE: Razmisli, analiziral, poskušal priti do vseh mogočih informacij, v dialogih kjer 

si ugotavljal ali imaš prav ali nimaš prav. In če sem prišel do zaključka, da sem imam 

prav, sem pri tem tudi vztrajal.  

B.: Se je kdaj zgodilo, da niste imeli prav? 

FRANCE: Da bi se jaz zdajle spomnil, ne. 
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B.: Zakaj pa mislite, da ste na takšen način pristopal, ste to že od majhnega, v šoli…? 

FRANCE: Od majhnega.  

B.: Tak ste, ali kako? 

FRANCE: Tak sem. V šoli na primer je bi primer, to se pravi v I. gimnaziji, ko se delali 

spisek, za rdeči križ ali nekaj, partizanskih sirot in jaz sem rekel ne, jaz nisem sirota, jaz 

sem imel mamo doma, in ne grem. 

B.: Ponosen tak? 

FRANCE: Ja. 

B.: Evo, zadnje vprašanje, na kaj ste v življenju najbolj ponosni? 

FRANCE: Ja najbolj ponosen sem pravzaprav na poštene otroke in bi rekle tudi nase, da 

sem svoje poslanstvo,  tako kot sem si ga zamisli, delno izpolnil. 

B.:Torej kljub zdravstvenim težavam, ki jih imate zdaj, na nek način, stezadovoljni? Ali 

ne smem tega rečt? 

FRANCE: To ja, to ja, ampak zdravstvene težave so zame druga stvar. Nemogoče je to v 

isti žakelj dat in potegnit ven, da sem zadovoljen. Nisem zadovoljen. 

B.: Ampak če pa pogledate na potek življenja… 

FRANCE: Velikokrat pride vprašanje, če bi drugače delal, ko bi bil mlad? Ne, ne 

(odločno). Bi ravno tako vztrajal na zadevah, kot danes vztrajam, mogoče danes vem, 

kdaj je treba usta zapret, včasih tega nisem vedel, oziroma nisem hotel vedeti. Danes bi se 

mogoče potegnil… ne vem težko. Vprašanje je, vprašanje je, namena, oziroma cilja. 

Kako do cilja priti. A greš direktno,  a slalom voziš, v obeh primerih prideš do cilja, s tem 

da maš v prvem primeru možnost, da padeš.  

B.: In vi ste šli? 

smukač? 

FRANCE: Direkt  (glasen smeh) 

B.: smukač? 
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FRANCE: Smukač. 

B.: Vas še po čem nisem vprašala? 

FRANCE: Saj mate vse. (nasmešek) 

B.: Potem pa hvala. 

 

Vsi intervjuji se v obliki zvočnega zapisa in prepisa nahajajo v avtoričinem arhivu. 

 

5.3 MODELNO KODIRANJE 

 

Prikaz urejanja in obdelave besedila zajema urejanje intervjuja po temah na levi strani in 

pripisovanje kod na desni. Iz kod sem oblikovala kategorije, ki zajemajo pripoved 

življenjske zgodbe vseh intervjuvancev in so prikazane v poglavju 3.7.2. 

 SAMOOPIS 
Enkrat je bil buhtelj, je bil takole velik (pokaže) kar tresel se je 
od lepote in dobrote. Sem rekla gospe, ki peče, naj se še kdaj kej 
zmoti in kaj speče. Navajeni smo bili skromno živeti in vse pojesti, 
ko sem tisti buhtelj videla… sem rekla. Ta buhtelj ne bom 
prerezala z nožem, grdo bi bilo, da bi dala nož na takle krasen 
buhtelj in ga bom raje odlomila z mojimi rokami in tako sem tudi 
naredila, če mi verjamete ali pa ne. 
 
O ZADOVOLJSTVU IN NAJTEŽJIH TRENUTKIH 
Če ne bi bilo vojne, bi bila zelo. Tudi zdaj sem. 
Samo vojne ne bi smelo biti. 
Veliko mi pomeni, da imam poleg sebe še koga, ne. Velika izguba 
je bila, ko mi je sestra umrla pred desetimi leti. Od rojstva sva bili 
skupaj, ves čas sva skupaj živeli, razen pol leta, ko je bila v 
Mariboru. Pa prijateljici sva bili. Raka je imela, na črevesju. Štiri 
mesece je trajalo, saj je bila doma, sem jo jaz oskrbovala, sem 
skoraj morala. Težko daš človeka od hiše, če si z nekom dober, to 
ni enostavno in obratno. To so stvari, ki jih mora vsak sam 
prebolet. 
 
Drugače sem zdrava. 
Stvari se mora vzeti takšne kot so, tudi hude je treba malo 
prebavit, ne, drugače pa nisem imela težkih stvari razen vojne in 
tistih povojnih časov, tisto je bilo res hudo. Takrat je bilo pa res 
tako čudno. Marsikaj se da preživeti, malo je treba biti dobre 
volje, pa ja vsak dan molim za svetega duha, da bi pamet imela. 
O vsem odločam same, to kar imam. 

 
 
Opis čudovitega buhteljna, 
ki oriše Metin odnos do 
dobrin.   
 
 
 
 
 
 
Če ne bi bilo vojne, bi bila 
zelo zadovoljna. 
 
 
Velika izguba je bila smrt 
sestre s katero sta bili 
navezani vse življenje. 
 
Zanjo je sama skrbela. Po 
4m bolezni je umrla. 
 
Samoopis 
 
 
Opis strategije preživetja 
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Jaz bi rabila samo mojo sestro nazaj, to pa težko. 10 let je, pa ne 
gre iz glave. 
Sem imela dosti družbe, se še vedno dobimo iz podjetja, iz 
uprave, vsak mesec. Se dobimo, se pokličemo. Nimam slabih 
izkušenj, tudi ne takih, da bi mi bil kdo odveč ne.  
 
PONOVNO O PROSTEM ČASU 
V službi sem bila zadovoljna, koncerte smo imeli radi, gledališče 
smo imeli radi, kakšnih izletov čez mejo je bilo malo, denarja 
nikoli ni bilo, čeprav smo tudi kje bili… pa s svojimi sorodniki, ki 
so vsi takšni, kakršni so,…  
 
DANES 
Zdaj imajo samo premalo časa mladi, vsi imajo družine, saj mi 
skuhajo, mi prinesejo za v zamrzovalnik, jaz nisem za v dom, tam 
me ne bi crkljali, … 
 
Veste kaj se mi zdi grozno, dva mlada se mata rada, pa se 
poročita, je vsa ljubezen na kupu pa gresta potem narazen,.. po 
3x in 4x,  
Tale naš Cerar je že 4. pripeljal domov… mi je znanka prinesla 
revijo Suzi in je tam vse napisano. Mislim, da ne bo dobro končal, 
psihično ne bo zmogel. Veliko sem računala na tega človeka, se 
mi je zdelo, da ima eno dobroto v sebi, poštenje, ampak zdaj pa 
vse mu je prav, vse se strinja, vse bo počakal, to ni za vladat, 
vladarji morajo biti močni, nekaj mora predstavljati. Okoli sebe 
ima slabe svetovalce, on jim pa naseda.  
 
O PONOSU 
Ponosna sem, da sem živela lepo, pošteno življenje. Tudi družina 
da svoje, sem imela take starše, bi si skoraj težko boljše želela, 
lepo smo se razumel, radi smo se imel. To, da kar sta dala starša 
čez pri smrti petih otrok čez, to je bilo najhujše, kar je bilo za njih. 
Sem kar prenesla to pokončnost na te otroke okrog, me kar 
porajtajo, s tem se pa lahko pohvalim. Kolikokrat mam napisan, 
teta radi te mamo, saj sem jih imela vse po rokah, saj so moji.  
 
Pomembna nisem bila, znala sem pa sprejemat ljudi. Lahko sem 
se umaknila, nikoli nisem nikomur odvzela prostora, mi ni žal, jaz 
sem taka, če se nekaj odločim, tega nikoli ne obžalujem, tako pri 
malih in pri velikih stvareh.  
 

Samo sestro bi nazaj.  
 
 
Oris svoje družabnosti. 
 
 
 
O preživljanju prostega časa. 
 
 
 
 
 
O skrbi sorodnikov zanjo. 
 
 
 
 
 
Opis Cerarjevih 
pomanjkljivosti, ki orisuje 
Metino lucidnost. 
 
 
 
 
 
 
Ponosna je na lastno 
pošteno življenje. 
 
 
Opis pokončnosti in 
samoponosa. 
 
 
 
Samoopis. 
 

 

 


