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POVZETEK 

 

Socialna pedagogika s svojimi praksami dela vstopa v vsakdanje življenje in življenjske 

položaje posameznikov. Starejši so ena izmed ciljnih skupin, ki vzbujajo zanimanje 

naše stroke zaradi strmega naraščanja številčnosti te populacije in še vedno obstoječega 

družbenega odrivanja starejših na obrobje v prepričanju, da so breme in skrb za našo 

družbo. S tem se pojavljajo potrebe po novih fleksibilnih načinih vstopanja v to 

življenjsko obdobje in potreba po zagotovitvi kvalitetne starosti. Tako se v magistrskem 

delu usmerjam predvsem v življenjsko polje in vsakdanje življenje aktivnih starejših v 

okviru izbranega slovenskega športnega društva. V raziskavi želim v prvi vrsti izhajati 

iz njihove perspektive, raziskovati pomen fizične aktivnosti za kakovostno življenje, saj 

gre na tem področju še za precej neraziskano polje; zanima me tudi, kako udeleženi v 

raziskavi zaznavajo pogoje in dejavnike v okolju, ki prispevajo k fizični aktivnosti in 

kakovosti njihovega življenja. 

 

V teoretičnem delu naloge konceptualno umestim staranje in spremembe ter potrebe, ki 

jih staranje prinaša. V nadaljevanju se osredotočim na konstrukt kakovosti življenja, 

znotraj tega opredelim aktivno staranje in zdrav življenjski slog fizično aktivnih 

starostnikov. Konstrukt kakovosti življenja teoretično navezujem na koncepta 

socialnega kapitala in orientacije v življenjsko okolje ter paradigmo vseživljenjskega 

razvoja. Opredelim tudi pomen fizične aktivnosti starostnikov in njenih vidikov na 

življenje starostnika. V zadnjem delu pregledam programe, ki vključujejo fizične 

aktivnosti za starostnike v slovenskem prostoru in te podrobneje predstavim.  

 

V kvalitativni raziskavi predstavljam izsledke štirih fokusnih intervjujev, dva sta bila 

opravljena z vadečimi starostniki, dva pa z vaditelji jutranje vadbe. V raziskavi sem 

preučevala, katere dejavnike starostniki pri sebi in v okolju izpostavijo kot pomembne 

za vzdrževanje fizične aktivnosti in kakovosti življenja v obdobju starosti. Zanimali so 

me tudi motivacijski dejavniki za vključevanje starostnikov v program jutranje vadbe in 

njihovi predlogi za razširitev ponudbe, ki bi še bolj ustrezala njihovim potrebam. Pri 

raziskovanju sem izhajala iz dveh perspektiv, in sicer iz perspektive vadečih in 

perspektive vaditeljev. 

 

Z opravljeno raziskavo sem ugotovila, katere dejavnike starostniki prepoznajo kot 

pomembne za kakovostno starost in za vzdrževanje fizične aktivnosti. Poleg tega sem 

odkrila pomembno korelacijo med fizično aktivnostjo in kvaliteto življenja starostnikov.  

 

Namen magistrskega dela je bil podrobneje preučiti dejavnike in njihov pomen na 

kvaliteto življenja fizično aktivnih starostnikov ter raziskati povezavo med fizično 

aktivnostjo in kvaliteto življenja. Starostniki so v svojih odgovorih izrazili pomembnost 

subjektivnih dejavnikov, ki jim prinašajo večjo kvaliteto življenja in ob enem 

izpostavili, da je marsikateri dejavnik skozi spremembe, ki jih staranje prinaša, težko 

vzdrževati in ohranjati. Na tem mestu pa je prostor, kjer vstopi stroka in podporno 

okolje, ki mora dinamično prepoznavati spreminjajoče se kompleksne potrebe 

starostnikov in na njih ustrezno odgovarjati. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: kakovost življenja, starost, fizična aktivnost, kakovostno 

staranje, aktiven življenjski slog. 

 



 

 

  



SUMMARY 

The research practices in social pedagogy are mainly concerned with an individual's 

everyday life and various situations people find themselves in. In this context, the 

elderly belong to the groups attracting a lot of attention in this field. This is due to an 

issue of an ageing population and the ever-present marginalisation of older individuals, 

which based on the belief that they represent a burden for our society. This situation has 

led to the need for flexible transitioning into the old age and the quality lifestyle choices 

for older people. For this reason, this thesis focusses on the old age and explores the 

everyday lives of active elderly members of a Slovenian sports club. The research, 

which aims to explore the value of physical activity for the quality of life of said 

individuals, is based on their own perspective as it represents a fairly new area of 

academic interest. The thesis also deals with the question of how people taking part in 

the survey view the conditions and factors determining their physical activity and their 

quality of life. 

The theoretical part starts with the conceptualisation of the notion of ageing and an 

overview of the changes this process brings. It then focusses on the construct known as 

»quality of life«, which serves to illustrate the notion of active ageing and a healthy 

lifestyle of active elderly people. In the thesis, the construct of life quality theoretically 

relates to the concept of social capital and orientation in one's environment as well as to 

the lifespan development paradigm. The thesis also addresses the role of physical 

activity in elderly people and their own views on the life of an elderly person. The last 

part presents an outline of the programmes based on a variety of physical activities for 

older people in Slovenia and their detailed descriptions. 

The findings of the qualitative research are based on four focussed interviews, two with 

active elderly individuals and two with the coaches overseeing the morning exercise 

routine. The main goal of the research was to determine the factors that the elderly 

consider vital for sustaining a high level of physical activity and quality of live in the 

old age. The inquiry joins two different perspectives, namely that of the elderly included 

in the exercise routine and that of their coaches. 

With the help of the research it was possible to determine the main factors that the 

elderly consider vital in ensuring a quality lifestyle and a high level of physical activity 

in the old age. The correlation between physical activity and quality of life is also 

highlighted.  

 

The aim of the thesis was to study the factors influencing the quality of life in 

physically active elderly people and to look into the correlation between physical 

activity and quality of life. The elderly people that were interviewed have stressed the 

importance of many subjective factors positively influencing their quality of life while 

also stressing that there are several factors that are difficult to sustain as their age 

progresses. Therefore, professionals as well as people close to the elderly must act 

dynamically and recognise as well as respond to their ever-changing and complex 

needs. 

 

KEY WORDS: quality of life, age, physical activity, quality ageing, active lifestyle.  
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I. UVOD 

Glede na paradigmo vseživljenjskega razvoja razvoj pri posamezniku poteka vse 

življenje in ni nujno, da življenjska črta nekje doseže vrh in/ali začne s staranjem 

upadati, pri tem pa je pomembno, da so možnosti za razvoj razpete skozi celotno 

življenjsko obdobje (Sugarman, 1986, v Hrovat, 2003). Starejši se skozi staranje 

srečujejo s številnimi tveganji, med drugim s pešanjem fizičnega in duševnega zdravja, 

poslabšanjem finančnega statusa, z izgubo članov omrežij socialne opore in posledično 

zmanjšano avtonomijo in kakovostjo življenja (Kavčič, Filipovič Hrast in Hlebec, 

2012). Mišigoj Duraković idr. pišejo o tem, da fizična aktivnost »skuša pri starejših 

dvigniti zaupanje vase, razpoloženje in povečati sposobnost soočanja s stresom« (2003, 

str. 280). Namreč, v vsakodnevnem življenju se pri opravljanju številnih nalog in 

opravil ter še zlasti pri obvladovanju in premagovanju stresa telesne in duševne 

zmogljivosti posameznika povezujejo. Boljše duševno stanje je pogojeno z dobrim 

telesnim zdravjem ter zadostno telesno prilagodljivostjo in obratno (Tomori, 2000).  

 

Tako se v magistrskem delu usmerjam predvsem v vsakdanje življenje fizično aktivnih 

starostnikov in v okviru izbranega slovenskega društva odkrivam pomen fizične 

aktivnosti za kakovostno življenje, izhajajoč iz perspektive starostnikov, ter raziskujem, 

kako udeleženi starostniki v raziskavi zaznavajo pogoje in dejavnike v okolju, ki 

prispevajo k fizični aktivnosti in kakovosti njihovega življenja. 

 

Področja kakovosti življenja opredeli Musek (2014) in pravi, da govorimo predvsem o 

štirih področjih: telesna energija (življenjska energija, mobilnost, zmožnost opravljanja 

dnevnih aktivnosti), psihološka dimenzija (občutek smiselnosti, samospoštovanje, 

občutje zadovoljstva, negativna občutja), dimenzija socialnih odnosov (zadovoljstvo z 

medosebnimi odnosi, občutje socialne opore) in okoljska dimenzija (občutje varnosti, 

zadovoljstvo z domom, prostočasna dejavnost, dostop do informacij). Za bolj 

kakovostno življenje starejših in njihovim letom primeren življenjski slog skrbi tako 

družba kot celota kakor tudi posamezne skupnosti, ki se ukvarjajo z različnimi programi 

zanje (Macuh, 2017). Ramovš (2003) še dodaja, da čim večja je ponudba dobrih 

športnih in rekreativnih programov v skupnosti, tem bolj se uveljavlja miselnost, da je 

gibanje velika naložba skozi vse življenje, v starosti nič manj kot v mladosti. Prav tako 

»različne skupine ljudi zahtevajo različne strokovne pristope in načine obravnave glede 

na svoje specifične potrebe oz. življenjske okoliščine« (Razpotnik, 2014, str. 59), zato 

morajo biti programi dovolj razvejani in kompleksni, da v čim večji meri ustrezajo 

potrebam starostnikov. Naloga stroke in strokovnjakov je tudi ta, da stalno reflektirajo 

in preverjajo, ali so programi res narejeni po meri uporabnikov, saj kot pravi Berčič 

(2005), starejši človek z izboljšanjem svoje telesne oz. fizične komponente izboljša ali 

ohranja svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti, čustveno stanje, duševne funkcije in 

socialno ubranost. Vse to mu pomaga doživeti lepšo, bogatejšo jesen življenja in višjo 

starost (prav tam).  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. STARANJE 

 

Ni toliko pomembno, koliko si star,  

pomembnejše je, kako si star. 

(Pečjak, 2007) 

 

Staranje je v človekovem življenju neizogiben proces. Tretje življenjsko obdobje je 

polno novih doživetij in izkušenj, ki lahko prijetno bogatijo starost. Je pa tudi obdobje 

pojava novih življenjskih vzorcev in navad, počasne izgube samostojnosti in 

neodvisnosti ter pojava nekaterih, za staranje značilnih bolezni (Gerževič idr., 2014).  

 

Staranje je individualen proces, ki se pri vsakem človeku kaže na drugačen način, saj ga 

vsakdo drugače zaznava in doživlja (Ramovš, 2014). Odvisno je od mnogih dejavnikov, 

tako zunanjih kot notranjih, ki se skozi vse življenje med seboj prepletajo in odločilno 

vplivajo na potek staranja. Zato se staranju ni mogoče izogniti, lahko pa nanj precej 

vplivamo (Jurdana, 2011). Za dosego uspešne starosti je pomembno uravnoteženo 

stanje na različnih področjih, na telesnem in duševnem zdravju, socialnem okolju, 

ugodnem ekonomskem stanju, ugodnih družbenih in zgodovinskih razmerah ter 

zdravem okolju (Voljč, 2007). Danes ne velja več, da so starostniki obnemogle osebe, 

temveč so, če so zdravi, še polni življenja, ljudje z mnogo izkušnjami in optimistične 

naravnanosti (Macuh, 2017).  

 

Pečjak (2007) dodaja, da je v zadnjih desetletjih celotna starejša generacija bolj zdrava, 

vitalna in ambiciozna, skratka, da se je pomladila. Prav tako smo v tem času, kot pravi 

Jurdana (2011), priča pisanju in govorjenju o zdravem načinu življenja. Kakovost 

življenja se je v primerjavi z našimi predniki sicer izboljšala, umrljivost pa zmanjšala, 

vendar je upadlo tudi število rojstev. Vse to pomeni naraščanje števila starejše 

populacije. Slovenija ima zelo velik odstotek starejših ljudi, skoraj petina prebivalcev je 

starejša od 65 let in v naslednjih letih se bo njihovo število še povečalo. Iz tega lahko 

sklepamo, da je staranje prebivalstva dolgotrajen proces (prav tam). 

 

Staranje prebivalstva prinaša poleg izzivov tudi številne priložnosti. Po eni strani 

povečuje zahteve po akutni in primarni zdravstveni obravnavi, dolgotrajni in socialni 

skrbi, poleg tega bremeni pokojninske in socialne sisteme. Po drugi strani lahko starejši 

ljudje pomembno doprinesejo k blaginji družbe kot prostovoljci, aktivni udeleženci na 

trgu dela, zanemarljivo ni niti njihovo delo znotraj lastnih družin. Starejši ljudje so 

pomemben socialni in ekonomski vir, daljšanje življenjske dobe pa omogoča, da za 

družbeno blagostanje dlje in več prispevajo (Lipar, 2012). 

 

1.1. Delitev starosti  

 

Hojnik - Zupanc (1997) starost deli na tri vrste: kronološko, biološko in psihološko oz. 

doživljajsko starost. Ramovš (2003) govori o delitvah starosti na kronološko starost, 

funkcionalno starost in  psihološko oz. doživljajsko. 

 

1. Kronološko starost določamo na podlagi našega rojstnega datuma. Kronološko 

staranje poteka pri vseh ljudeh in v vsakem obdobju življenja enako hitro, nanj nima 

človek nikakršnega vpliva. Hojnik - Zupanc (1997) dodaja, da je povezana z 
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določenimi življenjskimi dogodki, kot so npr. vstop v šolo, vstop v poklicno 

življenje, upokojitev. 

2. Funkcionalna starost nam pove, v kolikšni meri je posameznik sposoben 

samostojno opravljati svoja temeljna življenjska opravila in koliko je zdrav. Na 

funkcionalno starost lahko človek pomembno vpliva z načinom svojega življenja. 

3. Psihološka starost se nanaša na počutje posameznika in njegov odnos do starosti. 

Lahko jo imenujemo tudi doživljajska starost, saj lahko nanjo posameznik s svojim 

mišljenjem in oblikovanjem stališč močno vpliva in s tem upočasni staranje. 

Ramovš (2003) dodaja, da je z doživljajskega vidika človek lahko enako mladostno 

svež v vseh starostnih obdobjih vse do trenutka smrti, če je seveda pri polni zavesti, 

dovolj osebnostno zrel in v zadovoljivih življenjskih razmerah. Prav tako je lahko v 

vsakem življenjskem obdobju ostarel in izčrpan. Pri starem človeku je doživljajska 

starost ogledalo njegovega doživljanja sebe, drugih in sveta v prejšnjih obdobjih 

življenja. Šiplič in Kadiš (2002) dodajata, da je doživljajska starost pomembna za 

človeka. Če sta odštevanje let in funkcionalna starost objektivni stanji pri kronološki 

starosti, je doživljajska starost osebno doživljanje starosti. Dodajata: »Deset let 

starejši ne pomeni deset let slabši ali manj vreden(prav tam).« 

4. Biološka starost po Pečjak (2007) pomeni ohranjenost organizma, stanje organov 

glede na koledarsko starost ali odsotnost starostnih bolezni. Čeprav se biološko 

starajo posamezni organi, skupine organov in celice, vpliva staranje bolj ali manj na 

celoten organizem. 

 

V dinamični družbi potekajo biološki, duševni in socialni procesi staranja različno, zato 

so razlike med ljudmi enake starosti izrazite. To ima po eni strani opraviti z ogromnimi 

materialnimi neenakostmi med starejšimi, po drugi strani pa je trend aktivne in 

sociokulturne pomlajene starosti povečal razlike tudi z duševnega in socialnega vidika. 

Medtem ko nekateri aktivno skrbijo za oblikovanje in načrtovanje starosti, drugi 

doživljajo svojo starost kot neizogibno usodo (Wahl in Heyl, 2004 v Höpflinger, 2012). 

 

Podaljšanje mladostniškega načina vedenja daleč v drugo polovico življenja vodi k 

dvema nasprotnima trendoma. Prvi trend govori o tem, kako s podaljšanim 

mladostniškim vedenjem nastanejo večje možnosti za nove usmeritve tudi v drugi 

polovici življenja. Upokojitev ne pomeni več mirovanje in umik, ampak je življenjsko 

obdobje z raznolikimi in pestrimi možnostmi, v katerem se usmerimo k novim 

zanimanjem. Starost ni obdobje pomanjkanja in izgub, ampak je obdobje z novimi 

priložnostmi, v njem pa se lahko lotimo doslej zanemarjenih dejavnosti – npr. socialnih 

stikov, dela na vrtu, izobraževanja ipd. Drugi trend govori o tem, kako nastanejo novi 

socialni pritiski, da se opazna telesna starost potlači ali da se bojuje proti njej 

(Höpflinger, 2012). 

 

Prav tako je to obdobje,  ko se moramo navaditi na marsikaj, lahko nas pesti kakšna 

bolezen, zato moramo prilagoditi in spremeniti življenjski stil, opustiti je potrebno 

različne škodljive navade in razvade ter se navaditi na nekatere spremembe, npr. na 

manjše dohodke. Starostniki potrebujejo tudi poseben režim prehrane, redno in zmerno 

telesno aktivnost, redne zdravniške obiske, ki morajo postati bolj pogosti, če 

zdravstveno stanje to zahteva. Ker je starost povezana tudi z življenjskimi izgubami 

najbližjih, je pomembno, da se ne zapirajo vase in predajo samoti (Jurdana, 2011). Je pa 

potrebno poudariti, da je to obdobje tudi lepo, saj je to čas spominov in razmišljanj, čas, 

ko lahko človek zre v preteklost in obogati svoje duhovno življenje. Starost je potrebno 
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sprejeti kot novo kvaliteto življenja, saj so starostniki nepogrešljiv vir znanja in vrednot, 

ki jih lahko posredujejo mlajšim generacijam (prav tam). 
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1.2. Pregled različnih teorij staranja 

 

O staranju je veliko različnih teorij, znane so zlasti biološke, psihološke in socialne 

(Šiplič in Kadiš, 2002). 

 

1.2.1. Biološke teorije staranja 

Biološke teorije povezujejo proces staranja s pešanjem življenjskih funkcij organizma 

(prav tam). 

 

Pečjak (2007) pravi, da je ena najbolj znanih bioloških teorij staranja teorija nošnje in 

trganja, ki primerja telo z obleko, ta se z nošnjo trga, ali avtomobilom, katerega deli se 

obrabljajo in izrabljajo. Zato je staranje neizogibno in sorazmerno dolžini življenja. 

Naslednja je teorija akumulacije napak. Med staranjem se v celicah naberejo genetske 

napake. Telesne celice se razmnožujejo vse življenje. Vsaka nova celica naj bi bila 

popolna kopija prejšnje. Vendar v njih nastajajo tudi napake, in sicer zaradi raznih 

toksinov, visoke temperature, žarčenja … Posledica teh napak je staranje. Nove celice 

niso več sposobne popravljati genetskih napak, ki jih je zato čedalje več.  

Teorija prostih radikalov vidi glavni razlog staranja v elektronih, ki se izločijo od svojih 

atomov in vstopajo v nove atome z nepravim številom elektronov; pravimo jim prosti 

radikali. Ti poslabšajo stanje organizma in povzročajo starostne znake, posebno nevarni 

postanejo pod vplivom ultravijoličnih žarkov. 

Naslednje so teorije programiranega staranja, ki govorijo o tem, da so starostne 

spremembe in smrt genetsko programirane tako kot druga življenjska obdobja (npr. 

otroštvo) celo tedaj, kadar človeka ne mučijo nobene bolezni. Sem spada teorija 

genetske ure, po kateri DNA znotraj celice uravnava proces staranja in smrti, ki 

potemtakem ni akumulacija napak ali posledica prostih radikalov, temveč je posledica 

nekakšnega celičnega samomora. DNA vpliva na obnavljanje, popravljanje in 

propadanje celic. V starejših letih uravnava hormonske procese v možganih, ki 

povzročajo staranje, podobno kot jih je v otroštvu in puberteti, ko so povzročali zorenje 

organizma. Avtor (prav tam) dodaja, da se genetska ura prenaša iz generacije na 

generacijo. 

Omembe vredni sta avtoimuna teorija in homeostatična teorija staranja. Po prvi začne v 

starosti telo zavračati in uničevati lastno tkivo, po homeostatični pa postane organizem 

nesposoben, da bi obdržal konstantno raven različnih kemijskih elementov. 

Nobena teorija ni edinstvena. Organizem se stara iz različnih vzrokov, pri nekaterih 

osebkih se močneje uveljavijo eni, pri drugih drugi dejavniki. Zato vse te teorije deloma 

veljajo, nobena pa ni absolutno veljavna.  

Nazadnje omenjamo še teorijo pričakovanja, ki ni biološka, temveč je psihobiološka, 

ker predpostavlja, da psihični dejavniki, kot je pričakovanje, vplivajo na organizem in 

njegovo delovanje. Posameznik doseže to, kar pričakuje, zato ker pričakuje. 

Pričakovanje vpliva na njegove zaznave, mišljenje in predvsem vedenje, ki uresniči 

pričakovanja. V psihogerontologiji to pomeni, da se staramo in dobivamo starostne 

znake zaradi pričakovanja le-teh (Pečjak, 2007). 

 

1.2.2. Psihološke teorije staranja 

Psihološke teorije staranja izhajajo iz razvojnih teorij in teorij osebnosti (Šiplič in 

Kadič, 2002). Psihološki pristopi poudarjajo spremembe na ravni posameznika 

(obnašanje, kognicije), do katerih prihaja s staranjem (Hrast in Hlebec, 2015). Po teh 

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

koliko ima samozaupanja, samostojnosti in življenjskega optimizma, kako se prilagaja 
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in rešuje nove življenjske probleme in zahteve, kakšni so njegovi interesi, koliko sožitja 

z drugimi zgradi in podobno (Požarnik, 1981). Psihološke teorije starosti zavračajo 

misel, da se po določenem letu starosti človek postara. Zagovorniki te teorije raje trdijo, 

da je človek toliko star, kolikor starega se počuti, pri čemer opozarjajo na velikanske 

razlike med starimi ljudmi (prav tam). Tudi Wahl in Heyl (2004, Höpflinger, 2012) se 

strinjata, da ljudje s staranjem ne postajajo podobni, ampak različni.   

 

1.2.3. Socialne teorije staranja 

V nasprotju s teorijami v bioloških znanostih in psihologiji se družboslovne znanosti 

ukvarjajo z medsebojnimi odnosi ter medsebojnim vplivom družbe in kulture ter 

posameznikov, ki se starajo (Hrast in Hlebec, 2015). V nadaljevanju so na kratko 

opisane najpomembnejše socialne teorije staranja. 

 

Teorija vlog poskuša staranje in način, kako ga posamezniki doživljajo in se mu 

prilagajajo, razložiti z vlogami, ki jih ima človek v življenju (npr. kot študent, mož ali 

žena, babica idr.) (Hrast in Hlebec, 2015). Vloge so pogosto zaporedne, sočasne in 

posamezniki le-te skozi življenje pridobivajo in izgubljajo (Kinsella in Phillips, 2005). 

Hrast in Hlebec (2015) nadaljujeta, da naj bi se posameznik bolje prilagodil staranju, če 

sprejme spremembe v svojih vlogah, ki so povezane tudi s pričakovanji (npr. pri kateri 

starosti je primerno zaključiti šolanje, pri kateri stopiti v zakon ipd.).  

Naslednje so razvojne teorije, katerim je skupno, da vidijo človeško življenje kot 

zaporedje stopenj prek katerih se premikamo h koncu življenja.  

Teorija izmenjave izhaja iz ekonomskih teorij, v katerih je vztrajanje v interakcijah in 

izhajanje iz interakcij utemeljeno z nagradami in stroški. V tem smislu imajo starejši v 

družbenih interakcijah manj moči, ker imajo manj virov v primerjavi s potrebami (več 

potrebujejo, kot lahko dajejo). Naslednja je teorija kontinuitete, ki predvideva, da s 

starostjo posamezniki ohranijo stare vzorce obnašanja ter tako izgubljene vloge 

nadomeščajo s podobnimi novimi vlogami. Osebnostne značilnosti posameznika so v 

okviru te teorije bolj poudarjene. Posameznikov življenjski stil in preference kot tudi 

strukturni dejavniki (dohodek, zdravje) bodo vplivali na to, katere vloge bo posameznik 

opustil in katere nove vloge bo prevzel. Teorija, ki vidi staranje kot nadaljevanje 

srednjih let, torej kot obdobje, v katerem starejši ljudje poskušajo ohranjati svoj status, 

je teorija aktivnosti. Tako naj bi tudi v starosti starejši ohranjali čim večje število 

produktivnih vlog in izgubljenim vlogam našli nove nadomestke (Hrast in Hlebec, 

2015).   

Teorija umika govori o vidiku umikanja družbe od starejših prav tako pa umikanje 

starejših od družbe (Kinsella in Phillips, 2005). Kot pravita Hrast in Hlebec (2015) 

starejši iščejo bolj pasivne vloge, pri tem pa gre za naraven prenos moči s starejših na 

mlajše. Naslednji je pristop starostne stratifikacije, ki predvideva, da obstajajo razlike 

med starostnimi skupinami v družbi. Te so povezane tako z njihovo starostjo kot tudi 

zgodovinskimi izkušnjami. Slednje pomembno opredelijo posameznike, zaradi česar se 

starejši ljudje danes razlikujejo od starejših ljudi v preteklosti (in prihodnosti) (prav 

tam). Feministične teorije pa poudarjajo pomen spola pri razumevanju starejših ljudi in 

staranja (Hlebec in Hrast, 2015). Feministična gerontologija kritizira moško usmerjene 

poglede v teorijah staranja, saj velik del starejše populacije predstavljajo ženske 

(Kinsella in Phillips, 2005). 
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2. POTREBE V STAROSTI 

 

Ni umetnost postati star, 

umetnost je starost prenašati. 

(Goethe) 

 

Potrebe so temeljni mehanizem živih bitij, da se ohranjajo in napredujejo. Vsaka 

potreba je informacija, kaj živo bitje trenutno potrebuje za svoj obstoj in napredek, 

obenem pa daje motivacijsko energijo za dosego ali uresničenje tega cilja. Živo bitje 

občuti svoj notranji energetski potencial kot napetost, stisko ali nujo, dokler energija ni 

porabljena oziroma potreba zadovoljena (Ramovš, 2003). Avtor (prav tam) dodaja, da 

se kakovost človeškega življenja meri po tem, koliko in v kakšni medsebojni skladnosti 

so zadovoljene vse njegove potrebe. Še tako dobro zadovoljevanje nekaterih potreb ob 

zanemarjanju drugih pomembnih potreb povzroča življenjske motnje, lahko pa izniči 

vse zadovoljstvo obstoječe zadovoljitve. Pogosta današnja izkušnja je, da imajo stari 

ljudje dobro zadovoljene materialne potrebe, so zdravi in duševno čili, vendar 

nezadovoljni, ker so osamljeni in frustrirani na področju medčloveških odnosov. Kot 

pravi Zrim Martinjak (2004), je socialna vključenost za posameznika eksistenčnega 

pomena. Ramovš (2004) odkriva, da star človek za kakovostno staranje potrebuje 

pristen živ stik z otroki in mladino. Njegova socialna odprtost in doživljajska vitalnost 

se napajata iz življenja, ki kipi v otrocih in mladini, v njihovi prešerni razposajenosti, 

zvedavi radovednosti, svežem pogledu, odprti prihodnosti, upanju in zaupanju v 

prihodnost. 

 

Ramovš (2003) definira in obširno razčleni naslednje potrebe v starosti: potrebo po 

materialni preskrbljenosti; po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine; po 

osebnem medčloveškem odnosu; po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mlajši 

in srednji generaciji; po doživljanju smisla starosti; po negi v starosti in onemoglosti ter 

po nesmrtnosti. Ramovš (2004) doda, da so v današnji evropski kulturi v ospredju 

predvsem materialne, telesne in duševne potrebe, njihovo zadovoljevanje je odvisno od 

denarja. Spodaj navedene tri potrebe v tretjem življenjskem obdobju so zapostavljene. 

Kdor jih hoče dobro zadovoljevati, se mora za to zavestno odločiti ter se sam in njegovo 

neposredno socialno okolje posebej potruditi za primeren način njihovega 

zadovoljevanja. Potrebe, ki jih avtor (prav tam) definira so naslednje: 

1. da je starajoči se človek v lepem osebnem odnosu z nekom, ki ga čuti od blizu 

kot svojega; 

2. da lahko svoja življenjska spoznanja in izkušnje predaja neposredno soljudem 

ali posredno kulturi; 

3. da doživlja svojo starost kot enako smiselno obdobje življenja, kakor sta bili 

mladost in srednja leta. 

Kladnik (2003) zapiše, da za vsakega človeka, ki je duševno, duhovno in socialno 

stabilen, velja, da lahko preživi še tako hude materialne stiske, medtem ko duševno, 

duhovno in socialno šibak človek, pa naj bo materialno še tako dobro preskrbljen, težko 

odgovarja na vprašanja, ki jih predenj postavlja življenje. 

 

2.1. Potreba po osebnem medčloveškem odnosu 

 

Socialni kapital in posledično stopnja socialne vpetosti je pomemben varovalni dejavnik 

tudi v ranljivejšem življenjskem obdobju, kar starost zagotovo je. Kot pravi Zrim - 

Martinjak (2006) socialni kapital predstavlja socialne mreže in participacijo v socialnem 
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okolju, ki usposabljajo posameznika, skupine in skupnosti skupnih norm, vrednot, 

kulture, navad in običajev, spodbujajo zaupanje in razumevanje, kar krepi sodelovanje v 

skupinah ali med njimi, z namenom doseči skupni cilj. Avtorica (prav tam) še dodaja, 

da je socialni kapital razumljen kot vir, potencial in možnost posameznika, ki mu je 

dostopen v socialnih odnosih in se gradi na virih socialne strukture. Nizek socialni 

kapital posledično pomeni socialno izključenost, ta se »povezuje z mnogimi pojavi; 

tako s socialno neenakostjo in delinkvenco ter proizvaja nove oblike marginalnosti, ki 

nastanejo znotraj družbe kot rezultat sistematične frustracije oz. nezadovoljitve vedno 

novih potreb« (Zrim - Martinjak, 2004, str. 485).  

 

Avtorica (prav tam) pravi, da se socialni kapital razume kot pogojevalec gostote in 

razširjenosti socialnih mrež. Omrežja socialne opore in opora, ki se izmenjuje med 

posameznikom in njegovim omrežjem, deluje na kakovost življenja na dva različna 

načina. Po eni strani naj bi dobrodejno učinkovala na psihično in fizično zdravje ter 

dobro počutje ne glede na morebitne krizne ali stresne procese. Po drugi strani je 

omrežje socialne opore zaščita pred vplivi stresnih ali kriznih situacij (Franks in 

Stephens, 1996, v Pahor, Domajnko in Hlebec, 2009). Pierson (2002, v Zrim - 

Martinjak, 2004) socialno mrežo opredeli kot splet odnosov, s katerimi so ljudje 

povezani, in dodaja, da so kvaliteta, namen ter delovanje socialne mreže odvisni od več 

dejavnikov. Goste, močne in široko razširjene socialne mreže posamezniku omogočajo 

večjo socialno vključenost. Šibke socialne mreže pa depriviligirajo posameznike pri 

socialni podpori in neformalni pomoči, ki ju potrebujemo za aktivno sodelovanje in 

dostop do socialnega življenja. 

Victor (2005, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015) še doda, da prav dostopnost socialnih 

omrežij in njihova kakovost neposredno sooblikujeta izkušnjo starosti ter samo kvaliteto 

življenja starostnikov. 

 

Potreba po tesni medčloveški povezanosti z nekim »svojim« človekom je najbolj pereča 

nematerialna socialna potreba v starosti (Ramovš, 2003). Avtor (prav tam) dodaja, da je 

lahko bogat in star človek povsem na tleh, ker nima nikogar, pri katerem bi občutil, da 

ga jemlje resno kot človeka, da ga sprejema takšnega, kakršen je, da rad prisluhne 

njegovi besedi – pa naj je vesela ali žalostna – da ceni njegove življenjske izkušnje in da 

ga ima rad. Kladnik (2003) pravi, da če se hoče človek uveljaviti in obstojati kot človek, 

potrebuje odnos z drugimi ljudmi. Prav v ustvarjanju, negovanju in ohranjanju 

medčloveških odnosov lahko opažamo človekovo neizmerno kreativnost in 

ustvarjalnost, v dobrem in slabem. Vse, kar ljudje ustvarimo na področju medčloveških 

odnosov, je naše temeljno delo, enkratno in pomembno do te mere, da je od kvalitete 

ustvarjenega odvisno življenje ustvarjalca, pa tudi njegove bližnje in širše okolice. 

 

Pri tretji generaciji se pomen družine in sorodstva poveča, ker nastopijo specifične, s 

starostjo povezane težave. Te spremembe se kažejo predvsem v oženju socialnih stikov 

(zožuje se krog znancev in prijateljev ter sodelavcev zaradi upokojitve, smrti 

sovrstnikov, smrti partnerja), obenem se zmanjšujejo možnosti za vzpostavitev novih 

stikov (Šadl in Hlebec, 2009). Prav socialna omrežja zagotavljajo oporo v različnih 

življenjskih situacijah (Pahor, Domajnko in Hlebec, 2009).  

 

Carstensen (1993, v Šadl in Hlebec, 2009) pravi, da po teoriji socio-emocionalne 

selekcije stari ljudje črpajo več zadovoljstva iz odnosov z družinskimi člani kot z 

drugimi osebami. Čačinovič Vogrinčič (2000, str. 291) utemelji, da »sodelovanje z 

družino varuje starega človeka v dobesednem in prenesem pomenu besede«. Avtorica 
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(prav tam) dodaja, da »varuje njegovo razpoznavno identiteto in temelji na občutku 

lastne vrednosti zanj samega in javno v socialnem okolju, prav tako pa v podpori 

družine prepoznava izkušnjo povezanosti, pripadnosti in spoštovanja«. 

Emocionalna opora je usmerjena v zadovoljevanje emocionalnih potreb posameznika, 

zlasti v njegovih stresnih in kriznih življenjskih situacijah, za izboljšanje psihološkega 

počutja in ohranjanje odnosne harmonije. Izrazi bližine, empatije in zaupnosti vzbujajo 

v prejemniku opore občutek lastne vrednosti in intimne povezanosti z drugimi (Šadl in 

Hlebec, 2009). Emocionalna opora je sploh pomembna za starostnike, čustvena pomoč, 

ki so jo deležni, se neločljivo povezuje z uspešnim staranjem in pozitivnim afektivnim 

profilom, v katerem so depresivni simptomi in negativni afekti minimalni, pozitivni 

afekti in zadovoljstvo z življenjem pa visoki (Isaacowitz in Seligman, 2003 v Šadl in 

Hlebec, 2009).  

 

Ko umirajo vrstniki, partner, sorodniki, ostajajo starejši vedno bolj sami. Še večji 

samoti se lahko pridruži tudi občutek osamljenosti, zlasti ob depresivnem razpoloženju, 

morebitni telesni bolezni ali onemoglosti, ki ovira oziroma onemogoča stik z okoljem 

(Kogoj, 2004). Ramovš (2003) dodaja, da je osamljenost v starosti ena najhujših tegob. 

Osamljeni starostniki začnejo doživljati vso svojo bogato življenjsko preteklost kot 

nekaj praznega in nevrednega. 

 

Dokler imajo starejši ohranjene socialne stike, ki jim omogočajo občutek varnosti, bodo 

lahko živeli zadovoljno (Kogoj, 2004). 

 

2.2. Potreba po predajanju življenjskih izkušenj  

 

Podajanje življenjskih spoznanj in izkušenj mlajšim generacijam je ena izmed 

najpomembnejših smiselnih nalog v starosti (Ramovš, 2003). Ramovš (1988 in 1993, v 

Ramovš 2003) opredeli antropološko dinamiko človeških izkušenj, ki zajema troje 

dogajanj: 

 posameznik sprejema zgodovinske izkušnje in spoznanja človeštva za svojo 

osebno izkušnjo; 

 na tej osnovi skozi življenje ustvarja svoje osebne izkušnje in spoznanja; 

 osebne življenjske izkušnje in spoznanja predaja v kulturno zgodovinski zaklad 

človeštva. 

Avtor (prav tam) dodaja, da se vse troje dogaja celo življenje, vendar prevladuje v 

mladosti sprejemanje izkušenj in spoznanj od drugih, v srednjih letih ustvarjanje lastnih 

izkušenj, v starosti pa predajanje le-teh drugim. 

 

Za tiste, ki delajo v medgeneracijskih programih in imajo kot člani drugih generacij stik 

s starejšimi, je pomembno, da ustvarjajo priložnosti za izmenjavo izkušenj, saj je za to 

potreben zavesten trud. Za starejše je pomembno, da se v odnosih z mlajšimi trudijo za 

pristen stik, da jih ni sram lastnih izkušenj in spoznanj, da ne mislijo, da so njihove 

izkušnje za mlajše brez pomena. Njihove izkušnje so dar, ki ga lahko dajo v zameno za 

pomoč in podporo, slednjo v starosti potrebujejo ali jo bodo potrebovali (Starc, 2013). 

Nezadovoljnost starejših ob tem, ko na mlajše ne morejo prenašati svojih velikih 

življenjskih izkušenj in spoznanj, je neizkoriščen družbeni in tudi osebni potencial 

(Ramovš, 2013).  
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2.3. Medgeneracijski odnosi in solidarnost 

 

Medgeneracijska solidarnost se nanaša na odnose med ljudmi in na preiskovanje vezi, ki 

povezujejo posameznike s skupinami in skupine med seboj. Solidarnost se navezuje na 

pozitivne vidike povezovanja, kot so toplina, naklonjenost, privlačnost, interakcija in 

nudenje pomoči (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Dobri odnosi med predstavniki prve, 

druge in tretje generacije so pomembni predvsem zaradi prenosa življenjskih izkušenj, 

vrednot in tradicije ter predvsem zato, da se ljudje med seboj spoznajo in povežejo 

(Knific, 1997). 

 

Teoretski model, ki ga je razvila skupina raziskovalcev (Albertini idr. 2007), poskuša 

zajeti medgeneracijsko solidarnost na makro in mikro nivoju. Na mikro nivoju lahko 

medgeneracijsko solidarnost opredelimo kot vedenjsko in emocionalno dimenzijo 

interakcije, povezanost, čustvovanja in podporo med starši in otroki ter starimi starši in 

vnuki (Bengston in Oyama, 2007 v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Makro nivo pa 

predstavlja različne strukturne, institucionalne in kulturne faktorje, ki se povezujejo s 

specifičnimi sistemi blaginje (prav tam). 

 

Dandanes so stari ljudje drugačni od starih ljudi prejšnjih obdobij. Danes se starejši 

želijo aktivno starati, to pomeni neprekinjeno udejstvovanje na ekonomskem, 

socialnem, kulturnem in civilnem področju tudi po upokojitvi (Vertot, 2010). Zato je 

pomembno narediti nekaj več na področju medgeneracijskega sodelovanja, saj je 

bistveno, da starejša generacija ni ločena od srednje in mlade, če želimo govoriti o 

kakovosti življenja vseh generacij (Meško, Karpljuk, Videmšek, Štihec in Pengeršek, 

2013). 

 

Majhenič (1999, v prav tam) opredeli cilje medgeneracijskega povezovanja: 

 ohranjanje avtonomije in individualnosti starejših, saj to vzbuja lastno 

odgovornost in ustvarjalnost ter tudi samostojno neodvisno življenje; 

 ohranjanje stikov z družino, sosesko in vrstniki; 

 skrb za dostopnost informacij o vsem, kar je za starostnike pomembno; 

 razvoj mladostnikove samozavesti; 

 učenje mlajših moralnih in etičnih razsežnosti medčloveških odnosov. 

Medgeneracijski odnosi v družini in družbi so lahko zgled solidarnosti, medsebojnega 

razumevanja, podpore ali pa občasnih oziroma večjih, manjših in trajnejših konfliktov 

(Kobentar, 2008). Daljše življenje ljudem omogoča, da dočakajo starost in jo tudi polno 

živijo, pri tem pa imajo trajnejši socialni stiki pomembno vlogo, tako da odnos postaja 

privlačen, zanimiv in vzpodbuja k njegovemu ohranjanju. Nekakovostni odnosi v 

vsakdanjem življenju so vir konfliktov in slej ko prej razpadejo (prav tam). 

 

2.4. Potreba po doživljanju smisla starosti 

 

V starosti je zelo živo vprašanje smiselnosti. Staremu človeku se ob neuresničenih 

življenjskih zamislih in čedalje manjšem socialnem pomenu vsiljuje vprašanje, kolikšno 

vrednost in kakšen pomen je imelo prizadevanje v njegovem življenju (Ramovš, 2000). 

Avtor (prav tam) dodaja, da je že Viktor Frankl odkril in razčlenil, da je človekova volja 

do smisla temeljna človeška energija, ki omogoča uporabo vseh drugih številnih 

človeških sil. Če je volja do smisla zablokirana, postanejo zaradi tega neučinkoviti tudi 

vsi drugi viri človeške energije. Star človek, ki ne doživlja smisla svoje starosti, ostane 
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brez energije za opravljanje številnih nalog, ki bi jih sicer zmogel, in za kljubovanje 

starostnim težavam.  

 

Starost prinese spremembe, zaradi katerih se lahko zgodi, da tisto, kar je imelo smisel v 

mladosti ali srednjih letih, ni več dosegljivo. Vendar to ne vzame smisla življenju, če je 

človek dovolj ustvarjalen in ima tudi možnosti za preusmeritev svoje energije. Oba cilja 

lahko dosežemo s programi, ki od starejših zahtevajo ustvarjalnost in aktivnost, 

vključujejo njihove izkušnje in spoznanja, slednja v odnosu do drugih vodijo v 

vzajemnost in pomoč (Starc, 2013). 

 

Zadovoljstvo s svojim življenjem je pomemben dejavnik človekove osebne stabilnosti, 

ta pa je pomemben pogoj za kakovostno, aktivno in zdravo staranje (Starc in 

Zabukovec, 2013). 

 

2.5. Potreba po materialni preskrbljenosti 

 

V današnjih razvitih družbah je glavni vir materialne preskrbljenosti starostno in 

invalidsko pokojninsko zavarovanje na temelju zaposlitve. Seveda je odvisna tudi od 

osebnega premoženja in prihrankov posameznega človeka. Tistim, ki nimajo ne 

pokojnine ne imetja, sodobna socialna država praviloma preskrbi za osnovno socialno 

varnost državno pokojnino, denarne dajatve, plačilo potrebnih uslug, nastanitev v domu 

za stare ljudi in podobno. Tudi lastno delo je eden od temeljnih virov materialne 

varnosti v tretjem življenjskem obdobju (Ramovš, 2003). 

 

2.6. Potreba po krepitvi in ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine 

 

Z vidika kakovostne starosti je treba vse življenje uravnovešeno skrbeti za svoje telesno 

in duševno zdravje, vsaj v poznih srednjih letih na novo prisluhniti pristnim telesnim 

potrebam po gibanju, po zmerni in zdravi prehrani, po ravnotežju med delom, 

razvedrilom in počitkom, po izbiri dela, ki ga človek opravlja z veseljem in uspehom, 

zadovoljevanje teh potreb pa zavestno uravnavati na svoj osebni ritem prehoda v tretjo 

življenjsko obdobje (Ramovš, 2003). 

 

Potreba po krepitvi in ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine je pristna temeljna 

človeška potreba, ki ji je treba vse življenje posvečati potrebno pozornost, še posebej v 

starosti (Ramovš, 2003). Avtor (prav tam) dodaja, da pomanjkanje gibanja v povezavi z 

neprimernim prehranjevanjem v starosti hitro vodi do občutka oslabelosti in naprej v 

bolezen. Vse to lahko človeka še bolj prisili k mirovanju. Oblikuje se začaran krog 

poslabševanja, star človek se telesno zanemarja, pri tem duševno otopeva, čedalje manj 

je aktiven, zato tudi čedalje bolj socialno osamljen. Odljudnost vzvratno pospešuje 

njegovo duševno pešanje in pasivnost, kar povzroča še hujše telesno zanemarjanje – to 

je začaran krog prehitrega in nepotrebnega doživljanja staranja ter slabenja.  

 

Gerževič idr. (2014) pravijo, da je izjemno pomembno, da tudi v tretjem življenjskem 

obdobju poskrbimo za dobro psiho-fizično počutje, tako da vzdržujemo ali morebiti 

celo izboljšujemo svoje gibalne, funkcionalne in miselne sposobnosti ter s sočasnim 

uživanjem uravnotežene prehrane poskrbimo za zdravo, srečno in aktivno ter neodvisno 

staranje. 

Enako kakor s skrbjo za zdravje se godi z delom. Kakovostna starost je delovna, 

dejavna, razgibana, ustvarjalna. Možnosti za aktivnosti so v tretjem življenjskem 
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obdobju neštete, človek sam mora zavestno izbrati zase najbolj primerne (Ramovš, 

2003). Hojnik - Zupanc (1999) aktivnosti opredeli kot aktivne ali pasivne dejavnosti. 

Slednje naj bi bile tiste, ki so telesno manj zahtevne, vendar ni nujno, da so tudi 

mentalno manj zahtevne (gledanje izobraževalnih oddaj, branje knjig in časopisov). 

Avtorica (prav tam) dodaja, da so aktivnosti kot npr. dolgi sprehodi, redna telovadba, 

ples, plavanje ali druge športne dejavnosti nujne, saj človek s telesno dejavnostjo krepi 

mišice in na ta način preprečuje pretiran razvoj maščobnega tkiva. 

 

2.7. Potreba po negi v starosti in onemoglosti  

 

Za človeka je pomembno, da lahko poskrbi sam zase. To še toliko bolj velja za starega 

človeka, saj je samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih opravil 

pomemben vidik kakovostne starosti (Rant, 2013). Prevladujoči vrednoti današnjega 

časa sta avtonomija in neodvisnost, prevladujoče osebno stališče je človekova 

samozadostnost, zato si star človek zelo težko prizna nemoč, nebogljenost, onemoglost. 

Če mora sprejemati pomoč in nego, pri tem težko ohranja svojo samozavest (Ramovš, 

2003). Prav zato je pomembno izhajati iz človeka samega, iz oskrbovanca. To je edina 

smiselna usmeritev in merilo pri oblikovanju pomoči, oskrbe in nege. Če je človek, ki 

potrebuje pomoč, izhodišče in cilj vsega načrtovanja oskrbe, usposabljanja za 

oskrbovanje ter oblikovanja socialnih mrež in oskrbovalnih programov, odigrajo svojo 

nepogrešljivo vlogo tudi vsi drugi dejavniki oskrbe v skupnosti (Ramovš, Lipar, 

Ramovš, 2013).  

 

2.8. Potreba po nesmrtnosti 

 

Kljub poskusom doseči nesmrtnost je smrt posameznika poleg rojstva edini neizogibni 

dogodek v življenju. Lahko si jo sicer približamo ali odmaknemo, vendar se ji ne 

moremo izogniti (Pečjak, 2007). 

Ramovš (2003) opredeli zdrave načine, s katerimi ljudje zadovoljujejo potrebo po 

nesmrtnosti: 

 skrb, da bi se človeka po smrti spominjali: svojci jo izražajo s spomeniki in 

prižganimi svečkami na grobovih; 

 prizadevanje, da bi ostala za človekom njegova dela: večja izjemna in majhna 

vsakdanja, v obliki kulturne stvaritve ali hiše za potomce; 

 vera v življenje po smrti. 

V poglavju kjer smo pregledali različne potrebe v starosti lahko sklenemo, da bolj kot je 

človek osebnostno zrel, tem bolje prepoznava svoje pristne potrebe in realne možnosti 

za njihovo zadovoljevanje. Bolj je določeno družbeno okolje kulturno zrelo, tem bolj je 

naklonjeno polnemu in uravnoteženemu zadovoljevanju vseh človeških potreb in tem 

boljše vzorce vedenja in sožitja ima za njihovo zadovoljevanje (Ramovš, 2003). 

 

 

3. SPREMEMBE V STAROSTI 

 

Staranje mora biti zame motiv za tiho notranje veselje. 

(Angelo G. Roncalli) 

 

Uspešno staranje se povezuje z dobrim počutjem in sposobnostjo prilagajanja na 

spremembe, ki jih starost prinaša (Skela Savič, Zurc in Hvalič Touzery, 2010).  
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To je tudi obdobje, ko se moramo navaditi na marsikaj, lahko nas pesti kakšna bolezen, 

zato moramo prilagoditi in spremeniti življenjski stil, opustiti je potrebno različne 

škodljive navade in razvade ter se navaditi na nekatere spremembe. Starostniki 

potrebujejo poseben režim prehrane, redno in zmerno telesno aktivnost, redne 

zdravniške obiske, ki morajo postati pogostejši, če zdravstveno stanje to zahteva 

(Jurdana, 2011). 

 

Okoliščine zdravja, ki se odražajo v poznejših letih, se izoblikujejo že v otroštvu in med 

šolanjem, saj se v tem času človek nauči odraščati, poglablja socialne spretnosti, nauči 

se zdravih navad, prevzemanja odgovornosti, pridobivanja samozavesti, sposobnosti 

reševanja težav, usklajevanja potreb z željami in vse, kar je pomembno v nadaljnjem 

življenju (Voljč, 2007). 

 

Čeprav je staranje fiziološki proces, pri nobenem posamezniku ta proces ni zgolj 

fiziološki, ker se hkrati s tem procesom pojavijo različne bolezni. Ravno patološke 

spremembe so razlog, da človek ne more doživeti svoje možne biološke dolžine 

življenja (Jurdana, 2011). Požarnik (1981) dodaja, da med vsem, kar trajno vpliva na 

zdravje in počutje starih ljudi, sta na prvem mestu predvsem telesna in duševna 

dejavnost in zdrav način prehrane. Kdor hoče ohraniti zdravje v poznih letih, mora biti 

aktiven od mladih nog naprej. Ko govorimo o aktivnosti, ne smemo pozabiti na duševno 

aktivnost. Kdor želi biti v poznih letih duševno svež, mora nenehno uriti in razvijati 

svoje sposobnosti, domišljijo, interes in socialne stike. 

 

Nekatere spremembe so vidne že od zunaj in spreminjajo videz starejše osebe, druge se 

kažejo s spremenjenim delovanjem posameznih telesnih organov in se izražajo z 

zmanjšano zmogljivostjo starejšega organizma (Hojnik - Zupanc, 1997). Vsakdo lahko s 

svojim načinom življenja na staranje pomembno vpliva. Zdrav način življenja v 

mladosti in kasnejših odraslih letih omogoča tudi bolj zdravo starost kot življenje, polno 

nezdravih razvad. Pomembna je tudi prisotnost oziroma odsotnost različnih bolezni 

(prav tam). 

 

3.1. Anatomske in fiziološke spremembe v starosti 

 

3.1.1. Mišice, kite in kosti 

Spremembe manj vplivajo na zunanji videz, čeprav lahko povzročijo nenavadno držo in 

hojo, ki ju opazovalec hitro odkrije (Pečjak, 2007). S starostjo nastaja na hrbtenici več 

sprememb, zaradi tanjšanja medvretenčnih ploščic se hrbtenica krajša in včasih se 

razvije grbavost (Hojnik - Zupanc, 1997). Z leti se zmanjšuje tudi kostna masa, kar 

pomeni, da kosti postanejo šibkejše, torej jih fizične obremenitve in udarci hitreje 

zlomijo (Pečjak, 2007). Avtor (prav tam) doda, da s starostjo upada tudi mišična moč, in 

sicer zaradi zmanjševanja mišične mase. Izguba mišične mase (sarkopenija) je proces, 

ki se začne okoli 30. leta in napreduje skozi vse življenje. V tem procesu se količina 

mišičnega tkiva, število in velikost mišičnih vlaken postopno zmanjšajo. Rezultat 

sarkopenije je postopna izguba mišične mase oziroma mišične moči. Ta blaga izguba 

moči mišic poveča stres na določenih sklepih (npr. na kolenih) in lahko povzroči, da se 

pri osebi pojavi artritis ali postane podvržena nenadnemu padcu. Na srečo je mogoče 

izgubo mišične mase in moči delno premagati ali vsaj občutno zamakniti s programom 

redne vadbe (Villa - Forte, b.d.). Na račun zmanjšanja mišične in kostne mase se v 

mišičnih vlaknih lahko kopiči maščoba, kar povečuje telesno maso (Mišigoj - 
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Duraković idr., 2003). Prav tako se s staranjem podaljšuje reakcijski čas in upada hitrost 

mišičnega reagiranja (Pečjak, 2007).  

Spremembe kože, las, mišičnega in kostnega tkiva in nekatere druge spremembe pustijo 

močno sled na videzu obraza oziroma vsega telesa (Pečjak, 2007). Zaradi izgube 

elastičnih in vezivnih elementov ter izgube maščobnega tkiva sledi koža gravitacijski 

sili. Lasje posivijo, nohti zaradi slabše prehranjenosti postanejo trdi in krhki (Hojnik - 

Zupanc, 1997). 

 

3.1.2. Notranji organi 

Starajo se vsi organi, čeprav ne enako hitro, kar je odvisno od genetske podlage in 

izkušenj. Na notranje organe pomembno vplivata tudi poklicna in fizična aktivnost; 

dolgotrajna izpostavljenost kemičnim, fizikalnim ali biološkim dejavnikom, kot so prah, 

strupi, sevanje in tudi nepravilno obremenjevanje posameznih mišičnih skupin (Pečjak, 

2007). Srce ostane sorazmerno enako veliko, kot je pri 20 letih, iztis krvi iz srca se 

zmanjša za 30 do 40 %. Število udarcev se v stresnih situacijah ne more povečati tako 

kot pri mladih, po naporu potrebuje več časa, da se normalizira (Hojnik - Zupanc, 

1997). Staranje prizadene tudi žile, skozi katere teče kri. Arterije, ki pretakajo 

oksidirano kri skozi organizem, se odebelijo, na to vplivajo naplavine kolagena in 

kalcija. Premer žil se zmanjša, stene pa postanejo manj elastične in prilagodljive 

spremembam. Ena od posledic je visok krvni tlak, lahko pa pride tudi do možganske in 

srčne kapi (Pečjak, 2007).  

V dihalnem sistemu pride s starostjo do različnih anatomskih, fizioloških in 

imunoloških sprememb. Strukturne spremembe vključujejo deformacije prsnega koša in 

predela prsne hrbtenice, kar zmanjšuje skladnost celotnega dihalnega sistema (Sharma 

in Goodwin, 2006). V starosti se zmanjša količina absorbiranega kisika, zrak v pljučih 

ohrani več neuporabljenega kisika kot v mladih letih. Nezadostno oksidirana kri slabo 

prehranjuje tkivo, zlasti med fizičnimi napori, ko jo potrebujemo več (Pečjak, 2007). 

Pljuča se razvijajo nekje do starosti 20–25 let, nato staranje povezujemo s postopnim 

zmanjševanjem pljučne funkcije (Sharma in Goodwin, 2006).  

Počasi se spremembe dogajajo tudi v prebavnih organih. V ustih izločajo žleze 

slinavke manj sline, zato postane ustna votlina bolj suha (Pečjak, 2007). Hojnik - 

Zupanc (1997) pravi, da zaradi izgube zob, tanjšanja ustne sluznice, zmanjšanja števila 

okušalnih čutnic in manj kvalitetne sline pride hrana iz ust v želodec manj kakovostno 

obdelana.  

Starajo se senzorni organi za vid, sluh, tip in organi drugih modalnosti (Pečjak, 2007). 

Pri staranju se pri vidu pojavi potreba po svetlejši luči, pojavi se sprememba pri 

percepciji barve (barve se zaznavajo drugače, delno zato, ker leča s staranjem postane 

rumena) in zenica počasneje reagira na spremembe v svetlobi (Besdine, b.d.). Hojnik - 

Zupanc (1997) pravi, da so motnje sluha lahko posledica pri prenosu zvoka do čutnic ali 

zaznavanju čutnic pri prenosu sporočil naprej v možgane oz. kombinacija obeh motenj.  

Možgansko-živčni sistem je v starem telesu najbolj občutljiv in ranljiv (Hojnik - 

Zupanc, 1997). V možganih imamo več kot 100 bilijonov različnih povezav. Živčno 

vzburjenje, ki je električne narave, »potuje« od dendridov do nevritov in naprej po 

drugih nevronih bodisi od perifrije organizma proti središčnemu živčnemu sistemu 

bodisi v obratni smeri znotraj možganov. Staranje prizadene predvsem hitrost širjenja 

vzburjenja skozi nekatere sinapse, in sicer zaradi pomanjkanja mediatorjev, nekatere 

celice sploh ne sprejemajo več signalov od sosednjih celic. To naj bi bil eden od 

fizioloških vzrokov spominskih motenj. V starosti živčne celice množično odmirajo, 

možgani pa jih skušajo kompenzirati. Medtem ko ene celice propadajo, se drugim 

podaljšujejo obstoječi in rastejo novi dendridi, ki nadomeščajo delo odmrlih celic, kar 
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se pojavlja tudi pri zelo starih ljudeh. Nekateri raziskovalci menijo, da se število sinaps 

celo povečuje. Te spremembe so odvisne od človekovih izkušenj in njegovega učenja, 

zato se pojavljajo velike razlike med ljudmi. Mentalni higieniki priporočajo, naj ostane 

človek čim dalj miselno aktiven, potem lahko uspešno umsko funkcionira tudi v poznih 

letih svojega življenja (Pečjak, 2007). 

Avtor (prav tam) dodaja, da se vsi organi skozi naše življenje spreminjajo, eni bolj kot 

drugi in pri enih ljudeh hitreje kot pri drugih. Pri normalnem, zdravem staranju te 

spremembe ne vplivajo usodno na življenjske funkcije v starosti. Pri nezdravem staranju 

pa je zaradi bolezni in hitrega propadanja organizma ali nekaterih organov staranje 

usodnejše. Eden od pomembnih dejavnikov staranja je slabljenje imunskega sistema, 

zaradi njega postane organizem bolj sprejemljiv za razne bolezni. 

 

3.1.3. Celično staranje 

Staranje ne prizadene samo posameznih organov ali skupin organov, temveč tudi 

posamezne celice (Pečjak, 2007). Starajoča celica postopoma kopiči odpadne snovi, kar 

vodi v zmanjšan delež delujočih celičnih struktur in napredujočo degeneracijo. Stare 

celice so običajno večje od mlajših iste vrste ravno zaradi prej omenjenega kopičenja 

odpadnih snovi, ki to kompenzira z rastjo ostalih celičnih komponent (Anversa, 1990 v 

Čemažar, 2011). 

Starostne spremembe se prikažejo na celotnem organizmu kot zmanjšana sposobnost 

preživetja pod stresom, na posameznem organu kot zmanjšana delovna rezerva, nato pa 

kot motena oskrba celega organizma in na stopnji posamezne celice kot spremenjena 

hitrost presnove beljakovin, lipidov, ogljikovih hidratov, DNA in RNA (Gošnak - 

Dahmane in Ribarič, 2006). 

 

3.2. Psihosocialne spremembe v starosti 

 

Starost je socialni konstrukt, ki se oblikuje in razvija v nenehni izmenjavi med 

posameznikom in družbo. Realnost presoje na individualni in družbeni ravni vpliva na 

vključevanje v dogajanje, vzpostavljanje stikov, socialno interakcijo, utrjevanje 

trajnejših, dobrih socialnih odnosov in pričakovanj glede življenja (Kobentar, 2008). Za 

večino ljudi v vseh starostnih obdobjih so dobri socialni odnosi zelo pomembni, saj je 

od njih največkrat odvisno posameznikovo počutje. Za starostnike je bolj kot kvantiteta 

pomembna predvsem kvaliteta medosebnih odnosov (Pihlar, 2010). 

 

Kogoj (2004) pravi, da so najpogostejši viri stisk starostnikov različne izgube in 

odvisnost od tuje pomoči. Srečujejo se tudi z občutki krivde, vprašanjem smisla 

življenja (pogled na preteklo življenje), smrtjo, osamljenostjo, naveličanostjo življenja, 

dolgčasom, strahom pred umiranjem in posmrtnim življenjem. Leskošek (2006, v 

Pečjak, 2007) dodaja, da s starostjo oslabi osebnostna poteza »zaupanje vase«, kar 

vpliva na povečano emocionalno občutljivost, labilnost, depresivnost in psihološko 

ranljivost. Kogoj (2004) nadaljuje, da so v starosti pogoste tudi duševne motnje, ki so 

bodisi nadaljevanje duševnih motenj iz mlajših življenjskih obdobij bodisi novonastalih 

duševnih motenj. Njihova skupna značilnost je, da ne prizadenejo le bolnika, temveč 

posredno izrazito obremenjujejo celotno družino. Avtor (prav tam) dodaja, da sta 

najpogostejši duševni motnji, ki odločilno vplivata na zmožnost samostojnega življenja 

ali odvisnosti v starosti, depresija in demenca. 

 

Starejši ljudje so velikokrat izločeni iz skupin. Zato je osamljenost eno izmed 

prevladujočih razpoloženj. Izločuje jih njihov življenjski položaj: odselitev otrok, ki si 
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osnujejo svojo družino, upokojitev, ki jih izloči iz delovne enote, v političnih skupinah 

pa niso ravno dobrodošli (Pečjak, 2007).  

 

Upokojitev pomeni preoblikovanje dnevnega reda, preoblikovanje odnosov do ljudi, 

tako je pomembno, da si ljudje ob upokojitvi ponovno ustvarijo ritem. Lahko opravljajo 

tisto, kar jih je že prej veselilo, lahko si poiščejo nova zanimanja in sklenejo nova 

prijateljstva, kar je odvisno od vsakega posameznika posebej. Pomembno vlogo ima 

družina, ki staremu človeku pomaga ohraniti socialno vlogo in občutek pomembnosti 

(Požarnik, 1981). Tukaj nastopi tudi pomembna vloga raznih društev, klubov, skupin za 

samopomoč in izobraževalnih ustanov, kot je Univerza za tretje življenjsko obdobje. Za 

mnoge starejše ljudi so edina pot do medsebojnih odnosov, lajšajo jim duševne 

bolečine, omogočajo reševanje raznih življenjskih problemov, potovanja in skupno 

praznovanje praznikov (Šiplič in Kadič, 2002). Z vključevanjem v različne oblike 

dejavnosti starejši doživljajo pomemben občutek pripadnosti in občutek, da niso 

osamljeni (Skela Savič, Zurc in Hvalič Touzery, 2010). Občutek pripadnosti je ena 

izmed ključnih značilnosti emocionalne opore. Tudi družbene vloge so pomemben vir 

samospoštovanja, ki se oblikuje v interakcijah z drugimi ljudmi, ti pa nam pokažejo, da 

nas pozitivno ocenjujejo in nam izkazujejo ljubezen, skrb in spoštovanje. Hkrati nam 

kažejo tudi, katere vrste ravnanj in obnašanj od nas pričakujejo v različnih situacijah 

(Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

 

Avtorici (prav tam) razlikujeta naslednje vrste socialne opore: 

1. instrumentalna (tudi materialna) opora ali praktična pomoč se nanaša na pomoč v 

materialnem smislu (posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih ipd.);  

2. informacijska opora so informacije, ki jih anketiranec po navadi potrebuje ob kakšni 

večji življenjski spremembi (npr. ob selitvi, iskanju nove službe);  

3. emocionalna opora je pomoč ob večjih ali manjših življenjskih krizah (smrti 

bližnjega, ločitvi, težavah v družini ali na delovnem mestu ipd.) in  

4. druženje (izleti, obiskovanje, kino idr.). 

 

Najmočnejši varovalni dejavnik duševnega zdravja je kakovostno sožitje v skupnosti, 

zlasti med najbližjimi. Zato so slabi odnosi, neustrezno komuniciranje in 

nefunkcionalne socialne mreže eden od najusodnejših dejavnikov tveganja za duševno 

zdravje. Drugi vzroki za socialno izolacijo so še: revščina, slabo telesno zdravje, 

okoljski dejavniki (dostopnost prevoznih sredstev), invalidnost, preselitev, starostni 

predsodki oz. starizem in slab dostop do socialnih aktivnosti, če star človek živi sam 

(Hvalič Touzery in Pihlar, 2009). 

 

Dokler imajo starejši ohranjene socialne stike, ki jim omogočajo občutek varnosti, bodo 

lahko zadovoljno živeli, čeprav bodo sami (Kogoj, 2004). Kobentar (2008) dodaja, da 

aktivna participacija starejših pri ohranjanju in vzpostavljanju socialnih odnosov ter 

pozitivna življenjska perspektiva predstavljata navkljub nekaterim pomembnim 

izgubam in omejitvam trden temelj za ohranjanje zadovoljstva v življenju. 
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4. KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

In the end, it's not the years in your life that count, 

it's the life in your years. 

 (Abraham Lincoln) 

 

Kakovost življenja postaja osrednja družbena vrednota, obravnavajo jo številne študije, 

ki jo tudi na različne načine definirajo in merijo. Gre za zelo obsežno in zelo 

kompleksno področje proučevanja. Edino, o čemer so si strokovnjaki enotni, je, da ne 

obstaja univerzalna definicija kakovosti življenja (Lah, Pahor in Hlebec, 2008).  

V znanosti je kakovost življenja večrazsežnosten in celosten konstrukt, ki ga 

strokovnjaki ocenjujejo iz različnih vidikov (Starc, 2013). Serber in Rochelle (2010) 

govorita o kakovosti življenja, pri katerem gre za subjektiven večaspektni konstrukt, ki 

ga opredeljujemo in ocenjujemo na več načinov. Nanaša se na kakovost, vrednote, 

pomen in smisel življenja. 

 

Brown (2004, v Starc, 2013) kakovost življenja deli na makro (societalne in objektivne) 

in mikro opredelitve (individualne, subjektivne). Mikro (individualne, subjektivne) 

opredelitve so, kot pravi Starc (prav tam, str. 200), »pomembne posameznikove zaznave 

splošne kakovosti življenja, posameznikove izkušnje in vrednote ter s kakovostjo 

življenja povezani kazalniki, kot so blagostanje, sreča in zadovoljstvo z življenjem«. O 

mikroperspektivi govori pristop, ki kakovost življenja obravnava kot posameznikovo 

življenjsko situacijo, kjer so življenjski pogoji in posameznikovo razumevanje le-teh 

ključnega pomena. Za proučitev življenjske situacije posameznika je potrebno 

upoštevati tudi kontekst, v katerega je posameznik umeščen, in v ta namen proučiti 

ekonomsko in socialno situacijo družbe, v kateri posameznik živi (Fahey, Nolan in 

Whelan, 2003 v Lah, Pahor in Hlebec, 2008). 

 

Lawton (1991, v Mollenkopf in Walker, 2007) dodaja, da je koncept kvalitete življenja 

precej amorfen, večplasten in kompleksen, s široko paleto sestavnih delov – objektivno, 

subjektivno, makro družbeno, mikro individualno, pozitivno in negativno. Vsi ti 

sestavni deli so v medsebojni interakciji.  

 

Fahey, Nolan in Whelan (2002, v Mandič, 2005), v okviru Evropske fundacije za 

izboljšavo življenjskih in delovnih razmer, razvijajo uporabo koncepta kakovosti 

življenja in utemeljujejo, da trdo jedro koncepta ostaja to, da se kakovost življenja meri 

s “subjektivnimi” in “objektivnimi” kazalci, ki registrirajo: vire (individualne in 

kolektivne, kot so družbena oskrba glede izobraževanja, zdravstva, stanovanj ...), 

priložnosti, ki se odpirajo posameznikom (tudi njihove dejanske izbire in rezultate) in 

življenjske razmere.  

Avtorji so (prav tam) opredelili 12 domen kakovosti življenja: zaposlovanje in delovne 

razmere; ekonomski viri; znanje, izobrazba in usposabljanje; družinsko življenje; 

družba in skupnost; udeležba, integracija; stanovanje; lokalno okolje in pritikline; 

prevoz; javna varnost in kriminal; rekreacija in prostočasne dejavnosti; kultura in 

identiteta; politični viri in človekove pravice. Davis (1991, v Novak, 1995) dodaja, da 

subjektivni kazalci omogočajo neposredno merjenje dojemanja anketiranih o njihovem 

blagostanju, in sicer s kazalci, s katerimi se po eni strani meri lastništvo predmetov, po 

drugi strani pa tudi to, kaj ljudje mislijo o svojih življenjskih pogojih. Zagotavljajo 

informacije o takšnih razsežnostih, kot je zadovoljstvo, in omogočajo statistično 

primerjavo podatkov o različnih vidikih življenja. Objektivni kazalci so, nasprotno, 
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odvisni od podatkov, ki jih zbirajo različni vladni uradi za upravne namene na agregatni 

ravni. Tako so postali objektivni kazalci oznaka za orodja, s katerimi se merijo 

življenjski pogoji, poimenovani tudi kot fizična kakovost življenja. S subjektivnimi 

kazalci pa se merita osebna ocena in vrednotenje teh pogojev ali psihična kakovost 

življenja (prav tam). 

 

Allardtov pristop (Allardt, 1993, v Novak, 1995) k raziskovanju kakovosti življenja 

razširja raziskovanje življenjske ravni tudi z analizo želja in zadovoljstva ljudi z danimi 

življenjskimi pogoji. »Imeti«, »ljubiti« in »biti« so temeljni stebri, na katere se 

navezujejo pogoji, ki zagotavljajo obstoj in razvoj človeka, merijo pa se lahko z 

objektivnimi in subjektivnimi kazalci (tabela 1). 

 

 Objektivni kazalci Subjektivni kazalci 

»Imeti« (materialne in 

neosebne potrebe) 

1. Objektivne mere 

življenjske ravni in 

ekoloških razmer 

4. Subjektivni občutki 

(ne)zadovoljstva z 

življenjskimi pogoji 

»Ljubiti« (socialne 

potrebe) 

2. Objektivne mere 

odnosov z drugimi ljudmi 

5. (Ne)sreča – subjektivni 

občutki o socialnih odnosih 

»Biti« (potreba po osebnem 

razvoju) 

3. Objektivne mere 

odnosov do družbe in 

narave 

6. Subjektivni občutki o 

odtujenosti in osebnem 

razvoju 
Tabela 1: Objektivni in subjektivni kazalci kakovosti življenja 

 

Materialne razmere v smislu »imeti« se merijo s kazalci, kot so: gmotni viri, bivalne 

razmere, zaposlitev, delovne razmere, zdravje, izobrazba. Kakovost biološkega in 

fizičnega okolja je prav tako pomemben sestavni del blaginje, ki se najprej izraža v 

stopnji in naravi onesnaženega zraka, vode in zemlje. Pojem »ljubiti« se nanaša na stike 

z drugimi ljudmi in na oblikovanje družbene identitete, kazalci teh potreb merijo odnose 

in stike v lokalni skupnosti, odnose v družini in sorodstvu, pristna prijateljstva, odnose 

in stike med člani različnih združenj ter organizacij in odnose s sodelavci na delovnem 

mestu. Pojem »biti« opredeljuje potrebo po vključenosti v družbo, skladnem življenju z 

naravo, kjer je njegova pozitivna skrajnost osebni razvoj, negativna pa odtujenost, in se 

meri s kazalci sodelovanja pri odločanju in dejavnostih, ki vplivajo na posameznikovo 

življenje, s politično dejavnostjo ter možnostmi za dejavno preživljanje prostega časa za 

smiselno delo in uživanja v naravi. Gre za primerjavo med razpoložljivimi viri in tem, v 

kolikšni meri omogočajo zadovoljitev posameznikovih potreb in želja (Allardt, 1993, v 

Novak, 1995). 

 

Musek (2014) definira ključna področja kakovosti življenja in pravi, da upoštevajoč 

raziskovanja in teoretske podlage v psihologiji, sociologiji in še kateri znanosti, 

govorimo predvsem o štirih področjih kakovosti življenja: telesna energija (življenjska 

energija, mobilnost, zmožnost opravljanja dnevnih aktivnosti), psihološka dimenzija 

(občutek smiselnosti, samospoštovanje, občutje zadovoljstva, negativna občutja, 

zadovoljstvo s telesno podobo), dimenzija socialnih odnosov (zadovoljstvo z 

medosebnimi odnosi, občutje socialne opore) in okoljska dimenzija (občutje varnosti, 

zadovoljstvo z domom, prostočasna dejavnost, dostop do informacij). 

 

Dornik (2001) dodaja, da naj bi bili v sodobnih državah blaginje ali socialnih državah 

kakovostni življenjski pogoji pravica vsakega posameznika. Vsi ljudje naj bi imeli 
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enake možnosti za izobraževanje, zaposlovanje, pristop do zdravstvenih oziroma 

socialnih storitev, materialnih in kulturnih dobrin ter rekreacije. 

 

  



21 

 

4.1. Kakovost življenja starostnikov 

 

Družba, ki se stara, si ne sme privoščiti, da bi bil velik del njenega prebivalstva, ki ga 

bodo v prihodnosti predstavljali stari ljudje, le pasiven spremljevalec dogajanj ali 

obravnavan kot skupina, ki dela stroške in je v breme aktivnemu prebivalstvu. Z 

oblikovanjem različnih ukrepov strategije kakovostne starosti je treba slednjo narediti 

manj neprijazno za starejše in manj obremenjujočo za tiste, ki bodo zanje skrbeli 

(Penger in Dimovski, 2007). Lah, Pahor in Hlebec (2008) dodajajo, da staranje pomeni 

nov izziv za kakovost življenja zaradi specifičnih potreb starejše populacije, naraščanja 

obsega in raznovrstnosti starejših. Prav zato je v zadnjih letih raziskovanje kakovosti 

življenja starostnikov deležno vedno več pozornosti (Nemec, 2007; Muršec, 2011; 

Smovnik, 2011; Kogoj, 2013, v Pap, Habjanič in Belović, 2015). 

 

Veliko pozornosti je potrebno nameniti ohranjanju obstoječih sposobnosti starostnikov 

in tako ohraniti posameznikov občutek lastne učinkovitosti in zadovoljstva. Starostniki, 

ki bodo imeli omogočeno samostojno skrb zase, bodo v manjši meri izpostavljeni 

odvisnosti od svojcev in prehitri namestitvi v domove starejših, ki predstavlja enega od 

rizičnih dejavnikov za razvoj depresije (Pap, Habjanič in Belović, 2015). Avtorji (prav 

tam) dodajajo, da je potrebno ohranjati oziroma spodbujati socialne stike z družino in 

prijatelji. Pozitivne učinke prinaša tudi povezanost z lokalno skupnostjo in razvit sistem 

druženja prostovoljcev s starostniki. Dolgoročna zagotovitev kakovosti življenja 

starostnikov je možna s pomočjo starostnikom naklonjene družbene klime, slednja 

temelji na izkazovanju spoštovanja in razumevanja potreb, ki jih to življenjsko obdobje 

prinaša (Pap, Habjanič in Belović, 2015). 

 

Merila, ki opredeljujejo kakovost življenja starejših, se v podobni meri nanašajo tudi na 

ljudi iz drugih starostnih skupin (Bond in Corner, 2004). Kot pravi Novak (1995), 

kakovost življenja ni statična kategorija, ki bi – ko je enkrat izmerjena – veljala 

nespremenjena za celotno življenjsko obdobje posameznika ali družbene skupine. 

Avtorica (prav tam) dodaja, da je za kakovost življenja pomembna vrsta dimenzij, ki se 

na različnih ravneh odvijajo in spreminjajo skozi čas. 

 

Domene, pomembne za kakovostno življenje starejših (Hughes, 1990, v Bond in 

Corner, 2004): 

a) subjektivno zadovoljstvo: splošna kakovost življenja, kot jo ocenjuje posamezna 

starejša oseba; 

V nedavni študiji s Švedske so moške in ženske, stare več kot 67 let, povprašali, kaj jim 

pomeni koncept kakovosti življenja. Največ jih je odgovorilo, da so to socialni odnosi, 

zdravje, prostočasne dejavnosti, funkcionalne sposobnosti, dobro počutje, življenje v 

svojem domu in finance (Netuveli in Blane, 2008). 

 

b) fizični dejavniki okolja: standard stanovanjskih ali institucionalnih bivanjskih 

pogojev, nadzor nad fizičnim okoljem, dostop do objektov, kot so trgovine, javni 

prevozi in ponudniki prostočasnih aktivnosti; 

Cilj in želja vsakega starostnika je čim bolj kakovostno življenje, kar za večino pomeni 

čim daljše in samostojno življenje v domačem okolju. Zato je zelo pomembno, da 

starostniku v domačem okolju zagotovimo varno in funkcionalno bivanje, kar pomeni, 

da je stanovanje brez arhitektonskih ovir, saj sicer večina stanovanj ni primernih in 

varnih za bivanje (Ocepek in Pihlar, 2013). Avtorici (prav tam) dodajata, da primerno 
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izbrana arhitektonska prilagoditev in uporaba podporne tehnologije pomembno 

prispevata k zagotavljanju takšnega domačega okolja, ki spodbuja samostojnost.  

 

c) socialni okoljski dejavniki: družinska in socialna omrežja ter podpora, stopnja 

rekreativnih dejavnosti, stiki z javnimi jn prostovoljnimi organizacijami; 

Socialna opora je pomoč, ki si jo starejša oseba izmenjuje s svojim lokalnim omrežjem, 

imenovanim omrežje socialne opore (Hlebec in Kogovšek, 2006). Hlebec, Kogovšek, 

Domajnko in Pahor (2009) opredelijo štiri tipe osebnih ali lokalnih omrežij: intimno ali 

emocionalno omrežje (tesne in stabilne vezi), omrežje socialne opore (ljudje znotraj 

omrežja socialne opore se hitreje zamenjajo, po navadi so to prijatelji na delovnem 

mestu, sosedje in širša družina), informacijsko ter globalno omrežje (vezi med 

posameznikom in člani tega omrežja so relativno šibke). Avtorji (prav tam) dodajajo, da 

omrežja socialne opore in opora, ki se izmenjuje med posameznikom in njegovim 

omrežjem, delujeta na kakovost življenja na dva različna načina – kot dobrodejen 

učinek na psihično oziroma fizično zdravje in dobro počutje ne glede na morebitne 

krizne ali stresne procese ter kot zaščita pred vplivi stresnih ali kriznih situacij (prav 

tam). Berkman idr. (2000, v Pahor, Domajnko in Hlebec, 2010) pravijo, da nekateri 

socialni procesi, kot so socialna izolacija, dezintegracija in razpad povezav, vplivajo na 

umrljivost in s tem na pričakovano življenjsko dobo z vplivanjem na staranje 

organizma. Avtorji Pahor, Domajnko in Hlebec (2010) dodajajo, da so intervencije, kot 

so uvajanje centrov za seniorje, dnevnih negovalnih centrov, pestrejša ponudba 

izobraževalnih dejavnosti, spodbujanje delovanja neformalnih sosedskih skupin 

starejših in upokojenskih združenj, učinkovit način, vendar še vedno ne dosežejo cele 

starejše populacije. 

 

d) socialno-ekonomski dejavniki: dohodek in materialna preskrbljenost, prehrana 

ter splošni življenjski standard; 

Ramovš (2003) pravi, da je materialna varnost temeljnega pomena za kakovostno 

staranje. Macuh (2017) dodaja, da socialno-ekonomski dejavniki pomembno vplivajo na 

vsakega posameznika, na starostnika pa še posebej, saj so bolj ali manj odvisni od 

lastnih prihodkov (v primeru življenja v domovih za starejše tudi od drugih institucij), 

premoženja, ki so si ga ustvarili, prihrankov, ki jih imajo, in od pokojnine.  

 

e) kulturni dejavniki: starost, spol, etnična pripadnost, versko ozadje; 

Walker in Hennessy (2005, v Lah, Pahor in Hlebec, 2008) zaznavata, da prevladujoči 

profesionalni pristop k merjenju kakovosti življenja starejših ljudi le-te še vedno 

obravnava kot povsem homogeno skupino, namesto da bi raziskovalci iskali razlike, 

temelječe na starosti, spolu, rasi, etnični pripadnosti ali fizični nezmožnosti. Bond in 

Corner (2004, v Macuh, 2017) dodajata, da sicer različne discipline družboslovnih 

znanosti upoštevajo kulturne razlike, ki izvirajo iz socialnega statusa, ta je posamezniku 

bodisi dan (prirojen družbeni status) bodisi si ga v življenju izgradi (pridobljeni 

družbeni status), ali pa mu ga kreirajo drugi (pripisani ali/in navidezni družbeni status). 

Vsi ti so pogojeni s posameznikovo starostjo, spolom, razredom/slojem, svetovnim 

nazorom oz. drugimi preferencami. Pri pojmovanju kakovosti življenja so omenjeni 

dejavniki pogosto obravnavani homogeno, toda v resnici prihaja do velikih razlik tako 

znotraj družbenih ali kulturnih skupin kot tudi med posameznimi družbenimi ali 

kulturnimi skupinami.  
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f) dejavniki zdravstvenega stanja: fizično počutje, funkcionalne sposobnosti in 

duševno zdravje; 

Na individualni ravni je slabo zdravstveno stanje starejše osebe povezano z različnimi 

izgubami (izguba neodvisnosti in avtonomije, samospoštovanja in dostojanstva, 

mobilnosti, socialne interakcije in participacije v vsakdanjem življenju) (Pahor, Lah in 

Hlebec, 2008). Z zdravjem povezana kakovost življenja opisuje, kako zdravje vpliva na 

posameznikovo vsakodnevno delovanje in njegovo dojemanje fizičnega, duševnega in 

socialnega blagostanja (Coons, Rao, Keininger in Hays, 2008, v Filej, Kröpfl in Kaučič, 

2015). 

 

Subjektivna ocena zdravja posameznika se lahko razlikuje od ocene, ki bi jo temu 

človeku dali njegovi bližnji ali zdravstveni delavci (Bond, 2004, v Pahor, Lah in 

Hlebec, 2008). Prav ta je pomemben element splošne kakovosti posameznikovega 

življenja in je relativno dober instrument za merjenje zdravstvenega statusa (prav tam).  

 

g) osebnostni dejavniki: psihološko počutje, morala, zadovoljstvo z življenjem in 

sreča; 

V obdobju staranja nastopijo specifične življenjske okoliščine, ki potencialno povečajo 

verjetnost negativnega emocionalnega doživljanja in motenj v vedenju starostnikov. 

Izguba družbenega statusa ter dohodka po upokojitvi vzbudi pri mnogih razočaranje in 

jezo. Slabše zmožnosti za samostojno skrb zase, smrt partnerja ali prijateljev, 

zdravstvene težave, povečana odvisnost od drugih so okoliščine, ki lahko zmanjšajo 

samozavest in povečajo možnost doživljanja globoke žalosti, groze, strahu, depresije, 

osamljenosti, občutkov ponižanosti in nemoči ter drugih negativnih emocij (Šadl, 2007). 

Čustveno pomoč, ki so jo starostniki deležni, se neločljivo povezuje z uspešnim 

staranjem in pozitivnim afektivnim profilom, v katerem so depresivni simptomi in 

negativni afekti minimalni, pozitivni afekti in zadovoljstvo z življenjem pa visoki 

(Isaacowitz in Seligman, 2003, v Šadl in Hlebec, 2010). 

 

Negativne emocionalne odzive (šibko zaupanje vase ter samospoštovanje in otopelost 

kot preživetveni mehanizem) potencialno spodbuja zlasti bivanje v ustanovah (domovi 

za ostarele, bolnišnica, rehabilitacijski centri ipd.), v katerih so starostniki podvrženi 

zakonitostim domskega/bolnišničnega (emocionalnega) reda, različnim ritualom 

razosebljanja, infantilizacije in ponižanja. Tudi diskriminacija in stigmatiziranost 

starostnikov v družbi nasploh lahko ustvarita negativno čustvovanje, zlasti šibko 

samospoštovanje in samovrednotenje starih ljudi. Poleg družbenih razlogov obstajajo še 

s starostjo povezane biološke spremembe (na primer spremembe v centralnem živčnem 

sistemu), ki domnevno zmanjšujejo sposobnost nadzorovanja negativnih emocij (Šadl, 

2007). 

 

h) dejavniki osebne avtonomije: sposobnost samostojnega odločanja, izvajanje 

nadzora in sposobnost opredeljevanja lastnega okolja.  

Dejavniki osebne avtonomije starostnika so sicer povezani z osebnostnimi dejavniki, 

vendar so v veliki meri odvisni tudi od družbenega in fizičnega okolja, v katerem 

starostnik živi: gre za zmožnost odločanja in izbire, zmožnost samonadzora ter 

zmožnost nadzora lastnega fizičnega ali družbenega okolja in odločanja v zvezi z njim 

(Allen, 1992, v Bond in Corner, 2004). 

 

Bowling (2004, v Mollenkopf in Walker, 2007) ugotavlja, da so modeli kvalitete 

življenja izredno obsežni in lahko zajamejo vse od Maslowe hirearhije človeških potreb 
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(1954) do klasičnih modelov, ki temeljijo na psihološki dobrobiti, sreči, morali in 

zadovoljstvu z življenjem (Andrews, 1986, v Mollenkopf in Walker, 2007). 

Avtorica (prav tam) razlikuje osem različnih modelov kvalitete življenja, ki se lahko 

uporabljajo v gerontološki literaturi: 

 

1. Objektivni socialni kazalci življenjskega standarda, zdravja in dolgoživosti, 

merjeni glede na podatke o dohodku, premoženju, bolezni in umrljivosti. 

 

2. Zadovoljenost človeških potreb (Maslow, 1954), največkrat merjena s 

sklicevanjem na subjektivno zadovoljstvo zadovoljenosti posameznikovih 

potreb. 

 

3. Subjektivni socialni kazalci zadovoljstva in psihološke blaginje, morale, 

spoštovanja, samouresničevanja in sreče, ki se običajno merijo z uporabo 

standardiziranih, psihometričnih lestvic in testov. 

 

4. Socialni kapital v obliki individualnih virov, merjen s kazalniki družbenega 

omrežja, participacije in integracije v skupnosti. 

 

5. Ekološki in sosedski viri, ki zajemajo objektivne kazalnike, kot je stopnja 

kriminala, kakovost stanovanjskih storitev in dostop do javnih prevozov, ter 

subjektivne kazalnike, kot so zadovoljstvo s prebivališčem, lokalne dobrine, 

transport in dojemanje sosedstva oziroma varnosti. 

 

6. Zdravje in delovanje, osredotočena na telesno in duševno (ne)sposobnost 

opravljanja vsakodnevnih opravil ter splošno zdravstveno stanje. 

 

7. Psihološki modeli faktorjev, kot so kognitivne kompetence, avtonomija, 

samozaupanje, samouresničevanje, nadzor, prilagajanje in premagovanje. 

 

8. Hermenevtični pristopi, ki poudarjajo posameznikove vrednote, interpretacije in 

percepcije, običajno raziskane s kvalitativnimi ali polstrukturiranimi 

kvantitativnimi tehnikami. 

 

Da bi dobili globlji vpogled in razumevanje kakovosti življenja starejših ljudi, se ne 

moremo zadovoljiti le z opazovanjem njihovega zdravstvenega stanja in funkcionalnih 

sposobnosti (Lah, Pahor in Hlebec, 2008). Raziskovalci pri raziskavi SHARE (Survey 

of Health, Aging and Retirement in Europe, 2005, v prav tam) poudarjajo, da staranje 

vpliva na vse domene človekovega življenja. Upokojitev spremeni ekonomski položaj 

posameznika in njegovo porabo prostega časa. Zdravje in skrb za zdravstveno stanje 

postaneta pomembnejša, spremeni se posameznikova vloga v družini, saj smer socialne 

opore preide iz dajanja v prejemanje. Vse te domene so močno povezane, zato je pri 

preučevanju kvalitete življenja starejših ljudi potrebno upoštevati ekonomsko, 

zdravstveno in socialno omrežje. Dobro zdravstveno stanje, ki je druga pomembna 

domena, ni bistveno le zaradi dobrega počutja posameznika, ampak vpliva tudi na 

doseganje zastavljenih ciljev družbe v celoti (prav tam). 

Izkušnje starostnikov, živečih v sodobni družbi, so toliko določene z ekonomskimi in 

socialnimi dejavniki kot z biološkimi in individualnimi značilnostmi (Bond in Corner, 

2004). 
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4.2. Aktivno staranje 

 

V današnjo družbo, ki na vsakem koraku časti kult mladosti, so starostniki premalo 

vključeni, njihove življenjske izkušnje in strokovno znanje pa premalo uporabljeni. V 

kulturi, ki povzdiguje predvsem vrednote, kot so hitrost, storilnost, učinkovitost in 

uspešnost, so starejši še vedno nemalokrat moteči. Za določeno in nezanemarljivo 

kategorijo starostnikov je staranje še posebej travmatično zaradi bolezni, revščine in 

osamljenosti. Tudi za tiste, ki so še pri močeh, finančno zmožni, mobilni in socialno 

omreženi, je lahko normalen biološki proces staranja zelo travmatičen že zaradi 

pritiskov sodobne potrošniške kulture po lepem in mladostnem videzu. Po drugi strani 

je videti, da starajoče se generacije in tudi sodobni starostniki niso več žrtve procesa, 

nad katerim nimajo nadzora. Ker imajo upokojeni končno prosti čas, kar je v današnjem 

času brisanja meja med delom in zasebnim življenjem izjemno redka dobrina, se lahko 

ukvarjajo z zabavnimi, ustvarjalnimi, sproščujočimi se aktivnostmi, se dodatno 

izobražujejo in pri vsem tem samouresničujejo (Kuhar, 2007). 

 

Da staranje postane pozitivna izkušnja, jo morajo spremljati stalne priložnosti za dobro 

zdravje, sodelovanje in varnost (WHO, 2002). V tem kontekstu se Svetovna 

zdravstvena organizacija (prav tam) nanaša na aktivno staranje kot na proces 

optimizacije priložnosti za zdravje, sodelovanje in varnost, da bi izboljšali kakovost 

življenja v starosti. Beseda »aktivno« se ne nanaša samo na fizično aktivnost in delo, 

pač pa na participacijo starostnikov na različnih področjih – socialnem, ekonomskem, 

kulturnem in duhovnem. Cilj aktivnega staranja je vzdrževanje avtonomije in 

neodvisnosti, promocija fizičnega oziroma psihičnega zdravja, socialno vključevanje in 

kakovostno življenje vseh starejših posameznikov. Svetovna zdravstvena organizacija 

(WHO, 2002) definira aktivno staranje kot proces optimiziranja priložnosti za zdravje, 

participacijo in varnosti, da bi izboljšali kakovost življenja starostnikov.  

Aktivno staranje se nanaša na zmožnost starajočih se ljudi za produktivno življenje v 

družbi in gospodarstvu (OECD, 2000). 

 

Vsaka nova generacija odhaja v pokoj bolj zdrava in v boljši fizični kondiciji. 90 % 

starejših je sposobnih skrbeti zase, potrebujejo le spodbude lokalne skupnosti oziroma 

države, da bodo lahko aktivno skrbeli za svojo fizično in psihično kondicijo, s tem pa 

dalje in lažje prispevali k medgeneracijskemu sožitju v družini, lokalni skupnosti in 

državi, k hitrejšemu in bolj skladnemu razvoju družbe ter k zniževanju stroškov za 

zdravstveno in socialno varstvo (Kožuh Novak, 2010). Avtorica (prav tam) dodaja, da 

aktivno staranje pomeni z različnimi aktivnostmi v starosti vzdrževati dobro življenjsko 

kondicijo, da bo čas, ko starejši potrebuje pomoč okolja, čim krajši in čim manj boleč za 

starejšega in za njegovo okolje. 

 

Mnogi starejši ljudje živijo aktivno pozno starost, kontinuirano prispevajo svojim 

družinam in skupnostim, deležni so večjega priznanja in rušijo stereotipe o starosti 

(Ramovš, 2013).  

 

Kot pravi Kajzer (2004), je aktivno staranje proces optimiziranja priložnosti za zdravje, 

aktivnost in varnost z namenom, da se poveča kakovost življenja prebivalstva. Politika 

aktivnega staranja temelji na treh stebrih: zdravju, vključenosti in varnosti. Treba je 

preprečevati in zmanjševati kronične bolezni, prezgodnjo smrtnost, zagotavljati 

možnosti vseživljenjskega učenja, zagotavljati zaščito, varnost, dostojanstvo starejših z 

zagotavljanjem njihove socialne, finančne in fizične varnosti. Za promocijo aktivnega 
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staranja morajo biti zdravstveni sistemi usmerjeni v vseživljenjsko promocijo zdravja, 

zdravega načina življenja, preventivo in zagotavljati primeren dostop do kakovostne 

zdravstvene oskrbe ter dolgotrajne nege. Skovanka aktivno staranje predstavlja 

nasprotje starosti kot odvisnemu, pasivnemu obdobju življenja. Hvalič Tousery (2014) 

dodaja, da je potrebno tudi v visoki starosti upoštevati koncept aktivnega staranja in 

optimalno uresničiti dane možnosti posameznikovega zdravja, udeležbe v družbi in 

varnosti, z namenom spodbuditi kakovost njegovega življenja v starosti. To pomeni, da 

je treba omogočiti dovolj pestro ponudbo programov (preventivnih, promocijskih in 

izobraževalnih) ter aktivnosti, da lahko starostniki sodelujejo v družbi v skladu s 

svojimi potrebami, željami in zmožnostmi. 

 

4.3. Zdrav življenjski slog starostnikov 

 

Življenjski slog je za posameznika značilen način življenja, ki ga določa skupina 

izrazitih obnašanj, ta se pojavljajo v določenem časovnem obdobju. Oblikuje se pod 

vplivom izkušenj in življenjskih razmer od ranega otroštva naprej. Med pomembnimi 

dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga, so obnašanje staršev in ožje 

družinske razmere, nanj pa vplivajo tudi izobraževanje, zdravstveno varstvo ter drugi 

socialni in okoljski dejavniki. Širši fizični, socialni, okoljski, ekonomski, kulturni 

dejavniki, ki vplivajo in pogojujejo izbire posameznikov, skupin oz. skupnosti, so 

pogosto odločilnejši kot družinski (Škapin, Blejec in Dintinjana, 2010). Nanaša se na 

najrazličnejša področja življenja ter z njimi povezana stališča, vedenje in vrednote 

posameznika, npr. telesna aktivnost, socialno vedenje in odnosi, prehrana, obvladovanje 

stresa, uporaba tobaka, drog, alkohola, skrb za varnost, spolnost, spanje itd. (Drobne in 

Mohar, 2004, v Novak, 2010). Vključuje lahko zdravju škodljiva (tvegana) in zdravju 

neškodljiva (naklonjena) vedenja. Slednja omogočajo ohranjanje in krepitev zdravja, s 

tem pa kakovostnejše življenje posameznika (prav tam). 

 

Z izrazom zdrav življenjski slog se opisuje proces oziroma dejavnosti, ki jih človek 

izvaja z namenom čim boljšega vsesplošnega počutja oziroma kvalitete življenja (Pori 

idr., 2013).  

 

Starostniki se po 65. letu (ob upokojitvi in kasneje) srečujejo z novimi izzivi, ki 

pomembno vplivajo na njihov življenjski slog. Ob zdravju, ki ima precejšen vpliv na 

življenjski slog, je pomembno tudi primarno (družina) in sekundarno okolje (Macuh, 

2017). 

 

Zdravo staranje zahteva premišljeno, skrbno načrtovanje in uresničevanje načina 

življenja, ki je osredotočeno na pravilno prehrano, redno fizično, duševno in družbeno 

aktivnost, kot tudi na ustrezno finančno varnost (Creagan, 2001). Blenkuš idr. (2010) 

dodajajo, da je zdravo staranje proces, ki ves čas spodbuja in krepi možnosti za zdravje, 

vključenost v družbo in varnost, s ciljem, da izboljša kvaliteto življenja v starosti. Z 

vidika družbe gre za premik paradigme v zasuku od koncepta patološkega staranja h 

konceptu zdravega in aktivnega staranja, kar pomeni širšo dimenzijo – od sekundarne in 

terciarne preventive k primarni in univerzalni preventivi ter promociji zdravja oziroma 

od koncepta »dodajmo leta življenju« h konceptu »dodajmo življenje letom«. 

Na osnovi povedanega lahko vidimo, da je skrb za zdrav življenjski slog pomemben 

vidik strategije ohranjanja zdravja in kvalitetne starosti. 
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5. FIZIČNA AKTIVNOST STAROSTNIKOV 

 

Ti si za zmeraj mlad. 

Veter v polju, zvezda na nebu. 

(Tone Pavček) 

 

S staranjem se lahko starejši srečujejo s številnimi tveganji, med drugim s pešanjem 

fizičnega in duševnega zdravja, poslabšanjem finančnega statusa, z izgubo članov 

omrežij socialne opore in posledično zmanjšano avtonomijo in kakovostjo življenja 

(Kavčič, Filipovič Hrast in Hlebec, 2012). Redno telesno udejstvovanje oziroma 

ukvarjanje z rekreativnim športom danes uvrščamo med pomembne sestavine zdravega 

življenjskega sloga starejših ljudi. Odsotnost ali pomanjkanje gibanja vodi k številnim 

degenerativnim obolenjem, slabitvi osnovnih življenjskih funkcij in k prezgodnjemu 

staranju (Berčič, 2005). Avtor (prav tam) dodaja, da čeprav je usihanje telesnih funkcij 

med staranjem posledica številnih dejavnikov, je vendarle precejšen del tega usihanja 

mogoče preprečiti, v nekaterih primerih telo celo vrniti v prvotno stanje z zgodnjim 

odkrivanjem pomanjkljivosti in s primernim posredovanjem, ki sloni na redni telesni 

aktivnosti ter sproščujočem ukvarjanju s priljubljenim športom. 

 

Telesna dejavnost ne pomlajuje, vendar je dokazano, da mnogi procesi staranja pri 

redno gibalno dejavnih potekajo mnogo počasneje kot pri gibalno nedejavnih. Redna 

fizična aktivnost igra pomembno vlogo pri upočasnjevanju upadanja fizioloških funkcij, 

pa tudi pri preprečevanju številnih bolezni. Poleg uravnotežene zdrave prehrane, 

normalne telesne teže, odsotnosti zlorabe zdravil in izogibanja razvadam (kajenje in 

alkohol) je telesna dejavnost pomemben dejavnik zdravega načina življenja (Petavs, 

2008). 

 

Z naraščajočo starostjo upada delež ljudi, ki se redno gibalno udejstvujejo, še posebno 

po 60. letu starosti (Petavs, 2008). 

 

Nadaljnja prizadevanja za boljšo ozaveščenost starejšega prebivalstva o pomenu gibalne 

dejavnosti in širša ponudba skrbno načrtovanih, vodenih ter nadzorovanih vadbenih 

programov, prilagojenih njihovim zdravstvenim omejitvam, željam in motivom, bodo 

zagotovo pripomogli k porastu zanimanja za gibalno dejavnost v starejšem obdobju 

(Petavs, 2008). 

 

5.1. Fizična aktivnost kot preventiva 

 

Telesna dejavnost deluje tudi kot varovalni dejavnik, saj krepi mišice, vpliva na zdravje 

kosti, vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju 

stresa in depresije, pomaga pri povečevanju samozavesti ter vpliva na kvaliteto spanca. 

V kombinaciji z ustrezno prehrano telesna dejavnost varuje tudi pred čezmerno telesno 

težo oziroma debelostjo. Pri starostnikih gibalna aktivnost zmanjšuje tudi tveganje za 

padce in poškodbe pri padcih ter blaži upadanje funkcionalnih sposobnosti (Blenkuš 

idr., 2010).  

 

Z dejstvom, da je šport preventivni dejavnik, se strinjajo tudi Berčič, Sila, Tušak in 

Semolič (2001), ki pravijo, da fizična aktivnost pomaga ljudem preprečevati, da ne bi 

prišlo do obolenj in da bi čim dlje ostali zdravi. Dejstvo, da redno, sistematično in 

pravilno ukvarjanje s športom krepi zdravje, je posledica ugodnih učinkov telesne vadbe 
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oziroma gibanja na organizem človeka. To se odraža na njegovem dobrem fizičnem in 

psihičnem počutju, na človekovi duševnosti ter na njegovem duhovnem ustroju oz. na 

človeku kot nedeljivi celoti (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001). 

 

Petavs (2008) dodaja in zagovarja redno telesno dejavnost kot enega izmed temeljnih 

dejavnikov za varovanje in krepitev zdravja, saj zmanjšuje tveganje za nastanek in 

razvoj številnih kroničnih degenerativnih bolezni in težav:  

 zmanjšuje tveganje za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja, 

 zmanjšuje vrednosti maščob v krvi, 

 znižuje vrednosti škodljivega holesterola v krvi in zvišuje vrednosti zaščitnega 

holesterola, 

 upočasnjuje proces ateroskleroze, 

 znižuje krvi tlak, 

 zmanjšuje inzulinsko odpornost in znižuje raven glukoze v krvi, 

 zmanjšuje tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2, 

 zmanjšuje endokrine motnje, 

 zmanjšuje tveganje za nastanek nekaterih vrst raka, 

 vpliva na upočasnitev napredovanja osteoporoze, 

 ugodno vpliva na prebavo in izločanje, 

 pomaga pri uravnavanju telesne teže, preprečuje debelost in zmanjšuje apetit.  

 

Creagan (2001) še dodaja, da redna telovadba posameznika obvaruje pred srčnimi 

obolenji, visokim krvnim tlakom, možgansko kapjo, sladkorno boleznijo, depresijami, 

propadom in nekaterimi oblikami raka. 

 

5.2. Telesni vidik fizične aktivnosti 

 

Pri obravnavi staranja in starostnih pojavov, ki jih je treba upoštevati pri telesnem 

gibanju in športno-rekreativnem udejstvovanju, se najprej srečamo s telesnimi 

spremembami (te so vidne, zato jih je mogoče zaznati in opazovati). Vendar je pri tem 

treba ločiti tiste, ki so posledica naravnih procesov staranja, in tiste, ki so posledica 

bolezni. Spremembe telesa se kažejo kot spremembe na koži, okostju in mišičju, srčno-

žilnem sistemu, dihalih, živčevju, čutilih, prebavilih, spolovilih, izločalih ter na 

imunskem in hormonskem sistemu (Berčič, 2012). 

 

Staranje spreminja telesno podobo in telesne zmogljivosti, saj pride do izgube telesne 

moči, mišične in kostne mase, stabilnosti v drži itd., zato je primerna telesna aktivnost, 

npr. hoja, ki je pomembna za vzpostavljanje in povečanje telesne zmogljivosti v pozno 

starost. Z neaktivnostjo in staranjem se zmanjšuje gostota kostne mase, zato kosti 

postanejo krhke. Reden trening izboljšuje gostoto kostne mase, kar posledično zmanjša 

možnost nastanka osteoporoze. 

 

5.2.1. Mišično-skeletne spremembe 

Starostne spremembe mišic vplivajo na funkcijsko zmogljivost, gibljivost in kakovost 

življenja starejših ljudi. S starostjo pride do zmanjšanja mišične mase, nalaganja 

maščobnega tkiva in zmanjšanja mišične moči. Z leti se zmanjša tudi gibljivost sklepov, 

kar lahko resno vpliva na posameznikove vsakodnevne aktivnosti in mobilnost. 

Omejena gibljivost se najbolj pozna v sklepih gležnja, kolčnem sklepu, sklepih in 
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povezavah hrbtenice ter v ramenskem obroču. Vsi ti sklepi so za normalno 

funkcioniranje starostnika v okolju bistvenega pomena (Grizold, 2010). 

Petavs (2008) dodaja, da prihaja tudi do sprememb v telesni drži, saj telesna 

nedejavnost in sedeč način življenja po eni strani pripomoreta h krajšanju mišic, po 

drugi strani pa dolge ohlapne mišice ne nudijo potrebne opore. Avtorja (prav tam) 

dodajata, da počasnejše reakcije mišic in njihova zmanjšana sposobnost eksplozivnih 

akcij vplivajo na zmanjšano ravnotežje, posledično tudi na število padcev. Kot pravi 

Strojnik (2011), je prav sposobnost izvedbe eksplozivnih gibov eden glavnih dejavnikov 

ohranjanja ravnotežja in preventive pred padci. Prav zato je to področje eno izmed 

ciljev vadbe pri starostnikih, saj je z njo mogoče povečati oziroma upočasniti 

zmanjševanje mišične mase in izboljšati mišično aktivacijo. 

 

5.2.2. Spremembe srčno-žilnega sistema 

S starostjo srčna mišica slabi, poviša se krvni tlak in zmanjša se maksimalna poraba 

kisika (največja količina kisika, ki jo lahko organizem porabi v eni minuti). Številne so 

tudi spremembe na dihalnem sistemu, saj je prožnost prsnega koša in elastičnost 

pljučnega tkiva zmanjšana (Petavs, 2008). Berčič (2012) pravi, da poleg tega 

spremembe v srčno-žilnem sistemu vplivajo tudi na delovanje možganov, ko spomin 

začne pešati, zmanjša se zbranost in nekaterih nalog ne moremo več opravljati tako 

učinkovito kot nekoč (Berčič, 2012). 

 

5.2.3. Spremembe živčnega sistema 

S starostjo se poslabša delovanje živčnega sistema, spremeni se percepcija in predelava 

informacij, začnejo pešati vidne sposobnosti, poslabša se sluh in pojavljajo se motnje 

ravnotežja (Petavs, 2008). Avtorja (prav tam) dodajata, da s staranjem živčnega sistema 

pride do slabše pozornosti, slabše reakcijske hitrosti, do motenj spomina, mišljenja, 

orientacije in razumevanja.  

 

5.2.4. Spremembe v presnovi, izločanju in prebavi 

Zaradi zmanjšanja količine vode v telesu pride do sprememb v nekaterih telesnih 

funkcijah. Slabšata se presnavljanje in prebava, zaradi lenosti črevesja se pogosto 

pojavlja zaprtje. Zmanjšuje se telesna odpornost, pojavlja se nespečnost, povečuje se 

apetit in skupaj s telesno nedejavnostjo lahko vse skupaj vodi do povečanja telesne teže 

in maščevja znotraj trebušne votline (Petavs, 2008). 

 

5.2.5. Hormonske spremembe 

Glavne presnovne spremembe se dogajajo v zmanjšanju tolerance na glukozo in pojavu 

inzulinske odpornosti. Hormonske spremembe vplivajo na zmanjšanje mineralne kostne 

gostote (Petavs, 2008). 

 

5.3.  Psihološki vidik fizične aktivnosti 

 

Fizična aktivnost, kot pravijo Mišigoj-Duraković idr., »pri starejših poskuša dvigniti 

zaupanje vase, razpoloženje, povečati sposobnost soočanja s stresom« (2003, str. 280). 

Avtorji še dodajo, da ima lahko telesna vadba za starejše po letih različen pomen, 

odvisno od njihovega stanja, v prvi vrsti gre za socialni pomen in pomen vzdrževanja 

minimuma preostalih gibalnih sposobnosti, s tem pa ima posredno pomen tudi na 

psihično počutje vadečih starejših (prav tam). V vsakodnevnem življenju se pri 

opravljanju številnih nalog in opravil, še zlasti pri obvladovanju in premagovanju 

stresov, telesne in duševne zmogljivosti posameznika povezujejo. Boljše duševno stanje 
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je pogojeno z dobrim telesnim zdravjem in zadostno telesno prilagodljivostjo in 

obratno. Izsledki številnih raziskav so v zadnjih desetletjih pokazali na ugodne učinke 

telesnega gibanja oz. ukvarjanja s športom na človekovo duševnost (Tomori, 2000). 

Berčič (2005) prav tako govori o telesni dejavnosti kot izhodišču za boljše duševno 

zdravje. Avtor (prav tam) pravi, da telesna dejavnost ne le obremenjuje organizem, 

marveč ga tudi sprošča. Posledici rednega fizičnega udejstvovanja sta boljša telesna 

kondicija in telesna pripravljenost, kar posledično izboljšuje telesno zdravje. Boljše 

telesno zdravje pogojuje tudi boljše duševno zdravje. Dejstvo je, da fizično aktivni 

ljudje, ki del svoje energije usmerjajo tudi v telesno naprezanje, laže prenašajo različne 

duševne obremenitve in ob takih situacijah ustrezneje ukrepajo. Čeprav je telesni napor 

z ustrezno obremenitvijo za organizem tudi neke vrste stres, je ob primerni časovni 

razporeditvi energije in ustreznem energetskem vložku največkrat koristen.  

 

Fizična aktivnost vodi k boljšemu psihičnemu počutju, povečuje raven energije, nudi 

zadovoljstvo in užitek. Učinkovito zmanjšuje stres, sprošča vsakdanje psihične 

obremenitve, napetosti in preprečuje pojav depresije ter anksioznosti. Zvišuje možnost 

za delo, ohranja kognitivno delovanje, podaljšuje obdobje življenjske neodvisnosti in 

samooskrbe (Petavs, 2008). Daje nam občutek, da smo z lastnim trudom in z lastnim 

prizadevanjem napravili nekaj koristnega zase, to pa je zagotovo pozitivna izkušnja, ki 

lahko pomembno pripomore k samozaupanju, samospoštovanju in pomaga pri 

obvladovanju poznejših stresov oz. obremenitev (Berčič, 2005). 

 

Kot smo omenili, je redna športna dejavnost izjemno pomembna za duševno zdravje. V 

starosti lahko preprečuje celo nekatere duševne bolezni, kot so depresija, demenca in 

Alzheimerjeva bolezen ter izboljšuje psihično dobro počutje in vpliva na dobro 

razpoloženje. Je tudi uspešna metoda za premagovanje stresa, saj pomeni prijetno 

razvedrilo ali sprostitev (Berčič, 2012). Ažman (2005) dodaja, da ima fizična aktivnost 

enormen potencial, saj pripomore k čim boljši izrabi genetskega materiala, v katerem je 

zapisan naš »program« staranja. Zmore izboljšati zdravje, počutje in telesno zmogljivost 

tako rekoč vsakogar, ne glede na starost, bolezensko sliko in/ali celo invalidnost. 

 

Prosti čas in fizična aktivnost ljudem nudita možnost preizkušanja lastnih zmogljivosti. 

Občutki kompetentnosti in samodeterminiranosti, ki jih dobivamo pri vadbah, nam 

dajejo pozitivna občutja uživanja. Fazio (1990, v Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2011) 

pravi, da pozitivne misli o osebni učinkovitosti vplivajo na povečanje telesne aktivnosti. 

 

Gill (1983, v prav tam) navaja naslednje dejavnike za udeležbo v fizični aktivnosti: 

 storilnostna motivacija oz. težnja po dosežkih; 

Cilji vadbe so v tesni povezanosti s selekcijo smiselne vadbe (Berčič, Sila, Tušak in 

Semolič, 2001). Gallup (1983, v prav tam) pravi, da so cilji v zvezi z zdravjem med 

najbolj pogostimi razlogi za udeležbo v telesni aktivnosti, vendar niso zadostni razlogi 

za to, da ljudje ostanejo vključeni v športno aktivnost.  

 rekreacijsko usmerjeni motivi; 

 poraba »odvečne« energije; 

 razvoj sposobnosti; 

 zabava; 

Uživanje in zadovoljstvo sta osrednja elementa v vseh oblikah prostočasne organizirane 

dejavnosti. Ljudje se v neko aktivnost vključujejo, z njo vztrajajo, če v njej uživajo in jo 

opustijo, če uživanje izgine (prav tam).  

 navezovanje prijateljskih stikov; 
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 skupinska atmosfera (želja po skupinski aktivnosti). 

 

5.4.  Socialni vidik fizične aktivnosti 

 

Socialna interakcija je eden izmed najpomembnejših razlogov udeležbe rekreativnih 

aktivnosti (Iso-Hola, 1980, v Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001). Brawley (1979, v 

prav tam) navaja, da ljudi privlači skupinska aktivnost zaradi skupinske identifikacije in 

pripadnosti, socialnega ojačanja, tekmovalne stimulacije in možnosti za skupinsko 

aktivnost.  

Petavs (2008) se strinja, da so socialni stiki eden močnejših motivov starejših za 

obiskovanje vadbenega programa. Pravi, da so še posebno velike socialne koristi 

skupinskih vadb, ki dokazano izboljšujejo socialne vezi ter psihično in telesno počutje. 

Vadeče na vadbi družijo mnogi skupni interesi in pogovorne teme, vadbeno uro 

izkoristijo za medsebojno podporo ter izmenjavo izkušenj. Na ta način pridobivajo 

socialne spretnosti in se učijo sodelovanja. Prav tako s pomočjo izbrane telesne 

dejavnosti razširijo sposobnost komunikacije z drugimi in povečajo lastno spontanost 

(prav tam). 

 

 

6. PREGLED PROGRAMOV FIZIČNIH AKTIVNOSTI ZA STAROSTNIKE 

 

Jesen človeškega življenja je lahko čas velikega zbiranja. 

To je čas, ko poberemo sadove doživetij. 

(John O'Donohue) 

 

Glede na paradigmo vseživljenjskega razvoja razvoj pri posamezniku poteka vse 

življenje in ni nujno, da življenjska črta nekje doseže vrh in/ali začne s staranjem 

upadati, pri tem pa je pomembno, da so možnosti za razvoj razpete skozi celotno 

življenjsko obdobje (Sugarman, 1986, v Hrovat, 2003). Za kvalitetno starost, za 

ohranjanje telesnega in duševnega zdravja, je torej pomembna tako telesna aktivnost 

skozi celo življenje kakor tudi telesna pripravljenost in dejavnost v starosti (Grizold, 

2010). 

 

Potrebi po gibanju in ohranjanju telesne prožnosti v starih letih odgovarjajo številni 

športni in rekreacijski programi. Poleg tega osnovnega cilja dosegajo še več drugih 

dobrih učinkov, starejše ljudi na primer spontano vključujejo v družbo. Razne športne in 

rekreativne programe organizirajo društva upokojencev, športne organizacije, centri za 

rekreacijo, planinska društva, priložnostno tudi druge organizacije, krajevne skupnosti 

ter najrazličnejše priložnostne in stalne spontane skupine (Ramovš, 2003). Na 

družbenem področju starejših so izjemno pomembne tudi nevladne organizacije, te so 

največkrat interesna združenja ljudi, ki določene probleme neposredno občutijo. So 

oblikovalci in izvajalci programov, ki so neposredno usmerjeni v reševanje določene 

socialne problematike oz. v uresničevanje interesov starejših (programi za aktivno 

preživljanje časa, preventivni programi za ohranjanje zdravja, gradnja socialne mreže 

starejših, itd.) (Občina Grosuplje, 2016). 

 

Ramovš (2003) še dodaja, da čim večja je ponudba dobrih športnih in rekreativnih 

programov v skupnosti, tem bolj se uveljavlja miselnost, da je gibanje velika naložba 

skozi vse življenje, v starosti nič manj kot v mladosti. Prav tako »različne skupine ljudi 

zahtevajo različne strokovne pristope in načine obravnave glede na svoje specifične 
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potrebe oz. življenjske okoliščine« (Razpotnik, 2014, str. 59), zato morajo biti programi 

dovolj razvejani in kompleksni, da v čim večji meri ustrezajo potrebam starostnikov. 

Avtorica (2014) še dodaja, da je naloga strok, tudi socialne pedagogike, da neprestano 

reflektira, ali določene usmeritve tudi zares ustrezajo potrebam določene skupine ljudi. 

 

Za boljši vpogled v nadaljevanju navajam nekatere primere tovrstnih programov v 

Sloveniji. 

 

6.1. Šola zdravja (Društvo Šola zdravja) 

 

Projekt Šola zdravja deluje že od februarja 2007, ko je nastala prva skupina v Piranu. 

Osnovna aktivnost društva je jutranja telovadba, osnovni namen pa izobraževanje 

posameznika s podajanjem osnovnih podatkov, kako doseči čim boljše in zdravo 

življenje. Njihov prepoznavni znak je oranžna barva in telovadba vsako jutro (razen 

nedelje in praznikov) ob 7.30 zunaj na prostem. Menijo, da jutranja telovadba izboljšuje 

fizično in psihično stanje posameznika. Zaradi boljše gibljivosti telesa se zmanjšuje 

telesna teža, tudi ostale težave se zmanjšajo ali celo izginejo. Gibanje v naravi in 

prijetno druženje v skupini udeležencem pomaga pri psihičnem stanju, zmanjšuje se 

občutek osamljenosti, socialne izključenosti in depresije (Šola zdravja, b.d.). 

 

6.2. Aktiven dan (Zavod aktivna starost)  

 

V sklopu Aktivnega dne starostniki preživijo dan ob aktivnostih, ki neposredno krepijo 

fizične in kognitivne sposobnosti ter širijo krog družbenih stikov. Program nudi 

inovativno obliko dnevnih aktivnosti starejšim, ki bivajo v domačem okolju in se zaradi 

različnih ovir ne morejo zadovoljivo udeleževati aktivnosti zunaj doma, potrebnih za 

vzdrževanje ustrezne kakovosti življenja. Dolgoročno program starostnikom zagotavlja 

boljše psiho-fizično stanje, kar jim omogoča, da lahko dlje časa kakovostno bivajo 

doma, neodvisno od svojcev. Najvišjo raven strokovnosti fizične vadbe znotraj 

programa zagotavlja Fitnes klinika. Ta ponuja varen način gibanja in krepitev telesa 

(Zavod aktivna starost, 2018).  

 

6.3. Pazi nase in (po)skrbi zase (Zveza društev za socialno gerontologijo 

Slovenije) 

 

Program Pazi nase in (po)skrbi zase je namenjen preprečevanju poglabljanja krhkosti 

pri starostnikih in vključuje vsebine o ustrezni prehrani, telesnih vajah, primerih dobrih 

praks, s poudarkom na ohranjanju mišične in kostne mase. Namenjen je tako starejšim 

odraslim, članom skupin starih ljudi za samopomoč, kot tudi širši zainteresirani 

javnosti. Program z zdravstveno vzgojnimi delavnicami in projekti promocije zdravja 

pomaga pacientom, da razvijejo zdrav življenjski slog ter samozadovoljstvo in 

predstavlja osnovno pomagalo, da se posamezniki seznanijo z zdravim načinom 

življenja in odločijo za spremembo.  

S sodelovanjem v programu se posamezniki seznanijo s problematiko poglabljanja 

krhkosti pri starejših, prav tako spoznajo strategije, ki pomembno prispevajo k 

preprečevanju poglabljanja krhkosti. Poleg tega pridobijo nova znanja o ustrezni 

prehrani, telesnih vajah, spoznajo primere dobrih praks in strokovne usmeritve ter 

veščine za varno gibanje (poudarek na vajah koordinacije, ravnotežja in preprečevanja 

padcev) (Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, b.d.). 
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6.4. Dnevni centri aktivnosti za starejše 

 

Dnevni centri aktivnosti za starejše se kažejo kot vedno bolj potrebni in pomembni. 

Njihovi programi so zelo pestri in poleg možnosti vsakdanje socialne vključenosti 

uporabnikov nudijo telovadbo, jogo, ples, tečaje računalništva, ustvarjalne delavnice, 

učenje tujih jezikov ipd. 

 

6.4.1. DCA Ljubljana 

Osredotoča se na starejšega človeka in njegovo najbližje okolje ne glede na njegov 

socialni, ekonomski in pravni status, spol, raso, veroizpoved, izobrazbo, invalidnost ali 

spolno usmerjenost. Starejšim nudi možnost aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja, 

medgeneracijskega sodelovanja in druženja ter spodbujanje prostovoljstva. Vrednote 

DCA so: zdravje, gibanje, prijateljstvo, solidarnost in prostovoljstvo.  

Dolgoročnejši cilji koncepta DCA-jev so: 

 omogočiti starejšim aktivno staranje, preprečevati izoliranost in spodbuditi 

vključenost v mrežo socialnih odnosov (socialno vključevanje); 

 omogočati podaljševanje življenja v privajenem domačem okolju in preprečevati 

nepotreben pritisk na institucionalno varstvo in oskrbo (ohranjanje 

samostojnosti); 

 aktivirati starejše kot vir pomoči, samopomoči in prostovoljstva; 

 

DCA Ljubljana deluje na sedmih lokacijah: DCA Povšetova, DCA Puhova, DCA 

Gosposvetska, DCA Tržaška, DCA Kunaverjeva, DCA Rudnik in DCA Zalog (Mestna 

zveza upokojencev, 2018). 

 

6.4.2. Toti DCA Maribor 

Društvo TOTI DCA Maribor je medgeneracijski center aktivnosti, namenjen 

povezovanju, vključevanju in druženju starejših ter mlajših uporabnikov. Pri njih lahko 

aktivno preživite prosti čas z vključitvijo v društvene aktivnosti. 

Njihova vizija je spodbujati aktivno življenje starejših. Zasledujejo in prilagajajo 

potrebe lokalnega okolja ter ljudi, vključene v programe in aktivnosti društva, ki vodijo 

k ohranjanju samostojnega življenja ter izboljšanju počutja. Njihovi programi so za vse 

uporabnike brezplačni, uporabniki in prostovoljci pa predstavljajo temelje za razvoj 

socialnega podjetništva. Društvo deluje na dveh lokacijah: DCA Center in DCA Tabor 

(Prostovoljstvo v Mariboru, b.d.). 

 

6.5. Center aktivnosti Fužine 

 

Center aktivnosti Fužine je namenjen vsem starejšim prebivalcem območja Mestne 

občine Ljubljana, vsem, ki želijo aktivno preživeti dan, vsem, ki se želijo naučiti kaj 

novega in ne nazadnje tudi vsem, ki želijo nuditi kakovostno pomoč svojcem, 

prijateljem, znancem in bi želeli pridobiti dodatna ali nova znanja o tem. 

V centru svojim uporabnikom ponujajo različne dejavnosti in aktivnosti, ki 

posameznikom omogočajo, da z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo poskrbijo za svoje 

psihofizično počutje in na ta način doprinesejo k večji kakovosti življenja ter bogatenju 

ustvarjalnih življenjskih moči v času po upokojitvi. Prav tako ponujajo svetovanje, 

informiranje prebivalstva o možnostih za kakovostno staranje in o možnih oblikah 

pomoči oz. oskrbe ter ponujajo usposabljanje družine s starim človekom za 

obvladovanje življenja v domačem okolju (Center aktivnosti Fužine, b.d.). 
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III. EMPIRIČNI DEL  

 

7. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Potreba po krepitvi in ohranjanju telesne, duševne ter delovne svežine je pristna 

temeljna človeška potreba, ki ji je treba vse življenje posvečati potrebno pozornost, v 

starosti še posebej (Ramovš, 2003). Avtor (prav tam) dodaja, da so prav na področju 

aktivnega staranja t. i. tretje generacije še velike rezerve za dvigovanje kakovosti 

življenja v starosti in kakovosti celotne današnje družbe. 

Spoznanja kažejo, da je ustreznost konceptov in teorij, ki naj bi podpirale čim višjo 

kakovost starosti odvisna predvsem od tega, kako ti umeščajo in upoštevajo potrebe 

starejših. Pri slednjih prihaja do razlik zlasti v razumevanju heterogenosti potreb 

starejših in dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljevanje njihovih potreb. Raziskave na 

temo kakovosti življenja starostnikov, ki sem jih zasledila v literaturi, so pogosto 

kvantitativno usmerjene (Acree idr., 2006; Novak, 2011; Pernambuco idr., 2012), 

redkeje kvalitativno. Prav kvalitativni pristopi pa bolj približajo heterogenost 

življenjskih položajev in potreb starejših. Tako se v magistrskem delu usmerjam 

predvsem v življenjsko polje in vsakdanje življenje aktivnih starejših v okviru izbranega 

slovenskega športnega društva. V raziskavi želim v prvi vrsti izhajati iz njihove 

perspektive, raziskovati pomen fizične aktivnosti za kakovostno življenje, saj gre na tem 

področju še za precej neraziskano polje; zanima me tudi, kako udeleženi v raziskavi 

zaznavajo pogoje in dejavnike v okolju, ki prispevajo k fizični aktivnosti in kakovosti 

njihovega življenja, saj kot pravi Berčič (2005), lahko starejši človek z izboljšanjem 

svoje telesne oz. fizične komponente izboljša ali ohranja svoje gibalne in funkcionalne 

sposobnosti, čustveno stanje, duševne funkcije in socialno ubranost. Vse to mu pomaga 

doživeti lepšo in bogatejšo jesen življenja in tudi višjo starost. 

 

 

8. NAMEN IN CILJI TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen empiričnega dela je skozi kvalitativno analizo štirih skupinskih intervjujev 

raziskati kakovost življenja starostnikov, vključenih v izbran športni program. 

Raziskovanje bo vključevalo dve perspektivi, in sicer izkušnjo starostnikov na področju 

izbranega programa fizične aktivnosti in perspektivo vodij izbranega programa, ki bodo 

prav tako podali svoje izkušnje sodelovanja s starostniki. 

 

Cilji raziskave so naslednji: 

 

Ugotoviti želim katere dejavnike starostniki, udeleženi v raziskavi, izpostavijo kot 

pomembne za vzdrževanje kakovosti življenja v obdobju starosti. Prav tako želim 

raziskati, kako udeleženi starostniki v raziskavi opisujejo pomen in skrb za svojo fizično 

aktivnost. Zanima me tudi, kateri dejavniki starostnike motivirajo, da se vključujejo v 

izbran športni program ter mnenje vaditeljev glede izbranega športnega programa in 

prav tako predlogi vadečih in vaditeljev za izboljšanje ponudbe in kvalitete izbranega 

športnega programa. 

 

 

 

 

 



35 

 

Glede na zastavljene cilje sem si zastavila naslednje sklope raziskovalnih vprašanj: 

 

SRV1: Katere vidike in dejavnike starostniki, udeleženi v raziskavi, pri sebi in v okolju 

izpostavijo kot pomembne za vzdrževanje fizične aktivnosti in kakovosti življenja v 

obdobju starosti? 

 

SRV2: Kako udeleženi starostniki v raziskavi opisujejo pomen in skrb za svojo fizično 

aktivnost ter kakovost svojega življenja v starosti? Katere okoliščine, pogoje in potrebe 

pri tem izpostavijo? Kakšno ponudbo programov za spodbujanje oz. vzdrževanje fizične 

aktivnosti starostniki poznajo v svojem okolju in kako jo ocenjujejo glede na svoje 

potrebe? Kakšni so njihovi predlogi za dopolnitev obstoječe ponudbe v okolju, v 

katerem živijo? 

 

SRV3: Kateri dejavniki starostnike motivirajo, da se vključujejo v izbran športni 

program in kaj po mnenju vaditeljev motivira starostnike za vključevanje v izbran 

športni program? Kako izbran športni program upošteva, izhaja in se prilagaja potrebam 

starostnikov? Kako se je fizična aktivnost in kakovost njihovega vsakdanjega življenja 

spremenila po vključenosti v izbran športni program? 

 

RV4: Kako vaditelji opisujejo izbran športni program in pri tem lastne izkušnje 

sodelovanja s starostniki? 

 

SRV5: Katere predloge oz. dopolnitve starostniki in vaditelji izpostavijo za izboljšanje 

kvalitete izbranega programa, ki bi tako še bolj upošteval raznolike potrebe 

starostnikov, jih motiviral za fizično aktivnost in prispeval h kakovosti njihovega 

vsakdanjega življenja? 

 

9. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za raziskavo sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo ter 

kvalitativni raziskovalni pristop.  

 

9.1. Vzorec  

V raziskavo je bilo vključenih sedem posameznikov, ki obiskujejo izbrano društvo, 

slednje pa v 116 krajih po Sloveniji skrbi za fizično aktivnost starostnikov s svojim 

programom jutranje telovadbe. Drugi del vzorca raziskave predstavlja sedem vaditeljev 

omenjenega programa oz. vadbe. Skupno vzorec šteje štirinajst oseb. Vzorec je 

neslučajnostni, namenski. Pri namenskem vzorčenju je vsaka enota izbrana z natančno 

določenim namenom, pri kvalitativnem raziskovanju je v ospredju informiranost 

posameznika o proučevani temi. Ugotovitve, ki se pokažejo na namenskem vzorcu, niso 

posplošljive na širšo populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec (Engel in 

Schutt, 2005, v Vogrinc, 2008).  
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FOKUSNA SKUPINA 1    FOKUSNA SKUPINA 3 

- vadeči starostniki    - vaditelji  

- 3 udeleženke     - 4 udeleženci (2 moška, 2 ženski) 

- začetek obiskovanja jutranjih vadb:   - začetek vodenja jutranjih vadb: 

november 2015      november 2015  

- Zagradec     - Zagradec 

  

 

 

 

FOKUSNA SKUPINA 2    FOKUSNA SKUPINA 4 

- vadeči starostniki    - vaditeljice 

- 4 udeleženke     - 3 udeleženke 

- začetek obiskovanja jutranjih vadb:  - začetek vodenja jutranjih vadb: 

 februar 2018         februar 2018 

- Žužemberk     - Žužemberk 

 

Tabela 2: Sestava vzorca 

9.2. Raziskovalni instrument 

Kot raziskovalni instrument sem uporabila fokusni intervju, ki sem ga opravila tako z 

vadečimi starostniki kot vaditelji. Fokusni intervju je »tehnika zbiranja podatkov, pri 

kateri raziskovalec zbere manjšo skupino ljudi z namenom, da se pogovarjajo o 

določeni temi, ki je članom fokusne skupine znana že vnaprej« (Fraenkel in Wallen, 

2006, str. 461, v Vogrinc, 2008). Za fokusni intervju sem se odločila, ker ima v 

primerjavi z navadnim določene prednosti: z njim lahko pridobimo v razmeroma 

kratkem času podatke od večjega števila ljudi, omogoča nam videnja celovitejše 

zgodbe, člani skupine vplivajo drug na drugega, kar jih spodbuja h govoru in izražanju 

svojih misli, odgovori se dopolnjujejo in povezujejo, med člani skupine se lahko razvije 

občutek solidarnosti in medsebojnega razumevanja, način komunikacije med večjim 

številom ljudi je bolj sproščen, raziskovalcu omogoča, da vidi, kako se posamezniki v 

okviru skupine odzivajo na mnenja drugih in kako so sposobni zagovarjati svoja stališča 

(Vogrinc, 2008). 

 

9.3. Postopek zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov sem začela z zbiranjem informacij o samem društvu Šola 

zdravja in se kasneje osredotočila na delujoči skupini v Zagradcu in Žužemberku. 

Naslednji korak je bil pridobivanje kontaktov aktivnih vadečih in vaditeljev v 

omenjenih skupinah. Ker sta skupini zelo dobro obiskani in ker sama prihajam iz bližnje 

okolice, za pridobitev kontaktov nisem potrebovala veliko časa.  

Najprej sem vzpostavila kontakt z vadečo gospo iz skupine Zagradec, jo poklicala, se ji 

predstavila in razkrila namen raziskave. Gospa je vsebino najinega pogovora 

posredovala še skupini, ki se je odzvala zelo pozitivno, sprejemajoče in dobrodošlo. 

Naslednji dan sem odšla na jutranjo telovadbo in se jim ob koncu vadbe pridružila pri 

pogovoru. Imela sem priložnost, da se vsem skupaj bolje predstavim in da jim povem 
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namen svoje raziskave. Dogovorili smo se tudi za prvi intervju, in sicer z vaditelji 

skupine, intervju pa je potekal naslednji dan. Jutranje vadbe sem se udeležila še trikrat, 

skupno opravila dva intervjuja in se na koncu že počutila kot del skupine oziroma kot 

občasna obiskovalka, saj se je pozitivna energija, dobra družba in svež jutranji občutek 

prenesel tudi name.  

Tudi z žužemberško skupino sem vzpostavila stik na podoben način, in sicer preko 

babičine sestre, ki je vaditeljica v skupini. Prav tako sem prisostvovala na jutranji vadbi 

in opravila dva intervjuja, enega z vaditelji, drugega z starostniki, ki vadbo obiskujejo.  

 

Fokusni intervjuji so bili izvedeni konec junija in v začetku julija. Intervjuvanci so bili o 

temi predhodno obveščeni. V povprečju so intervjuji trajali 1 uro in 30 minut, bili so 

zvočno snemani, vsem intervjuvanim posameznikom sem ponudila tudi možnost, da jim 

prepisani intervju posredujem v pregled. Posnetke sem najprej pozorno poslušala in jih 

nato dobesedno prepisala. 

 

9.4. Postopek obdelave podatkov 

 

Po opravljenih fokusnih skupinah je sledil dobeseden prepis pogovorov. Pridobljen 

zapis sem obdelala s kvalitativno metodo vsebinske analize.  

Ko temeljno empirično gradivo prepišemo in uredimo, začnemo z razgradnjo oziroma z 

razčlenjevanjem besedila na sestavne dele, tako da dobimo enote kodiranja. Enota 

kodiranja je torej del besedila, za katerega raziskovalec presodi, da vsebuje za raziskavo 

pomembne informacije, zato bo ta del v nadaljevanju analiziral (Vogrinc, 2008). Na 

podlagi kod 1. reda sem določila kode 2. reda, te pa nato združila v kategorije. V 

zadnjem koraku sem s pomočjo kategorij intervjuje interpretirala in oblikovala pritlehno 

teorijo, ki sem jo povezala še s teoretičnimi spoznanji.  
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10. KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV IN INTERPRETACIJA 

 

10.1. Opis kategorij  

 

 Dejavniki kakovostnega življenja 

Kategorija dejavnikov kakovostnega življenja zajema tako dejavnike kot pomen 

dejavnikov kvalitete življenja za starostnike.  

Kvaliteta življenja je »en skupek elementov, ki potem vpliva na naše življenje, tu so 

prijatli, zdravje, družina.« Vprašanje »Kaj za vas pomeni kvaliteta življenja?« ima za 

vsakega sogovornika edinstven, njemu lasten pomen. Starostniki so izpostavili različne 

dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto njihovega življenja, največ poudarka so namenili 

naslednjim dejavnikom: 

 

Čas Upokojitev  

Družina  Finančno stanje  

Prenos ritualov  Bivalno okolje  

Samostojnost  Raznoliko življenje  

Socialni stiki in druženje  Osebne vrednote  

 

Čas je eden izmed dejavnikov kakovostnega življenja starostnikov, kot so izpostavili 

sogovorniki. Predvsem jim je pomembno, »da mam dost časa zase, dost čas za vnuke« 

ter da imajo dovolj časa za svoje priljubljene aktivnosti in »da maš dost časa, da kakšno 

stvar nardiš«. Zavedajo se, da za opravke potrebujejo več časa kot nekoč, »naše 

stopinje so počasne, čedalje bolj počasne, zato je tud časa premal,« zato jim nemalokrat 

primanjkuje časa: »... da maš čas, k ga jz nikol nimam. Sej to je sam u glavi ... Vem pa, 

da rabim za isto stvar, k sm pred 10 leti rabu 1 uro, zdej 2 uri.« Časa jim primanjkuje 

tudi zaradi števila aktivnosti, ki jih obiskujejo. »U bistvu, k mam tok aktivnosti, je učasih 

mal na tesno.« Pojem časa je zajel drugačne okvirje, odkar so starostniki odšli v 

upokojitev: »Tok mirno kot sedaj nisem še do zdej živela. Prej use na hitro ... Zdej pa se 

poskušam nazaj potegnt in to se mi zdi pomembno. Tak mir se mi zdi pomemben, k ga 

prej nism imela.« Starostniki predvsem poudarijo pomen časa zase in mir, ki ga takrat 

izkusijo, ter čas, namenjen svoji družini, slednja pa ima za njih velik pomen. 

Starostnikom je čas, namenjen družini, dobro izkoriščen čas, ki ga cenijo in se ga 

veselijo. »Jz za svoje otroke nisem imela nikol čas, zdej pa za vnuke kokrčasa lahko ... 

Res, nikol mi ni hudo.« Prav tako cenijo skupne tedenske rituale in obrede: »Jemo 

skupej in zmenmo se skupej, če se le da. Imamo obrede, k nam dost pomenjo. Takrt, k 

bomo usak u svoji kuhni kuhal, bo vsega konc ...« Nedeljska kosila se kažejo kot stičišče 

družinskega druženja in pogovora. Prav tako se s tem strinjajo ostali sogovorniki, ki 

dodajo še element pomembnosti prenašanja družinskih ritualov na mlajše generacije: 

»Ob nedeljah imamo svoj ritual, pojemo kosilo, se zberemo, jaz kuham ... Pa se doskrat 

jezim, k en to jé, en neki druzga, ampak si želim, da bi vnuki videli, kaj pomeni 

nedeljsko družinsko kosilo. Joško pripravi bel prt, vse tko k u oštariji, da je res 

»bogato« in da se takrt mal ob kozarčku vina odpre ... Da se tist pol ure smo skupej, se 

pomenimo in je dost za cel tedn.« Pomembnost nedeljskega kosila naraste, če starostnik 

živi sam, takrat je to edini čas v tednu, kjer se skupaj za mizo zbere spet cela družina: 

»Jz pa živim sama in ob nedeljah pridejo na kosilo, en sin, včasih tud oba, in isto 

imamo skupno kosilo lepo, eno urco se mal pogovarjamo, posedimo ... Potem pa spet 

vsak na svoje ...« Poleg časa za druženje oz. klepet se v pogovorih izpostavlja predvsem 
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pomen in potreba družinske podpore starostniku: »To, da me družina podpira, se mi zdi 

bistveno ... K če bi nasprotovala mojim aktivnostim, bi se prilagodil, sam k me podpira, 

furam tko, k sm si zastavu in pri tem bl uživam …«  

Medtem ko večina sogovornikov meni, da je podpora družine nujna in ključna pri 

odločitvah, se ena izmed sogovornic v večini z njimi strinja, ob enem pa dodaja, da 

»neglede na to moraš bit tok vztrajen in samozavesten, da nardiš to, kar ti odgovarja. U 

bistvu tukej ti ne more noben pomagat, ker pač ti veš, kaj si želiš, kaj ti dobro nardi in je 

treba v akcijo /.../ ne glede na to, da je fino, da te podpirajo, je tud čist u redu, če držiš 

neki, kar s tem dokažeš tud drugim, da je to pa tud dobr.« Sogovornica izhaja iz sebe in 

poudari pomen samostojnosti, ki jo želi ohranjati čim dlje, obenem pa omeni »upor« 

družini, ki služi kot motivacija doseganju zadanega cilja. Kot sem omenila, je večji del 

vzorca poudaril, da je družinska opora izjemno pomembna v obdobju starosti, manjši 

del vzorca pa je izpostavil dilemo bremena družini in pomembnost distance do družine: 

»Čim manj se zanašat na družino, da jim ne bi bli v breme, ker imajo službo, otroci so 

študentje ... Recimo otrokom ne diktiram, pridta ob 11h jest ... Če hočeta, bosta, če ne, 

ne. Včasih si jezn pa kakšno spustiš, ampak čim manj se zanašat. Starša delata cele 

dneve, a bom jz pa čakala zvečer, da prideta iz službe, da prenašam njima moje 

probleme. Rajš grem sosedi pa ji povem.« Druga sogovornica dodaja, da je podpora 

družine »zelo pomembna, ampak pravzaprav je fajn, da so lepo v svojem koncu. Jz grem 

rada do vnuka, da ga počuvam, da jim skuham ... In potem jz, ko končam, šibam domov 

v zatočišče. Je fajn, da imaš občutek, da imaš nekoga, ampak obenem, da imaš svoj mir. 

Več kot tolk ne dam, nardim neki za njih ... So pa omejitve, ane. In to dobro vejo oni, ne 

izkoriščajo ... Niti njih ne prosim za kakšne stvari, sama porežem živo mejo, pokosim ... 

Zaenkrat zmorem«. Tu se znova kaže želja po samostojnosti starostnikov, za katero so 

vsi dejali, da jim je izredno pomembna tako kot potreba po času zase in miru. Ena 

izmed sogovornic je dejala, da »jz moram bit samostojna, se mi zdi, da brez tega bi blo 

zlo težko, ker sm tak človk. K u bistvu nekak se mi zdi to smisel življenja ...« Zavedajo pa 

se, da se s starostjo tudi samostojnost zmanjšuje in s tem narašča potreba po pomoči 

družine: »Kokr si starejši, čedalje bolj je pomembna družina, sigurn ...« Čeprav prav 

nihče od sogovornikov pomoči družine še ne potrebuje, ravno obratno, sami 

pripomorejo k varstvu vnukov, še vedno cenijo vzajemnost pomoči v situacijah, ko je to 

potrebno: »Zaenkrat nimam potrebe, ko sm rabila pa ni bilo nobenih težav, sem imela 

poškodbo pa bi me peljal kdorkoli ... Zaenkrat sem še tok samostojna. K sm rabila 

pomoč, sm jo pa dobila.« Tudi ostali sogovorniki se strinjajo, da je vzajemnost pomoči 

družine pomembna. Sogovornica pravi: »Pomagam jz njim pa tudi otroci men 

pomagajo.« Druga sogovornica dodaja, da »družina mora it z roko v roki, ne moraš ti 

samo dajat, moraš tud nekej nazaj dobit.« 

Eni izmed ključnih tem pogovora sta bili tudi druženje in socialni stiki oz. prijateljstvo 

v obdobju starosti in njun vpliv na kvaliteto življenja. Slednji sta po mnenju 

sogovornikov eni izmed najpomembnejših dejavnikovv tem obdobju, ki vplivajo na 

kvaliteto življenja: »To je ena izmed bolj pomembnih stvari.« Intervjuvanci so se 

strinjali, da je tudi v starosti navezovanje novih stikov pomembno. Veliko novih 

poznanstev so dobili z vključitvijo v program Šola zdravja, ostale največkrat navežejo 

po bolnišnicah: »Zdej smo jih velik doble, k smo začele s Šolo zdravja ... Pa če greš 

zdravniku, okej v Žužemberku že ne, se že poznamo med seboj ... Če greš pa nekam 

drugam na pregled pa normalno ...« Ena izmed sogovornic dodaja, da navezovanje 

stikov pri teh letih sploh ni tako težko: »Tkoj najdeš koga, samo jezik moraš imet sabo. 

Mi pravi hčerka že neki časa nazaj, k sm šla za en teden v Rogaško ... Pa sm cincala ... 

kako bom sama tm ... Pa ona pravi: vsi slovensko govorijo, ti pa tud znaš ...« Obenem 

se prav vsi sogovorniki zavedajo, da je za vzdrževanje prijateljstva pomemben tudi trud 
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in da »/…/ jih je nujno gojit.« Kot je pomembno navezovanje novih prijateljstev, ima 

prav tako velik pomen ohranjanje starih poznanstev: »Jaz mam prijateljstva iz mladosti, 

imam dve prijatelce, se ne dobivamo tko pogosto, ampak v enem obdobju se zlo dolgo 

ne vidmo, ampak potem, k se vidmo, je isto kot da bi se včeraj ... Nič se ni spremenilo.« 

Ker nas življenje in nove okoliščine v njem medsebojno oddaljujejo, tretjina 

starostnikov za ohranjanje stikov uporablja družabna omrežja: »Tud vzdržujem stike tud 

preko družabnih medijev ... Čeprou je to malo neosebno, ampak kljub usemu ... si s 

pomočjo družabnih medijev, si le v stikih z njimi in mal vidš, kaj počnejo, kako 

preživljajo in kako jim teče življenje.« Prepozna se tudi potreba po vrstniških stikih in 

pogledu v življenje ostalih ter s tem vrednotenje svojega življenja in svoje poti. 

Dejavniki, ki jih pri socialnih stikih in prijateljstvu najbolj cenijo, so enotne za vse 

sogovornike: »Smo družabna bitja, to rabš. Rabš izmenjavat mnenja, da nisi sam, tud 

da čutš socialno povezanost pa da je zanimiv spoznavat druge, drugačne ljudi.« 

Poudarili so predvsem potrebo po izmenjavanju mnenj in druženju ter »da vidš, kako so 

si tvoji vrstniki zorganiziral življenje v tej starosti, druga stvar – izmenjava koristnih 

nasvetov, tretje pa ... Da so to pač ljudje, za katere veš, da se lahko na njih obrneš in da 

ti bodo stal ob strani v kakršnikoli stiski in obratno.« Pomembni so tudi občutki opore 

in povezanosti, ki jih vzbudijo socialni stiki in »da takrt, k rabiš, da imaš nekoga ob 

strani.« 

 

Naslednja ključna tema je upokojitev in z njo povezane spremembe, ki vplivajo na 

kakovost življenja starostnikov. Dva izmed sogovornikov sta omenila pojem časa v 

povezavi z upokojitvijo; »To je problem pr penziji, k mislš, da maš čas pa odlašaš, to je 

zame največji problem ... Odlašam, čeprou mam čas. Bom jutr, si pravm. Učas, k sm v 

službo hodu, sm mu use pošlihtan, zdej pa kr rečem, bom jutr ...« Medtem ko je druga 

sogovornica izpostavila podobno dejstvo, vendar čas, ki ga prej ni imela, sedaj namenja 

druženju: »K smo šle tri v penzijo, smo nekak začutile, da rabmo ena drugo in smo se 

vsak tork družle in hodile hodit in ... Čutile to, da se podružmo, no. No, tud prej sm mela 

kolegic, ampak sem mela tok dela, nism mela cajta. Smo mel kmetijo in otroke ... Za 

kolegice moraš met pa čas. Preveč sem bla uprežena v delo, da bi ... Ne vem, pač nisem 

čutila prej, da bi jih mela. Zdej k mam pa več časa pa čutm, da jih rabm ...« 

 

Z upokojitvijo pridejo tudi druge spremembe, največkrat omenjene so finančne in s tem 

nujnost prilagoditve na novo nastalo situacijo: »Men je blo po upokojitvi šokanto to, da 

sm pri zaslužku padu na četrtino prejšnjega dohodka. Sem mogu se temu prilagodit, tej 

situaciji.« Prav vsi sogovorniki omenijo pomembnost finančnega stanja za kvaliteto 

življenja, obenem pa poudarijo, da so pokojnine minimalne: »Ja, imamo minimalne 

penzije, hvala bogu, da smo na deželi, da si lahko kaj tudi sami pridelamo ... Če bi bla 

pa v mestu brez prihranko pa ne vem, kako bi vse skupaj zneslo. Zlo težko je brez 

prihrankov.« Pomen bivalnega okolja za kvaliteto življenja ni zanemarljivo dejstvo 

tudi pri ostalih sogovornikih. Obkroženost z naravo, prijaznimi ljudmi se v starosti zdijo 

izredno pomembne tako tistim, ki tukaj živijo že celo življenje, kot tistim, ki so se 

preselili iz mesta: »Pred 7 leti sm se glih zaradi kakovosti življenja preselu na deželo iz 

Lublane, prvič si v naravi, ljudje so gostoljubn, prijazni ...« Sogovornica, ki se ji 

obkroženost z naravo prav tako zdi nujna za kakovost življenja, pravi: »Življenje v 

naravi, mislim, to sm imela v načrtu že od mladosti, da ko bom v penziji, da se preselim 

na vas ... /…/ Nikjer nisem doslej tko uživala kot tukej.«  

Za kvaliteto življenja je pomembno tudi raznoliko življenje na vseh področjih. 

Predvsem udejstvovanje v športu, kulturi, umetnosti, v intelektualnih pogovorih in 

sposobnost uresničevanja svojih želja, kar vodi v splošno zadovoljstvo z življenjem, ki 
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je velik del kvalitete življenja starostnikov: »/…/ pa da si tok sposobn, da vse svoje želje 

izpolnš, da čimbl raznoliko živiš.« Druga sogovornica dodaja, da je »še kr velik stvari na 

spisku, k jih hočm naredit v življenju. Jz odkar sm v penziji ... Še nikol nism tok potovala 

oz. šla okrog kokr zdej.« Obenem je podpora družine in spodbujanje ter razumevanje 

zakonskega partnerja pomembna, da se zgodi ta korak: »Je pomembno, da tvoj zakonski 

partner ni lubosumn, tud to je lahko ovira ...« 

 

Čeprav pogostih stičišč odgovorov ne moremo zanikati, so vrednote tiste, ki kažejo 

pravo individualnost posameznika. V prvi fokusni skupini sogovornik FS1 omeni 

pomembnost gibanja, zdravja in veselja kot vrednot, pomembnih za kvaliteto življenja. 

Sogovornica FS2 prej omenjenim doda notranji mir in veliko načrtov, FS3 našteje 

poštenost, srečo in finančno samostojnost: »Zdravje ... Kokr je le lahko v tem času, u 

glavnem počutm se zdravo pri teh mojih nesrečnih poškodbah, k se mi kar naprej neki 

dogaja. Drgač pa, da sm finančno samostojna, mi ful pomen, da nobenga ne prosm, da 

komu kej dam ... Jz sm mogla cel življenje šparat in šparat /…/« V drugi fokusni skupini 

so sogovorniki, poleg zgoraj omenjenih, dali več poudarka na stremljenje za moralno 

etičnimi načeli, pozitivnimi čustvi do sebe in močno osebnostjo. Sogovornica FS4 

pravi, da je ena izmed njej pomembnih vrednot »nesojenje /.../ pa da smo ponosni nase 

in da se sprejemamo takšne, kot smo. Če se zavedeš, že to je veliko.« V nadaljevanju še 

doda, »da nisem nevoščljiva, sovražna do drugačnih ljudi, da nism ljubosumna ... Ne 

rečem, da sm vse to dosegla, ampak za tem stremim ...« 

 

 Dejavniki fizične aktivnosti starostnikov 

 

Potreba po gibanju 

Fizične spremembe (lažje izvajanje vaj, vzdržljivost, večja gibljivost ...) 

Psihične spremembe (zbistritev misli, pozitivna občutja glede sebe, več energije 

…) 

Začetek dneva 

 

Prav vsi intervjuvanci so si bili enotni glede dejavnikov fizične aktivnosti za kvaliteto 

njihovega življenja in pomembnosti fizične aktivnosti v starosti za lažje opravljanje 

vsakodnevnih opravil, za lažjo skrb zase in vnuke ter delo okoli hiše in na polju. 

Sogovornik FS2 pravi: »Če se ne giblješ, propadeš. To je prva stvar.« Sogovornica FS4 

dodaja: »Omogoča mi, da skrbim za hišo, za vrt in vse te stvari. Pousod prou pride.« V 

pogovorih močno izstopa sama potreba po gibanju: »Občutek imam, da nujno moram 

gibat ... Tud k vidim, da če po dve uri nekej čitam, se že slabo počutim. Moram pustit in 

it nekej nardit ...« Vsakodnevno gibanje pripelje do očitnih sprememb, tako psihičnih 

kot fizičnih. Na fizičnem področju je izpostavljeno predvsem lažje izvajanje vaj pri 

jutranji telovadbi, vzdržljivost, napredek v gibljivosti, koordinaciji in v prenehanju 

telesnih bolečin. Ena izmed sogovornic je imela težave z roko, v trgovini ni mogla 

doseči zgornje police z izdelki: »Mene so roke tok bolele ... Zdej so u redu. Super.« 

Gospe so zdravniki že omenjali potrebo po operaciji in ji naprej priporočali, naj stanje 

skuša izboljšati s telovadbo: »U glavnem, skor na operacijo so me rihtal ... So rekl 

zdravniki: telovadt ... Pa sm začela tlele hodt, redna telovadba lej, čudovito. Krasno so 

se mi roke zrihtale. Prej pa ogromno težav.« Skratka, stanje se je z redno telovadbo 

izboljšalo. Sogovornik FS1 doda: »/…/ zdej mam več od dneva, k prej, k sm spal do pol 

10-ih. Tud k sm pršu, nism mogu zaploskt za hrbtom, čeprou sm se cel življenje s 

športom ukvarjov ... Gibljivost, izbolšan pretok krvi ... In je res fajn. Spremembe se 

poznajo, no.« Napredek v gibljivosti, moči in koordinaciji je nujen za zdravo starost in 
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deluje predvsem preventivno: »Vse je u bistvu naložba ... Sploh koordinacija, starejši k 

smo, več je možnosti, da bomo padl. Da pa padeš pri naših letih, je pa doskrat usodno. 

Te vaje, ki so hkrati ravnotežnostne in fizične za razgibanje mišic in sklepov, so naložba 

...« Je pa fizična aktivnost tudi dejavnik sprememb na področju psihičnega zdravja in 

počutja. Skozi fizično aktivnost posameznik pridobiva energijo, pomembna je za 

zbistritev misli in starostniku vzbuja pozitivna občutja do samega sebe. Predvsem so 

pogosti občutki uspeha, občutek, da si nekaj dobrega naredil zase, »naložba vase« in v 

dobro počutje, rast samozavesti, samopodobe ter sproščenost. »Jz bi sam nekaj rekla, 

fizična aktivnost upliva ful na psihično stanje. Ljudje, k majo težave s psiho ... To je 

prva stvar k zdravju, ker te zbistri ... To je še skor bl pomembno k fizično, misli so čist 

drugačne po koncu.« Sogovornik FS1 dodaja: »Je del ustvarjanja samopodobe, jačanja 

samozavesti, se pravi ... Ko končaš vadbo, si rečeš, itak je tle dejstvo, da usak dela po 

svojih sposobnostih, nikogar osebno ne popravljamo, ampak je vedno poudarjeno, da 

usak dela tko, k lahko in do praga bolečine. In se pravi, ko odtelovadiš ... Ima vsak v 

glavi to, da je zmagovalec.« 

 

Sogovorniki tako v prvi kot v drugi fokusni skupini poudarijo pomembnost jutranje 

telovadbe v smislu svežega, energičnega začetka dneva: »Nekej si uspel, nekej si zase 

naredu. Čist vn iz nezga okvira, k si doma ... To je sam zate, da se boš ti dobr počutu. 

Naložba zase ... U bistvu pravm, men je to začetek dneva. Štart ... Drgač bi ležala do 

10-ih pa še sem pa tja ... To je un štart v dan.« Druga sogovornica se pridružuje in 

dodaja, da »k greš od telovadbe domov, to je čist drugo življenje ... Misli in živci in vse 

se mi zdi, da se sprostijo plus tega, da vse mišice vse premigamo.« Ena izmed 

sogovornic je izpostavila spremembo življenjskega sloga, saj je stresno službeno okolje 

z upokojitvijo zamenjala za pozitivno energijo okoli sebe: »K sm jz na šiht hodila vsak 

dan pa stres pa tu pa unu pa nikol ni blo zadost narjenga na šihtu pa sm pršla domu ... 

Jz nism mela bene energije več, jz nism mogla nč delat. Zdej … Grem zjutrej na 

telovadbo, pol domov, vse nardim in čujem do 10-ih, 11-ih nč zmatrana. Pa zjutrej ob 6-

ih sm že budna pa ni nobenga problema. To je psiha ... Psihična obremenjenost.« 

Omenja predvsem pozitivno psihično spremembo, ki ji je vlila energijo za delo, 

druženje in veselje do življenja.  

 

 Dejavniki lokalnega okolja 

 

Glede lokalnega okolja in njegovega odgovora na potrebe starostnikov prepoznavam 

dva trenda. V prvi vrsti so starostniki s ponudbo zelo nezadovoljni. Zdi se jim, da 

raznovrstnih aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa, za druženje in 

izobraževanje, primanjkuje. Medtem ko drugi, manjši del sogovornikov meni, da je za 

njihove potrebe programov, v katere so vključeni, aktivnosti dovolj. 

»Tukej (»na vasi«) je pa še bl pomembno ... K so ljudje bolj navezani na to družinsko 

življenje in ko enkrat nekdo ostane sam, da se družina razdere ... Je neprimerno bolj 

sam kot nekdo v mestu. Tko da je to že iz tega vidika, k ljudje bolj tok živimo za družino 

in vnuke ... Ko enkrat ti grejo, ostaneš sam. Ta človk bi mogu met možnost nekam it /…/, 

zdej to nalogo pri nas opravlja tale Šola zdravja. To bi se mogl razširt.«  

Sogovornica, ki spada v manjši del vzorca, ki meni, da je ponudbe dovolj, pravi: »Jz 

imam sveto mašo ob nedeljah in Šolo zdravja, to je zame dovolj.« Kasneje doda, da prav 

Šola zdravja ugaja vsem njenim potrebam in da se drugih programov ne udeležuje, ker 

»ne prenesem vročih zaprtih prostorov, sej v Zagradcu neki organizirajo v šoli in 

telovadbe in to ... Tej vroči prostori, fitnesi ... Fuj. Zunej na zraku in zjutrej. Ker sem 

jutranjik in to je to (smeh).« Torej, lahko sklepamo, da okolje prav zares ne izhaja iz 
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starostnikov samih in njihovih specifičnih potreb, prav tako starostniki opažajo, da 

organiziranih vadb v športnih telovadnicah, namenjenih njim, ne morajo obiskovati, saj 

so preveč intenzivne: »Ja sej vidš ... Upokojenske telovadbe majo v telovadnci ... Tu 

vsak tud ne more. Tole telovadbo (Šolo zdravja) pa lahko čist vsak. Vsak po svojih 

zmožnostih, sej če ne moreš pa mal slabi nardiš ... Eem, če greš pa tm (v telovadnico na 

telovadbo), je pa prehudo pa ne more vsak.«  

 

Ena izmed sogovornic izpostavi zanimivo dejstvo »zastarelih aktivnosti« in pravi, da bi 

moralo lokalno okolje svojo ponudbo programov posodobiti in modernizirati ter ob 

enem izpostavi vprašanje, zakaj take ponudbe ni. »U bistvu človk hoče v življenju druge 

stvari probat ... Dobr, greš na igro pa pevski zbor pa telovadbo. So pa še druge stvari, k 

zdej prihajajo kot normalne ... Zato mislm, da bi se bl posodobl. Da ni tisto 

tradicionalno ... Rabmo mal osvežitve. Neki novga. Nč nimam proti ... Sam jz mam rada 

kulturo, umetnost ampak je treba en korak nardit, da se te stvari mal drugač prodajajo. 

Neke nove stvari bi, k obstajajo pa nekak ... Ne vem ... Se ne začnejo.« Sogovornik FS1 

se strinja, da je v okolju še prostora za nove stvari in doda, da » /…/ bi blo lahko še 

marsikej, ko se pa ljudje že tega, kar je organizirano, ne udeležujejo ... To je to, kar je 

ljudem v glavah: Kaj bo pa sosed reku, kaj si bodo pa drugi mislil? Na začetku se mi je 

zdel zlo pomembno, kaj si mislijo o meni in moji družini ... Zdej mi je popolnoma 

useeno. Če si mislijo, da sm drugačen, oz. mislijo, da je to slabo, je to njihov problem, 

ne moj.« Stičišče vseh sogovornikov je bila dilema udeleževanja aktivnosti zaradi 

obremenjevanja z govoricami in mnenji drugih. Tudi sogovornica iz druge fokusne 

skupine izpostavi, da se na jutranjo vadbo vozi z avtom, saj je doma iz sosednje vasi, 

kjer jutranje vadbe ni, pri tem pa zmoti marsikaterega soseda: »Jz sm recimo iz vasi tmle 

zdravn in se vozm ... Zdej si pa predstavlej, kaj govorijo ... Lej, usak dan gre pa se voz 

...« Dilema se kaže tudi v želji po novih aktivnostih, a hkrati neodzivnosti, ko se 

organizirajo: »Pol pa rečejo, da niso vedl ... Ja, kako ne, če je blo povsod povedano.« 

 

Eden izmed sogovornikov prve fokusne skupine poudari pomen lokalnega župnišča in 

njegov prispevek h kvalitetnejši starosti: »Jz bi omenu še ... Župnišče naše in sam 

župnik nardijo zlo velik za našo kakovost življenja.« Pomaga namreč pri organizaciji 

dogodkov za starostnike in k promociji Šole zdravja.  

 

Vsi sogovorniki so se strinjali in podali predloge, da je potrebno urediti kolesarske in 

sprehajalne poti ter dostopnost do bližnjega kopališča reke Krke: »Kar se mene tiče, 

mogle bi bit kolesarske poti ... Tud mogoče kakšne sprehajalne poti. Pa v tem smislu, 

gibanja ... Druženje skoz gibanje. Da se nekej počne.« Tudi sogovorniki iz druge 

fokusne skupine so se strinjali in dejali, da »ni urejenih kolesarskih poti – absolutno – 

to mi pogrešamo. Pa kakšne pešpoti ob Krki.« 

 

 Motivacija za vključevanje v izbran športni program 

 

VIDIK VADEČIH VIDIK VADITELJEV 

Druženje in socialni stiki Druženje  

Naložba v zdravje Skupinska dinamika 

Skrb drug za drugega Zdravje  

Občutek opore, varnosti in konsistence Občutek podpore  

Občutek sprejetosti in pomembnosti Univerzalnost programa 

Občutek »dobrodošlosti«  Brezplačnost programa 

Spontan potek programa Dejavniki lokacije, ure in trajanja 
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Dejavniki motivacije za vključevanje starostnikov v izbran športni program so iz 

njihovega vidika različni. V največji meri lahko motivacijo za vključevanje pripišemo 

druženju in socialnim stikom. Za marsikaterega posameznika je to edini čas v dnevu, 

ko odide od doma in se druži z vrstniki, tako pa dobi občutek sprejetosti in 

pomembnosti: »/…/ sigurn je to, da se podružmo pa da se nasmejemo ... Da mamo nek 

občutk, da smo sprejete ... Da se mal pohecamo pa pomenmo.« Skozi klepet in pogovor 

se razbremenijo, zaupajo svoje tegobe ostalim članom, tako pa vidijo, da težkih 

trenutkov ne preživljajo samo oni, ampak tudi ostali: »Tle prideš pa vidš ostale, mal 

poklepetamo, mal se pohecamo, nasmejemo, vsaka kakšno svojo tegobo pove pa se 

pomenmo. Pa je prec bulš. In več energije imam, k domov pridem …«  

 

Tudi vaditelji iz obeh fokusnih skupin se strinjajo, da starostniki (in oni sami) največ 

motivacije za vključevanje v program pridobijo iz druženja in pogovora, prav tako s tem 

zadovoljijo tudi potrebo po druženju in klepetu. »Tud mal se posmejemo. Pa podružmo. 

Usi smo tuk starejši, da ma vedno kdo o nečim za pojamrat pa pol podebatiramo pa se 

prec bolš počutmo. Pa se za taku nasmejemo, k ni use skp nč urednu ... Ampak nam je 

fajn. Pa veš, da nisi sam v tem.« Dejstvo je, da so bili vsi vaditelji najprej vadeči, zato, 

izhajajoč iz svojega položaja, še lažje prepoznajo dejavnike motivacije pri starostnikih, 

ki se v večji meri navezujejo tudi na njih same. Vaditelj iz prve fokusne skupine še 

potrdi: »Jz sm prepričan, da je v ... smislu rezultatov ankete družabnost še zmerej najbl 

bistven element.«  

 

Z druženjem in obiskovanjem jutranje vadbe se širijo tudi socialni stiki starostnikov, ki 

pripomorejo k večanju socialne mreže. Ta deluje varovalno in motivacijsko na več 

načinov. V vadečih starostnikih se kot pomemben del pojavljajo občutki sprejetosti, 

pomembnosti, pogrešljivosti, varnosti, opore in konsistence. Eden izmed 

sogovornikov pravi, da je »skupina tud nek element sigurnosti, namreč, če nekoga ne bo 

... neki dni zaporedoma, se začnemo pogovarjat ... Kaj pa je z njim, a je na dopustu, a je 

zbolu? In si potem med sabo to povemo. O tem govorim, k rečem element sigurnosti …« 

Vsak član skupine je pomemben, pogrešljiv del celote in »vsak od nas ima neko 

sigurnost, da bo ostala skupina slej ko prej povprašala, kaj pa je z njim.« Vaditelji 

druge fokusne skupine omenijo dejavnik podpore, prepoznajo, da jo starostniki v tem 

obdobju še posebej potrebujejo za vzpodbudo in lažje shajanje s težavami. »To je ful 

pomembno ... Da maš občutk, da nisi sam pa vidš, da je učasih tud drugim hudu.« 

 

Vadeča sogovornica je dejala, da je velik del motivacije zagotovo pomen 

»dobrodošlosti« in da si »pogrešljiv.« »Vsak je pomemben. Zdej se že tok poznamo, da 

vemo, kdo je kdaj na morju pa je logično, da ga takrat ni.« V primeru izostanka 

posameznikov, ki so vsakodnevno prisotni na vadbi, se udeleženci, tako vaditelji kot 

vadeči, začnejo spraševati o njegovi odsotnosti. Če večkrat zapored manjka, preverijo 

njegovo stanje ter ga obiščejo na domu, in sicer v primeru, da je posameznik zbolel: 

»Če pa nekdo izostane, k je po navadi vsak dan tam, se začnemo spraševat, ga 

pokličemo in obiščemo, če zboli.«  

 

Skupina deluje varovalno na več načinov, od tega, da preventivno skrbi za starostnike 

tako psihično kot fizično, do tega, da se vključuje tudi kurativno – z obiskovanjem 

starostnika in spremljanjem njegove situacije. Občutki opore in konsistence se pri 

sogovornikih navezujejo predvsem na pomen same skupine in njihovo vsakodnevno 

srečevanje. Sogovorniki vedo, da bo skupina tam vsako jutro, na istem mestu, ob isti 
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uri. Občutki opore so še vedno prisotni, tudi če se vadeči sogovornici ne uspe udeležiti 

vadbe zaradi obveznosti: »Vedno, vedno ena sredina posameznikov drži skupino, drugi 

mamo pa še druge obveznosti ... Jz mam eno okno pa jih pogledam in je tok lep občutek, 

da jih vidm pa so kot ena opora.«  

 

Vaditelji kot pomemben dejavnik motivacije izpostavijo skupinsko dinamiko, v katero 

spada vse zgoraj našteto in opisano: »Pa to, k sam enostavno ne moreš tko dobr nardit, 

k v skupini. Bl intenzivno je v skupini, bl kot da bi sam.« Tudi vadeči se strinjajo in 

pravijo, da na pamet poznajo že vse vaje, vendar sami doma ali na dopustu ne naredijo 

toliko kot v skupini. »Jz sm mela en mesec gips pa znam use vaje na pamet pa sm rekla, 

da bom doma ... Ampak nisem. Če sm šla vse vaje čez, sm jih spravla v 10 minutah in to 

je blo to.« 

 

Ena izmed pomembnih in nezanemarljivih dejavnikov motivacije obiskovanja izbranega 

programa je zdravje in s tem povezana potreba, da narediš nekaj zase in za svoje dobro 

počutje. »Nekej si uspel, nekej si zase naredu. Čist vn iz nezga okvira, k si doma ... To je 

sam zate, da se boš ti dobr počutu.« Vadeči sogovorniki dodajo, da vidijo obiskovanje 

jutranje vadbe predvsem kot »naložbo zase« in dober začetek v nov dan, prežet z 

energijo, ki jo dobijo v skupini. »Naložba zase ... U bistvu pravm, men je to začetek 

dneva.« Prav vsi vadeči so se strinjali, da imajo ponotranjeno obvezo do samega sebe 

po obiskovanju jutranje vadbe. Ena izmed sogovornic doda, da je to »nek notranji glas 

... Skorej že ena obveza,« medtem ko druga pravi, da »/…/ sam grem, nč ne razmišljam. 

Ena obveza je ratala ... Ja, taka pozitivna obveza.« Vadeči so ponotranjili obvezo po 

vlaganju truda in pridobivanju rezultatov, ki se kažejo tako v psihičnih kot v fizičnih 

spremembah. Te pa so same po sebi že dodaten dejavnik motivacije. Temu se 

pridružujejo vaditelji, ki prav tako menijo, da je zdravje pomemben dejavnik 

motivacije, še posebej, ko se začne stanje popravljati in izboljševati. S tem se zadovolji 

tudi potreba starostnikov po gibanju in prebujanju mišic: »Jz mislm, da tisti, k so mel 

težave ... so že vidl, da je tukej tud še zdravje. da se da še izbolšat stanje ... To so že 

rezultati ane.«  

 

Ne nazadnje je motivacija tudi zasnovanost program sama po sebi, saj ne zahteva 

obveze in ne izvaja pritiska na svoje člane, vse skupaj poteka sproščeno in to 

starostnikom ustreza: »Pa brez obveze si ... Če bi mi pasal pospat, bi tud pospala. 

Prideš, stopiš v krog ... Nimaš nobenga tazga občutka, če si zamudu, da bi te kdo grdo 

gledou ... Taka sproščenost. K prideš delaš, včas mi tud ne znese ... Takule smo. Kukr 

jih pride, jih pride ... Skupina je usak dan tm.« Sogovorniki namreč omenijo, da je 

obiskovanje jutranjih vadb včasih lahko zelo nepredvidljivo predvsem zaradi počutja, 

bolezni ali poškodb: »Pa še nekej je, če prideš prideš, če ne moreš, te pa ni ... Noben ne 

čekira, noben ne kluka. Prideš, prideš, če ne moreš ne moreš.« Marsikdaj se zjutraj ne 

počutijo zmožne za telovadbo, zato tisti dan ostanejo doma. Dejstvo, da jih program ne 

obvezuje nujnosti vsakodnevnega obiskovanja, jim tako doda še večjo motivacijo k 

udeleževanju: »Včasih ti je mal odveč pa k se zbudiš pa se mal slabo počutš, k te kej 

boli pa noge ne delajo ... Ampak na konc se vedno spravm in pol mi je vedno luštno.« 

Vaditelji prepoznajo še lokacijsko ustreznost programa, saj se ga starostniki lahko 

udeležujejo peš, tisti, ki imajo željo, pa se iz sosednje vasi pripeljejo tudi z avtom.  

Prepoznajo tudi ustreznost zgodnje jutranje ure, ustreznost trajanja vadbe, 

univerzalnost programa, da se ga lahko udeleži prav vsak in dela po svojih 

zmožnostih ter dejstvo, da je program brezplačen. Starostnikom veliko pomeni, da 

jutranja vadba ni za štirimi stenami, ampak na odprtem prostoru in svežem zraku. Poleg 
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tega jim jutranja ura in trajanje vadbe ustreza, saj tako dan začnejo napolnjeni z 

energijo, hkrati pa jim vadba ne odvzame preveč časa. »Zunaj je na zraku ... Nisi v 

zaprtem prostoru, ampak se nadihaš svežega zraka. Pa zjutraj je, lepo ob pol 8-ih 

vedno. Pa zastonj je, to je tud pomembno.« 

 

 Značilnosti vodenja skupine starostnikov 

 

Počutje v skupini  Odnos v skupini Tehnika izvajanja vaj 

»Izhajaš iz sebe.« na začetku vodenja prisotna 

trema 

Delaš počasi, da ostali 

dohajajo. 

soustvarjanje klime Nagovarjaš le celo skupino. Vadeči morajo posamezne 

vaje razumeti. 

pomen motivacije Ne izpostavljaš 

posameznikov. 

pravilna izvedba vaje 

 Vadeči opozorijo morebitne 

napake. 

potreba po razločnosti in 

tonu govora 

 

Pri sodelovanju vaditeljev s skupino starostnikov prepoznavam tri obširnejše tematike. 

Prva je dobro počutje v skupini, ki vaditeljem olajša vodenje, vadečim pa gibanje. 

Vaditelji obeh fokusnih skupin pravijo, da je najprej potrebno ustvariti dobro skupinsko 

klimo, zato pa rabiš pravilen pristop, kar za vaditelje pomeni, da »izhajaš iz sebe«. »Jz 

mislm, da morš eno tako klimo ustvart, da dobr telovadš, pristop tak taprav ... Pač, usak 

iz sebe izhaja in proba skoz to motivirat.« Motivacija je pomemben dejavnik odnosa 

vaditelj : vadeči in se prepleta skozi vse tri tematike. Motivacijo lahko posameznik zelo 

hitro izgubi, če vaje ne razume ali je ne zna izvesti in ga na koncu vaditelj zaradi tega še 

izpostavi pred celo skupino. »Ja ne smemo izpostavt, predstavlej si, bi rekla: »Lojzka ti 

pa ne delaš prou, delej taku pa taku,« jo drug dan sigurn ne bo na telovadbo. To pa ni 

naš namen.« Posameznega vadečega, ki vajo izvaja nepravilno, vaditelj ne opozori 

direktno, ga ne izpostavlja, ampak nagovori celo skupino še enkrat, in sicer z navodili 

pravilnega izvajanja vaje. »Direkt osebe ne smem opozorit pa ga izpostavt ... Ti lahko 

opozoriš celo skupino in še enkrat nazorno pokažeš, prikažeš, kako se vaja pravilno 

izvaja ... Če on hoče, pač sliš, če ne, pa ne. Izpostavit pa ne smeš.«  

Prav zato vaditelji poudarjajo tudi pomembnost razumevanja vaj. Vsako vajo počasi 

pokažejo in obenem povedo, kakšni so pravi gibi za izvedbo ter katere mišice so pri 

izvedbi aktivne. Vaje mora vadeči razumeti in jih pravilno izvajati za njegovo 

optimalno sodelovanje pri vadbi. »Men se zdi zlo pomembno, da ljudje razumejo, zakaj 

se katera vaja dela. S tem jih hkrati motiviraš, da delajo in skušajo vajo pravilno delat. 

Če ve, da neko vajo dela za gibljivost komolca, jo bo pravilno delal.« Prav tako mora 

biti tempo vadbe tak, da ga večina dohaja. Nezanemarljivo je tudi dejstvo razločnosti 

govora in tona glasu, saj je potrebno, da starostnik navodila in vajo dobro sliši, sicer je 

ne bo mogel dobro izvesti. »Moraš pa tko povedat, da si razločno use pojasnu pa da te 

slišjo ane. Zdej smo že navajene drugač in če jz kakšno vajo po nesreč spustim, te že 

drugi popravjo. Moraš pa štet ... da prideš z vajami čez pol ure.« 
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 Predlogi dopolnitve programa 

 

VADEČIH VADITELJEV 

Program naj ostane nespremenjen. Program naj ostane brez sprememb. 

 

 

Glede predlogov dopolnitve programa Šola zdravja, da bi še bolj izhajal iz potreb 

starostnikov in tako še bolj pripomogel k njihovi kvaliteti življenja, so si bili 

intervjuvani vadeči starostniki in vaditelji enotni. Obe skupini menita, da dopolnitev 

programa ni potrebna, saj jim program ustreza. Sogovornica v skupini vadečih pravi: 

»Nič ne bi (spremenila), hodmo na izlete, rojstne dneve praznujemo, dolžina same 

vadbe nam je ušeč ...« Druga sogovornica skupine vaditeljev dodaja, da ji je »najbl 

lepo, k vse tok spontano teče, u bistvu nekak ... Usak zase je zadovoln no. Jz bi tko rekla. 

Vsak se lahko udeleži ... Tud mlajši.« Kot pravi eden izmed vaditeljev je »program 

narjen po meri useh, ampak pač ... Po spletu okoliščin večina ljudi ob pol osmih zjutraj 

nima časa pridt, k so po službah, zato je večina skupine sestavljene iz starostnikov.« V 

svoje vrste lepo sprejmejo tudi morebitne goste: »Vedno so vsi vabljeni,« in tudi sami 

se radi odpravijo na obiske k sosednjim skupinam, organizirajo regijska srečanja ter 

letno srečanje v Piranu, kjer se zberejo prav vse slovenske skupine. Eden od vaditeljev 

pripoveduje: »S šole kdaj pripeljejo skupino in tko naprej ... Mi tud hodmo na obiske, 

občasno ... Zdele smo mel, kakšn mesc nazaj, regijsko srečanje v Mostu na Soči, kjer se 

pač skupine dobijo ... Enkrat na leto mamo skupno srečanje skupin cele Slovenije, 

vedno je v Piranu to. Je res fascinantno videt ... Tisoč oranževcev na Tartiniju, k vsi na 

enkrat telovadmo ... To je ena taka energijska moč ... Nepopisno.« Na moje vprašanje še 

odgovori, da »vedno se da še kaj (izboljšat), sam jaz nevem kaj, zaenkrat nč.« Ena 

izmed vadečih starostnic za konec izrazi željo: »Jz sam želim, da bi se jih več prjavlo, 

da bi jih več hodil, da bi spoznal, da je to res u redu ... Še vedno marsikdo misl, da je to 

brezveze ... Da sam zatu hodmo, da nas ljudje vidjo, ampak tu ni res. To, da je treba, da 

ljudje probajo pa da se odločjo pa začnejo hodt. Je res u redu.« 

 

10.2. Interpretacija glede na raziskovalna vprašanja 

 

V sledečem poglavju odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja, in sicer na 

osnovi pridobljenih rezultatov v postopku vsebinske analize in opredeljenih kategorij ter 

z navezovanjem na teoretska spoznanja iz literature. Zaradi povezanosti teme in 

odgovorov sodelujočih bom na 1. in 2. raziskovalno vprašanje odgovarila skupaj. 

V zaključku poglavja podajam tudi lastno refleksijo, narejeno po izvedbi fokusnih 

intervjujev, s čimer sem reflektirala lastno udeleženost v raziskovanju. 

 

 

SRV1: Katere vidike in dejavnike starostniki, udeleženi v raziskavi, pri sebi in v 

okolju izpostavijo kot pomembne za vzdrževanje fizične aktivnosti in kakovosti 

življenja v obdobju starosti? 

SRV2: Kako udeleženi starostniki v raziskavi opisujejo pomen in skrb za svojo 

fizično aktivnost ter kakovost svojega življenja v starosti? Katere okoliščine, 

pogoje in potrebe pri tem izpostavijo? Kakšno ponudbo programov za 

spodbujanje oz. vzdrževanje fizične aktivnosti starostniki poznajo v svojem okolju 

in kako jo ocenjujejo glede na svoje potrebe? Kakšni so njihovi predlogi za 

dopolnitev obstoječe ponudbe v okolju, v katerem živijo? 



48 

 

 

Kakovostna starost za intervjuvane sogovornike pomeni skupek dejavnikov, ki vplivajo 

na življenje, posebej omenijo družino, prijatelje in zdravje. Serber in Rochelle (2010) 

pravita, da se kakovost življenja nanaša na vrednote, pomen in smisel življenja. Je pa 

kakovost življenja obsežno in zelo kompleksno področje proučevanja in edino, o čemer 

so si strokovnjaki enotni, je, da univerzalna definicija kakovosti življenja ne obstaja 

(Lah, Pahor in Hlebec, 2008). Ramovš (2003) dodaja, da se kakovost življenja meri po 

tem, koliko in v kakšni medsebojni skladnosti so zadovoljene vse posameznikove 

potrebe. Še tako dobro zadovoljevanje nekaterih potreb ob zanemarjanju drugih 

pomembnih potreb povzroča življenjske motnje, lahko pa izniči vse zadovoljstvo 

obstoječe zadovoljitve. Čas se je v odgovorih starostnikov pojavljal kot eden izmed 

dejavnikov in potreb kakovostne starosti. Iz pogovorov v obeh fokusnih intervjujih je 

razvidna potreba po času zase, za svoje aktivnosti in za svoje bližnje. Obenem se 

starostniki zavedajo, da jim zaradi počasnih korakov čas sedaj mine hitreje kot v mladih 

letih, posledično jim, tudi zaradi vrste različnih aktivnosti, časa nemalokrat primanjkuje. 

Kot pravi Sakelšek (2007), imeti čas zase in za tiste, s katerimi se želimo družiti, je 

pogoj za ohranjanje psihofizičnega ravnotežja in uspešnega delovanja tudi na drugih 

življenjskih področjih. Požarnik (1981, v Boštjančič in Bečič, 2014) pravi, da prosti 

dnevi starostnikom le redko prinesejo zadovoljstvo, ki ga pričakujejo od prostega časa. 

Namesto da bi bili brezskrbni in ga izkoristili za zabavo, je prosti čas v starosti pogosto 

izvor dolgočasja, nemira, skrbi, obupa in osamljenosti. Sakelšek (2007) dodaja, da na 

izrabo prostega časa odločilno vpliva posameznikov optimizem, zadovoljstvo z 

življenjem in zavedanje, da starost ni ovira. Prosti čas naj bi bil skupek svobodnih in 

neobveznih človekovih dejavnosti. Rezultati moje raziskave so pokazali, da vsi 

intervjuvanci čas zase in svoj prosti čas izjemno cenijo in v njem uživajo, dobra 

polovica skupine najraje svoj čas nameni vnukom in družini, medtem ko druga polovica 

prijateljem ter druženju z njimi.  

 

Kot dejavnik kakovostnega življenja so starostniki izpostavili tudi socialne odnose. 

Eden najpomembnejših socialnih odnosov je odnos z družino, ki ima pomembno vlogo, 

saj staremu človeku pomaga ohraniti socialno vlogo in občutek pomembnosti (Požarnik, 

1981). Večina sogovornikov po upokojitvi več časa namenja svoji družini, predvsem 

vnukom. Varstvo vnukov je pomembno in koristno ne samo za okolico (družino), 

temveč tudi za ohranjanje njihovega zadovoljstva in občutka kakovosti življenja 

(Domanjko in Pahor, 2009). Sogovorniki pripovedujejo tudi o pomembnosti družinskih 

ritualov, predvsem o pomenu nedeljskega kosila, kjer se zbere celotna družina. Pri tem 

poudarijo pomen skupnega obroka kot obreda in pomen pogovora, kjer poklepetajo o 

preteklem tednu in aktualnih zadevah. Fiese (2011, v Smit, 2002) pravi, da družinski 

rituali vzdržujejo pomembne interakcije in kontakt med tistimi, ki v teh ritualih 

sodelujejo. Campbell in Ponzetti (2007) še dodajata, da rituali v družini ustvarjajo 

solidarnost med njenimi člani, vplivajo na občutje intimne predanosti, utrjujejo vezi 

med različnimi generacijami v eni družini in omogočajo prostor, kjer se znotraj družine 

lahko delijo prepričanja in vrednote. Sogovornikom je pomembno tudi prenašanje teh 

ritualov na mlajše generacije. Namreč, ena izmed intervjuvank je izrazila željo po tem, 

da njeni vnuki vidijo, kaj pomeni pravo nedeljsko kosilo. Mlajši člani v družini imajo 

tako možnost učenja na podlagi prenosa izkušenj starejših. V tem sodelovanju med 

generacijami pride do izraza pravilo, da ima vsaka generacija več nečesa, kar drugi 

primanjkuje (Berdajs, 2018). Morda lahko sklepamo, da imajo prav starostniki s 

postavljanjem in vzdrževanjem ritualov pomembno vlogo pri ohranitvi kohezivnosti 

družine. Sodobne družine se namreč zaradi številnih obveznosti srečujejo s 
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pomanjkanjem časa in se le stežka organizirajo, posledično imajo starostniki pomembno 

vlogo, ko vlagajo veselje, čas in trud za ohranjanje skupnih obredov ter s tem 

pripomorejo k večji povezanosti družine. 

 

Poleg preživljanja časa z družino in pomembnosti družinskih ritualov je večjemu delu 

intervjuvanih starostnikov za kvaliteto življenja zelo pomembna tudi družinska podpora. 

Z odobravanjem družine in njihovo podporo lahko v aktivnostih bolj uživajo. Čačinovič 

Vogrinčič (2000) pravi, da starostniki v podpori družine prepoznajo izkušnjo vezanosti, 

pripadnosti in spoštovanja. Medtem ko je večina sogovornikov mnenja, da je podpora 

družine nujna, je ena izmed intervjuvank omenila, da je potrebno v vsakem primeru 

uresničiti svoje želje, zadane cilje in biti dovolj samostojen, da se upreš družini, če ta 

tvoje odločitve ne podpira. Ta upor uporabiš kot motivacijo za doseganje zadanega 

cilja. Drugi, manjši del sogovornikov je mnenja, da se je na družino potrebno čim manj 

zanašati in da jih ne smemo obremenjevati s problemi, saj imajo dovolj svojih. Vendar 

sta podpora in pomoč ob nakopičenosti problemov pomembni, saj lahko prav ta v 

povezavi z osamljenostjo šibi odpornost in vodi k utrujenosti od problemov. Pomoč in 

podpora družine lahko zmanjšata občutek osamljenosti in prispevata h krepitvi 

odpornosti (Mešl in Kodele, 2016). Kot lahko sklepamo, je družina pomemben 

podporni dejavnik v življenju starostnika. S svojo podporo starostnika varuje in mu 

odpira vrata v primeru potrebe po pomoči. Posledično družina pomaga ohranjati 

njegovo samostojnost. 

 

Kot rečeno, sta za kakovostno starost zagotovo pomembna zgoraj omenjena, 

povezujoča se dejavnika, samostojnost in potreba po pomoči. Starostnikom je 

pomembno, da lahko poskrbijo zase (gredo sami v trgovino, na vrt ...), opravljajo 

vsakodnevna opravila in da niso odvisni od drugih. Kot pravita Pahor in Domajnko 

(2009) sta skrb zase in za lastno gospodinjstvo pomembni komponenti samostojnosti. 

Ena izmed sogovornic je dejala, da v samostojnosti vidi smisel življenja. Kristovič 

(2013) pa pravi, da je prav odkrivanje življenjskih nalog, ki jih življenje postavlja pred 

vsakega posameznika, edinstvenost in specifičnost smisla življenja. Vidimo lahko, da je 

za intervjuvance samostojnost ena izmed teh nalog, ki jim daje smisel in posledično 

motivacijo, da samostojnost čim dlje ohranjajo ter se za njeno ohranitev potrudijo.  

 

Starostniki, vključeni v raziskavo, še vedno ohranjajo svojo samostojnost, vendar v 

primeru potrebe pomoči, to prejmejo in jo cenijo. Poudarijo predvsem pomen 

medsebojne pomoči, jaz zate – ti zame. Zavedajo se, da bo s staranjem začela upadati 

njihova moč (samostojnost) in naraščala potreba po pomoči in oskrbi (odvisnost). 

Družinski oskrbovalci so najpogostejši in najpomembnejši izvajalci oskrbe starejših 

(Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Grant in Nolan (1993, v prav tam) sta opredelila tri 

skupine pozitivnih učinkov, ki jih ima vloga oskrbovalca na družinske člane. Prva 

skupina je zadovoljstvo, ki izhaja iz odnosa med oskrbovalcem in starejšim ter se 

navezuje na altruizem, vzajemnost. Druga je zadovoljstvo, ki izhaja iz pozitivne vloge 

oskrbovalca in ob tem njegovega občuteka koristnosti, tretja skupina pa predstavlja 

zadovoljstvo izogibanja posledicam, ki bi lahko doletele starostnika brez prejema 

kakovostne oskrbe. Hlebec, Nagode in Hrast (2014) pravijo, da v primeru, da otrok ni 

ali ne morejo izvajati oskrbe, le-te lahko nadomestijo drugi družinski člani, sosedje in 

prijatelji (Hlebec, Nagode in Hrast, 2014).  

 

Prav prijatelji so eni izmed pomembnih socialnih stikov intervjuvanih starostnikov. 

Sogovorniki poudarjajo pomembnost in potrebo po druženju s prijatelji, po širjenju 
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socialne mreže in navezovanju novih stikov ter vzdrževanju dosedanjih prijateljstev. Za 

večino ljudi v vseh starostnih obdobjih so dobri socialni odnosi zelo pomembni, saj je 

od njih največkrat odvisno posameznikovo počutje. Za starostnike je bolj kot kvantiteta 

pomembna predvsem kvaliteta medosebnih odnosov (Pihlar, 2010). Sogovornikom 

prijateljstvo vzbuja občutje povezanosti in opore. Pahor, Domanjko in Hlebec (2009) 

pravijo, da je pomembna zlasti stalna socialna opora, ki posamezniku omogoča tudi 

občutek pripadnosti in intimnosti. Intervjuvani starostniki so v nadaljevanju poudarili 

pomen spoznavanja drugačnih ljudi, pomen izmenjavanja mnenj in koristnih nasvetov, 

pomen prijateljstva kot opornega sistema in občutek, da imaš nekoga, na katerega se 

lahko zaneseš. Kogoj (2004) pravi, da bodo starostniki lahko živeli zadovoljno, dokler 

imajo ohranjene socialne stike, ki jim omogočajo občutek varnosti. Daljše življenje 

namreč omogoča ljudem, da dočakajo starost in jo tudi polno živijo, pri tem imajo 

trajnejši socialni stiki pomembno vlogo, tako da odnos postaja privlačen, zanimiv in 

vzpodbuja k njegovemu ohranjanju (Kobentar, 2008). Poudarek so sogovorniki 

namenili vrstniškim stikom z namenom primerjanja življenjskih poti, vrednotenja in 

zgledovanja. Zavedajo se, da se je za vzdrževanje prijateljstva potrebno potruditi in ga 

gojiti. Vsi sogovorniki pri vzdrževanju stikov uporabljajo telefonske klice, manjšina pa 

družabna omrežja.  

 

Sogovorniki so omenili tudi pomen širjenja socialne mreže. Največ novih poznanstev so 

pridobili prav z vključitvijo v program Šola zdravja, veliko jih pridobijo ob obiskovanju 

bolnišnic. Prav aktivna participacija starejših pri ohranjanju in vzpostavljanju socialnih 

odnosov ter pozitivna življenjska perspektiva predstavljata navkljub nekaterim 

pomembnim izgubam in omejitvam trden temelj za ohranjanje zadovoljstva v življenju 

(Kobentar, 2008). Kristanič (2005, v Berdajs, 2018) še poudarja, da mora vpetost v 

socialno omrežje in ohranjanje stikov vsak posameznik načrtovati in tovrstne aktivnosti 

izvajati skozi celotno življenjsko obdobje. Pri sogovornici je bila upokojitev tisto 

obdobje, kjer je še posebej začutila potrebo po stiku s prijateljicami. Zaradi večje 

količine časa je narasla tudi želja po druženju. 

 

Upokojitev sama po sebi odpira tudi druge vidike kakovosti življenja v starosti. Eden 

izmed pomembnejših je finančno stanje. Kakovost staranja je zelo odvisna od 

materialne preskrbljenosti posameznega človeka (Saražin Klemenčič, 2013). Vsi 

intervjuvani starostniki so finančno samostojni, vendar omenijo, da je bila po upokojitvi 

prilagoditev na novo višino mesečnega dohodka težka. Zabukovec (2013) pravi, da je v 

vsakdanjem življenju pomembno imeti dovolj materialnih sredstev, da bi človek lahko 

normalno živel in preživel. Seveda so potrebe in želje ljudi zelo različne in v veliki meri 

odvisne od tega, kaj si nekdo glede na višino dohodka lahko privošči. Po mnenju 

sogovornikov je olajševalna okoliščina zagotovo življenje na deželi in delo na vrtu, kar 

pomeni samostojno pridelavo hrane in prihranek pri kupovanju v trgovini. V okviru 

življenja na deželi starostniki cenijo stik z naravo, življenje blizu nje in prijazne ljudi. 

Pomembno jim je, da živijo raznoliko in se udejstvujejo na različnih življenjskih 

področjih, od umetnosti, kulture do športa. Kot pravi Höpflinger (2012) je starost lahko 

tudi obdobje, v katerem obstajajo nove možnosti in v katerem se lahko lotimo doslej 

zanemarjenih dejavnosti.  

 

Za kakovostno življenje so izjemno pomembne tudi posameznikove vrednote. Te so 

gibala, ki delujejo kot privlačne sile in na podlagi katerih ljudje usmerjajo svoja 

življenja. So ključni povezovalni element med motivacijo posameznika na eni strani ter 

zahtevami družbe na drugi (Starc, 2013). Kot najpomembnejše vrednote so v prvi 
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fokusni skupini sogovorniki omenili zdravje, veselje, notranji mir, veliko načrtov, 

poštenost, srečo in finančno samostojnost. V drugi fokusni skupini je bilo, poleg zgoraj 

naštetih, več poudarka na stremljenju za moralno etičnimi načeli, pozitivnimi čustvi do 

sebe in na močni osebnosti. Kot je v obširnih raziskavah ugotovil Janek Musek s 

sodelavci (Musek, 1993, 2000), se vrednote s starostjo spreminjajo. Manjša se 

pomembnost dionizičnih vrednot (povezane s storilnostjo, uveljavljanjem, užitkom ...), 

pomembnost apolonskih vrednot pa narašča (povezane so z moralnimi normami in 

osebno oziroma duhovno rastjo) (Starc, 2013). Kot pravi Pečjak (2001), se starejši 

ljudje čedalje bolj zanimajo za eksistenčna in duhovna vprašanja, sprašujejo se o smislu 

življenja in smrti, kar je povezano z njihovo zmanjšano socialno vlogo, kratko 

prihodnostjo in pričakovanjem konca. Zato je zelo pomembno, da pri delu s starostniki 

(kot socialni pedagogi ali kot skrbniki) izhajamo iz starostnika in njegovih potreb, ga 

vključujemo v socialne mreže, aktivnosti ter mu posledično pomagamo pri iskanju 

smisla oziroma kvaliteti življenja. Tudi Ramovš (2000) pravi, da star človek, ki ne 

doživlja smisla svoje starosti, ostane brez energije za opravljanje številnih nalog, ki bi 

jih sicer zmogel, in za kljubovanje starostnim težavam. Ena izmed možnosti je zagotovo 

vključitev starostnika v program fizične aktivnosti. Tovrstna dejavnost se namreč 

odraža na starostnikovem dobrem fizičnem in psihičnem počutju pa tudi na duševnosti 

in na duhovnem ustroju. Posledično so ljudje v pozni starosti bolj vitalni, radoživi, 

veselijo se življenja in dolgo ostanejo samostojni (Berčič, 2012). 

 

Tudi po mnenju sogovornikov je gibanje eden izmed dejavnikov, vrednot in potreb, ki 

močno vpliva na kakovost življenja in je nujen del pri skrbi za boljšo fizično aktivnost. 

Pomen gibanja vidijo predvsem v lažjem opravljanju vsakodnevnih opravil, lažji skrbi 

zase in za vnuke in pri lažjem delu na polju oziroma okoli hiše. Redna fizična aktivnost 

ima namreč pomembno vlogo pri upočasnjevanju upadanja fizioloških funkcij in 

preprečevanju številnih bolezni (Petavs, 2008).  

 

Redno telesno udejstvovanje in ukvarjanje z rekreativnim športom danes uvrščamo med 

pomembne sestavine zdravega življenjskega sloga starejših ljudi. Odsotnost ali 

pomanjkanje gibanja vodi k številnim degenerativnim obolenjem, slabitvi osnovnih 

življenjskih funkcij in k prezgodnjemu staranju (Berčič, 2005). Da se starostniki sploh 

lahko udeležujejo ustreznih programov fizične aktivnosti, je potrebno spodbujajoče 

okolje, ki ponuja programe, izhajajoče iz potreb posameznikov. Ramovš (2003) dodaja, 

da čim večja je ponudba dobrih športnih in rekreativnih programov v skupnosti, tem 

bolj se uveljavlja miselnost, da je gibanje velika naložba skozi vse življenje, v starosti 

nič manj kot v mladosti. Na tem mestu se pojavlja dilema, v kolikšni meri se okolje 

sploh odziva na potrebe starostnikov. Pri intervjuvanih starostnikih opazimo dva pola. 

Prvi, številčnejši pol, trdno zanika, da okolje poskrbi za njihove potrebe. Toda drugi, 

manjšinski pol, pravi, da drugega kot Šole zdravja in Svete maše niti ne potrebujejo, 

vendar se ob razvijanju pogovora sogovornice strinjajo, da se drugih programov ne 

udeležujejo, ker jim ne ustrezajo. To pa zato, ker ne ustrezajo njihovim potrebam. Torej, 

lahko skladno zaključimo, da okolje ne izhaja in ne poskrbi za potrebe starejših glede 

fizične aktivnosti in posledično boljše kvalitete življenja.  

 

Sprašujem se tudi, s kakšnimi programi okolje skrbi za njihovo fizično aktivnost in 

kvaliteto življenja. Starostniki prve fokusne skupine (Zagradec) v svojem okolju poleg 

Šole zdravja prepoznajo naslednjo ponudbo programov: gledališki krožek, pevski zbor 

in telovadbo za starostnike, ki se odvija v osnovni šoli. Naštetih programov se 

starostniki ne udeležujejo, ena izmed sogovornic je še posebej poudarila, da se 
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telovadbe ne udeležuje, ker je v poznih popoldanskih urah, za štirimi stenami in ker ni 

na svežem zraku. Tudi druga fokusna skupina (Žužemberk) omeni upokojensko 

telovadbo, ki je nobena izmed sogovornic ne more obiskovati, saj je preveč intenzivna. 

Poleg telovadbe imajo v ponudbi pohodništvo, pikado, ribištvo, kegljanje, streljanje in 

šah. Druga sogovornica je izpostavila, da pogreša več izbire in posodobljene, 

modernizirane programe, saj si želi preizkusiti nove stvari in imeti še več priložnosti za 

druženje. Tudi v svetovni raziskavi SZO (WHO, 2007 v Valenčak, 2013) so starostniki 

v večini izpostavili, da bi njihovo okolje moralo imeti bolj pestro ponudbo dejavnosti. 

Predlagajo več in bolj raznolike aktivnosti, ki bi potekale blizu njihovih domov in bi jih 

bolj povezale znotraj skupnosti ter z drugimi starostnimi skupinami. Sklepamo lahko, da 

bo v okolju potrebno narediti sodobnejšo, raznovrstno ponudbo programov, ki bo bolj 

ustrezala specifičnim potrebam starejših, se na njih odzivala, jih vključevala in 

povezovala ter jim omogočala aktivno preživljanje časa in kakovostnejšo starost.  

 

Vsi sogovorniki so se strinjali in podali predloge, da je potrebno urediti kolesarske in 

sprehajalne poti ter dostopnost do bližnjega kopališča reke Krke. Povezanost z lokalno 

skupnostjo ima pozitivne učinke. Dolgoročna zagotovitev kakovosti življenja 

starostnikov je možna s pomočjo starostnikom naklonjene družbene klime, slednja 

temelji na izkazovanju spoštovanja in razumevanja potreb, ki jih to življenjsko obdobje 

prinaša (Pap, Habjanič in Belović, 2015). 

 

 

SRV3: Kateri dejavniki starostnike motivirajo, da se vključujejo v izbran športni 

program in kaj po mnenju vaditeljev motivira starostnike za vključevanje v izbran 

športni program? Kako izbran športni program upošteva, izhaja in se prilagaja 

potrebam starostnikov? Kako se je fizična aktivnost in kakovost njihovega 

vsakdanjega življenja spremenila po vključenosti v izbran športni program? 

 

Tako intervjuvani vadeči kot vaditelji se strinjajo, da je najpogostejši dejavnik, ki 

starostnike motivira za obiskovanje jutranje vadbe, socialna interakcija in druženje. Kot 

pravi Iso-Hola (1980, v Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001), je socialna interakcija 

eden izmed najpomembnejših razlogov udeležbe rekreativnih aktivnosti. S tem se 

strinjajo tudi avtorji Phillips, Schneider in Mercer (2004), ki pravijo, da organizirane 

oblike fizične dejavnosti nudijo socializacijo, slednja je ključni motivacijski dejavnik. 

Sogovorniki poudarijo potrebo in pomen druženja, pogovora, smeha in občutka 

sprejetosti. Socialna vključenost je za posameznika namreč eksistenčnega pomena 

(Zrim Martinjak, 2004). Prav z druženjem in večanjem socialnih stikov se posledično 

veča tudi socialna mreža posameznika in njegova motivacija za vključevanje v program 

fizične aktivnosti. Socialna mreža ima pomembno dimenzijo dajanja socialne podpore 

na različnih ravneh: emocionalni, informacijski, materialni in instrumentalni (Dragoš, 

2000). Emocionalna opora je tista, ki iz pogovorov s starostniki izstopa. Govorijo o 

zadovoljenem občutku sprejetosti in »dobrodošlosti«, občutku pomembnosti in 

pogrešljivosti, občutku varnosti in opore ter občutku konsistence. Takšni izrazi bližine 

vzbujajo v prejemniku emocionalne opore občutek lastne vrednosti in intimne 

povezanosti z drugimi (Šadl in Hlebec, 2004). Na tem mestu naj izpostavim primer iz 

delujoče skupine v Zagradcu. Člani so med seboj tako povezani, da jim večkratni 

zaporedni in nepredviden izostanek rednega člana vzbudi skrbi. Med sabo se 

posvetujejo o morebitnih informacijah in če nihče izmed njih ne ve, kaj se z odsotnim 

dogaja, obiščejo starostnika na domu ali vzpostavijo stik z domačimi. Šadl in Hlebec 

(2004) še dodajata, da bolj ko so posamezniki vključeni v odnos, odzivni na psihološke 
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težave drug drugega, bolj ko razumejo drug drugega in si v tem pogledu pomagajo, 

močnejša je (emocionalna) solidarnost med njimi. 

Poleg pomena socialne interakcije, druženja in emocionalne podpore je pomemben 

dejavnik motivacije starostnikov zdravje in skrb zanj. Takega mnenja so tudi vaditelji. 

Vadeči sogovorniki v sklopu zdravja poudarjajo predvsem potrebo, da narediš nekaj 

zase, za svoje dobro počutje, na fizično dejavnost pa gledajo kot na naložbo v 

prihodnost. Vadeči torej prepoznajo pomen preventive. Kot pravijo Blenkuš idr. (2010) 

telesna dejavnost deluje tudi kot varovalni dejavnik, saj krepi mišice, vpliva na zdravje 

kosti, vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju 

stresa in depresije, pomaga pri povečevanju samozavesti ter vpliva na kvaliteto spanca. 

Starostniki največ pozornosti namenijo preventivi zaradi možnosti padca, ta je po 

njihovem mnenju v teh letih lahko usoden. Starostne spremembe mišic namreč vplivajo 

na funkcijsko zmogljivost, gibljivost in kakovost življenja starejših ljudi. S starostjo 

pride do zmanjšanja mišične mase, nalaganja maščobnega tkiva in zmanjšanja mišične 

moči. Z leti se zmanjša tudi gibljivost sklepov, kar lahko resno vpliva na 

posameznikove vsakodnevne aktivnosti in mobilnost (Grizold, 2010). Kot pravi 

Neubauer (2010) imajo padci mnogo vzrokov. Najpogostejši so težave s hojo in 

ravnotežjem, nevrološke in mišično-kostne težave, jemanje zdravil, ki vplivajo na 

ravnotežje, okvare mišljenja in spomina, okvare vida in nevarnosti v okolju.  

 

Intervjuvani vadeči so ponotranjili obvezo po vlaganju truda in pridobivanju rezultatov, 

ki se kažejo tako v psihičnih kot v fizičnih spremembah po začetku rednega obiskovanja 

jutranje vadbe. Te pa so same po sebi še dodaten dejavnik motivacije. Kot pravijo 

Gerževič idr. (2014) je izjemno pomembno, da tudi v tretjem življenjskem obdobju 

poskrbimo za dobro psiho-fizično počutje, tako da vzdržujemo ali morebiti celo 

izboljšujemo svoje gibalne, funkcionalne in miselne sposobnosti ter s sočasnim 

uživanjem uravnotežene prehrane poskrbimo za zdravo, srečno in aktivno ter neodvisno 

staranje. 

Če se najprej ozremo na fizično področje, starostniki poročajo o lažjem izvajanju vaj pri 

jutranji vadbi, govorijo o večji vzdržljivosti, napredku v gibljivosti, koordinaciji, moči 

in v prenehanju telesnih bolečin. Tu naj omenim primer sogovornice, ko so ji zdravniki 

omenjali potrebo po operaciji roke, preden se je začela udeleževati jutranjih vadb. Po 

vključitvi v program in rednem obiskovanju le-tega, se je stanje tako izboljšalo, da nima 

več nobenih težav. Berčič (2005) dodaja, da čeprav je usihanje telesnih funkcij med 

staranjem posledica številnih dejavnikov, je vendarle precejšen del tega usihanja 

mogoče preprečiti in v nekaterih primerih telo celo vrniti v prvotno stanje z zgodnjim 

odkrivanjem pomanjkljivosti in s primernim posredovanjem, ki sloni na redni telesni 

aktivnosti in sproščujočem ukvarjanju s priljubljenim športom. Telesna dejavnost ne 

vpliva samo na naše telo in fizično zmogljivost, temveč ima blagodejne posledice tudi 

na psihično zdravje. Leskošek (2006, v Pečjak, 2007) pravi, da s starostjo oslabi 

osebnostna poteza »zaupanje vase«, kar vpliva na povečano emocionalno občutljivost, 

labilnost, depresivnost in psihološko ranljivost. Prav fizična aktivnost pri intervjuvanih 

posameznikih vzbuja pozitivne notranje občutke, kot so občutki uspeha, zmage, 

občutek, da si nekaj naredil zase, občutek, da si nekaj vložil vase ter občutke 

samozavesti in sproščenosti.  

Intervjuvanci poročajo tudi o višanju samopodobe, ki se gradi skozi redno fizično 

udejstvovanje. Kot pravi Berčič (2005) nam fizična aktivnost daje občutek, da smo z 

lastnim trudom in z lastnim prizadevanjem napravili nekaj koristnega zase, to pa je 

zagotovo pozitivna izkušnja, ki lahko pomembno pripomore k samozaupanju in 
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samospoštovanju ter pomaga pri obvladovanju poznejših stresov in obremenitev. Poleg 

tega se ravno v stresnih situacijah potreba po druženju izkaže za odločilno pri 

premagovanju negativnih občutkov (Černigoj Sadar, 2002). Starostniki namreč v tem 

obdobju doživljajo veliko sprememb, od upokojitve do raznih izgub, in posledično 

dajejo velik pomen fizični aktivnosti tudi za zbistritev svojih misli. Telesna dejavnost ne 

le obremenjuje organizem, marveč ga tudi sprošča (Berčič, 2005). Starostniki še dodajo, 

da v jutranji vadbi Šole zdravja pridobijo energijo za boljši začetek dneva, ki je poln 

zanosa, motivacije za delo, druženja in veselja. Kot pravi Petavs (2008) fizična 

aktivnost vodi k boljšemu psihičnemu počutju, povečuje raven energije, nudi 

zadovoljstvo in užitek. Učinkovito zmanjšuje stres, sprošča vsakdanje psihične 

obremenitve in napetosti ter preprečuje pojav depresije in anksioznosti. Zvišuje možnost 

za delo, ohranja kognitivno delovanje in podaljšuje obdobje življenjske neodvisnosti in 

samooskrbe. 

 

Ne nazadnje sogovornikom motivacijsko deluje tudi program sam po sebi, saj ni 

obvezen, ne izvaja pritiska na člane in poteka sproščeno. Vaditelji še prepoznajo 

komponento brezplačnosti programa, ki pripomore k večji udeležbi. Kot pravi Valenčak 

(2013), dejavnosti, ki so zastonj ali vsaj cenovno dosegljive širši populaciji starejših, 

povečujejo udeležbo. Starostnikom to ustreza predvsem zato, ker se zjutraj marsikdaj ne 

počutijo zmožne za telovadbo, zato tisti dan ostanejo doma. Dejstvo, da jih program ne 

obvezuje nujnosti vsakodnevnega obiskovanja, jim doda še večjo motivacijo k 

udeleževanju. 

 

Torej lahko sklepamo, da starostnike najbolj motivirajo socialni stiki, ki jim poleg 

druženja nudijo emocionalno oporo, slednjo pa posameznik v starosti še posebno 

potrebuje. Zaradi hitrega tempa sodobnega časa ima le malokdo v družini in okolici 

dovolj kvalitetnega časa, ki bi starostniku nudil socialno oporo in znotraj nje predvsem 

emocionalno oporo. Prav tako se zavedajo pomena fizične aktivnosti za zdravje in 

njegovo preventivo. Poleg fizične komponente jim je posebej pomembna psihična, kjer 

skozi napor dobijo pozitivna čustva zmage, to pripomore k boljši samopodobi in 

posledično k boljši kvaliteti življenja. 

 

 

RV4: Kako vaditelji opisujejo izbran športni program in pri tem lastne izkušnje 

sodelovanja s starostniki?  
 

Vaditelji izbran športni program in pri tem lastne izkušnje sodelovanja z vadečimi 

opisujejo skozi različne dejavnike. Počutje v skupini je dejavnik, ki je pri pogovorih 

zasedel pomembno mesto in se vaditeljem zdi pomemben za dobro sodelovanje. Pri tem 

so intervjuvani vaditelji najbolj poudarjali potrebo po dobri skupinski klimi. Čeprav je 

socialna klima objektivna lastnost skupine, vključuje tudi izrazito psihološki, 

subjektivni aspekt, predvsem zato, ker doživljanje socialne klime vpliva na obnašanje, 

aktivnost in učinkovitost posameznikov ter skupine kot celote (Ule, 1994). Kot 

omenjajo vaditelji, ki so vodje jutranjih vadb, je potrebno ustvariti klimo, kjer lahko 

starostniki dobro telovadijo in so motivirani. Sogovorniki poudarjajo dejstvo, da je v 

vodenje in sodelovanje s starostniki potrebno vnesti del sebe. Prav vodja je tisti, ki ima 

najpomembnejši vpliv na klimo in ki s svojim načinom vodenja najintenzivnejše vpliva 

na celotno atmosfero (Urevc, 2005). Prav tako se dober vodja zaveda svoje moči 

vplivanja in to moč uporablja na kar najbolj konstruktiven, spodbujajoč način (Mulej, 

2012). Na tem mestu se lahko opremo na konkreten primer. Vaditelji jutranjih vadb 
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svoje vadeče pri morebitnih napakah ne opozarjajo z direktnim nagovorom in 

izpostavitvijo posameznika pred skupino. Menijo namreč, da bi s tem posameznika 

postavili v izjemno nelagoden položaj in tvegali morebitno izgubo tega posameznika pri 

nadaljnjem obiskovanju jutranje vadbe. Tako raje ponovijo vajo, jo zopet podrobno 

obrazložijo in nagovorijo celotno skupino. Zavedajo se, da s svojimi komunikacijskimi 

vzorci in vedenjem vplivajo tudi na notranja stanja (počutje, mnenje o sebi, motivacijo) 

svojih udeležencev (Mulej, 2012). Počutje posameznika in njegovo delovanje delujeta 

vzajemno (Urevc, 2005). Sklepamo lahko, da dobro motiviran posameznik dobro 

telovadi, se v skupini dobro psihično počuti in s tem prispeva k dobri socialni klimi. Vse 

skupaj pa je odvisno od vaditelja in njegovega sodelovanja s skupino.  

 

Na zgoraj navezujoč primer se opira tudi naslednja potreba, ki so jo omenili vaditelji, in 

sicer potreba po razumevanju in pravilnemu izvajanju vaj, da lahko vadeči pri vadbi 

optimalno sodelujejo. Posledično morajo biti razločno podana navodila vaje, s pravim 

tonom glasu, vse skupaj mora biti izvedeno ob pravem tempu, ki ga določa vaditelj, da 

lahko starostniki vaji sledijo.  

 

 

SRV5: Katere predloge oz. dopolnitve starostniki in vaditelji izpostavijo za 

izboljšanje kvalitete izbranega programa, ki bi tako še bolj upošteval raznolike 

potrebe starostnikov, jih motiviral za fizično aktivnost in prispeval h kakovosti 

njihovega vsakdanjega življenja? 

 

V raziskavo vključeni vaditelji in vadeči starostniki so bili povsem enotni, da program 

ne potrebuje nobenih izboljšav in da dopolnitev programa v nobenem pogledu ni 

potrebna. Izkazanega je bilo veliko zadovoljstva s programom, njegovo strokovnostjo in 

prilagodljivostjo starostnikovim raznolikim potrebam. Potrebno je omeniti, da bi morda 

v nekaterih drugih krajih po Sloveniji, kjer prav tako poteka program jutranje vadbe 

društva Šola zdravja, sogovorniki našli tudi še kakšne druge predloge, razen želje, da bi 

program dosegel še večje število starostnikov in bi ti odkrili pomen ukvarjanja s fizično 

aktivnostjo. 

 

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2013) poleg osnovnih 

načel, ki veljajo za celoten sistem socialnega varstva, navaja še naslednja vodila, ki so 

pomembna pri programih. V nadaljevanju bom določila pregledala in jih navezala na 

društvo Šola zdravja (prim. Šola zdravja, b.d.). 

 

 razpoložljivost (krajevna, informacijska in fizična dostopnost) 

Društvo Šola zdravja ima okrog 150 skupin po celi Sloveniji in 3500 registriranih 

članov, njen cilj je pripeljati jutranjo vadbo v vsak kraj, vas in naselje v Sloveniji. Imajo 

svojo spletno stran in izdajajo lasten časopis. Večini intervjuvancem je jutranja vadba 

blizu, saj lahko razdaljo prehodijo, ostali, ki vadbo obiskujejo iz sosednjih vasi, se 

pripeljejo z avtom. 

 

 dosegljivost (univerzalen cenovni dostop za vse) 

Ker se razgibavajo na javnih površinah in vaje vodijo usposobljeni prostovoljci, ne 

pobirajo članarine, kar pomeni, da so vaje in obiski brezplačni. Kot pravi Valenčak 

(2013), dejavnosti, ki so zastonj ali vsaj cenovno dosegljive širši populaciji starejših, 

povečujejo udeležbo.  
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Edino, kar društvo želi, je, da se starostniki včlanijo v društvo in s tem podprejo njihove 

aktivnosti ter plačajo 20 € letne članarine. 

 

 usmerjenost k uporabniku in prilagojenost potrebam uporabnika (upoštevanje 

potreb posameznika, upoštevanje fizičnih in intelektualnih značilnosti ter 

socialnega okolja uporabnikov) 

Kot pravijo intervjuvanci, program ustreza vsem njihovim potrebam. Sami so poudarili 

predvsem potrebo po druženju in socialnih stikih, po naložbi v zdravje, po občutkih 

opore, varnosti, konsistence, sprejetosti in pomembnosti. Poudarili so tudi pomen 

spontanega poteka programa in lokacijsko, časovno ter krajevno ustreznost. Predvsem 

jim odgovarja, da je program zjutraj, na svežem zraku. 

 

 celovitost (integriran pristop, ki odraža mnogovrstne potrebe, zmožnosti in 

izbire uporabnikov) 

Celovitost programa se kaže v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, organiziranju 

delavnic in izobraževanj, skrbi za sistematično medgeneracijsko povezovanje v svoji 

dejavnosti s predšolskimi in šoloobveznimi otroki, mladino in ostalimi odraslimi 

starostnimi skupinami ter spodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in 

posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva. 

 

 kontinuiranost programov in storitev (neprekinjeno izvajanje) 

Vsakodnevno kontinuirano razgibavanje ob 7.30, razen ob nedeljah in praznikih.  

 

 usmerjenost k učinkom/rezultatom (usmerjenost h koristim uporabnika) 

Društvo Šola zdravja zasleduje naslednje cilje: skrbi za spodbujanje rednega gibanja in 

telesne vadbe za zdravje svojih članov; skrbi za povečanje deleža gibalno dejavnega 

prebivalstva v Republiki Sloveniji; skrbi za krepitev zdravja prebivalcev in zdrav 

življenjski slog, ki temelji na načelih uvajanja ustreznih gibalnih življenjskih navad; 

skrbi za uvajanje množične športne rekreacije starejših in popularizacijo svoje 

dejavnosti med člani v vseh starostnih skupinah; skrbi za dvig strokovnega znanja 

članov in k širitvi spoznanja, da vsak posameznik sam lahko največ stori za svoje 

zdravje; skrbi za sistematično uvajanje znanja o pomenu zdravega načina življenja in 

gibanja v vse sloje naše družbe, v mesta in vasi, v vsak poseljen kraj v Sloveniji; skrbi 

za osveščanje ljudi o preventivi za vzdrževanje svojega zdravja, od rojstva do smrti; 

skrbi za razvijanje značajskih vrlin članstva, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo in 

sodelovanje v skupnosti, samopomoč, uvajanje samodiscipline, samokritičnosti, 

točnosti, tovarištva in skromnosti; seznanja člane in javnost o problemih in napredku na 

področju delovanja društva; in spodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih 

članov. 

 

 spoštovanje pravic in dostojanstva uporabnikov 

Društvo Šola zdravja vzgaja svoje člane v duhu medsebojnega spoštovanja in se 

zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva. 

 

 sodelovanje z uporabniki (njihova vključenost v odločanje o izvajanju 

programov in storitev ter krepitev moči uporabnikov) 

Društvo omogoča svojim članom, da sodelujejo pri upravljanju na področju redne 

jutranje telovadbe in druge športne ter rekreativne dejavnosti. 
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 strokovna avtonomija izvajalcev 

Strokovna avtonomija se kaže z organizacijo strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja članov in vaditeljev za izvajanje športno rekreativne dejavnosti ter v 

organizaciji predavanj in izdajanjem svojega glasila ter strokovne literature. 

 

 partnerstvo z drugimi deležniki (javnega in zasebnega sektorja) 

Zaradi doseganja skupnih ciljev v širšem prostoru Slovenije društvo pri svojem 

delovanju sodeluje tudi z drugimi društvi, zvezami društev, organi lokalne skupnosti ter 

ostalimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, ki imajo sorodne interese. 

 

 dobro in gospodarno upravljanje 

Za dobro in gospodarno upravljanje društva skrbi upravni odbor, ki je izvršilni organ 

zbora članov, saj opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela in 

vodi delo društva med dvema zboroma članov oz. po programu in sklepih, sprejetih na 

zboru članov.  

 

Iz tega lahko ugotovimo, da društvo Šola zdravja prav zares izhaja in odgovarja na 

različne potrebe starostnikov, je dobro organizirano, ima vizijo in dela na tem, da bo 

program v prihodnosti dosegel še večje število starostnikov. 
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11. REFLEKSIJA RAZISKAVE IN LASTNE UDELEŽENOSTI  

 

Za izbor teme Kvaliteta življenja in fizična aktivnost starostnikov sem se odločila, ker je 

šport v zadnjih letih postal velik del mojega življenja. Na lastni koži sem spoznala, kako 

fizična aktivnost dejansko vpliva na človeka in njegovo kakovost življenja. Zaradi 

naraščanja števila starostnikov, tabuiziranja starosti v družbi in ker sem se v določenem 

obdobju znašla v konstantnem sodelovanju s starostniki oziroma preživljanju časa z 

njimi, sem želela na kvaliteto življenja in na fizično aktivnost pogledati še z njihovega 

zornega kota. Predpostavka, ki je poplesavala po mojih mislih, je bila, da je fizična 

aktivnost v starejših letih nujnost za optimalno delovanje posameznika. Izhajala sem iz 

svoje kože in predpostavila, da starostniki s fizično vadbo ne pridobijo samo dobrega 

počutja in boljšega zdravstvenega stanja, ampak tudi nov krog prijateljev, socialnih 

stikov, s katerimi se družijo, poklepetajo in si krajšajo čas, vse skupaj pa pomeni večjo 

kvaliteto življenja in boljšo starost.  

 

Za raziskovalni vzorec sem si izbrala dve skupini društva Šola zdravja, ki izvajata 

jutranjo vadbo za starostnike, društvo pa deluje blizu mojega doma. Najprej sem stopila 

v telefonski stik z udeleženko vadb, naslednji dan sem že sama odšla na jutranjo vadbo. 

Želela sem namreč, da me starostniki spoznajo, preden z njimi opravim fokusne 

intervjuje. 

Za fokusni intervju sem se v prvi vrsti odločila zaradi sproščenosti skupine pri poteku 

intervjuja, saj več članov pomeni večjo varnost in oporo. Drugi razlog je bil 

pridobivanje večje količine podatkov in prepletanje mnenj med intervjuvanci. Kot sem 

omenila, mi je bilo pomembno, da me sogovorniki pred intervjuji vidijo, z mano 

poklepetajo, se družijo, me spoznajo in se me ne nazadnje navadijo, da bodo pogovori 

potekali čim bolj sproščeno. Na koncu sem tudi sama ob tretjem obisku vadbe že 

pridobila prijeten občutek sprejetosti in domačnosti. Presenečena sem bila tudi nad 

njihovo odzivnostjo in zagretostjo za sodelovanje.  

Na začetku me je bilo strah, da ne bom imela dovolj kandidatov za fokusno skupino, na 

koncu pa sem imela več prostovoljcev, kot sem pričakovala. Tudi glede datumov so bili 

zelo prilagodljivi in ustrežljivi, zato so se fokusni intervjuji potekali brez težav.  

 

Energija, ki je vladala v intervjuvani skupini, je bila pozitivna, sproščena in dinamična. 

Vloge posameznikov znotraj skupine so se hitro porazdelile in opazile. Največkrat je 

imel tisti z največ besedami tudi največjo avtoriteto, je pa dejstvo, da je do izraza želel 

priti vsak. Vsak je želel, da ga poslušajo, zato je svoje mnenje izrazil jasno in glasno. 

Seveda sem tudi sama želela prav to, vendar je bila to ena izmed stvari, ki so se v 

skupini odvile organsko. Zanimivo dejstvo je bilo, da se je v vsaki fokusni skupini našel 

posameznik, ki je bil zelo živčen in kar malce skeptičen do udeležbe, saj me vprašal, ali 

bodo vprašanja težka, in povedal, da ga je strah, da nanje ne bo znal odgovoriti. Pred 

vsakim pogovorom sem sogovornikom pojasnila, da napačnih odgovorov ni in da naj 

odgovarjajo iz sebe. Teme so bile sicer za starostnike zanimive in relevantne. Sama sem 

se v pogovor vključevala samo takrat, ko je bila rdeča nit zamegljena in je v ospredje 

prišla irelevantna tema, pa tudi ob povzemanju ter postavljanju novih vprašanj. 

 

Starostniki so v pogovorih izrazili hvaležnost, da jih poslušam in slišim, saj menijo, da 

na njih okolica včasih pozabi. Bili so veseli sodelovanja in tega, da lahko pomagajo, 

delijo svoje mnenje, izkušnje, s čimer so pripomogli k nastajanju mojega magistrskega 

dela. Tudi sama sem bila hvaležna, da sem naletela na tako prijetne, ustrežljive, odprte 

in pristne osebe, ki so mi pomagale pri nastajanju raziskave. 
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IV. SKLEP 

 

V kvalitativni raziskavi sem ugotavljala dejavnike, ki jih starostniki pri sebi in v okolju 

prepoznavajo kot pomembne za kakovostno starost. Ugotovila sem, da fizično aktivni 

starostniki, ki se vsakodnevno udeležujejo jutranje vadbe v društvu Šola zdravja, 

prepoznavajo fizično aktivnost kot pomembno za kakovost svojega življenja. 

 

Kakovost življenja je skupek dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo življenje. 

Starostniki kot najpomembnejše dejavnike kakovosti življenja navajajo: čas, družino, 

socialne stike in druženje, prenos ritualov, samostojnost, upokojitev, finančno stanje, 

bivalno okolje, raznoliko življenje in osebne vrednote.  

 

Starostniki čas zase in svoj prosti čas cenijo in v njem uživajo, najraje ga namenijo 

vnukom in družini ter prijateljem in druženju z njimi. Prav družina in prijatelji so velik 

varovalni, podporni dejavnik v življenju starostnika, kar močno vpliva na njegovo 

kakovost življenja. Družina in prijatelji namreč starostniku omogočajo občutja 

povezanosti in podpore. Starostniki posledično vedo, da imajo posameznike, na katere 

se lahko zanesejo v primeru potrebe pomoči. Za boljšo povezanost s pomembnimi 

drugimi starostniki prispevajo svoj delež, saj se zavedajo, da je odnose potrebno 

negovati, če jih želiš vzdrževati. Predvsem igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju 

kohezivnosti družine skozi postavljanje in vzdrževanje ritualov, kot so nedeljska kosila. 

Sodobne družine se namreč zaradi številnih obveznosti srečujejo s pomanjkanjem časa 

in se le stežka organizirajo, starostniki pa z veseljem, časom in trudom ohranjajo skupne 

obrede in s tem pripomorejo k večji družinski povezanosti.  

 

Na kakovostno življenje vpliva tudi samostojnost, ki starostnikom daje smisel v 

življenju in posledično motivacijo za njeno ohranitev. Vsi intervjuvani starostniki še 

ohranjajo svojo samostojnost vendar se obenem zavedajo, da bo s staranjem začela 

upadati njihova moč (samostojnost) in naraščala potreba po pomoči in oskrbi 

(odvisnost). Samostojnosti starostniki ne dojemajo samo kot zmožnost fizične skrbi 

zase, ampak tudi finančne. Upokojitev je pomembna prelomnica, ob kateri je potrebna 

reorganizacija in navajanje na nov, manjši mesečni dohodek. Kot olajševalno okoliščino 

intervjuvani starostniki navajajo življenje na deželi in pridelavo lastne hrane. Prav tako 

so starostniki finančno samostojnost navedli kot pomembno vrednoto, med drugim so 

omenili še zdravje, veselje, notranji mir, veliko načrtov, poštenost in srečo. Poudarili so 

tudi moralno etična načela, pozitivna čustva do sebe in močno osebnost. Starost je 

namreč obdobje, kjer so spremembe zelo pogoste, od upokojitve, zdravstvenih težav, 

okrnitev socialnih mrež, izgube bližnjih, stisk, strahu pred smrtjo, občutkov bremena, 

do počasne izgube samostojnosti, ki vodi v odvisnost od drugih. Posameznikove 

vrednote, njegov smisel in energija so ključnega pomena za ohranjanje kakovostne 

starosti. Pomembno je tudi, da stroke prepoznajo potrebe starostnikov in v skladu z 

njimi primerno reagirajo ter se nanje odzivajo. To lahko naredijo z vzpostavitvijo 

sodobnejše in raznovrstne ponudbe programov, izhajajočih iz potreb uporabnikov, ti 

programi pa bi delovali varovalno in zavirali dejavnike, ki otežujejo kakovostno 

staranje.  

 

Moje ugotovitve so podobne ugotovitvam terenske raziskave z naslovom Potrebe, 

zmožnosti in stališče prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več (Ramovš, 2003), kjer 

pri vprašanju glede kakovostne starosti intervjuvanci podelijo podobne odgovore, 

zdravje je na prvem mestu, sledijo mu odnosi, dobro počutje in neodvisnost.  



60 

 

 

Kakovosti življenja pomembno pripomore tudi vzdrževanje fizične aktivnosti skozi 

gibanje. Slednje je za starostnike ena izmed pomembnejših vrednot za vzdrževanje 

fizične aktivnosti in kakovosti življenja. Pomen gibanja vidijo predvsem v lažjem 

opravljanju vsakodnevnih opravil, lažji skrbi zase in za vnuke in pri lažjem delu na 

polju oziroma okoli hiše. Potrebo po gibanju zadovoljujejo na jutranji vadbi programa 

Šola zdravja. Dejavniki motivacije za vključevanje v program so socialni stiki, ki jim 

poleg druženja nudijo emocionalno oporo, slednjo posameznik v starosti še posebno 

potrebuje. Prav tako se zavedajo pomena fizične aktivnosti za zdravje in njegovo 

preventivo. Poleg fizične komponente jim je pomembna tudi psihična, kjer skozi napor 

dobijo pozitivna čustva uspeha, to pa pripomore k boljši samopodobi in posledično večji 

kvaliteti življenja.  

 

Zaznala sem tudi željo sogovornikov po večjem številu udeležencev in večjem 

prepoznavanju koristi fizične vadbe na počutje in kvaliteto življenja. To je bil edini 

predlog oziroma možna izboljšava, ki je povezana s programom jutranje vadbe. 

Starostniki so s programom v celoti navdušeni, pravijo, da poskrbi za vse njihove 

potrebe, poskrbi, da imajo več energije in dober začetek dneva.  

 

Vzporednice moje raziskave lahko povlečemo z raziskavo avtorice Novak (2011), ki je 

v svoji doktorski disertaciji raziskovala vpliv programirane in prilagojene športne 

vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. Starostnice vključene v vadbeni program so po 

končani vadbi poročale o boljšem zadovoljstvu s svojim življenjem kot pred vadbo. 

Avtorica (prav tam) je ugotovila, da lahko z vadbo pomembno vplivamo na večje 

zadovoljstvo v življenju, izboljšamo počutje in naredimo korak za bistveno 

kakovostnejše življenje. 

 

V morebitne nadaljnje raziskave bi vključila več fokusnih skupin starostnikov, med 

drugim tudi tiste, ki ne obiskujejo programa Šola zdravja ali kateregakoli drugega 

programa fizične aktivnosti, saj bi tako dobila večji vpogled v dinamiko fizične 

aktivnosti za kakovost življenja. Poleg tega bi lahko primerjala kakovost življenja 

fizično aktivnih in neaktivnih starostnikov. V nadaljevanju raziskave bi bilo zanimivo 

vključiti tudi starostnike, živeče v večjih mestih, in primerjati ponudbo programov, 

aktivnosti, dostopnost ter odzivnost okolja na potrebe starejših. 

 

Poleg skupine neaktivnih starostnikov in starostnikov, živečih v mestih, bi bilo smiselno 

vključiti tudi razne strokovnjake, ki imajo stike s starostniki skozi organizacijo delavnic, 

programov in raznih aktivnosti za izboljšanje kvalitete njihove starosti. Na ta način bi še 

poglobili rezultate te magistrske naloge in dobili globlji vpogled.  



61 

 

V. VIRI IN LITERATURA 

 

Ažman, D. (2005). Gibanje je življenje – vse življenje: Čemu in kakšna telesna vadba v 

starejših letih? V H. Berčič (ur.), Šport starejših za danes in jutri. Ljubljana: Olimpijski 

komite Slovenije.  

 

Berčič, H. (2005). Kakovostno staranje je tesno povezano z rednim gibanjem in s 

športnorekreativnim udejstvovanjem. V H. Berčič (ur.), Šport starejših za danes in jutri. 

Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije. 

 

Berčič, H. (2012). Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov. Kakovostna 

starost, 15, 60–63. 

 

Berčič, H. (2012). Kakovostna starost in razvedrilni šport. Vzgoja, 33–35. 

 

Berčič, H., Sila, B., Tušak, M., Semolič, A. (2007). Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

Berdajs, A. (2018). Delo s starostniki. V M. Marovič in A. Sinjur (ur.), 

Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov (str. 169–188). Koper: Univerza na 

Primorskem. 

 

Besdine, W. R. (b.d.). Changes in the body with aging. Pridobljeno s 

https://www.msdmanuals.com/home/older-people%E2%80%99s-health-issues/the-

aging-body/changes-in-the-body-with-aging 

 

Blenkuš, G. M., Jerković, S. O., Đukič, B., Prezelj, M., Ješe, M., Tovornik, Š. T., … 

Tratnjek, P. (2010). Prehrana in telesna dejavnost za zdravje pri starejših – pregled 

stanja. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

 

Bond, J. in Corner, L. (2004). Quality of life and older people. Maidenead: Open 

University Press. 

 

Boštjančič, E. in Bečič, N. (2014). Vloga osebnostnih in osebnih dejavnikov pri 

oblikovanju stališč do upokojitve. Kakovostna starost, 17, 12–22. 

 

Campbell, K. in Ponzetti J. J. (2007). The moderating effects of rituals on commitment 

in premarital involvement. Sexual and relationship therapy, 22(4), 1–14.  

 

Center aktivnosti Fužine (b.d.). Pridobljeno s http://www.caf-ljubljana.si/urnik-

aktivnosti 

 

Creagan, E. T. (2001). Klinika Mayo o zdravem staranju. Ljubljana: Educy. 

 

Čačinovič Vogrinčič, G. (2000). Družina in star človek. Socialno delo, 39, 4–5. 

 

Černigoj Sadar, N. (2002). Stres na delovnem mestu. Teorija in praksa, 81–102. 

 

https://www.msdmanuals.com/home/older-people%E2%80%99s-health-issues/the-aging-body/changes-in-the-body-with-aging
https://www.msdmanuals.com/home/older-people%E2%80%99s-health-issues/the-aging-body/changes-in-the-body-with-aging
http://www.caf-ljubljana.si/urnik-aktivnosti
http://www.caf-ljubljana.si/urnik-aktivnosti


62 

 

Čemažar, M. (2011). Staranje celic. V M. Jurdana, T. Poklar Vatovec in M. Peršolja 

Černe (ur.), Razsežnosti kakovostnega staranja (str. 19–29). Koper: Univerzitetna 

založba Annales. 

 

Domajnko, B. in Pahor, M. (2009). Doživljanje staranja v povezavi z zdravjem in 

aktivnostjo. Zbornik predavanj, (str. 1–12). Pridobljeno s http://www2.zf.uni-

lj.si/ri/publikacije/dan2009/1.pdf 

 

Dornik, E. (2001). Kakovost življenja tetraplegika – študija primera. Obzornik 

zdravstvene nege, 35, 205–211. 

 

Dragoš, S. (2000). Staranje v luči socialnega kapitala (na Slovenskem). Socialno delo, 

39(4–5), 241–252. 

 

Filej, B., Kröpfl, J. in Kaučič, B. M. (2015). Kakovost življenja starih ljudi s kroničnimi 

obolenji. Kakovostna starost, 18, 3–13. 

 

Filipovič Hrast M. in Hlebec, V. (2015). Staranje prebivalstva: oskrba, blaginja in 

solidarnost: univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

 

Gerževič, M., Dobnik, M., Plevnik M., Čeklić, U., Mohorko, N. in Pišot, R. (2014). 

Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Koper: Univerzitetna založba 

Annales. 

 

Gošnak Dahmane, R. in Ribarič, S. (2006). Celično staranje. Obzornik zdravstvene 

nege, 40, 75–78. 

 

Grizold, V. (2010). Pomen telesne dejavnosti v starosti. Kakovostna starost, 13, 38–44. 

 

Hlebec, V. in Kogovšek, T. (2006). Merjenje socialnih omrežij. Ljubljana: Študentska 

založba. 

 

Hlebec, V., Kogovšek, T., Domajnko, B. in Pahor, M. (2009). Kako misliti, opazovati in 

razumeti omrežja starejših ljudi v Sloveniji. V V. Hlebec (ur.), Starejši ljudje v družbi 

sprememb (str. 153–168). Maribor: Založba Aristej. 

 

Hlebec, V., Nagode, M. in Filipovič, H. M. (2014). Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede.  

 

Hojnik - Zupanc, I. (1997). Dodajmo življenje letom. Ljubljana: Gerontološko društvo 

Slovenije. 

 

Horvat, Z. (2003). Paradigma vseživljenjskega razvoja in spoprijemanje s 

spremembami. Socialna pedagogika, 7(3), 275–314. 

 

Hvalič Touzery, S. (2014). Zdravje, počutje in zadovoljstvo z življenjem najstarejših 

starih v Sloveniji. Teorija in praksa, 51. 

 

Hvalič Touzery, S. in Pihlar, T. (2009). Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih 

ljudi. Kakovostna starost, 12, 3–18. 

http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/dan2009/1.pdf
http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/dan2009/1.pdf


63 

 

 

Jurdana, M. (2011). Staranje. V M. Jurdana, T. Poklar Vatovec in M. Peršolja Černe 

(ur.), Razsežnosti kakovostnega staranja (str. 11–18). Koper: Univerzitetna založba 

Annales. 

 

Kajzer, A. (2004). Lizbonski zaposlitveni cilji nedosegljivi brez strategije aktivnega 

staranja. Finance, 8–9. 

 

Kinsella, K. in Phillips, R. D. (2005). Global aging: The challenge of success. 

Population Bulletin, 60 (1), 5-42.   

 

Kladnik, T. (2003). Skupine za samopomoč – prostor za zadovoljevanje nematerialnih 

potreb starih ljudi. Prepletanja, 8, 11- 17. 

 

Knific, B. (1997). Medgeneracijski odnosi. Dodajmo življenje letom, 35–44. 

  

Kobentar, R. (2008). Socialni odnosi v starosti. Socialna pedagogika, 12, 145–160. 

 

Kožuh Novak, M. (2010). Aktivno staranje – kaj je to? V Za strpno in socialno sožitje 

vseh generacij (str. 12). Ljubljana: Hevreka!. 

 

Kristovič, S. (2013). Bivanjska varnost in duhovnost z vidika logoterapije. Bogoslovni 

vestnik, 4, 625–637.  

 

Kuhar, M. (2007). Sociološki vidik: prevrednotenje staranja in starosti. Odnos 

Slovencev do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost, 36–47. 

 

Lah, I., Pahor, M. in Hlebec, V. (2008). Zdravje starejših ljudi kot element kakovosti 

življenja v Evropi. Obzornik zdravstvene nege, 42(2), 87–97.   

 

Lipar, T. (2012). Zdravje doda letom življenje. Kakovostna starost, 15, 46–52. 

 

Macuh, B. (2017). Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše. Maribor: Kulturni 

center. 

 

Mandič, S. (2005). Kakovost življenja: med novimi blaginjskimi koncepti in družbenimi 

izzivi. Družboslovne razprave, 21 (48), 111–131.  

 

Mestna zveza upokojencev (b.d.). Pridobljeno s https://www.mzu-lj.si/310/dnevni-

centri-aktivnosti 

 

Meško, M., Karpljuk, D., Videmšek, M., Štihec, J. in Pungeršek, M. (2013). 

Medgeneracijsko sodelovanje in športna dejavnost. Šport, 61, 81–86. 

 

Mešl, N. in Kodele, T. (2016). Sodelovalni procesi socialnega dela z družino v 

skupnosti: krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi. V T. Kodele in N. Mešl (ur.), 

Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti. (str. 41–64). Ljubljana: 

Fakulteta za socialno delo. 

 

https://www.mzu-lj.si/310/dnevni-centri-aktivnosti
https://www.mzu-lj.si/310/dnevni-centri-aktivnosti


64 

 

Mišigoj - Durakovič idr. (2003). Telesna vadba in zdravje. Ljubljana: Zveza društev 

športnih pedagogov Slovenije. 

 

Mollenkopf, H. in Walker, A. (2007). Quality of life in old age. Pridobljeno s: 

https://www.springer.com/gp/book/9781402056819 

  

Mulej, N. (2012). Skupinska dinamika, učenje in sporazumevanje v skupini – 2. del. 

Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport.   

 

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013-2020 /RENPSV/ (2013). 

Uradni list RS, št. 39. (6. 5. 2013). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-

uradni-list-rs/vsebina/113130 

 

Netuveli, G. in Blane, D. (2008). Quality of life in older ages. British Medical Bulletin, 

85, 1, 113–126. 

 

Novak, M. (1996). Konceptualna vprašanja proučevanja kakovosti življenja. V I. 

Svetlik (ur.), Kakovost življenja v Sloveniji (str. 7–24). Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede. 

 

Novak, E. (2010). Zdravje in z zdravjem povezan življenjski slog v povezavi z 

zadovoljstvom z življenjem. Psihološka obzorja, 19, 19–30. 

 

Novak, T. (2011). Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov (Doktorska 

disertacija). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

Občina Grosuplje (2016). Razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega 

sodelovanja in sožitja 2016- 2020. Pridobljeno s 

https://www.grosuplje.si/search?search_term=Razvojni+program+za+podro%C4%8Dje

+staranja+in+medgeneracijskega+sodelovanja+in+so%C5%BEitja%2C+2016 

 

Ocepek, J. in Pihlar, Z. (2013). Ocenjevanje okolja in dokazi o vplivu prilagoditev 

domačega okolja na kakovost življenja ljudi z različnimi okvarami. Novejše 

diagnostične in terapevtske metode v celostni rehabilitaciji, 12, 45–51. 

 

Pahor, M., Domajnko, B. in Hlebec, V. (2009). Spleti zdravja in bolezni: socialna 

omrežja starejših kot dejavniki zdravja. V V. Hlebec (ur.), Starejši ljudje v družbi 

sprememb (str. 221–236). Maribor: Založba Aristej. 

 

Pap, Z., Habjanič, A. in Belović, B. (2015). Kakovost življenja starostnikov z depresijo 

v domskem. Obzornik zdravstvene nege, 49, 44–51. 

 

Pečjak, V. (2007). Psihologija staranja. Bled: Samozaložba. 

 

Pečjak, V. (2011). Drugačen pogled na ustvarjalnost starejših ljudi. Kakovostna 

starost, 14, 40–44. 

 

Penger, S. in Dimovski, V. (2007). Strategija aktivnega staranja prebivalstva Slovenije s 

poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem sožitju. Ib revija, 41, 42–55. 

 

https://www.springer.com/gp/book/9781402056819
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113130
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113130
https://www.grosuplje.si/search?search_term=Razvojni+program+za+podro%C4%8Dje+staranja+in+medgeneracijskega+sodelovanja+in+so%C5%BEitja%2C+2016
https://www.grosuplje.si/search?search_term=Razvojni+program+za+podro%C4%8Dje+staranja+in+medgeneracijskega+sodelovanja+in+so%C5%BEitja%2C+2016


65 

 

Petavs, N. (2008). Vodna aerobika. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

Phillips, E. M., Schneider, J. C. in Mercer, G. R. (2004). Motivating elders to initiate 

and maintain exercise. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85(7), 52–7. 

 

Pihlar, T. (2010). Socialni odnosi v starosti. Kakovostna starost, 13, 58–61. 

 

Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin, K., Štirn, I. in Majerič, M. 

(2013). Športna rekreacija. Ljubljana: Športna unija Slovenije. 

 

Prostovoljstvo v Mariboru (b.d.). Pridobljeno s http://www.prostovoljstvo-

mb.si/?p=2750 

 

Ramovš, J. (2003). Kakovostna starost: socialna gerontologija in gerontagogika. 

Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.  

 

Ramovš, K. (2013). Medgeneracijsko sožitje in solidarnost. Staranje v Sloveniji, 63–97. 

 

Razpotnik, S. (2014). Socialno v socialni pedagogiki. Sodobna pedagogika, 65, 54–70. 

 

Resman, S. (2005). Zagotavljanje samostojnosti in povezanosti starostnikov v bivalnem 

okolju (Magistrska naloga). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 

Ljubljana. 

 

Sakelšek, D. (2007). Primerjava preživljanja prostega časa ljudi v domačem okolju in v 

domu starejših Šentjur (Magistrska naloga). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno 

delo, Ljubljana. 

 

Saražin Klemenčič, K. (2013). Premoženjsko stanje. Staranje v Sloveniji, 151–166. 

 

Serber, E. R. in Rochelle, K. R. (2010). Qualiative research provides insight into 

quantitative quality of life measurement. Pridobljeno s:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-8159.2009.02640.x 

 

Skela Savič, B., Zurc, J. in Hvalič Touzery, S. (2010). Staranje populacije, potrebe 

starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 44, 89–

100. 

 

Smit, R. (2001). Maintaining family memories through symbolic action. Journal of 

comparative family studies, 42(3), 335–367. 

 

Starc, M. (2013). Vrednote v dosedanjem življenju in starost. V J. Ramovš (ur.), 

Staranje v Sloveniji (str. 403–420). Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. 

 

Strojnik, V. (2011). Vadba za moč za starejše osebe. Pridobljeno s: http://www2.zf.uni-

lj.si/ri/publikacije/staranje2011/2.pdf 

 

Šadl, Z. (2007). Čustveno doživljanje starostnikov: od tradicionalnih pogledov k 

sodobnim. Socialno delo, 46, 13–19. 

 

http://www.prostovoljstvo-mb.si/?p=2750
http://www.prostovoljstvo-mb.si/?p=2750
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-8159.2009.02640.x
http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/staranje2011/2.pdf
http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/staranje2011/2.pdf


66 

 

Šadl, Z. in Hlebec, V. (2009). "Saj veš, se najprej na domačega obrneš" – Emocionalna 

opora v družinskih omrežjih. V V. Hlebec (ur.), Starejši ljudje v družbi sprememb (str. 

237–253). Maribor: Založba Aristej. 

 

Šadl, Z. in Hlebec, V. (2007). Emocionalna opora v omrežjih srednje in starejše 

generacije v časovni perspektivi. Teorija in praksa, 44. 

 

Šiplič, V. in Kadiš, D. (2002). Psihosocialni vidik staranja. Socialno delo, 41, 295–300 

 

Škapin, D., Blejec, M. in Dintinjana, T. (ur.) (2010). Razmišljamo in delujemo 

trajnostno. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Pridobljeno s 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/07_Zdrav_zivljenjski_slog.pdf 

 

Škerbinek, A. (1998). Skupinska dinamika negovalnega tima. Obzornik zdravstvene 

nege, 32, 25–28. 

 

Škerbinek, A. in Kogovšek, B. (2002). Medicinske sestre v skrbi za družine. Obzornik 

zdravstvene nege, 36, 131–134. 

 

Šola zdravja (b.d.). Pridobljeno s http://solazdravja.com/ 

 

Tomori, M. (2000). Duševne koristi telesne dejavnosti. V J. Turk (ur.). Lepota gibanja 

tudi za zdravje. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, str. 60–70. 

 

Urevc, T. (2005). Indikatorji socialne klime v delovnih okoljih (Diplomsko delo). 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 

 

Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

 

Valenčak, S. (2013). Starosti prijazno okolje v slovenskih mestih in na podeželju. V J. 

Ramovš (ur.), Staranje v Sloveniji, (str. 131–150). Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. 

 

Vertot, N. (2010). Starejše prebivalstvo v Sloveniji. Ljubljana: Statistični urad 

Republike Slovenije. 

 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

Voljč, B. (2007). Zdravo staranje. Kakovostna starost, 10, 2–8. 

 

Villa- Forte, A. (b.d.). Introduction to the biology of the musculoskeletal system. 

Pridobjeno s https://merckmanuals.com/home/bone,-joint,-and-muscle-

disorders/biology-of-the-musculoskeletal-system/introduction-to-the-biology-of-the-

musculoskeletal-system 

 

Zabukovec, M. (2013). Kaj materialnega pogrešajo?. V J. Ramovš (ur.),  Staranje v 

Sloveniji, (str. 179–188). Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. 

 

Zavod aktivna starost (2018). Pridobljeno s https://www.zavodas.si/program/ 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/07_Zdrav_zivljenjski_slog.pdf
http://solazdravja.com/
https://merckmanuals.com/home/bone,-joint,-and-muscle-disorders/biology-of-the-musculoskeletal-system/introduction-to-the-biology-of-the-musculoskeletal-system
https://merckmanuals.com/home/bone,-joint,-and-muscle-disorders/biology-of-the-musculoskeletal-system/introduction-to-the-biology-of-the-musculoskeletal-system
https://merckmanuals.com/home/bone,-joint,-and-muscle-disorders/biology-of-the-musculoskeletal-system/introduction-to-the-biology-of-the-musculoskeletal-system
https://www.zavodas.si/program/


67 

 

Zrim, M. N. (2006). Koncept socialnega kapitala: sodobna paradigma vzgoje in 

izobraževanja. Sodobna pedagogika, 57, 108–122. 

 

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.skupine.si/pazi_nase_in_poskrbi_zase/ 

 

 

 

  

https://www.skupine.si/pazi_nase_in_poskrbi_zase/


68 

 

VI. PRILOGE 

 

 Priloga 1: Odsek iz transkripcije enega izmed fokusnih intervjujev 

 

S: Kaj je za vas kakovostno življenje v tem obdobju? 

Z1: Da si recimo zdrav, da lahko delaš to, kar si želiš ... Kar si si zadal za to obdobje. U 

bistvu, da maš dost časa, da kakšno stvar nardiš. U bistvu, k mam tok aktivnosti, je 

učasih s časom mal na tesno. Ampak, sej gre ... Itak je tud tko, k učas ti paše nekej, 

učasih drugo delat in pride samo po seb. 

Z3: Pred 7 leti sm se glih zaradi kakovosti življenja preselu na deželo iz Ljubljane, 

prvič si v naravi, ljudje so gostoljubn, prijazni ... in ... Drgač pa se strinjam, to, da si 

zdrav in da maš čas, k ga jz nikol nimam. Sej to je sam u glavi ... Vem pa, da rabim za 

isto stvar, k pred 10 leti rabu 1 uro, zdej 2 uri. Je kakovost tle pa res drugačna, nasprotje 

od mesta. Sosedje si pomagajo med sabo itd. 

Z4: Pač, da si zdrav pa da si tok sposobn, da vse svoje želje izpolnš, da čimbl raznoliko 

živiš. 

 

S: Raznoliko? 

Z4: Na vseh področjih od umetnosti, kulture, športa ... Čim več dejavnosti. Intelektualni 

pogovori recimo. Druženje je zelo pomembno tud, mi se skos družimo s Šolo zdravja, 

marsikatera je rekla, da je to edina stvar, k se ji v dnevu zgodi ... Hkrati je tudi to 

izmenjava novic ane. Zjutri se o vsem pomenimo ... 

Z2: Jz bi se isto pridružla predhodnikom. Da sm zdrava, da mam časa zase, čas za 

vnuke ... To mi velik pomen. Pa da sm zadovolna s svojim življenjem. Tok mirno kot 

sedaj, nisem še do zdej živela. Prej use na hitro ... Zdej pa se poskušam nazaj potegnt in 

to se mi zdi pomembno. Tak mir se mi zdi pomemben, k ga prej nism imela. Zdravje ...  

 

S: Cenite ta čas? 

Z4: Ja, bl ga cenim. 

Z1: Ja, mislm, da ga vsi. 

Z2: Jz za svoje otroke nisem imela nikol čas, zdej pa za vnuke kokr časa lahko ... Res, 

nikol mi ni hudo. 

 

S: Je družina pomembna za kakovost življenja? 

Z2: Najbol družina. 

 

S:V kakšnem smislu? 

Z2: Pousod ... Pomoč pri delu, jemo skupej in zmenmo se skupej, če se le da. Imamo 

obrede, k nam dost pomenjo. Prav, da takrt k bomo usak u svoji kuhni kuhal, bo vsega 

konc ...  

Z3:To, da me družina podpira se mi zdi bistveno ... K če bi nasprotovala mojim 

aktivnostim, bi se prilagodil, sam k me podpira, furam tko, k sm si zastavu in pri tem bl 

uživam. Absolutno.  

Z1: Jz bi tko rekla, da ubistvu je zelo krasno, če imaš podporo, ampak ne glede na to 

moraš bit tok vztrajen in samozavesten, da nardiš to, kar ti odgovarja. U bistvu tukaj ti 

ne more noben pomagat, ker pač ti veš, kaj si želiš, kaj ti dobro nardi in je treba v 

akcijo. Tukaj mislm da ni nobene ... Ne glede na to, da je fino, da te podpirajo, je tud 

čist u redu, če držiš neki, kar s tem dokažeš tud drugim, da je to pa tud dobr. Da se u 

bistvu, da ... delaš tisto, kar ti je dobr pa da neki novga spoznaš ... Da se mogoče tud 

mal upreš. Tak motivator. 
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S: Ste še samostojna? 

Z2: Ja jz moram bit samostojna, se mi zdi, da brez tega bi blo zlo težko, ker sm tak 

človk. K u bistvu nekak se mi zdi to smisel življenja ...  

 

S: Kaj pa vi gospod? 

Z3: Smo v stalnih stikih, preko telefona, k ne živijo z mano ... Kokr si starejši, čedalje 

bolj je pomembna družina, sigurn ... 

 

S: Kaj pa prijatelji in socialni stiki? Se vam zdi, da so pomembni v tem obdobju? 

Imate veliko stikov? 

Z2: To je ena izmed bolj pomembnih stvari, to so v glavnem iz mladosti in kjerkol kje 

delaš spet navežeš stike ... Je pomembno, da jih imaš iz raznih obdobij, se mi pa zdi pa 

da jih je nujno gojit. Tud, če učasih mal tko ... Je nujno gojit treba. 

 

S: Pravite, da se je potrebno potruditi za vzdrževanje prijateljstva? 

Z2: Ja brez skrbi, da greš malo preko sebe ... Se potem usi dobr počutmo. 

Z3: Če izjaham iz sebe, sem celo življenje bolj nagnjen samotarstvu ... Imam prijatelje, 

ampak nisem maral tega, da recimo, da posedajo v gostilni in lokalih in blatjo prazno 

slamo in tega ne maram ... Prijateljstvo pa ja, seveda zlo pomembno, tud vzdržujem 

stike tud preko družabnih medijev ... Čeprou je to malo neosebno, ampak kljub usemu 

... Si s pomočjo družabnih medijev si le v stikih z njimi in mal vidš, kaj počnejo, kako 

preživljajo in kako jim teče življenje. 

Z1: Ja. je zlo pomembno ...   

 

S: Kaj vam največ pomeni, kakšni so razlogi za ta prijateljstva? 

Z3: Da se podružiš občasno, da se kej pokličeš, da skupej kej doživiš ... Pač, da maš 

družbo.  

Z4: K smo šle tri v penzijo nekako sploh prej, sej smo ble kolegice, ampak nekako smo 

začutile, da rabmo eno drugo in smo se vsak tork družle in hodile hodit in ... čutile to, da 

se podružmo no. No tud prej sm mela kolegic, ampak sem mela tok dela, nism mela 

cajta. Smo mel kmetijo in otroke ... Za kolegice moraš met pa čas. Preveč sem bla 

uprežena v delo, da bi ... Ne vem, pač nisem čutila prej, da bi jih mela. Zdej k mam pa 

več časa pa čutm, da jih rabm. 

 

S: Rekla ste, da čutite, da jih potrebujete. V kakšnem smislu? Kaj čutite? 

Z4: Rada poklepetam po telefonu, še nikol nisem bla tok časa na telefonu k zdej (smeh). 

Zdej pa ... Zdej ... Recimo, kar sem doma, rabm prijatelce. Tud tale Šola zdravja mi 

ogromn pomen ... In mam recimo tist fajn občutk, da če sm kdaj osamljena, sama, da 

lahko nekoga pokličem. Prej te potrebe nisem imela, ker sm bla preveč uprežena v 

druge stvari in nism čutila. 

Tud službo sm tako mela, skos sm delala in k sm šla domov, mi je pasal, da sm bla mal 

sama ... 

Z3: Jz bi sam še omenu, da je društvo Šola zdravja, k recimo obstaja že 12 let, delal 

raziskavo na temo, zakaj se ljudje udeležujejo te jutranje telovadbe in so usi misl da pač 

zarad zdravja ... In so jih rezultati zlo presenetl ... 65 % ljudi hodi zaradi druženja, tko 

so ugotovil. Zadnč je ena gospa rekla, ne pregovorim z nobenim človekom ... Lej, sama 

je v hiši bl na samem in lej, to je to.  
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 Priloga 2: Izsek kodiranja enega izmed fokusnih intervjujev 

 

Zakaj se vam zdi 

vzdrževanje fizične 

aktivnosti 

pomembno v 

obdobju starosti ? 

Kaj vam omogoča? 

 

Z1: Če se ne giblješ, 

propadeš. To je prva 

stvar.  

 

Z3: Vsekakor je 

fizična aktivnost 

zagotovo 

pomembna, že to, 

da ministrstvo 

podpira šolo zdravja 

... Že to nekej pove, 

da lahko to 

izvajamo. Čist iz 

svoje izkušnje ... 

Ljudje, ki so začel 

redno prihajat na 

jutranjo telovadbo, 

se je njihova 

gibljivost bistveno 

izbolšala ... Nekateri 

so mel težave s 

koleni, s kolki. Use 

to se je bistveno 

izbolšalo. Tud men 

čist drugač dan teče 

... Po telovadbi sm 

velik bolj energičen, 

več energije imam. 

To mi je bistveno.  

 

Z1: Več … fizične 

in mentalne energije 

imam čez dan. 

 

 

Z2: Jz bi sam še 

nekaj rekla, fizična 

aktivnost upliva ful 

na psihično stanje. 

Ljudje, k majo 

težave s psiho ... To 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brez gibanja 

propadeš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izboljšanje 

gibljivosti, 

izboljšanje težav z 

različnimi sklepi, 

izboljšanje fizične 

in mentalne energije 

in drugačen potek 

dneva 

 

 

 

fizična in mentalna 

energija 

 

 

 

Fizična aktivnost 

močno deluje na 

psihično stanje in 

misli. Za zbistritev 

misli je fizična 

 

 

 

 

 

 

 

 

potreba po gibanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telesne in duševne 

spremembe in 

potek dneva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobro psihično 

stanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejavniki fizične 

aktivnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejavniki fizične 

aktivnosti  
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je prva stvar k 

zdravju, je fizična 

aktivnost ker te 

zbistri ... To je še 

skor bl pomembno k 

fizično, misli so čist 

drugačne po koncu. 

 

aktivnost zelo 

pomembna. 

 

 

 

 

Kaj se še spremeni, 

če se osredotočimo 

na duševnost? 

 

Ž2: Nekej si uspel, 

nekej si zase 

naredu. Čist vn iz 

nezga okvira, k si 

doma ... To je sam 

zate, da se boš ti 

dobr počutu. 

Naložba zase ... U 

bistvu pravm, men 

je to začetek dneva. 

Štart ... Drgač bi 

ležala do 10-ih pa še 

sam pa tja ... To je 

un štart v dan.  

 

Kakšne občutke 

dobite pred vadbo 

in kakšne po 

vadbi? 

Ž1: Jz če ne grem 

na telovadbo, mal 

pospim ... Vso slabo 

voljo, k bi jo mela 

doma, mi gre zdej 

vn ... Res, mislm, jz 

pridem prerojena. 

Resnično. 

 

Ž3: Se pridružujem. 

Ž2: To je res, to je 

res ... Na konc 

koncev se mi tud ne 

zdi zanemarljivo ... 

Je del ustvarjanja 

samopodobe, 

jačanja samozavesti, 

se pravi ... Ko 

končaš vadbo, si 

 

 

 

Občutki uspeha, 

občutek, da si nekaj 

dobrega naredil 

zase, »naložba 

vase« in v dobro 

počutje. Nasprotje 

od ležanja doma in 

spanja dolgo v 

jutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogovornica omeni, 

da če vadbo 

zamudi, spi. Po 

končani vadbi pride 

domov prerojena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizična aktivnost je 

del ustvarjanja 

samopodobe, 

 

 

 

pozitivna občutja o 

sebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potek dneva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozitivna občutja o 

sebi 

 

 

 

dejavniki fizične 

aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejavniki fizične 

aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 
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rečeš, itak je tle 

dejstvo, da usak 

dela po svojih 

sposobnostih, 

nikogar osebno ne 

popravljamo, ampak 

je vedno 

poudarjeno, da usak 

dela tko, k lahko in 

do praga bolečine. 

In se pravi, ko 

odtelovadiš ... Ima 

vsak v glavi to, da 

je zmagovalec. 

 

Ž1: Pa brez obveze 

si ... Če bi mi pasal 

pospat, bi tud 

pospala. Prideš, 

stopiš v krog ... 

Nimaš nobenga 

tazga občutka, če si 

zamudu, da bi te 

kdo grdo gledou. 

Taka sproščenost. K 

prideš delaš, včas 

mi tud ne znese ... 

Takule smo. Kukr 

jih pride, jih pride ... 

Skupina je usak dan 

tm. 

 

Ž2: Vedno, vedno 

ena sredina drži, 

drugi mamo pa še 

druge obveznosti ... 

Jz mam eno okno pa 

jih pogledam in je 

tok lep občutek, da 

jih vidm pa so kot 

ena opora. 

 

Ž1:Skupina je tud 

nek element 

sigurnosti, namreč 

če nekoga ne bo ... 

neki dni 

zaporedoma, se 

začnemo pogovarjat 

... kaj pa je z njim, a 

samozavesti, ob 

končani vadbi si 

zase zmagovalec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občutki 

sproščenosti glede 

vključenosti v 

skupino Šola 

zdravja, brez 

pritiska obveze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lep občutek opore, 

ko jih pogledam 

skozi okno. 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek gotovosti 

in skrbi za sočlane, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konsistenca, opora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vključevanja v 

program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 

vključevanja v 

program 
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je na dopustu, a je 

zbolu ... In si potem 

med sabo to 

povemo. O tem 

govorim, k rečem 

element sigurnosti. 

Vsak od nas ima 

neko sigurnost, da 

bo ostala skupina 

slej ko prej 

povprašala, kaj pa je 

z njim ... 

 

Ž3: Pa da si 

dobrodošel in 

pogrešljiv, vsak je 

pomemben ... 

 

saj če nekdo 

zaporedoma večkrat 

izpusti vadbo, ostali 

člani to opazijo in 

se o starostniku 

pozanimajo. 

 

 

 

 

 

 

 

dobrodošlost, 

pogrešljivost, 

pomembnost 

varnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 

vključevanja v 

program 

Vam fizična 

aktivnost pomaga 

pri domačih 

opravilih?  

 

Ž2: Vse je ubistvu 

naložba ... Sploh 

koordinacija, 

starejši k smo, več 

je možnosti, da 

bomo padl. Da pa 

padeš pri naših 

letih, je pa doskrat 

usodno. Te vaje, ki 

so hkrati 

ravnotežnostne in 

fizične za 

razgibanje m in 

sklepov so naložba 

... Da se 

skoncentriraš na 

trenutek, k obdržiš 

ravnotežje in to je 

naložba, da ti 

postane to, da ko 

hodiš, da moraš 

pazit na ravnotežje 

... 

 

Kaj vas motivira, 

da se udeležujete 

jutranjih vadb? 

 

 

 

 

 

 

 

Sogovornik poudari 

dejstvo, da je 

fizična aktivnost pri 

teh letih naložba v 

zdravje (strah pred 

padci),v življenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialni stiki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naložba v zdravje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejavnik fizične 

aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivacija 
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Ž3: Socialni stiki, 

naložba v zdravje ... 

To, da vem, da je to 

prau. Nek notranji 

glas ... Skorej že ena 

obveza. 

Pripadnost 

 

naložba v zdravje, 

pripadnost, notranji 

nadzor, skrb drug za 

drugega 

 

- 

vključevanja v 

program 

 

 

 


