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POVZETEK 

V diplomskem delu sta podrobneje predstavljena vidika podjetništvo in 

institucionalno varstvo. V kontekstu podjetništva je podrobneje izpostavljen 

ključni poslovni dokument – poslovni načrt. Gre za opredelitev ključnih 

strukturnih elementov, ki omogočajo zaznavanje trţnih priloţnosti, vključevanje 

bistvenih deleţnikov, pripravljenost na tveganje ter končno izpeljavo dejavnosti 

na trgu. Za ta namen je bil oblikovan poslovni načrt za konstituiranje novega 

Doma starejših v občini Slovenska Bistrica, največji nemestni občini v Sloveniji, 

ki doma ne premore, in tako poslovno posega na področje institucionalnega 

varstva starejših. Varstvo starejših v Sloveniji je danes v sodobni druţbi 21. 

stoletja povsem zastarelo in neprimerno. Od »hotelske« obravnave do 

prilagajanja starostnika sistemu varstva, namesto obratno, je stanje, ki postaja ob 

trendih daljšanja ţivljenjske dobe starostnikov in pojava številnih bolezenskih 

stanj, kot so depresija, demenca, osteoporoza, srčno-ţilne bolezni, vse bolj 

problematično in neprimerno za drţavo, ki je ţe sedem let v EU. Rezultati 

raziskave, ki je bila opravljena na primeru občine Slovenska Bistrica, so 

pokazali dve ključni ugotovitvi. Prvič, urejenost institucionalnega področja v 

občini postaja vse pomembnejša, čemur so zlasti pritrjevali mladi do 30 let. 

Drugič, dom starejših je investicija, ki jo bo treba v občini izpeljati in realizirati 

v čim krajšem času oz. v naslednjih treh letih. Kot tretje pa celotno sliko 

dopolnjuje splošno znano dejstvo, katerega posledic se vsi ključni druţbeni 

akterji, ljudje, drţava in njene pooblaščene institucije in sistem, ki je posledica 

njihovega delovanja, še ne zavedajo prav dobro, in sicer krhanje solidarnostnih 

vezi med mlajšo in starejšo generacijo, daljšanje ţivljenjske dobe in pojav novih 

bolezni, kar bo v prihodnje zahtevalo drugačno politiko, vodenje in obravnavo 

starejših v institucionalnem okviru ter jasno definiranje vlog mlajših pri 

vzdrţevanju medgeneracijske solidarnosti. 

 



Ključne besede: podjetništvo, institucionalno varstvo, starejši, dom starejših, 

poslovni načrt 

 

ABSTRACT 

The thesis is presented in detail view entrepreneurship and istitutional care. 

In the context of entrepreneurship is further exposed to the key business 

document, business plan. They identify key structural elements that provide 

the perception of market opportunities, the involvement of relevant 

stakeholders, willingness to take risks and ultimately carrying out activities 

in the market. For this purpose it was designed a business plan for the 

constitution of the new Home for the aged in the municipality of Slovenska 

Bistrica, the largest non-urban municipalities in Slovenia, which lacks at 

home, which in this business within the sphere of institutional care for the 

elderly. Care for the elderly in Slovenia in now in a modern world of the 

21st century completely outdated and inappropriate. From the »hotel« 

treatment to match the aged care system, rather than vice versa, a condition 

which is becoming the trend life expectancy of the elderly and the 

emergence of numerous disease conditions such as depression, dementia, 

osteoporosis, cardiovascular disease is increasingly problematic and 

inappropriate for a country that is already seven years in the EU. The 

results of the survey was conducted in the case of municipalities Slovenska 

Bistrica, has identified two key findings. First, the institutional 

arrangement of areas in the municipality area is becoming more important, 

what is supported, in particular young people up to 30 years. Second, older 

home is an investment that will be needed in the municipality to carry out 

and implement as soon as possible or. over the next three years. Third, the 

whole picture to well known, the consequences are not yet very well aware 

of all the key social actors, people, country and its authorized institution 

and the system as a result of their action, namely abrasion bonds of 



solidarity between younger and older generations, lengthening periods of 

retirement and the emergence of new diseases, which will in future require 

a different policy, management and treatment of the elderly in the 

institutional framework and to clearly define the roles of age in the 

maintenance of intergenerational solidarity. 

 

Key words: enterpreneurship, institutional care, older, older home, 

business plan. 
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1. UVOD 

 

1.1 Opredelitev problematike in predmeta proučevanja 

Dejstvo je, da se prebivalstvo stara in da nas tempo ţivljenja vse bolj vodi v smer, da 

smo prisiljeni svoje starše, stare starše in druge svojec namestiti v institucionalno varstvo, kot 

je na primer dom starejših. Zavedati se je treba, da to ni enostavna ţivljenjska sprememba. 

Lahko je izjemno frustracijska tako za nas kot za starejše, ki teţko sprejmejo svoj novi dom, 

ki pa je velikokrat tudi zadnji v njihovem ţivljenju. Zato smo se odločili pripraviti poslovni 

načrt za izgradnjo potencialnega doma starejših v občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju 

občina), ki bi deloval kot neprofitni socialno-varstveni zavod, v delovanju katerega bi 

poslovna etika, kot nasprotje današnje poslovne etike, katere učinki se kaţejo v praznem 

formalizmu in uničevanju etike kot ključne veje filozofije, predstavljala osnovo našega 

delovanja, s tem pa bi bili starejši posledično v središču našega delovanja in poslanstva, ter 

osvetliti današnji pristop in način obravnave starejših v institucionalnem varstvu, za katerega 

menimo, da je ţe zdavnaj preţivet. Ţelimo, da sprejem v institucionalno varstvo ne bi bil šok 

ter da bi starejši čim prej sprejeli novo okolje in v njem tudi dejansko zaţiveli. Za takšen cilj 

je treba koncept institucionalnega varstva starejših resno prevetriti s pomočjo podjetnega 

podjetništva, ki bo omogočalo konstruktivno delovanje institucij, od katerih se v prihodnje 

pričakuje specializacija in določena stopnja racionalizacije in reformiranja na proučevanem 

področju. Kot rečeno, smo kot primer vzeli največjo nemestno občino in izpostavili nekaj 

ključnih vidikov, ki se jim bo treba konceptualno in z resnim angaţmajem ter s 

solidarnostnim čutom natančneje posvetiti. Zaradi potrebe po zagotavljanju ustreznega 

solidarnostnega ravnoteţja med mladimi in starejšimi se je pojavila teţnja po osvetljevanju in 

opozarjanju na ključna vprašanja, teţave in neskladja v delovanju institucionalnega varstva ter 

nezadostnem vključevanju starejših v omenjeno obliko obravnave, ki v pričujočem delu 

predstavljata osrednji predmet proučevanja. 

 

1.2 Namen diplomske naloge 

Skozi proces raziskovanja se namen odslikava v povezovanju proučevanih teoretičnih 

elementarnih segmentov institucionalnega varstva in podjetniškega delovanja ter etičnih 

poslovnih vidikov naravnanosti z vidiki institucionalnega modela varstva starejših v praksi ter 

z moţnostjo osvetljevanja in opozarjanja na ključne pomanjkljivosti, dileme in vprašanja, ki 

tarejo starejše pri vključevanju v institucionalni okvir varstva. 
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1.3 Cilj diplomske naloge 

Strategija zasledovanja ciljev v pričujočem delu se kaţe zlasti v preverjanju 

relevantnosti dveh ključnih predpostavk (hipotezi), ki predstavljata osrednjo točko 

raziskovalnega procesa. Predpostavlja se, da je izgradnja doma starejših v občini investicija, 

ki jo je treba nujno realizirati v roku treh let, in da ţivimo v druţbi, ki urejenost 

institucionalnega varstva, še zlasti na lokalni ravni, razume kot nujno in vse bolj pomembno 

za namen zagotavljanja solidarnostnih vezi med mladimi in starejšimi. Zato je cilj preveriti 

teţo in pomen navedenih predpostavk v lokalnem kontekstu, in sicer za primer proučevane 

občine. Za verifikacijo navedenih predpostavk se komplementarni cilj identificira v teţnji po 

odgovoru na naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Ali obstaja potreba po vključevanju starejših v institucionalno varstvo in s tem 

posledičnem konstituiranju novega doma starejših v občini Slovenska Bistrica? 

 Kako danes ponuditi takšno institucionalno varstvo, ki ji bo uspelo zagotavljati 

skladno obravnavo, izhajajočo iz potreb starostnikov? 

V pričujočem delu so prav tako izpostavljene ključne dileme in problemi pri 

proučevani problematiki ter nakazan okvir morebitnih moţnosti in priloţnosti za izboljševanje 

razmer na področju institucionalnega varstva. V končni fazi pa so na osnovi pridobljenih 

empiričnih podatkov podane ključne sklepne ugotovitve. 

 

1.4 Metodološki pristop 

V pričujočem diplomskem delu sta pristopa k proučevanju izbranega področja in 

izhajajočega problema teoretični in empirični. Teoretičen del je zgrajen prek povezovanja 

pridobljenih znanj iz referenčne literature in pomembnih virov. Teoretični segment 

predstavlja elementarno jedro, na katerem sloni »oprijemljivejši« in v praksi implementiran 

empirični del, katerega rezultat se kaţe v pridobljenih odgovorih na zastavljena raziskovalna 

vprašanja, ki so ustrezno metodološko obravnavana in interpretirana ter verodostojno 

pojasnjujejo probleme, ki so bili prepoznani kot vodilo za raziskovanje v kontekstu 

diplomskega dela. 

Kontekst metodologije prvega, teoretičnega dela, ki sloni na referenčni literaturi o 

pojmih, kot so podjetnik, podjetništvo, poslovna etika in druţbena odgovornost, poslovni 

načrt in institucionalno varstvo, zajema metodo deskripcije in v posameznih segmentih tudi 

analizo in primerjave.  
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 Empirični del, katerega rezultati primerno pojasnjujejo razseţnosti izpostavljenega in 

proučevanega problema, je zasnovan na kvantitativni metodi druţboslovnega raziskovanja. V 

raziskavo so bili vključeni naključno izbrani anketiranci s stalnim prebivališčem v občini 

Slovenska Bistrica in ţupanja omenjene občine. Značilnosti vzorca se tako odslikavajo v 

deskriptivni statistiki. 

 Za metodo zbiranja podatkov smo izbrali elementarno kvantitativno metodo, anketo, 

pri čemer smo oblikovali anketo za naključno izbrane anketirance in ţupanjo proučevane 

občine, ki je izpolnila spletno anketo, tako da smo kot raziskovalni instrument uporabili dve 

vsebinsko različni anketi. Do končnih rezultatov, ki odslikavajo stanje na proučevanem 

lokalnem območju, smo prišli s pomočjo kvantitativne obdelave podatkov, ki so prikazani 

besedno, grafično in tabelarno. 

 

1.5 Vsebinska struktura dela 

Vsebinski kontekst diplomskega dela je zasnovan na štirih poglavjih, uvodnem, dveh 

osrednjih in zaključnem pogledu na ţarišče proučevanega področja. 

 V uvodu so opredeljeni razseţnost problematike in predmet proučevanja, naravnanost 

namena in usmerjenost cilja ter metodološki okvir za opredelitev odgovorov na začrtani 

raziskovalni vprašanji. 

 V drugem, teoretičnem delu je analiziranih pet ključnih pojmov v petih podpoglavjih: 

podjetnik, podjetništvo, poslovna etika in druţbena odgovornost, poslovni načrt, 

institucionalno varstvo. Prvo podpoglavje definira podjetnika, ga primerja z menedţerjem ter 

nakazuje na glavne karakteristike, ki so ključne pri transformiranju posameznika v vlogo 

podjetnika. V drugem podpoglavju se kaţejo obrisi pravega podjetništva kot procesa 

realizacije visoko zastavljenih ciljev, ki pa se lahko ob nepravilnem razumevanju poslovnega 

sveta prelevijo v različne mahinacije in tajkunsko izprijenost. Zato tematsko v tretjem 

podpoglavju sledi obravnava pomembnosti poslovne etike in koncepta druţbene 

odgovornosti. Posebna pozornost je posvečena četrtemu podpoglavju, poslovnemu načrtu. V 

tem razdelku gre za opredelitev ključnega poslovnega dokumenta, poslovnega načrta, ter 

predstavitev njegovih ključnih strukturnih elementov, ki predstavljajo kaţipot, smer, vodilo  in 

krmilo v podjetniškem svetu. Teoretični del zaokroţuje peto podpoglavje, v katerem je 

analiziran pojem institucionalnega varstva.  

 Model institucionalnega varstva, ki je ţe zdavnaj preţivet, je v današnji slovenski 

druţbi, ki se vse bolj stara, še vedno izjemno zakoreninjen, čeprav bi potreboval nujne 

»kirurške« reze v smeri specializirane obravnave starejših, prilagajanja modela varstva 
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fiziološkim in psihološkim potrebam omenjene populacije, ki je vse bolj obremenjena tudi s 

številnimi bolezenskimi stanji, kot so osteoporoza, depresija, demenca, povišan krvni tlak, 

bolezni srca in oţilja, sladkorna bolezen ipd., in zato potrebuje posebno obravnavo glede na 

svoje značilnosti. Nakazujemo na nujnost vstopa podjetniškega pristopa in miselnosti v sistem 

obravnave starejših v kontekstu javnih oz. koncesioniranih zavodov. 

 Tretji del diplomskega dela predstavlja empirični del, v katerem je predstavljeno 

raziskovalno področje in raziskovalno vprašanje. Natančno so predstavljeni vzorec raziskave, 

tehnika in pristop zbiranja podatkov. Pridobljeni odgovori na raziskovalna vprašanja so 

analizirani in predstavljeni grafično in tabelarno, pri čemer so nekatere ugotovitve zaradi 

obseţnosti analize umeščene pod priloge. Pridobljeni rezultati so omogočili, da smo 

odgovorili na zastavljeni raziskovalni vprašanji, postavljeni na začetku pričujočega dela. 

Omenjena raziskava je poleg odpiranja poti za razreševanje problematike pokazala na nove 

dileme, neskladja in vprašanja, ki bi se jim bilo treba znanstveno in strokovno posvetiti z 

nadaljnjimi raziskavami in poizvedbami. 

 V zadnjem delu smo vsa pridobljena znanja, ugotovitve in spoznanja zdruţili ter 

povezali v koherentno celoto, ki je omogočila izpeljavo primernega znanstvenega sklepa 

najpomembnejših ugotovitev in spoznanj proučevanega raziskovalnega problema. 

 Diplomsko delo je zaključeno s seznamom referenčne literature in virov, ki smo jih 

uporabili, ter prilogami. 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Opredelitev pojma podjetnik 

Beseda podjetnik izhaja iz francoske besede – entre. Beseda je bila prvotno 

uporabljena za opis ljudi, ki prevzemajo tveganje med kupci in prodajalci ali ki se zaveţejo, 

da uresničijo naloge do začetka novega podviga (Barringer, Ireland, 2008). Velikokrat smo 

priča tudi poljudnemu in nestrokovnemu razumevanju in pretiranemu posploševanju pojma 

podjetnik in izumitelj. Strokovna literatura, zlasti tuja, strogo razlikuje omenjena pojma. 

Izumitelj je tisti, ki v svoji dejavnosti ustvari nekaj novega. Za podjetnika pa je značilno, da 

zbere potrebne elemente (denar, delovno silo), oblikuje poslovni model in strategijo ter jih 

prek sposobnosti za preoblikovanje in prevzemanje tveganj uspešno izpelje v praksi (prav 

tam, 2008). 

 Barringer in Ireland (2008) poudarjata, da obstajajo trije ključni razlogi, ki ljudi ţenejo 

v podjetniške vode. V prvi vrsti gre za moţnost, da so sami svoji gospodarji in prevzamejo 
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usodo v svoje roke. Drugi vidik predstavlja skušnjavo vsakega posameznika, tj. moţnost 

uveljavljanja lastnih idej v praksi. Zadnji vidik pa predstavlja finančni vidik oz. moţnost 

zasluţka.  

 Za ekonomista je podjetnik oseba, ki uspešno zdruţi delovno silo, materiale in druga 

sredstva na način, da je njihova skupna vrednost večja kot prej, ter oseba, ki vpeljuje 

spremembe, inovacije in novo obliko reda. Psiholog meni, da takšno osebnost po navadi 

vodijo potrebe, in sicer potreba doseči in dobiti nekaj novega, eksperimentirati, izpolniti ali 

celo zbeţati avtoriteti drugih. Za poslovneţa je lahko podjetnik groţnja, za drugega spet 

zaveznik, bodisi dobavitelj, stranka ali pa nekdo, ki ustvarja bogastvo tudi drugim ter išče 

boljše poti za izkoriščanje virov in zmanjševanje odmeta, in ki ustvarja delovna mesta 

(Antončič et al., 2002). 

 Iz zgoraj omenjenih definicij je mogoče razumeti, da je treba upoštevati, s kakšnega 

zornega kota ga osvetljujemo ter kdo to počne, ko ţelimo doumeti pojem podjetnika. Tako bo 

psiholog podjetnika v kontekstu njegovega udejstvovanja in uresničevanja poslanstva prav 

gotovo dojemal kot nekoga, pri katerem so potrebe kot generator osebnega razvoja. Podjetnik 

ţeli in hoče nekaj novega, dobrega, uspešnega, vpadljivega, inovativnega ţe zaradi obstoja 

potrebe same po sebi. 

 Ekonomist skozi prizmo ekonomskih virov in sredstev razume, da je podjetnik neke 

vrste »sestavljavec« ali pa »povezovalec« vseh elementov, kot so omenjena sredstva, delovna 

sila, material, v neko smiselno celoto, ki bo ustvarjala ţelen učinek oz. rezultat. Medtem ko pa 

poslovneţ razumljivo kot menedţer (za potrebe razumevanja razlikovanja med podjetnikom 

in menedţerjem v nadaljevanju predstavljamo ključne kriterije razlikovanja) razmišlja, da je 

podjetnik kot tak velik konkurent in na nek način sovraţnik vsakemu drugemu, ki deluje v isti 

panogi, saj tako vpliva na delitev trţnega dela, ki je za poslovne ljudi ključnega pomena. 

Vendar pa je treba vsemu povedanemu ob bok postaviti še naslednje videnje pojma 

podjetnika. Pšeničny (2000) predpostavlja, da je podjetnik posameznik, ki inovira in 

uresničuje, ki je sposoben prepoznati in izkoristiti poslovno priloţnost, jo razviti v izvedljivo 

in trţno razumljivo idejo, vzpostaviti organizacijo za uresničitev poslovne ideje ter z lastnimi 

vloţki – časom, napori, denarjem in spretnostmi – ob sodelovanju drugih ustvariti dodano 

vrednost. Dodana vrednost je tisto, kar podjetnik zasleduje, kar mu dejansko predstavlja 

piedestal v kontekstu njegovega poslanstva. Element dodane vrednosti pa ni edini segment 

osebnih karakteristik podjetnika, ki se od »povprečnih« ljudi razlikuje tudi zaradi naslednjih 

značilnosti, o katerih pričajo številne raziskave, ki poskušajo pojasniti osebnostne značilnosti 

podjetnikov in podjetnic: 
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o podjetnik na trg pošilja nove izdelke/produkte/storitve/rešitve/inovacije; 

o uspešno uvaja nove tehnologije in se vzporedno prilagaja z razvojem sodobne 

IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije); 

o uspešno izvaja vlogo koordinatorja (zagotavlja ustrezno delitev dela); 

o prevzema osebno (gre tako za subjektivno kot objektivno) odgovornost za 

posledice sprejetih odločitev; 

o upa si tvegati, zato daje prednost tveganim odločitvam; 

o nagnjen je k pogledu v prihodnost, se ne obremenjuje s preteklostjo (zanj 

prestavlja le izkušnjo, ki pa ima vpliv v prihodnosti) in ţivi v sedanjosti; 

o ţeli biti sam svoj gospodar; 

o zanimajo ga konkretni in oprijemljivi rezultati. 

Vendar pa vse našteto ni dovolj, če se podjetnik ne odloči, da idejo, ki nastane kot 

produkt sanj, realizira v stvarnem življenju. Uspevajo namreč samo tisti podjetniki, ki 

istočasno obvladujejo štiri podjetniške dimenzije (Rebernik et al., 2002): 

- dream (znati mora sanjati, imeti vizijo, vedeti, kaj hoče); 

- dare (mora si upati svoje sanje in vizije uresničiti, upati uresničiti, kar je dejansko 

izsanjal); 

- do (sanje niso dovolj, treba je tudi znati narediti, kar si je zamislil); 

- delegate (ker vsega ne more narediti sam, mora naloge znati delegirati, zadolţiti 

sodelavce, da stvari opravijo namesto njega). 

Naše razumevanje pojma podjetnika in njegovega poslanstva je še jasnejše takrat, ko 

stvar razumemo kot neko koherentno celoto, zato je treba izpostaviti ključne razlike med 

podjetnikom in menedţerjem (glej tabelo 2.1). 

 

Tabela 2.1: Razlikovanje specifičnih osebnostnih karakteristik menedţerja in podjetnika 

VODENJE 

MENEDŢERJI (menedţerski vodje) PODJETNIKI (podjetniški vodje) 

preverjajo sistem izbirajo sistem 

iščejo kompromis iščejo rešitev 

upravljajo proces prilagodijo proces 

upravljajo spremembe ustvarjajo spremembe 

upravljajo enako kot prej delujejo nekonvencionalno 

razpravljajo o napakah napake sprejmejo in se iz njih učijo 
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brezosebna navezanost osebna navezanost 

oklepajo se procesa dvomijo v proces 

izogibajo se napakam opravijo z napakami 

reaktivni cilji proaktivni cilji 

Vir: Turner, 2004: 44 

 

 Zgornja tabela nam lepo kaţe, da je podjetnik tisti, ki je odprt in proaktiven za vse 

spremembe in tveganja, ki so sestavni del ustvarjanja in sprejemanja teţkih odločitev v 

nasprotju z menedţerjem, ki s spremembami zgolj upravlja in po tej logiki deluje reaktivno.  

 Zavedati se je treba, da je odločitev za izbiro med slabo in dobro moţnostjo 

samoumevna. Današnja realnost pa je takšna, da se morajo podjetniki velikokrat odločati med 

slabimi moţnostmi, in takrat lahko govorimo o nastanku dileme. Dilema (gr. dilemma: 

dvostavek) je v formalni logiki sklep z alternativo: ali – ali, ki iz dveh nasprotnih si postavk 

izvaja isto trditev. Zato v vsakdanjem svetu podjetniškega ţivljenja pomeni dilema (di – v 

grščini pomeni dvojno domnevo) zagato, stisko, dvom, zadrego, v poloţaju, ko se je treba 

odločiti med dvema danima moţnostma (Jelovac, 2000: 154): ko ne vemo natanko, kateri 

odločitvi med dvema rešitvama naj damo prednost, ter ko se pred izbiro nahajamo med dvema 

moţnostma, za kateri obstajajo enako močni (bodisi dobri bodisi slabi) in upravičeni razlogi.  

 Če je primerjava med podjetnikom in menedţerjem pokazala razhajanja glede 

pristopa, razmišljanja, delovanja in usmerjenosti v poslovnem svetu, potem je treba izpostaviti 

tudi razvejanost znotraj kroga podjetnikov. Nekateri podjetniki so zelo ustvarjalni in vedno 

iščejo nekaj novega, drugi ostajajo pri ustaljenih storitvah oz. produktih. Podjetniki pa se 

razlikujejo tudi po kriteriju širitve lastnega podjetja. Podjetnike lahko uvrstimo v štiri skupine 

(Melink - Pavlin et al., 2001). 

 

Tabela 2.2: Vrste podjetnikov 

TIP PODJETNIKA 

ustvarjalen stalno iskanje novih priloţnosti, vendar rast 

njihovih podjetij ni nujna 

dinamični, hitro rastoči usmerjenost k hitri rasti in širjenju podjetja 

običajni ostajanje na znanem področju idej o 

proizvodih in storitvah 

preţivetveniki razvita sposobnost za zgolj enostavno 
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samoohranjanje in zadovoljnost z majhnim 

podjetjem, ki jim nudi dovolj za minimalno 

eksistenco 

Vir: Melink - Pavlin et al., 2001: 26 

 

 Za vse podjetnike je značilno, da se lahko oblikujejo izključno in edino skozi 

podjetniški proces. Vendar pa je končni razvoj odvisen predvsem od osebnostih značilnosti 

podjetnika, ki jih v podjetniški proces vnese v trenutku, ko vanj stopi. 

 Osebnost podjetnika je splet različnih lastnosti, ki se kaţejo v podjetnikovem vedenju 

in se zato kaţejo kot podjetnikove (Plut, 1995): 

 sposobnosti (kar podjetnik zmore narediti); 

 znanje, spretnosti, veščine (kar podjetnik zna narediti); 

 motivacija (kar podjetnik hoče narediti). 

 Oblikovanje podjetnikovih lastnosti določajo zlasti vplivi treh dejavnikov: dednost, 

okolje in samodejavnost. V kontekstu dednosti lahko govorimo o vlogi vzgoje in okolja, v 

katerem je posameznik ţivel (veliko podjetnikov izhaja iz druţinskega podjetniškega »kroga« 

in tako tradicijo samo nadaljujejo), ter pomena izobrazbe. Segment okolja predpostavlja stike, 

udeleţbo in sodelovanje posameznika z učitelji, vrstniki, organizacijami, podjetniškim 

okoljem in seveda oblikovanje osebnih vrednot posameznika. Samodejavnost oz. močna 

motiviranost posameznika pa preprosto izvira iz njega. Morda je ţivel v okolju, ki je 

spodbujalo tvegano odločanje, izbiranje in odprtost za nekaj novega, inovativnega ter 

proaktivno sprejemanje in razreševanje problemov in zank ter dilem. Zanemariti pa ne gre 

tudi vloge vzornikov v ţivljenju posameznika (Antončič et al., 2002). 

 Če smo videli, da je potencialnost odločitve posameznika za podjetnika odvisna od 

vpliva okolja, dednosti in samodejavnosti oz. samoiniciativnosti, potem je treba spregovoriti 

še o smislu, predvsem pa primernost podjetniških mitov. Tipični miti, ki se veţejo na 

podjetnika in njegovo podjetniško udejstvovanje (Barringer, Ireland, 2008): 

- podjetniki se rodijo (Ta mit preprosto ne more drţati, ker dednost ni edini dejavnik, ki 

vpliva na odločitev posameznika za podjetniško udejstvovanje.); 

- podjetniki so igralci (Podjetniki res prevzemajo določena tveganja, vendar podjetnik ni 

brezglavi avanturist. Podjetnik se razumno odloča za tvegane odločitve.); 

- podjetniki ţelijo samo zasluţiti (Podjetnik primarno ţeli uresničiti zastavljene cilje in 

osebnostno poslanstvo. Finančna stimulacija pa je dejansko nagrada za začetno 

tveganje in asketsko ter entuziastično delovanje pri uresničevanju zastavljenih ciljev.); 



 9 

- podjetnik je mlad in energičen (Volja, zagon in energija so ključnega pomena, ki pa 

nimajo nobene zveze s starostjo posameznika. Ključno je razumevanje, da kdor ţivi za 

posel, za realizacijo ciljev, za dosego ţivljenjskega cilja ali uresničitve osebnega 

poslanstva, to tudi realizira. Pri tem pa spol, starost, verska izpoved ipd. nimajo 

vloge.). 

 

2.2 Opredelitev pojma podjetništvo 

Če smo rekli, da se podjetnik lahko oblikuje izključno skozi prizmo podjetniškega 

procesa, potem je dejstvo, da je podjetnik »stranski produkt« podjetništva
1
. 

 Podjetništvo je proces, s katerim posamezniki realizirajo moţnosti ne glede na 

sredstva, ki jih trenutno nadzorujejo. Bistvo podjetniškega vedenja je prepoznavanje 

priloţnosti in transformiranje uporabnih idej v prakso. Naloge, ki jih zahteva takšno vedenje, 

lahko izvaja bodisi posameznik ali skupine in običajno zahtevajo ustvarjalnost ter 

pripravljenost na tveganje (Barringer, Ireland, 2008). Podobno trdi tudi Burns (2007), ko 

predpostavlja podjetništvo kot moţnost, priloţnost, inovacije, sposobnost za ustvarjalno 

delovanje, za kar ima za posledico moţnosti za končni uspeh. Nadalje je avtor prepričan, da je 

podjetnik v kontekstu podjetništva povsem diametralno nasproten menedţmentu oz. 

njegovemu predstavniku, tj. menedţerju. Zato je po avtorjevem mnenju mogoče vidike, kot so 

neodvisnost, doseţek, osebni razvoj in tudi oplemenitenje osebnega premoţenja, doseči 

izključno skozi podjetniški proces, ki se realizira v podjetniškem okolju – podjetju, zavodu, 

organizaciji. 

 Za podjetništvo je tudi značilno, da gre za proces ustvarjanja bogastva, ki se v času 

delovanja le še povečuje. Bogastvo ustvarjajo posamezniki, ki prevzemajo velika tveganja 

zlasti glede lastniškega kapitala, časa in obveznosti, glede kariere ali dajo vrednost 

izdelku/storitvi, ki morda nista nova ali edinstvena, toda podjetnik jima mora na neki način 

prinesti vrednost s prejemanjem in najdbo potrebnih veščin in virov (Antončič et al., 2002). 

 Po Turnerju (2004) podjetništvo ne zajema enega samega posameznika, ampak gre za 

timsko delovanje. Tim, ki sodeluje v procesu, mora biti pripravljen za skupno delovanje, 

tveganje, ustvarjanje in tvorjenje inovativnih zamisli, ki prinesejo merljivo vrednost in se jih 

nato izpelje v praksi. Podoben pogled predstavlja definicija po Vahčiču (2000), ki 

                                                
1
 SSKJ opredeljuje pojem podjetništvo -a s (e   ) kot prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha ob 

tveganju (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=podjetni%C5%A1tvo&hs=1, 29. 8. 

2010). 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=podjetni%C5%A1tvo&hs=1
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podjetništvo označuje kot poskus ustvariti dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih 

priloţnosti, obvladovanja tveganja, ki ustreza tej priloţnosti, in s pomočjo komunikacijskih in 

poslovodnih (menedţerskih) sposobnosti in znanja mobilizirati človeške, finančne in 

materialne vire, ki so potrebni za uspeh podjetja. Zato je mogoče pojem podjetništva v bistvu 

razumeti kot proces, ki v prvi vrsti poteka med človekom in idejo, nato pa sledijo nujno 

potrebni viri, da se ideja lahko uresniči v podjetju, ki je mesto, kjer se omenjeni proces 

zaključi oz. uresniči (prav tam, 2000). 

 Podjetništvu pripisujejo zasluge za velik del tehnološkega napredka človeštva ter 

socialne in ekonomske spremembe v zadnjem stoletju. Podjetništvo je namreč sposobno 

prispevati (Glas, 2000): 

 k ustvarjanju novih delovnih mest; 

 h gospodarski rasti in zvišanju produktivnosti; 

 na področju inovacij ustvarja kontinuiran proces sprememb, ki se kaţejo tako v 

gospodarstvu kot druţbi (gre za povezavo gospodarske rasti in razvoja, za kar ima 

posledico razvoj novih proizvodov kot tudi povečanje interesov investitorjev za 

vlaganje v na novo nastala podjetja); 

 k povečanju dohodka v regiji; 

 k konstituiranju novih srednje velikih in velikih podjetij; 

 v poslovno uporabo učinkovito vključujejo male prihranke in različne druge manjše 

vire sredstev prebivalstva; 

 k nastanku rahlo konservativnega srednjega sloja, ki visoko ceni spodbude za razvoj, 

urejeno pravno drţavo in ekonomsko stabilnost. 

 Zaradi vloge in pomena, ki ga izkazuje podjetništvo v pravem pomenu besede, ga je 

torej mogoče razumeti kot nabor dejavnosti posameznika ali tima, ki vodijo od trţne potrebe 

(prepoznane kot trţne priloţnosti), organiziranja, vključitve in kombiniranja vseh potrebnih 

sredstev, do uresničitve poslovne priloţnosti in s tem ustvarjanja nove (dodane) vrednosti, ki 

je za podjetništvo, ki ga predstavljamo, osrednja determinanta. 

 

 

2.3 Opredelitev pojma poslovna etika in druţbena odgovornost     

»Dve stvari navdajata duha z vedno novim in vse večjim čudenjem in spoštovanjem, 

kolikor bolj pogosto in vztrajno se z njima ukvarja mišljenje: zvezdno nebo nad mano in 

moralni zakon v meni« (Kant v Jelovac, 2000: 86). 
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 V vsaki človeški zdruţbi sodelujejo ljudje z namenom ustvarjanja sinergije, ki bi bila v 

primeru individualne aktivnosti bistveno manjša. Posledično tako prihaja do konstituiranja 

medsebojnih odnosov in povezanosti. Tudi v poslovanju podjetja ali zavoda prihaja do tega, 

saj te odnose narekuje cilj same druţbe. Tako se ljudje v kontekstu medsebojnega sodelovanja 

in »preţemanja« pogosto ravnajo po določenih pravilih, s katerimi dosegajo usklajeno 

delovanje, a pravila ne določajo vseh razseţnosti delovanja ljudi. Na delovanje ljudi vpliva 

tudi etika. Etika je namreč pomembna sestavina medsebojnih odnosov. Gre za gradnjo 

medsebojne povezanosti, ki pa je lahko prazna in instrumentalizirana, v kolikor ni vključen 

element etike. 

 Podjetja namreč pri svojem delovanju pogosto pojem etika poveţejo ali celo enačijo z 

besedo zakon. Po njihovem razumevanju je očitno legalno tudi etično. Dejstvo pa je malce 

drugačno. Zakon je namreč tisti element, na katerega neka druţba prevaja etiko v druţbena 

vodila in prakso, hkrati pa določa načine kaznovanja odklonskih ravnanj, ki niso v skladu z 

njo. Da pa je mogoče pri opredeljevanju zakona na eni strani in etike na drugi strani biti 

dosleden, moramo biti sposobni ločiti moralno vrednotenje od legalnega (zakonskega). 

Prevečkrat se namreč dogaja, da so sicer dejanja zakonsko sprejemljiva, a so na drugi strani 

moralno nesprejemljiva. Zato je iz tega mogoče sklepati, da zakon sam po sebi ne more 

zagotoviti popolno druţbeno odgovorno poslovanje. 

 Sama beseda etika izhaja iz grške besede ethicos in v etimološkem smislu pomeni 

nrav, običaj, navado. Etika je tako filozofska disciplina, ki s ukvarja s preučevanjem ciljev in 

smisla moralnih človeških hotenj in ravnanj z vidika dobrega in zla, moralnega in 

nemoralnega (Sruk, 1999). 

 Jelovac (2000) etiko opredeljuje kot filozofsko vedo o morali, teoretskem 

pojasnjevanju in kritičnem presojanju izvora človeške moralnosti, preučevanje osnovnih 

kriterijev moralnega vrednotenja, razumevanja ciljev in smisla človeških moralnih nagibov, 

dejanj, vedenja in doseţkov. Zanimivo razlago etike nam poda Henderson (1992), ki slednjo 

opisuje kot umetnost delanja pravih stvari. Začne se z našimi občutki, konča pa s tem, kako se 

odzovejo drugi. Etiko tako definira kot javno, splošno in skupno dogovorjena pričakovanja. 

 Beseda morala kot proučevan segment s strani etike je latinskega izvora. Po Jelovcu 

(2000) je morala moder pouk o pravilnem načinu skupnega ţivljenja ljudi v njihovem 

nravnem bivališču, specifičen človeški fenomen, ustaljen način človekovega soţitja, pristna 

običajnost, kritično-vrednostni odnos človeka do dejanj drugih ljudi, njihovih značajev in 

samega sebe s stališča dobrega in zla. Lahko pa je morala razumljena tudi kot sklop 

nenapisanih načel, po katerih se ljudje ravnajo v javnem in zasebnem ţivljenju. Moralo lahko 
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opredelimo tudi kot obliko človeške prakse, saj določa vedenje ljudi do druţbe, druţine in do 

sočloveka (Verbinc, 1991). 

 V kontekstu razpravljanja o vlogi in pomenu etike v poslovnem svetu in njenem 

proučevanju morale je za dosledno obravnavo treba opredeliti tudi pojem poslovne etike in 

njen proučevan predmet – poslovno moralo. Poslovno etiko je mogoče definirati kot posebno 

vejo etike, in sicer tisto, ki se primarno ukvarja s preučevanjem fenomena poslovne morale. 

Domena poslovne etike se kaţe v raziskovanju načinov in oblik poslovnega ţivljenja, tj. 

ločevanje, urejanje, presojanje poslovanja na osnovi moralnih kriterijev, norm in pravil 

(Jelovac, 1997). Nash (1990) nam ponuja definicijo, da poslovna etika odraţa navade in 

presoje ravnateljev, ki zadevajo tako njihovo delo kot delo drugih v nekem podjetju ali 

zavodu. Delu in presojam ter institucionalnem sistemu moralnih vrednot je podvrţen vsak 

zaposlen posameznik, ki pa je pogosto prisiljen ali vsaj v skušnjavi, da bi spremenil prioriteto 

svojih vrednot, ko se sooča s kontekstom delovanja, kjer so v ospredju pritiski mnogih 

institucij, poslovnih izidov in visoka kakovost opravljenih storitev. Poslovna etika se torej 

ukvarja s proučevanjem morale, moralnih načel in moralnega odločanja ter s postopki za 

etično odločanje v poslovanju podjetja ali zavoda. Poslovna morala predstavlja nabor 

normativnih pravil za odločanje, lahko tudi kodeks, standard ali nabor standardov, kako naj 

poslovneţ ukrepa, kadar so v igri koristi, pravice in dolţnosti do samega sebe, drugih in 

organizacije (Tavčar, 1994). 

 Jelovac (2000) s terminom morala označuje tisti specifični človeški fenomen, v 

katerega se izraţa določen način človeškega sobivanja, ki sčasoma preide v navado, 

običaj(nost), nrav(nost). Nadalje avtor meni, da kategorija morale v sebi zdruţuje več 

raznovrstnih generičnih pojmov, poslovna morala pa je le eden izmed njih. Nadalje nam 

Jelovac (2000) ponuja obrazloţitev poslovne morale kot sistema nenapisanih pravil, vzorcev 

in maksim za sistematično organiziranje, upravljanje in ohranitev gospodarjenja v okviru 

moralno sprejetih, s kulturno tradicijo podedovanih obrazcev vedenja in zaţelenih norm 

ravnanja ter značajev poslovnih ljudi. 

 Zavedati se je treba, da so etika podjetja, zavoda, organizacije ipd., rast in razvoj med 

seboj izredno, lahko bi rekli, skoraj usodno povezani. Gre namreč za izključevalni proces. Ne 

gre pričakovati rasti, razvoja, napredka in trţne prepoznavnosti, če ne upoštevamo segmentov 

etike, posledica česar je popolna indiferentnost do okolja oz. druţbe, v kateri organizacija 

deluje kot pomemben člen. Družbena odgovornost je namreč tista, ki nakazuje, v kolikšni 

meri je dosledno upoštevanje etičnega delovanja naše organizacije resnično in primerno. 

Natančneje nam Boatright (1993) definira druţbeno odgovornost kot koncept, ki je 
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najpogosteje izraţen kot prostovoljno sprejemanje obveznosti, ki presegajo čiste ekonomske 

ali zakonske odgovornosti podjetij in organizacij. Tako organizacije druţbeno odgovornost 

poleg določanja ciljev in vrednotenja rezultatov razumejo tudi kot osnovo za etične standarde. 

Preprosto, a dosledno in kontekstualno ustrezno povedano, druţbena odgovornost pomeni, da 

sta podjetje ali organizacija odgovorna za svoje aktivnosti, ki vplivajo na ljudi, skupnost in 

njuno okolje. Zato mora vsaka organizacija ugotoviti »centralo« negativnih vplivov in jih nato 

poskušati primerno in sistematično ustrezno popraviti oz. odpraviti. Najpomembnejše pa je, 

da se organizacija kot taka druţbene odgovornosti zaveda in začne razmišljati bolj široko, kar 

je sicer prvi korak, ki pa je vendarle osnova ali predpogoj za vse nadaljnje korake, ki jih bo 

organizacija naredila v smeri transparentnosti do druţbe in druţbene odgovornosti. 

 

2.4 Opredelitev pojma poslovni načrt 

Značilnost uspešnih podjetnikov je, da tvegajo le po temeljitem premisleku (Levstek et 

al., 2001). Prav obstoj tveganj in nepredvidljivih situacij in razmer sili k nujnemu razmisleku 

za oblikovanje poslovnega načrta za dejavnost, ki jo ţelimo upravljati. Poslovni načrt je 

namreč kaţipot v današnjem kaotičnem svetu, še posebno podjetniškem. 

 Poslovni načrt je pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne 

zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre za skupek 

delovnih načrtov, kot so trţenje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih 

kot dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti (Antončič et al., 2002). Preprosto 

povedano, poslovni načrt omogoča, da naprej pisno začrtamo idejo, ki se nam je porodila v 

glavi in nastala kot produkt kognitivnega procesa. V nadaljevanju pa omogoča predvideti vse 

elemente, ki morajo biti upoštevani, če ţelimo, da bo naš posel, ne samo zaţivel, ampak si 

tudi najprej zagotovil obstoj, nato pa sistematično in hitro rast. Poslovni načrt imenujemo tudi 

cestna karta, saj nam odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem in kako bom tja prišel 

(prav tam, 2002). Zelo preprosto definicijo poslovnega načrta nam ponuja Stutely (2003), ki 

ga opredeljuje kot metodo vodenja določene dejavnosti v določenem obdobju v prihodnosti. 

Poslovni načrt kot pisni dokument zajema okvirno strukturno obliko, saj točno določena 

standardna oblika v realnosti namreč ne obstaja.  

 Za laţje razumevanje celotne strukture poslovnega načrta si oglejmo predlog slednje 

(Japti): 

 povzetek načrta (predviden kot zgoščen pregled celotnega poslovnega načrta); 

 opis podjetja (nujnost dobrega razumevanja posla, v katerega podjetje vstopa); 
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 opis proizvoda/storitve (proizvod ali storitev podjetja, zavoda ali organizacije mora 

odsevati znanja in sposobnosti, hkrati pa tudi razumevanje in zadovoljevanje 

pričakovanj strank); 

 analiza panoge (analiza omogoča nujno razumevanje okolja, v katero bo podjetje, 

zavod ali organizacija vstopila; s pomočjo analize je mogoče identificirati pomembne 

spremembe, ki se bodo pojavljale na trgu); 

 analiza konkurentov (koristno je preučiti konkurenco na trgu, kakšne so njihove 

prednosti, slabosti, kakšen je njihov trţni deleţ, kje so trţne niše ipd.; prav tako pa je 

dobro identificirati razloge za morebitni neuspeh konkurence, da je lahko podjetje 

izogne podobnim pastem); 

 SWOT-analiza (potrebna je temeljita preučitev prednosti, slabosti, priloţnosti in 

nevarnosti bodočega posla); 

 načrt trţenja/prodaje (v tem segmentu se je treba osredotočiti na potencialne kupce oz. 

stranke v kontekstu ustreznega zadovoljevanja njihovih potreb s strani izdelka oz. 

storitve); 

 načrt proizvodnje (potreben je podroben pregled same proizvodne operacije, da je 

mogoče ugotoviti, ali se da poslovati učinkovito in uspešno; posebno pozornost 

zasluţita tudi tim in razvoj strategije z namenom dobrega in učinkovitega 

menedţmenta); 

 načrt človeških virov (ljudje so največji vir vsakega podjetja, zato je nujno potrebno, 

da se predvidi, ali bodo potrebna dodatna izobraţevanja, izboljšanje delovnih pogojev, 

ustrezna stimulacija, zagotavljanje varnosti, zdravja in zadovoljstva, predvidi se tudi 

vidike profesionalnega razvoja); 

 finančni načrt (poslujemo zaradi denarja, zato je treba menedţerske račune razumeti 

kot orodje, ki jih niti slučajno ne smemo zanemariti; uspešni podjetniki razumejo, 

kako denar deluje); 

 kritična tveganja (oblikovanje in razvoj nove poslovne entitete vselej s seboj prinese 

tveganja in probleme, zato mora poslovni načrt vedno vsebovati določene implicitne 

predpostavke o tveganjih in problemih); 

 terminski načrt (gre za seznam vseh kritičnih ukrepov, ki jih je treba prepoznati in 

eksplicitno predvideti v poslovnem načrtu, saj bo podjetje samo z izvedbo ukrepov iz 

terminskega načrta postalo konkurenčnejše); 

 morebitna ponudba vrednostnih papirjev (ta element je relevanten za poslovni načrt 

samo v primeru, če predvidevate ponudbo ali izdajo vrednostnih papirjev). 
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 Če je torej poslovni načrt instrument, s katerim podjetnik načrtuje svoje poslovne 

aktivnosti, potem je treba za celostno razumevanje slednjega natančneje strukturno 

predstaviti
2
. 

 

2.5 Opredelitev pojma institucionalno varstvo 

Kontekst institucionalnega varstva ponazarja socialno delo s starimi ljudmi. Socialno 

delo s starimi ljudmi je tako svojevrstno, da ga lahko poimenujemo subspecialno socialno 

delo. Socialni delavci pri opravljanju institucionalnega varstva in pri kontaktu s starejšimi 

potrebujejo konkretna znanja, ki se nanašajo na proces staranja, socialno politiko do starih 

ljudi, različne praktične pristope in metode. Med drugim tako potrebujejo komunikativne 

sposobnosti, sposobnosti presojanja, sodelovanja v multidisciplinarnih timih in povezovanja 

različnih generacij. Socialni delavec je namreč tisti, ki lahko ključno vpliva na izboljšanje 

interakcij med starejšimi ljudmi tako v institucionalnem varstvu kot v širšem socialnem 

okolju (Mali, 2008).  

 Stanje starejše populacije v sodobni druţbi, pri čemer Slovenija ni nobena izjema, ni 

zavidljivo. Poţarnik (1981) tako meni, da so starejši ljudje izjemno zapostavljeni. To kaţe na 

to, da smo kot druţba sicer dali ljudem moţnost, da ţivijo dlje, nismo pa še dovolj močni in 

tankočutni pri oblikovanju in razvijanju novih oblik ţivljenja. Toda zavedati se je treba, da 

merilo neke druţbe niso vselej zgolj formalne spremembe, pač pa tudi spremembe v ljudeh in 

v odnosih med njimi.  

 Kar pomeni, da se zanimanje socialne delavke ne končuje na mejah formalne 

pristojnosti, ampak sega veliko širše v vprašanje kakovosti ţivljenja in smiselnosti 

razlikovanja, formalne in neformalne (spontane) socialne organizacije. 

 Z razvojem druţbe se razmere v institucionalnem varstvu izrazito spreminjajo, zato 

danes ţiveti ob tehnološkem napredku tako ni nič laţje, kot je temu bilo pred nekaj desetletji. 

Danes je namreč še več izzivov, tako se vse bolj intenzivno porajajo občutki izločenosti iz 

druţbe, sama druţba postaja vse bolj ponotranjena in vase zaprta, vse bolj prihaja do 

transformacije kolektivnosti k individualizmu in s tem posledični odvisnosti posameznika od 

samega sebe, svojih zmoţnosti in osebnostnega socialnega kapitala, ki je danes »alfa in 

omega« vsakega delujočega posameznika v druţbi, pri čemer starejši ljudje po definiciji ne 

                                                
2
 Zgoraj so tako našteti ključni elementi, ki tvorijo dober poslovni načrt. Vsebina posameznega elementa pa je 

opredeljena v tretjem poglavju, kjer je prikazan poslovni načrt za primer ustanovitve doma starejših v občini. 
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spadajo več v kontekst aktivnega posameznika. Zato je skrb za relativno varno, kakovostno in 

aktivno starost postala nujna. 

 

2.5.1 Družba starejših v Sloveniji 

Več kot očitno postaja dejstvo, da se deleţ starejših ljudi v druţbi povečuje (ti trendi 

so izjemno izraziti tudi v Sloveniji), njihove potrebe pa so tako raznovrstne, kot so 

raznovrstne njihove ţivljenjske poti. Očitno je, da sodobni čas omogoča, da ţivimo dlje, česar 

se je v prvi vrsti treba veseliti, po drugi strani pa to pomeni veliko odgovornost za 

zagotavljanje kakovostnega ţivljenja v t. i. jeseni ţivljenja. Zato se je danim spremembam 

treba regulatorno ustrezno prilagajati. Takšno prilaganje se ne zahteva ali pričakuje zgolj na 

področju institucionalne oskrbe, ampak tudi na področjih, kot so sociala, zdravstvo, 

pokojninsko zavarovanje, zaposlovanje ipd. 

Da Slovenija postaja vse bolj starajoča se druţba oz. okolje, v katerem je deleţ ljudi, 

ki so starejši več kot 65 let, vse večji, nazorno prikazujeta projekcija gibanja deleţa 

prebivalstva starih nad 65 let in 80 let v Republiki Sloveniji (glej graf 2.1, na naslednji strani) 

ter graf vseh prejemnikov pokojnin v Republiki Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let (graf 

2.2, na naslednjih straneh). 

Ţivljenjska doba ljudi namreč danes postaja vse daljša. Tako je bilo v Sloveniji leta 

1960 pričakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu 66 let za moške in 72 let za ţenske. Manj kot 

50 let pozneje, leta 2008, pa ţe 75 za moške in 82 za ţenske. Iz tega je mogoče sklepati, da se 

v povprečju na desetletje ţivljenjska doba predstavniku moškega spola podaljša za slabi dve 

leti, predstavnici ţenskega spola pa nekaj čez dve leti. Te podatke je mogoče še dodatno 

ponazoriti z dejstvom, da je bilo leta 1995 v Sloveniji 33 ljudi, ki so bili stari nad 100 let, leta 

2008 pa je število ljudi, ki so presegli omenjeno starost, naraslo ţe na 179 (MDDSZ, 2010). 
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 Graf 2.1: Prikaz projekcij gibanja deleţa prebivalstva nad 65 in 80 let v RS, 2008–2060
3
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 Vir: MDDSZ, 2010 

 

Na razvoj institucionalne skrbi za stare ljudi so pri nas vplivali številni dejavniki, 

katerih vpliv je mogoče zaznati tudi danes, saj je za Slovenijo značilna izrazito usmerjena 

institucionalna skrb za stare ljudi.  

 Razlogi za prevladujočo vključenost starejših v institucionalno oskrbo izvira tudi iz 

zgodovinskega konteksta, saj so pred drugo svetovno vojno, med vojno in po njej, stari ljudje 

pri nas ţiveli v ustanovah, ki so bile podobne domovom za stare, pa tudi v hiralnicah, 

zavetiščih, uboţnicah (Mali v Hlebec, 2009). Dejstvo pa je tudi, da sta pospešena 

modernizacija in industrializacija pospešili razvoj institucij za starejšo populacijo. Vendar kot 

meni Mali, je veliko institucionalnih domov bilo prvenstveno mišljenih za neko drugo 

dejavnost oz. namen, zaradi tega pa je sčasoma prihajalo do postopne degradacije kakovosti 

izvajanih storitev.  

                                                
3 Projekcija gibanja deleţa prebivalstva, starega med 65 in 80 let v Republiki Sloveniji, kaţe sistematično rast iz 

leta v leto. Tako je za leto 2010 deleţ starejših od 65 let ţe več kot 15 % prebivalcev Slovenije, deleţ starejših od 

80 let pa okoli 3 %. Če pogledamo samo za dve desetletji v prihodnost, vidimo, da projekcije kaţejo na 

povečanje deleţa prve omenjene skupine starejših na slabih 25 % celotnega prebivalstva, druga skupina starejših 

(nad 80 let), pa naj bi se povečala za enkrat na 6 % celotnega prebivalstva. Ko pod omenjeno analizo potegnemo 

primerjalno črto za leti 2010 in 2030, ugotovimo, da je v letu 2010 okoli 18 % ljudi od celotnega prebivalstva 

Slovenije starih nad 65 let. V letu 2030 naj bi deleţ omenjene populacije bil ţe 31 %. Trendi po tem letu pa 

gredo samo še navzgor, tako naj bi deleţ starih nad 65 let v letu 2040 predstavljal 38 % celotnega prebivalstva, v 

letu 2050 ţe okoli 44 %, v letu 2060 pa ţe skoraj polovico prebivalstva Slovenije (47 %). 
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Zaradi infrastrukturnih in prostorskih razseţnosti, ki so bile izjemno neugodne in 

neprimerne, so nekateri starejši še pred tremi desetletji ţiveli dobesedno v hiralnicah, ki niso 

imele nobene zveze s specializiranimi institucionalnimi ustanovami, ki jih ţe poznajo 

ponekod v Evropi. Za Slovenijo so omenjene institucije še vedno samo ideal, ki pa ga bo treba 

v kratkem časovnem obdobju transformirati v formo oz. normo. 

 

Graf 2.2: Prikaz vseh prejemnikov pokojnin v Republiki Sloveniji za obdobje
4
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 Vir: ZPIZ, 2010 

 

 

                                                
4 Analiza pregleda števila vseh prejemnikov pokojnin pokaţe, da se deleţ upokojencev iz leta v leto hitro 

povečuje. Tako smo pred desetimi leti imeli okoli 482.000 upokojencev, danes pa je številka narasla ţe na 

573.000. Gre za 90.000 novih upokojencev v desetih letih, kar pomeni, da gre na letni ravni v pokoj povprečno 

9000 ljudi. Iz tega sledi zaključek, da postajamo vse bolj starajoča se druţba, ki po eni strani zavira razvojne 

priloţnosti za mlade, po drugi pa posledično zaradi racionalizacije stroškov v podjetjih in polnjenja zdravstvene 

in socialne ter pokojninske blagajne podaljšuje aktivno delovno dobo. S tem pa prihaja do še večje zdravstvene 

deformacije starejših ljudi, ki ţe izpolnjujejo pogoje za pokoj, vendar podaljšujejo svojo aktivno dobo zaradi 

zgoraj navedenih razlogov in seveda zaradi večjih prihodkov, ki so povezani s plačo v primerjavi z višino 

pokojnine. Iz tega izhajajoča posledica se kaţe v večjem obremenjevanju socialne blagajne zaradi povečane 

potrebe po zdravstveni oskrbi, kakor tudi po institucionalni oskrbi, ki pa, kot ugotavljamo, postaja vse manj 

ustrezna glede na tipične bolezni starejših. 
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Tabela 2.3: Število domov in mest za stanovalce, 1967–2007 

Leto  1967 1975 1981 1997 2007 

Št. domov 35 33 54 53 78 

Št. mest
5
 3000 6000 8000 13.000 16.500 

Vir: Mali v Hlebec, 2009: 98 

 

Podatki nazorno kaţejo, da je ves čas prisoten trend rasti števila domov in zmogljivosti 

institucionalnega varstva. Na drugi strani pa hitro narašča potreba po sistematičnem 

zagotavljanju institucionalnega varstva. Ti podatki samo pričajo o tem, da vse bolj postajamo 

starajoča se druţba. Tako je pred 40 leti bilo le 3000 institucionalnih mest, danes pa jih je ţe 

več kot 19.000. V začetku leta 2010 je bilo tako v Sloveniji na voljo nekaj čez 19.000 mest v 

94 institucionalnih ustanovah (javni in zasebni domovi ter posebni zavodi). Od tega 55 javnih 

zavodov, v katerih je mest za starejše nekaj čez 14.000, v zasebnih pa pribliţno 5000 

(Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2010). Kljub vsem številkam pa je mogoče reči, da bi 

bilo nujno potrebna še enkrat večja institucionalna zmogljivost. Pregled podatkov spletne 

strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije namreč pokaţe, da je število čakajočih
6
 še vedno 

ogromno, trenutno nekaj manj kot 17.400. 

 

2.5.2 Potrebnost spremembe institucionalnega varstva v Sloveniji 

Trenutna dejavnost domov odraţa tradicionalno utečenost in neprilagojenost starim in 

bolnim ljudem. Na takšen način se je oblikoval princip moči, v katerem so strokovnjaki v 

domovih strokovnjaki za razvoj različnih oblik pomoči, ki seveda ustrezajo teţavam in 

bolezenskim stanjem starejših ljudi ne glede na njihove individualne potrebe, ţelje, interese 

(Mali v Hlebec, 2009). Stanovalci domov za starejše so definirani kot zgolj pasivni prejemniki 

pomoči, kar dejansko ustreza socialni strukturi in sami organizaciji domov (prav tam). Na 

ţalost pa to pomeni, da so, v prenesenem pomenu, stanovalci v domovih obravnavani kot 

bolniki, kot pasivni udeleţenci, ki nimajo moţnosti sodelovanja in soustvarjanja skupnega 

ţivljenjskega procesa in okolja. Zato je nujno potrebno koncept sodobnega institucionalnega 

varstva razumeti kot proces sožitja, soustvarjanja pogojev, pomoči, odnosov in povezovalnih 

dejavnikov z namenom večje vključenosti in pristnega spoštovanja starejših ljudi. 

 Če smo v preteklosti oblikovano institucijo – dom starejših razumeli skoraj kot totalno 

institucijo, pa je danes proces razvoja omenjeno entiteto ponesel v drugo skrajnost, 

                                                
5 Število mest je okvirno. 
6 Starejši, ki so oddali prošnjo za vključitev v javni zavod za starejše ali pa zasebni dom s koncesijo. 
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»hotelsko« varstvo. Stanovalci domov v Sloveniji so danes dejansko obravnavani kot 

stanovalci. Delovni proces je zasnovan kot realizacija vsakodnevnih ţivljenjskih potreb – 

hranjenje, dajanje zdravil, zdravniški pregledi, umivanje, preoblačenje postelj in sprehodi. 

Model institucionalnega varstva, ki temelji zgolj na takšni osnovi, je za današnji čas preţivet 

in kliče po institucionalni reformi. Kot nasprotje obravnavane institucionalne ustanove pa 

stoji druga skrajna institucionalna entiteta, bolnišnica. Zanjo je značilno močna hierarhija in 

dosleden neţivljenjski delovni proces, ki predvsem temelji na instrumentaliziranih in 

neosebnih odnosih, formalni obravnavi, ki pa je ţe tako naravnana zgolj na akutne primere, ki 

so obravnavani v tej instituciji. Na tem mestu se povsem umestno in relevantno zastavlja 

vprašanje t. i. vmesne institucije. Gre torej za potrebo po konstituiranju entitete, ki bi se v 

samem jedru konceptualno razlikovala tako od bolnišnice kot tudi od domov za starejše. 

Kontekst razmišljanja, ki ga v svojem članku ponuja Jana Mali, ponuja moţnost dosledne in 

kompetentne specializacije domov za starejše ljudi. Dejstvo, na katero opozarja avtorica, je, 

da omenjene specializirane ustanove v Evropi ţe poznajo. Za nas pa očitno velja zgolj to, da 

se prištevamo med Evropejce, vendar menimo, da se mi poskušamo kot vselej vsiljevat 

nekam, kamor ne sodimo. Vendar je treba biti optimističen kakor avtorica, ki pričakuje razvoj 

omenjenih specializiranih institucij za starejše ţe v naslednjih letih. Omenjene institucije bi 

delovale kot specializirane za določeno področje. Tako bi imeli posebno institucijo, ki bi 

skrbela za ljudi z demenco, katere trend oz. naraščanje deleţa starejših, obolelih za demenco, 

izrazito narašča tako v Evropi kot pri nas, domove za fizično in psihično precej samostojne 

stare ljudi, ki bi si ţeleli zgolj druţabništva, in seveda domove za oskrbo starih ljudi, ki 

potrebujejo zdravstveno nego. 

 Menimo, da so spremembe nujne, in sicer v smeri decentralizacije oz. specializacije 

oskrbe. »Notranji« vpogled oz. uvid v delovno prakso in institucionalni proces naših domov 

namreč pokaţe strašljivo podobo. Institucionalno varstvo sloni, kot smo poudarili, na 

»hotelski« obravnavi starejših ljudi, vključenih v institucionalno varstvo. Vendar se je treba 

ob tem zamisliti ob naslednjem sila enostavnem, vendar toliko bolj ţivljenjskem, vsakdanjem 

in resničnem primeru. Zamislimo si tri osebe, ki smo jih za potrebe teoretičnega pojasnjevanja 

poimenovali zgolj oseba A, oseba B in oseba C. Oseba A ima naslednje značilnosti – starost 

65, krepko zdravje, nobenih bolezenskih stanj, samostojno opravljanje osnovnih bioloških 

potreb, vključenost v dom zaradi ţelje po druţbeni integriranosti. Oseba B – demenčni bolnik 

v starosti 72 let, sladkorna bolezen, za normalno funkcioniranje je potrebna uporaba bergel in 

nadzor socialne delavke. Oseba C – doţivela prometno nesrečno, stara 30 let, paralizirana od 
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pasu navzdol, odvisnost od pomoči drugega pri opravljanju osnovnih bioloških potreb, 

priklenjenost na posteljo.  

 Omenjene značilnosti oseb A, B in C so na ţalost le del široke palete svojevrstnih 

značilnosti oskrbovancev naših domov. In če se zdaj znova vrnemo k našim trem osebam, 

lahko pod model trenutno delujočega institucionalnega varstva v Sloveniji potegnemo 

naslednjo ugotovitev: oseba A je v danih razmerah edina, ki ji se ji lahko nudi oskrba, ki jo 

potrebuje, pa še tukaj zadeva ni popolna, saj ne smemo pozabiti na psihološki dejavnik, ki je 

za nekatere lahko ključen. Veliko ljudi namreč z odhodom v dom doţivi osebnostne in 

psihološke udarce, ki jih za vedno zaznamujejo in se nikoli prav dobro ne znajdejo v novem 

okolju. Proces delovanja domov namreč ni naravnan tako, da bi posameznik lahko dojemal to 

okolje kot domače »dvorišče«. Tako lahko rečemo, da je za osebo A storitev kakovostna le 

delno. Za bolj slikovito oznako bi uporabili izraz, »trebuh poln, a srce jokajoče«. 

  Oseba B pa ţe predstavlja velik problem, kako v domovih, ki zgolj zagotavljajo 

varstvo, obravnavati osebo, za katero sploh ni na voljo usposobljenega kara. Tako bo oseba B 

verjetno iz dneva v dan postopno nazadovala in nato začela vegetirati. Tako se v danem 

trenutku poruši vsakršni poskus definiranja, da so domovi prostor in okolje, ki starejšim 

ljudem omogoča kakovostno in polno ter dostojanstveno ţivljenje v t. i. neaktivni dobi oz. 

dobi, ki predstavlja zgolj strošek za drţavo. (Zadnja teza je mogoče malce manipulativna ali 

pa prestroga, vendar glede na razmere in odnose ter dojemanje ljudi s strani drţave, vlade, 

drţavnih institucij in relevantnih pravnih oseb, ki se kaţejo tudi v vladnem predlogu 

pokojninske reforme, kjer se poskuša legalizirati pogoje upokojevanja, ki so zgolj fasada. 

Dejansko se za 41 leti delovne dobe za ţenske oz. 43 za moške skriva ţelja po predčasnem 

omaganju ljudi in njihovi smrti ter s tem razbremenitvi drţavnega proračuna. Ključni nauk 

predloga pokojninske reforme je, da so pogoji fiksni do določenega obdobja, odvisno od 

proračunske luknje, nato so znova na vrsti spremembe, zato je govoriti o fiksnosti zakona ali 

pogoja podobno iskanju šivanke v senu. Ključ reforme pa se verjetno skriva v tem, da 

proračun posameznik sofinancira do  lastne smrti. Saj veliko zavarovancev zaradi narave dela 

ne bo dočakalo upokojitve). Zato je oseba B tako prepuščena dnevnemu razpoloţenju, ki je 

odvisno od intenzitete napredovanja bolezni, ki se kaţe, kot smo dejali, v počutju in 

funkcioniranju te osebe. Tukaj je za analizirano osebo umestno uporabiti izraz »hiranje na 

obroke«.  

 Tako nam ostane še oseba C, ki pa je še en dokaz nefleksibilnosti in razvojne zavrtosti 

institucionalnega varstva v Sloveniji. Gre za situacije, ki so vse bolj pogoste. Posledice 

prometnih nesreč so namreč vse bolj neusmiljene in ne izbirajo starosti, kraja, ljudi in 
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konteksta. V naših domovih imamo veliko mladih, srednje starih pa tudi starejših, ki so 

doţiveli prometne nesreče in so pristali na vozičkih ali še hujše, so nepokretni in priklenjeni 

na posteljo. Na ţalost bo oseba C v domu deleţna le osnovne storitve, tj. preoblačenja, 

hranjenja, dajanja zdravil in formalnih pogovorov. Dovolj teţko je ţe dejstvo, da je prometna 

nesreča osebi C v trenutku odvzela perspektivno prihodnost in jo priklenila na razmišljanje, 

da je sama sebi odveč in da si ţeli umreti. Da pa je mera polna, imamo tukaj še oskrbo, ki ni 

specializirana in primerna za primer, ki ga obravnava. Oseba C je tako označena za 

»vegetirajočo se osebo«. 

Seveda imamo v Sloveniji tudi različne socialno-varstvene domove, ki so 

specializirani za različne primere deformiranih ljudi. Vendar so polni, tudi preveč 

institucionalni in neţivljenjski. Vendar pa omenjeni domovi niso predmet naše diskusije, 

ampak za ponazoritev, saj lahko ob omembi te vrste institucije vidimo, da problem zaostalosti 

našega socialnega varstva sega zelo globoko. 

 Sistem institucionalnega varstva starejših je zasnovan kompleksno, zato se je nujno 

treba zavedati, da bodo morebitni premiki, ki pa so po našem mnenju nujno potrebni, hkrati 

pa vsak zamujen dan še bolj zaţira etiketirane osebe (A, B, C), ki smo jih uporabili za namen 

ponazoritve razmer v našem institucionalnem varstvu, in spremembe v sistemu varstva 

starejših pustili »pečat« na celotnem sistemu. Več kot nazorno potrebo po spreminjanju 

institucionalnega okvira nakazujejo podatki (glej graf 2.3), ki izkazujejo, da največji deleţ 

sprejetih oskrbovancev slovenskih domov institucionalno oskrbo potrebuje zaradi različnih 

bolezni, ki so povezane s starostjo. Tukaj gre prav gotovo za značilna bolezenska stanja, ki 

smo ji ţe predhodno omenili (demenca, depresija, alzheimerjeva bolezen) in nakazali trend 

njihovega intenzivnega pojavljanja pri starejši populaciji. Deleţ oskrbovancev, ki so bili 

sprejeti zaradi omenjenih bolezenskih simptomov, predstavlja v letu 2006 (graf 2.3) ţe skoraj 

dve tretjini (61 %). Z 10 % sledita razloga hujša bolezenska stanja in starost ljudi. Najmanjši 

deleţ pa predstavlja razlog neurejene druţinske razmere, ki v 3 % vpliva na odločitev 

posameznika za odhod v dom starejših. 
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Graf 2.3: Deleţ oskrbovancev slovenskih domov glede na razlog sprejetja vanje, leto 2006 

Delež oskrbovancev v domovih glede na razloge zaradi katerih so bili  
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 Predhodno obravnavani vidiki reformiranja institucionalnega varstva nam kaţejo sliko 

institucionalne oskrbe, ki postaja vse bolj zamegljena in potrebna resnega »čiščenja«. 

Pokazali smo namreč, da imamo neprimerno obravnavo starostnikov, ki se jih v kontekstu 

institucionalne oskrbe obravnava na »hotelski« način. Se pravi, da je storitev enotna in ni 

specializacije pri obravnavanju starostnikov glede na njihove psihološke, umske, fiziološke in 

duhovne značilnosti ter iz tega izhajajoče potrebe. Po drugi strani pa govorimo prav o 

največjem deleţu vključenih starostnikov v domove s tipičnimi bolezenskimi stanji, ki pa se 

jih ne obravnava na potreben način. Kje začeti zmanjševati omenjene diskrepance, je ključno 

vprašanje, ki hkrati predstavlja glavno vizijo in izziv za v prihodnje pri reformiranju in 

nastavitvi novega okvira in paradigme delovanja institucionalnega varstva. Zato tukaj vidimo 

glavne operativne, pravne, strokovne in metodološke moţnosti spreminjanja in oblikovanja 

novega, po našem mnenju, nujno potrebnega specializiranega institucionalnega varstva. 

 Predpostavljamo, da z razumnim pristopom in okvirnim načrtom lahko v varstvu 

starejših naredimo korak naprej. En korak je zgolj eden v mnoţici, vendar pa pogojuje 

naslednjega in tako gre veriţno naprej. Zato je treba najprej začeti pri konkretnem in 

doslednem poslovnem načrtu, ki je nujno potreben, ko govorimo o konstituiranju novega 

zavoda, doma starostnikov. Zato v nadaljevanju primerno, dosledno, strokovno, predvsem pa 

upoštevajoč posameznikovo stanje in iz tega izhajajoče potrebe, predstavljamo poslovni načrt 
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za ustanovitev doma starejših v občini. Naša osnovna vizija poslovnega načrta izhaja iz 

posameznika, ki ni več sistemsko orodje, s katerim se sistematično v času njegove aktivnosti 

maksimira dobiček vseh današnjih profitnih organizacij (podjetij, organizacij, druţb itd.) ter 

ni več v času svojega staranja potisnjen na stranski tir institucionalnega »modela« oskrbe. Gre 

preprosto za razumevanje, ki bo moralo prej ali slej znova preiti v ospredje, in sicer, da je v 

našem središču obravnave človek. Ko bomo naredili ta prvi korak, ki je po našem mnenju 

ključen in hkrati majhen, bomo pomembno vplivali na redifiniranje vrednot, ki jih trenutno 

ţivimo. V tem vidiku vidimo ključne vzvode za nujnost »preţemanja« in komplementarnega 

sodelovanja podjetniškega procesa na eni strani kot elementarnega jedra podjetništva, ki bo 

temeljilo na zdravih poslovnih temeljih, primerno zastavilo poslovni proces (proizvodni ali 

storitveni), vključevalo relevantne deleţnike in se razumno ter uvidevno spopadalo s 

preţečimi nevarnostmi na trgu ter odprto sprejemalo spremembe, ki v današnji druţbi 

izključno predstavljajo generator prvotnega obstoja in nadaljnjega razvoja vsake organizacije, 

podjetja, zavoda, društva, ter institucionalnega varstva na drugi strani.  

 Prek dojemanja oz. obravnavanja področja institucionalnega varstva starejše 

populacije prebivalstva kot podjetniške naravnanosti in vizije 'vse za starejše', lahko v 

prihodnje doseţemo oz. izoblikujemo razmere, v katerih bodo starejši obravnavani kot ljudje, 

ne pa kot strošek države. Omenjeno etiketiranje starejše populacije obravnavajo tudi nekatere 

evropske institucije, kot so Zdruţeni narodi, OECD, Evropska unija. Tako je Evropska 

komisija marca 2009 med drţavljani EU izvedla raziskavo Eurobarometer, poimenovano 

Medgeneracijska solidarnost. Končna ugotovitev je pokazala, da je takih, ki menijo, da so 

starejši ljudje v druţbi zgolj breme, v Sloveniji kar 23 %, na ravni celotne EU (27 drţav) pa 

15 %. Poleg omenjenih kazalnikov je raziskava tudi pokazala, da prihaja do neskladij med 

starejšo in mlajšo generacijo glede sporazuma o tem, kaj je za druţbo najboljše. Polovica 

vprašanih v drţavah članicah EU, v Sloveniji pa 42 %, je menilo, da bodo posamezne 

nacionalne politike zaradi večjega števila starejših volivcev namenjale v prihodnje manj 

pozornosti mlajši generaciji. Nadalje so ugotovili, da bodo v prihodnosti mladi oškodovani pri 

zaposlovanju zaradi manjšega obsega sluţb, v katerih pa bodo starejši morali delati vedno dlje 

in dlje. Zelo pomemben vidik raziskave pa predstavlja ţe izpostavljenih 23 % vprašanih iz 

Slovenije, ki so mnenja, da so starejši zgolj breme, hkrati pa dopuščajo moţnost, da zaposleni 

ne bodo več ţeleli plačevati prispevkov za starejše (SURS, 2010). 

 Vse navedeno več kot očitno odraţa našo mentaliteto in dojemanje, ki postajata vse 

bolj diskriminatorna, fobična in izključujoča ter selektivna. K temu pa na ţalost še dodatno 

prispeva drţava prek svojih institucij z neustrezno regulatorno, represivno in izobraţevalno 



 25 

politiko. Zato je treba, kot smo predlagali, redefinirati naš kognitivno-vrednostni sistem, 

spremeniti podjetniško delovanje in opraviti z menedţmentom, ki trenutno funkcionira v 

Sloveniji. Za »fasadnim« menedţmentom v Sloveniji se namreč skrivajo prevzemanje 

podjetij, dokapitalizacija in izčrpavanje velikokrat omenjenih gospodarskih paradnih konjev. 

Danes poznamo številna podjetniška pogorišča, na katerih so nekoč ustvarjale druţbe, ki so 

bile izjemno uspešne ţe v prejšnji skupni drţavi in tudi v novi, sodobni Sloveniji. In podobno 

je na področju institucionalnega varstva, kjer še naprej uporabljamo sistem oskrbe, ki je ţe 

zdavnaj preţivet, samo zato, da izpolnjujemo minimalne evropske standarde glede 

zagotavljanja neke medgeneracijske solidarnosti. Zakaj neke? Gre za navidezno razreševanje 

razpona med različnimi druţbenimi skupinami, čemur pritrjujejo tudi rezultati dojemanja 

drţavljanov EU glede vidikov medgeneracijske solidarnosti. Zato je nujno treba zagotoviti, da 

bosta podjetništvo in sistem oskrbe starejših druţno sodelovala ter se medsebojno prepletala.  

 Drţava pa je tista, ki je dolţna zagotoviti tako pogoje, kot kadre in finančni vidik, da 

bo podjetništvo lahko začelo uresničevati vizijo 'vse za starejše'. Po našem mnenju je 

ključnega pomena za zdravo, napredno in razvijajočo ter medgeneracijsko solidarno druţbo 

naslednja formula. Samo varni, spoštovani in cenjeni starejši lahko pravilno, z voljo do 

ţivljenja in smiselno sobivajo in usmerjajo svoje naslednike (mlade), ki bodo s svojim 

zanosom in ţeljo po ustvarjanju nove dodane vrednosti vplivali na močan razvoj tako druţbe 

kot drţave, ki bo omenjeni krogotok zaključevala z ustrezno podporo vseh članov skupnosti – 

drţave. 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Primer poslovnega načrta za ustanovitev doma starejših v občini
7
 

Poslovni načrt je bistven za podjetnika, ki se odloča, ali bo svoje resurse, ki jih 

definiramo kot znanje, čas, denar ali z eno besedo kapital, vloţil v določen posel. Seveda pa je 

omenjeni dokument zelo dobrodošel tudi v primeru pridobivanja somišljenikov za določen 

projekt.  

                                                
7 Primer poslovnega načrta za ustanovitev doma starejših v občini Slovenska Bistrica je narejen na osnovi 

priročnika Kako pripraviti poslovni načrt, ki ga je izdala Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in 

tuje investicije (Japti, 2006). Gre za uporabo strukture in elementov, ki predstavljajo zunanje »ogrodje« vsakega 

poslovnega načrta. Vsebino elementov pa tvorijo ideje in predpostavke ter finančni izračuni, ki so izključno delo 

avtorja diplomskega dela. 
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 V nadaljevanju tega poglavja bomo prikazali uporabo poslovnega načrta na primeru 

ustanovitve doma starejših v občini. Pri tem so uporabljeni vsi sestavni elementi poslovnega 

načrta, ki so bili predhodno teoretično predstavljeni. Omenjeni načrt bo »preizkusni kaţipot«, 

ki bo pokazal, ali je smiselno ustanoviti dom starejših. 

 

3.1.1 Dom starejših 

Dejstvo je, da se prebivalstvo stara in da nas tempo ţivljenja vse bolj vodi v smer, da 

smo prisiljeni svoje starše in stare starše namestiti v institucionalno varstvo (dom starejših). 

Zavedati se je treba, da to ni enostavna ţivljenjska sprememba. Lahko je izjemno frustracijska 

tako za nas kot starejše, ki teţko sprejmejo svoj novi dom, ki pa je velikokrat tudi zadnji v 

njihovem ţivljenju. Zato smo se odločili ustanoviti dom starejših v občini in zaposliti takšen 

kader, ki bo skozi proces delovanja poskušal zagotavljati resnično humano in dostojno 

obravnavno starejših. Ustanovljeni dom bo neprofitni socialni varstveni zavod. Ţelimo, da 

sprejem v institucionalno varstvo ne bi bil šok ter da bi starejši čim prej sprejeli novo okolje 

in dejansko v njem tudi zaţiveli. Skozi naše delovanje ţelimo ustvarjati dobro in pozitivno 

okolje in počutje v domu, hkrati pa se bomo zavezali petim primarnim vrednotam, ki jih 

ţelimo ves čas našega delovanja tudi uresničevati: poslušnost, odzivnost, trajnostni razvoj, 

odgovornost in zanesljivost. Zavedamo se, da brez poslušnosti in sposobnosti odzivanja na 

potrebe, ţelje in zahteve naših starostnikov in drugih ter okolja ne moremo zagotavljati 

kakovostnega varstva v smislu ustvarjanje dodane vrednosti – trajnostnega razvoja. Zato 

bomo našo dejavnost odgovorno opravljali ter se s tem pokazali kot zanesljiv partner pri 

zagotavljanju visokih standardov in upoštevanju principov etike pri opravljanju 

institucionalnega varstva. Etika predstavlja osnovo našega delovanja, saj je starostnik v 

središču našega delovanja in poslanstva. 

 

Poslanstvo 

 

Primarno poslanstvo doma starejših je zagotavljati čim bolj kakovostno varstvo, 

oskrbo, zobozdravstveno varstvo ter izboljšanje kakovosti ţivljenja. Naša poslovna filozofija 

temelji na spoštovanju vseh vključenih v procesu institucionalnega varstva, timskem delu 

zaposlenih pri obravnavi, prijaznem, spoštljivem in dostojnem odnosu. 
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Vizija 

 

Vizija je strateško naravnana in zajema strateške cilje, usmeritve in pričakovanja, ki 

jih ţelimo realizirati v prihodnje: 

o izgradnja doma in zaposlitev ustreznega kadra; 

o v petih letih od izgradnje povečati zmogljivost iz sto na dvesto mest v domu; 

o uvajanje nadstandardnih storitev. 

 

Dolgoročnejši cilji zavoda: 

 

o ohranitev trenutne ravni dostopnosti storitve; 

o usmerjenost k starostnikom in drugim ter zagotavljanje oskrbe na najvišji moţni ravni; 

o uravnoteţen razvoj dopolnilnih dejavnosti za stanovalce; 

o učinkovitost sistema vodenja ter ekonomizacija poslovanja; 

o razvoj kadrov (dodatno izobraţevanje kot krepitev strokovnega znanja, razvijanja 

sposobnosti za timsko delo in delo v razmerah, ki vladajo v domu za starejše); 

o izboljšanje politike kakovosti. 

 Zavod bo strmel k uresničevanju petih temeljnih vrednot: poslušnost, odzivnost, 

trajnostni razvoj, odgovornost in zanesljivost. 

 Proces delovanja in vodenja zavoda mora nujno zajemati vseh pet vrednot, saj je edino 

tako mogoče zagotavljati visoke standarde izvajanja storitve in upoštevati standarde etike, ki 

so v poslu izvajanja institucionalnega varstva nujno potrebni. 

 

3.1.2 Panoga dejavnosti 

Področje institucionalnega varstva starejših je danes potrebno resne obravnave. 

Nahajamo se v situaciji, ko trendi za prihodnost v slovenski druţbi kaţejo na vedno večji 

deleţ starejšega prebivalstva in znotraj njih tiste, ki so in bodo potrebni obravnave v 

kontekstu institucionalnega varstva. Ţe danes imamo več povpraševalcev po storitvi, kot je 

razpoložljive ponudbe. Zato ima drţava kot ustanoviteljica javnih zavodov, ki lahko tudi kot 

pooblaščenci izvajajo storitve institucionalnega varstva, vedno večje teţave pri vključevanju 

vseh, ki si ţelijo institucionalnega varstva oz. ga nujno potrebujejo. Zaradi neustreznega 

odziva drţave po zagotavljanju ustreznega števila mest v domu starejših in posledičnem 

ustvarjanju pritiska na otroke in sorodnike starejših, ki so vse bolj odvisni od pomoči svojih 

najbliţjih, drţava vse bolj slabša razmere na tem področju. Posledice lahko gredo v smeri 

socialnih zarez oz. prepada med generacijami, saj otroci svojih staršev ne morejo prepustiti 
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samih sebi, obenem pa so sami izjemno obremenjeni zaradi svoje sluţbe in vzdrţevanja svoje 

primarne druţine. Zato je treba spremeniti situacijo in ustanavljati zavode institucionalnega 

varstva, tudi zasebne, ki pa bodo pridobili koncesijo za svoje delovanje s strani drţave. 

Pomembno je, da se širijo moţnosti vključitve starostnikov in da se pribliţamo 5-odstotni 

vključenosti celotne starejše populacije v sistem institucionalnega varstva. Zato menimo, da je 

oblikovanje novih zmogljivosti institucionalnega varstva nujno potrebno za zagotavljanje 

kakovosti ţivljenja starejšim, hkrati pa se s tem omogoča dolgoročni obstoj in razvoj druţbe.  

 

Podjetje oz. zavod 

Zasebni zavod institucionalnega varstva posega na področje starejših, zagotavljanja 

ustrezne kakovosti ţivljenja in vključenosti starejših v druţbo. Starejši danes postajajo vse 

bolj potisnjeni na obrobje druţbe in prihaja do oblikovanja razmer, da ti ljudje predstavljajo 

breme za druţbo in drţavo. To se ne bi smelo dogajati, saj je vsako ţivljenje neprecenljivo. 

Očitno se tega še ne zavedamo dovolj dobro ali pa se enostavno nočemo. Zato je nujno treba 

izboljšati razmere in ponuditi oskrbo v prihodnje za čim večje število starejših, ki tega v tem 

trenutku še niso deleţni. Osnovni kapital mora znašati najmanj 50.000 EUR. Osnovni kapital 

sestavljajo sredstva avtorja in občine. Dodatek k osnovnemu kapitalu pa predstavlja tudi 

subvencija v višini 400.000 EUR, ki jo bo prispevala drţava, ker bo zavod pridobil koncesijo 

za svoje delovanje.  

 Za začetek bo omenjeni zavod ustanovil avtor tega poslovnega načrta s svojim lastnim 

kapitalom. Ker pa gre za neprofitni socialno-varstveni zavod, bosta svoj deleţ prispevali tudi 

občina in drţava. Z gradnjo zavoda bomo predvidoma začeli 1. 6. 2012 ter nato poskušali 

najpozneje do 1. 1. 2013 pridobiti drţavno koncesijo za opravljanje dejavnosti. 

 

Storitev 

Storitve institucionalnega varstva se nanašajo na celostno obravnavo vključenih 

posameznikov. Seveda pa je uporaba oz. neuporaba določene storitve odvisna od posameznika 

in njegovih ţelja, potreb in sposobnosti ter zmoţnosti. Osnovne storitve zavoda se nanašajo 

na bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo, redno zdravstveno oskrbo (tedenski 

zdravniški pregledi uporabnikov), morebitne prevoze v nujnih primerih, zdravstveno nego in 

rehabilitacijo. V okviru dodatnih storitev pa bo zavod omogočal dnevno varstvo za starejše, ki 

ţivijo doma, kar vključuje oskrbne in zdravstvene storitve. Nadalje gre tudi za sodelovanje z 

drugimi sorodnimi organizacijami, društvi za izvajanje različnih oblik dejavnosti, ki so 

namenjena starejšim ljudem zunaj doma. Zavod in zaposlenimi si bodo prizadevali, da bi 
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svojim uporabnikom zagotavljali čim kakovostnejše in strokovno ustrezno oskrbo, nego in 

pomoč ter ţivljenje v okvirih, kot jih dopuščajo njihova starost, zmoţnosti in zdravstveno 

stanje. Zato bo zavod deloval tako navznoter kot navzven in se tako povezoval z oţjim in 

širšim druţbenim okoljem. 

 

Tabela 3.1: Klasifikacija dejavnosti doma starejših 

Šifra kategorije Deskriptor 

Q87.3 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 

Vir: Standardna klasifikacija dejavnosti, 2008, V2. 

 

3.1.3 Strategija vstopa in rasti 

Na področju zagotavljanja institucionalnega varstva se ţe danes srečujemo s 

povpraševanjem, ki zelo presega razpoloţljivo ponudbo. Zato z ustanovitvijo zasebnega 

zavoda in podelitvijo drţavne koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva 

omogočamo vsaj delno izboljšanje razmer na tem področju, hkrati pa to za nas predstavlja 

dolgoročno poslovno priloţnost, ki nam bo omogočila izboljšanje kakovosti storitev in samo 

razseţnost trenutnega nabora institucionalnih storitev. Ker je ponudba zelo omejena, 

predvidevamo, da ne bi smeli imeti teţav pri vstopu na trg.  

 Dolgoročni obstoj in rast na trgu pa vidimo v realizaciji izboljšanja storitev, postavitvi 

starostnikov v središče in zagotavljanju novih storitev glede na interese, potrebe, ţelje, 

sposobnosti in zmoţnosti naših potencialnih starostnikov. Z vstopom na trg ţelimo predvsem 

zagotoviti varstvo, ki bo upoštevalo vse moţnosti, zmoţnosti in potencialne omejitve 

starejših. V prihodnje načrtujemo, da bi število mest za starejše vsaj podvojili (iz prvotnih sto 

na vsaj dvesto). Načrt se nanaša na razvoj zavoda v kontekstu oblikovanja dodatnih 

dejavnosti, ki bodo posegala tudi na področja zunaj samega zavoda. Gre za vključevanje 

drugih sorodnih organizacij, zagotavljanje oskrbe, prehrane in socialnega varstva starejših na 

njihovih domovih. Prizadevali si bomo, da bi izkoristili neizkoriščeno in nenehno ustvarjali 

dodano vrednost, ki bo edina omogočala dvig kakovosti ţivljenja starejših še na višjo raven, 

kot je v danem trenutku. 

 

Starostniki (stanovalci) 

Koristniki storitev institucionalnega varstva niso zgolj starejši (upokojenci), ampak 

tudi tisti, ki so zaradi določenega dogodka (npr. prometna nesreča) postali odvisni od pomoči 

drugega. Zavedati se je treba, da starost ni edini kriterij določanja naših bodočih stanovalcev. 
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Ţivljenje je nepredvidljivo in polno izkušenj (pozitivnih kot negativnih), zato je lahko v 

določenem obdobju ţivljenja vsakdo izmed nas odvisen od pomoči drugega. Zato je zelo 

pomembno, da obstajajo t. i. drugi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku takrat, ko je to 

potrebno. Poleg pripravljenosti za pomoč je treba v kontekstu zagotavljanja institucionalnega 

varstva ponuditi starejšim storitev po ceni, ki bo sprejemljiva tako za ponudnika kot za 

odjemalca. Kot ponudniku storitev nam je ključnega pomena kakovost storitev. Ni dovolj, da 

je storitev le na voljo. Treba jo je nenehno izboljševati, nadgrajevati, predvsem pa prilagajati 

odjemalcu. Samo na takšen način je mogoče vzpostaviti pozitiven in konstruktiven odnos med 

ponudnikom (zavodom) in starejšimi. 

 Klasifikacija uporabnikov: a) osebe, starejše od 65 let (samostojnost pri opravljanju 

vseh ţivljenjskih funkcij); b) relativno zdrave starejše osebe (občasna pomoč pri zagotavljanju 

vseh ţivljenjskih funkcij); c) osebe z zahtevnejšimi potrebami (potrebna je stalna pomoč) in 

d) osebe z najzahtevnejšimi potrebami (štiriindvajseturno spremljanje in pomoč): v to skupino 

štejemo tudi osebe, ki so doţivele kakršnokoli nesrečo in so popolnoma odvisne od pomoči 

drugih. 

 

Obseg trga in teţnje 

Kot neprofitni varstveni socialni zavod, ki zagotavlja institucionalno varstvo, ne 

pričakujemo posebnih teţav pri pridobivanju stanovalcev. Trţne razmere kaţejo, da ponudba 

omenjenih storitev ne dohiteva povpraševanja in da je to zlasti izrazito v večjih slovenskih 

mestih (predvsem v osrednji Sloveniji, na Štajerskem in Koroškem). Raziskave tudi kaţejo, 

da so potencialni stanovalci pripravljeni iti v institucionalno varstvo zunaj kraja svojega 

stalnega prebivališča. Ocenjujemo, da zapolnitev prvotne zmogljivosti (sto leţišč v domu), ne 

bi bila ogroţena oz. vprašljiva, še več, pričakujemo potrebo po povečanju zmogljivosti, kar je 

tudi naš cilj v prihodnjih petih letih. Načrtujemo vsaj podvojitev prvotne zmogljivosti (prostih 

mest v domu) ter razširitev palete dejavnosti za stanovalce. Cene smo poskušali oblikovati 

glede na povprečno vrednost institucionalne storitve (glej tabelo 3.2), ki jo zaračunavajo ţe 

obstoječi domovi v Sloveniji. 

 

Tabela 3.2: Cena bivanja v potencialnem domu upokojencev 

Dom upokojencev  

Vrsta oskrbe Cena/dan/EUR Mesečno (30 dni/EUR) 

Oskrba I 13 390 
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Oskrba II 18 540 

Oskrba III 22 660 

Oskrba IV 26 780 

Vir: Avtor 

 

Konkurenca  

Dom starejših je neprofitni varstveni socialni zavod, ki zagotavlja institucionalno 

varstvo za starejše in invalide ter druge. Zato teţko govorimo o klasični konkurenci in trţnih 

razmerah, saj bo zavod morebitni ustvarjeni letni preseţek prihodkov nad odhodki (oz. 

»dobiček«) znova vloţil v primarno dejavnost, hkrati pa bo omogočal nadaljnjo širjenja 

ponudbe dodatnih/dopolnilnih dejavnosti. Vendar to ne pomeni, da zavod ne bo stremel k 

trajnostnemu razvoju (ustvarjanje dodane vrednosti) in postavljal stanovalcev v središče svoje 

»obravnave«. Usmerjenost zavoda bo predvsem in izključno skrb za starejše, kar pomeni 

kakovost, realizacijo ţelja, potreb in njihovo vključenost v številne dejavnosti doma. 

 

Sprotno ocenjevanje trga 

Normalno je, da je treba pri svojem delovanju biti nenehno na »preţi« in znova in 

znova ponujati boljše in kakovostnejše storitve. Nenehno je treba upoštevati odjemalce in jim 

pomagati pri realizaciji njihovih ţelja in potreb. Naša dejavnost zajema velik del trga, ki se bo 

v prihodnje verjetno še povečeval oz. se bo povečalo povpraševanja po institucionalnih 

storitvah. Tempo ţivljenja, kot ga ţivimo danes, bo v prihodnje verjetno postal še teţavnejši. 

Zato je zelo pomembno, kakšno kakovost ţivljenja smo sposobni v naši druţbi nuditi 

starejšim in ostarelim v danem trenutku. Ker so druţine preobremenjene, je v večini primerov 

»izhod« iz neprijetne situacije nakazan v smeri vključitve starostnikov v institucionalno 

varstvo domov. 

 

3.1.4 Poslovanje in dobiček 

Glede na to, da dom starejših (zavod) še ni ustanovljen, lahko govorimo samo o 

domnevnem predvidenem čistem dobičku iz poslovanja. Tako je v prvih dveh letih 

predvidena izguba (razloge je mogoče iskati v začetnem zagonu poslovanja in delovanja 

zavoda), dobiček pa je predviden v tretjem letu delovanja (glej prilogo 2). Ti izračuni bodo 

seveda relevantni pod pogojem zasedenosti vseh sob v domu. 
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Analiza donosnosti 

Iz predvidenega izračuna donosnosti oz. nedonosnosti (priloga 2) je razvidno, da bo v 

prvem letu delovanja izguba znašala okoli 6000 EUR, v drugem letu pa bo le-ta narasla na 

okoli 20.000 EUR. V tretjem letu pa se bo na osnovi načrtovanja krivulja donosnosti usmerila 

navzgor in se ustavila pri okoli 20.000 EUR čistega dobička. V kolikor bo dejanska donosnost 

tudi doseţena v tolikšni meri, bo to dobro izhodišče ob dejstvu, da se v tretjem letu delovanja 

zavoda predvideva povečanje njegove zmogljivosti (infrastrukturno in storitveno) in 

izboljšanje kakovosti storitev.  

 

Fiksni in variabilni stroški 

Fiksni stroški za zavod so tisti stroški, ki niso neposredno odvisni od obsega 

poslovanja in jih ima zavod (podjetje) v nekem določenem kratkem obdobju tudi v primeru, 

ko ne posluje. Gre za plače zaposlenih v okviru kolektivnih pogodb, vzdrţevanje opreme 

(računalniki, bazen, fizioterapevtska oprema – delovna postelja, ţoge, uteţi) in prevoznih 

sredstev.  

 Variabilni stroški so za zavod predvsem materialni stroški in so odvisni od obsega 

poslovanja, z naraščanjem obsega poslovanja tudi ti stroški naraščajo. Gre za stroške, ki 

nastanejo z naročilom blaga pri dobaviteljih – hrana, pijača, pripomočki za nego (gaze, 

plenice, infuzije, igle, metuljčki, injekcije), kreme, zdravila, vitamini, pasovi za zavezovanje 

stanovalcev v času nenadzorovanega vedenja ter ogroţanja lastne varnosti in varnosti drugih, 

zaposlenih, pripomočki za gibanje (invalidski vozički, hojice, bergle), elektrika, voda, 

pogonska sredstva, plin (priloga 2). 

 

Marketinška strategija 

Ciljna skupina doma starejših so primarno občani (stalno prebivališče) proučevane 

občine, do morebitne zapolnitve mest v domu pa za mesto lahko zaprosijo tudi drugi, ki niso 

občani, ampak ţivijo na območju Republike Slovenije. Ker bo zavod (podjetje) nov na trgu, 

bo treba uporabiti kar nekaj komunikacijskih virov za pridobivanje potencialnih uporabnikov, 

čeprav so potrebe po tovrstni ustanovitvi velike. Danes je najuporabnejša metoda 

komunikacije s potencialnimi in stalnimi uporabniki medmreţje, na katerem so objavljeni vsi 

podatki podjetja, vizija, poslanstvo, cilji in dejavnost. Ker pa so ciljna skupina starejši ljudje, 

ki se prvenstveno ne spoznajo na sodobno tehnologijo, bi bila v tem primeru najučinkovitejša 

komunikacija prek konkurence in zdravstvenih ustanov ter v drugih virih obveščanja. 
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Strategija cen 

Za isto kakovost storitev, kot jo ponuja naša konkurenca, končna cena v našem zavodu 

ne more biti višja od konkurenčne. V primeru zvišanja ravni kakovosti pa bo potrebno tudi 

zvišanje cen. Dejstvo je, da se bomo trudili, da ponudimo ponudbo storitev na čim višji ravni 

in da smo pri tem cenejši od konkurence. Zavod bo lociran v občini. Predvidena lokacija je 

Zg. Bistrica (1 kilometer iz centra mesta). Prizadevali si bomo za primerne in čim boljše 

odnose s konkurenco, za medsebojno sodelovanje in vključevanje v različne projekte, ki se 

bodo odvijali na območju Slovenske Bistrice, ter si s tem poskušali pridobiti mesto v lokalnih 

časopisih Panorama in Bistriške novice. 

 

Prodajne poti 

Prodajna pot je organiziran in vzdrţevan sistem, ki ga oblikujemo in uporabljamo za 

zagotavljanje prodajnih mest oz. dostopa do bodočih stanovalcev.  

Dom starejših bo uporabljal neposredne prodajne poti, saj bo poslovanje potekalo med 

proizvajalcem in odjemalcem (dom) neposredno. Dom starejših bo dobavljal na dva načina: 

blago na zalogo (gre za blago, katerega zaloga je nujno potrebna (gaze, plenice …) in »just-

in-time« (gre za sistem naročanja blaga takrat, ko ga dejansko potrebujemo in zato ne 

ustvarjamo zalog: v ta sistem so vključeni hrana in zdravila). 

 

3.1.5 Razvoj in prihodnje naloge 

V nobenem primeru, tudi če gre za dom starejših, ne smemo izključiti razvoja. Zavod 

se bo poskušal razvijati na več področjih (od tehnologij, potrebnih za fizioterapijo, do 

izobraţevanja zaposlenih). Poskrbeli bomo za to, da se bo uporabljala najprimernejša oprema 

za fizično pripravljenost stanovalcev, kakor tudi za strokovno usposobljenost zaposlenih.  

 

Izboljšave in novi proizvodi 

Storitev bomo izboljševali glede na povpraševanje, potrebe in zmoţnosti trenutnih 

stanovalcev in lastnih interesov. Predvidevamo, da se bo prvo leto delovanja zavoda treba 

prilagajati bistveno bolj kot v naslednjih letih. Zato se zavedamo tveganj, ki bodo pri tem 

morebiti nastala. Vsekakor pa smo mnenja, da se morebitna tveganja izplačajo, ker bodo s tem 

pridobili vsi, vključeni v proces institucionalnega varstva. V kolikor se bo povpraševanje 

povečevalo tudi po drugih storitvah, bomo poskušali (kolikor bo v naši moči) vpeljati nove 

storitve v svojo ponudbo. 
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Sredstva za razvoj 

Kot smo dejali, pričakujemo, da se bo prvo leto našega delovanja treba prilagajati bolj 

kot prihodnja leta, vendar v prvih petih letih ne nameravamo vloţiti več kot 15.000,00 EUR 

letno. 

 

Poslovni prostori 

Poslovni prostori zavoda bodo v lastni stavbi, ki se bo zgradila. V njej se bo izvajala 

celotna institucionalna storitev (oskrba starejših in invalidnih oseb). Poslovni prostori bodo v 

skupnem obsegu predstavljali 2500 m
2
. V to površino sodijo kuhinja, pralnica, garaţe, bivalni 

prostori (sobe in skupni prostori), pisarna, bazen, fizioterapija, sanitarije, jedilnica, 40 

parkirnih prostorov. Zavod bo imel v lasti še 300 m
2
 obdelovalnega zemljišča (vrt, njiva) in 

nepremičnino (hlev). Za poslovanje je predvidena osnovna računalniška in druga oprema. 

Velikost objekta naj bi zadostovala za prvi dve leti. Nadalje namreč ţelimo povečati 

zmogljivost doma (iz sto leţišč na dvesto oz. glede na povpraševanje). 
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Diagram poslovanja 

Slika 3.1: Diagram poslovanja doma starejših 

 

Vir: Avtor 

 

trţenje prek 

konkurence 

priprava sob 

za namestitev 

sprejem, urejanje 

dokumentacije in 

namestitev stranke 

v sobo 

stranka koristi 

storitve doma 

smrt 

stranke 

odhod stranke 

v drug dom 

zaključevanje 

dokumentacije 

zaključevanje 

dokumentacije 

priprava in čiščenje 

sobe za novo stranko 

pokop 

stranke 

kupec 

stranka 

stranka 

direktor/-ica 

duhovnik 

svojci 

seznam 

obiskovalcev 

stranka 

sprejeta 

plačan 

račun 

potrdilo o pripravljenosti 

sobe 
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Delovni čas zaposlenih bo potekal v naslednjih izmenah (delovnik – 8 ur): 

- dopoldanska izmena: od 6.00 do 14.00; 

- popoldanska izmena: od 14.00 do 22.00; 

- nočna izmena:            od 22.00 do 6.00. 

 

 Delovni dan se bo začel ob 6.00 zjutraj za dopoldansko izmeno z nego oskrbovancev 

(merjenje temperature, mazanje ran, menjava plenic), ki bo trajala do zajtrka. Nato bo sledila 

razdelitev posteljnine in vnovična nega do kosila. Nato bo sledila delitev kosila in hranjenje 

tistih, ki se niso sposobni sami. Nato spet nega oskrbovancev, čiščenje, pospravljanje, likanje 

posteljnine. V tem času bodo stanovalci opravljali fizioterapijo, medicinske sestre bodo 

pregledovale, nadzorovale in razdeljevale zdravila. Sledila bo popoldanska malica in 

hranjenje stanovalcev. Naslednji korak je večerja, hranjenje in nato nega (tudi merjenje 

temperature, pritiska, sladkorja v krvi) ter priprava na spanje. V nočni izmeni se bo 

kontroliralo po sobah, pralo obleke, urejalo administrativne zadeve (jedilniki, pisanje 

naročilnic za plenice, zdravila, hrano). Vsakodnevno po treba sestavljati pet obrokov. Poleg 

tega se bo vsakodnevno izvajala jutranja fizioterapija in kopanje v bazenu, obdelovanje vrta, 

njive (tisti uporabniki, ki bodo ţeleli in bodo tudi sposobni) in dnevno varstvo. 

 

3.1.6 Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja 

 

Dom starejših bo zasebni neprofitni socialno-varstveni zavod, ki bo imel podeljeno 

drţavno koncesijo. V Sloveniji je trenutno enaindvajset zavodov s koncesijo: Dom starejših 

občanov, Gornja Radgona; Dom Janka Škrabana, Beltinci; Dom sv. Joţefa, Celje; Dom sv. 

Eme, Dravograd; Dom za starejše občane Bor, Črni Vrh; Center starejših Gornji Grad, Gornji 

Grad; Dom Janeza Krstnika, Ljubljana; Dom Marije in Marte, Logatec; Center za starejše 

občane, Lucija; Center za starejše občane Ormoţ; Sončni dom, Maribor; Dom za starejše, 

Radlje ob Dravi; Center starejših, Medvode; Dom starejših občanov, Radenci; Talita Kum 

zavod, Postojna; Dom starejših občanov, Ribnica; Dom starejših, Renče; Dom Lipa, Štore; 

Špesov dom, Vojnik; Zavod Sv. Rafaela na Vranskem; Center starejših Pristan Vipava, Zavod 

Pristan (Skupnost socialnih zavodov, 2010). 
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 Ustanovitev zavoda (Zakon o zavodih, 1991) temelji na aktu o ustanovitvi zavoda, ki 

mora po omenjenem zakonu vsebovati naslednje: 

 ime in sedeţ ustanovitelja; 

 ime in sedeţ zavoda; 

 dejavnosti zavoda; 

 višino ustanovitvenih sredstev; 

 organe zavoda; 

 vire in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda; 

 način razpolaganja s preseţkom prihodkov nad odhodki in način kritja morebitnega 

primanjkljaja; 

 pravice, obveznosti, odgovornosti zavoda v pravnem prometu; 

 določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda; 

 medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. 

 Ustanovitelj zavoda bo avtor tega diplomskega dela, njegov sedeţ bo enak sedeţu 

zavoda v občini Slovenska Bistrica (Zg. Bistrica). Zavod bo poimenovan kot Dom starejših 

Slovenska Bistrica. Osnovna dejavnost zavoda se bo odraţala v nastanitvi in oskrbi starejših 

in invalidnih oseb. Višina osnovnih sredstev je predvidena v vloţitvi začetnega kapitala, 

50.000 € s strani ustanovitelja in občine ter 400.000 € v obliki drţavne subvencije. Predvideni 

organi zavoda po Zakonu o zavodih so naslednji: svet, direktor, strokovni vodja, strokovni 

svet (za podrobnejšo obrazloţitev glej podpoglavje, 3.1.7). Druge navedene predpostavke v 

aktu o ustanovitvi zavoda (viri/pogoji pridobivanja sredstev; pravice/obveznosti ustanovitelja 

in zavoda ter definicija medsebojnih pravic) se bodo formalizirale, ko bo uradno prišlo do 

ustanovitve in vpisa zavoda v sodni register zavodov. Kar pa zadeva oblikovanje načinov 

razpolaganja s preseţkom oz. primanjkljajem, bo zavod preseţek prihodkov nad odhodki 

vlagal v svojo osnovno dejavnost. 

 Pred vpisom v sodni register bo potrebno naslednje: 

- oblikovanje notarskega zapisa; 

- sklenitev pogodbe o vodenju transakcijskega računa s poslovno banko, 

najverjetneje z NKBM ali hranilnico, ki ima dovoljenje Banke Slovenije. 

 Nato sledi vpis zavoda v sodni register. Po vpisu v sodni register pa je potrebno še 

naslednje: 

- izdelati ţig zavoda; 
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- obvestiti Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

(AJPES) o dejavnostih, ki jih bo zavod opravljal; 

- plačati javno objavo ustanovitve zavoda (podjetja) v Uradnem listu RS; 

- vpisati se v register davčnih zavezancev; 

- dodeliti status zavezanca za DDV. 

 

3.1.7 Organizacijska struktura in ključno vodstveno osebje doma starejših 

Brez ljudi si poslovanja ne moremo predstavljati, saj brez zaposlenih, njihovih 

sposobnosti, znanj, spretnosti in ustreznih osebnostnih lastnosti (ustrezen vrednostni in etični 

vzorec vedenja) ni mogoče zagotoviti ustrezne in kakovostne storitve. Dom starejših bo imel 

v prvem letu svojega poslovanja 27 zaposlenih, pozneje pa bomo dodatno osebje zaposlovali 

ob širitvi zmogljivosti doma in v primeru, ko se bodo objektivno pokazale potrebe po 

dodatnih zaposlitvah (glede na potrebe stanovalcev našega doma). 

 Podjetje bo zaposlovalo direktorja, ki bo skrbel za nemoten potek in organizacijo dela. 

Navzven bo deloval kot ključni predstavnik doma. Receptor bo zadolţen za sprejem 

obiskovalcev in njihovo usmerjanje v samem domu. Tajnica bo poleg tajniških del opravljala 

še vsa računovodska dela (če se po pokazala potreba po razmejitvi del na računovodjo in 

tajnico, bomo v prihodnje zaposlili še računovodjo). Kuharsko osebje bo zadolţeno za nabavo 

surovin in pripravo hrane. Negovalke bodo poleg primarnih nalog (skrb za uporabnike, pranje 

perila itd.) skrbele tudi za razdelitev obrokov v celotnem dnevu.  

 Medicinske sestre (fizioterapevtke) bodo skrbele za rehabilitacijo starostnikov doma 

po različnih poškodbah, boleznih, opravljale bodo tudi skupinske sprehode, skrbele za redne 

preglede, zadolţene bodo tudi za oskrbovanje z zdravili in njihovo dajanje stanovalcem. 

Socialna delavka bo skrbela za vso dokumentacijo in pravice stanovalcev. Čistilke bodo 

zadolţene za zagotavljanje čistoče in higiene v domu.  

 Upravljavec hleva bo poskrbel za ţivino, ki jo bo dom kupil in vzgajal za lastne 

namene, hkrati bo poskrbel tudi za obdelovanje vrta in njive. V omenjeno dejavnost se bodo 

lahko vključili tudi stanovalci doma, ki bodo s svojim delom pripomogli k zmanjšanju 

stroškov, ker ne bo potrebne dodatne zaposlitve za vzdrţevanje hleva ter obdelovanje 

kulturnih površin.  

 Vzdrţevalec okolja bo skrbel za red in čistočo ter urejenost okolice oz. zunanjih 

površin doma. Hišnik bo skrbel za notranjo brezhibnost in tehnične zadeve (različna 

popravila). Dom bo sodeloval tudi z zunanjimi izvajalci. Tako z zdravnikom, ki bo dom 

obiskal dvakrat tedensko, in pogrebnim podjetjem, ki bo sodelovalo po potrebi. 
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Organi zavoda 

Dom starejših bodo predstavljali naslednji organi zavoda (Zakon o zavodih, 1991): 

svet, direktor, strokovni vodja in strokovni svet. 

 Svet bo kot kolegijski organ tričlanski. Po enega predstavnika bodo predstavljali, 

ustanovitelj (avtor) zavoda, predstavnik zaposlenih ter predstavnik odjemalcev storitev. 

Naloge in pristojnosti sveta predvideva 30. člen omenjenega zakona. Svet je tako zadolţen za 

sprejemanje statuta, pravil, programa dela ter nadzoruje izvrševanje oz. implementacijo 

zastavljenega. V nadaljevanju določa tudi finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda. 

Poslovodni organ predstavlja direktor. Funkcijo slednjega bo upravljal predlagani 

kandidat s strani ustanovitelja zavoda. Obveznosti funkcije direktorja predvideva 31. člen. 

Zlasti pomemben je prvi odstavek omenjenega člena, »Direktor organizira in vodi delo in 

poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda«. 

Tretji organ je strokovni vodja. Slednji organ je sestavni del organiziranosti zavoda, v 

kolikor je tako določeno z zakonom oz. aktom o ustanovitvi (40. člen). Naš zavod bo v svoji 

organiziranosti zajemal tudi funkcijo strokovnega vodje. Po zakonu (41. člen) svet zavoda po 

predhodnem mnenju strokovnega sveta (t. i. četrti organ našega zavoda, ki je predstavljen v 

nadaljevanju) imenuje in razrešuje strokovnega vodjo. 

 Kolegijski strokovni svet (v nadaljevanju: strokovni svet) zaokroţa našo strukturno 

organiziranost zavoda. Omenjeni organ je zadolţen za obravnavo strokovnih vprašanj dela 

zavoda. Nadalje določa strokovne osnove za programe dela in sam razvoj zavoda. Prav tako 

daje drugim organom (svet, direktor, strokovni vodja) mnenja in predloge glede izvedbe 

organizacije dela in samih pogojev za razvoj primarnih dejavnosti (44. člen). 

 Organizacijska struktura doma starejših za prvo leto poslovanja je prikazana na sliki 

3.2 (glej naslednjo stran). 
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Slika 3.2: Organizacijska struktura doma starejših 

 

 

Vir: Avtor 

 

Politika zaposlovanja in nagrajevanja v zavodu 

Dodatne ljudi bo dom zaposloval po skrbnem predhodnem razgovoru z njimi in 

opravljenem poskusnem obdobju, ki bo trajalo tri mesece. Kandidat bo moral opraviti še 

zdravniški pregled ter po poskusni dobi podpisati pogodbo, da se strinja z internimi pravili 

doma ter da se je pripravljen nenehno izobraţevati in izpopolnjevati glede na potrebe doma. 

Zavedamo se, da je ključni dejavnik za zadovoljstvo in dodatno motivacijo zaposlenih 

ustrezno nagrajevanje, zato se bomo zaposlene mesečno denarno stimulirali, vsakoletno pa 

tudi organizirali skupinsko zabavo z vsemi zaposlenimi in zainteresiranimi stanovalci.  
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Poleg tega bomo posebej nagradili delavca ob koncu leta, ki bo kot »najprijaznejši skrbnik« 

izbran s strani stanovalcev. Za nagrado bo dobil dodatni teden dopusta, ki mu ga bo plačal 

dom. 

 

Drugi lastniki, investitorji in njihove pravice ter omejitve 

V prvih petih letih pričakujemo vsakoletno drţavno koncesijo in subvencijo za širjenje 

doma. V prvih petih letih pričakujemo povečanje dobička, ki pa bo v celoti znova vloţen v 

primarno dejavnost in v nadaljevanju tudi v širjenje dejavnosti doma. 

 

Profesionalni svetovalci in storitve 

Dom bo v primeru dodatne pomoči s pravnega ali drugega vidika najel 

profesionalnega svetovalca za določen čas, saj ne pričakujemo nikakršnih posebnih zapletov. 

 

3.1.8 Grafična ponazoritev terminov 

Gradnjo zavoda bi predvidoma začeli 1. 6. 2012 ter nato poskušali do 1. 1. 2013 

pridobiti drţavno koncesijo za opravljanje dejavnosti. Predvidevamo, da se bo prvo poslovno 

leto doma starejših začelo januarja 2013. 

 

Tabela 3.3: Terminski načrt, od gradnje do odprtja doma starejših 

Aktivnost januar

– maj 

2012 

junij 

2012 

julij–

september 

2012 

oktober–

november 

2012 

december 

2012 

januar 

2013 

Gradnja doma  
→ 

    

Urejanje 

prostorov 

    
→ 

 

Urejanje 

notarskega 

zapisa 

   
→ 

  

Registracija 

doma 

   
→ 

  



 42 

Iskanje 

dobaviteljev 

ţivali 

  
→ 

   

Nakup ţivali    
 → 

 

Priprava vabil 

na odprtje 

doma 

   
→  

 

Zavarovanje 

objekta 

   
→ 

  

Nakup 

drobnega 

inventarja 

   
→ 

 

  

Nakup 

računalniške 

opreme 

   
→  

 

Nakup 

pohištva za 

sobe in ostale 

prostore 

   
 → 

 

Pridobivanje 

uporabnikov 

doma 

→ 
     

Odprtje doma      
→ 

1.1.2013 

Vir: Avtor 

 

3.1.9 Kritična tveganja in problemi 

Problemi, ki se lahko pojavijo na makroravni, so lahko različni. So sicer manj verjetni, 

vendar pa niso popolnoma neizbeţni. Gre za različne naravne nesreče, kot so potresi, poplave, 

toča, poţari. V tem primeru dom (zavod) ne bo uporabljal nobenih skritih in posebnih 
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prijemov, temveč bo le uveljavljal pravice zavarovalne premije, saj bo zavod v celoti 

zavarovan za takšne vrste naravnih nesreč. Drug relevanten problem na makroravni, ki se 

lahko pojavi, je visoka brezposelnost v Sloveniji. V tem primeru bi otroci svoje ostarele starše 

zelo teţko dodelili v institucionalno varstvo, ker enostavno ne bi imeli dovolj sredstev, da bi 

poplačali stroške. Drugih večjih problemov pa ne pričakujemo, ker je predmet našega 

poslovanja zelo iskana in potrebna storitev za starejšo populacijo in invalidne osebe.  

 Na mikroraven se nanašajo vsa tveganja, ki se lahko zgodijo v samem zavodu ali v 

njegovi neposredni okolici. V našem zavodu izključujemo konkurenco kot teţavo, vendar ne 

v popolnosti. Naši stanovalci bodo tudi ljudje, ki so prej ţiveli na vasi in si ţelijo malce 

drugačnega ţivljenja, kar pa lahko omogoča tudi konkurenca. Vendar se ljudje teţko odločajo 

za nove stvari, za nov način ţivljenja (pravimo, da teţko spreminjajo svojo ţivljenjsko 

filozofijo oz. vzorce). Stremeli bomo k boljšemu in se učili tako na primeru svojih morebitnih 

napak kot tudi iz napak konkurence. Večjo teţavo lahko predstavlja izpad zaposlenih zaradi 

bolezni ali celo nezadovoljstva. Trudili se bomo za zadovoljstvo zaposlenih, njihovo udeleţbo 

pri odločitvah zavoda, za ustrezno nagrajevanje zaposlenih in njihovo motivacijo. Na dejavnik 

bolezni je zelo teţko vplivati, zato pa lahko vplivamo na razseţnost znanja zaposlenih, ki 

bodo lahko v primeru manjkajočih ustrezna zamenjava. Naslednja morebitna teţava je lahko 

večje povpraševanje od naše zmogljivosti. To bi pomenilo, da bi morali določeno število ljudi 

v preseţku povpraševanja zavrniti, česar pa seveda noben lastnik oz. podjetnik ne ţeli. Zato 

bomo prva tri leta temeljito spremljali povpraševanje. Kljub temu pa po dveh letih delovanja 

ţe načrtujemo širitev doma. 

 

Simulacija poslovnega tveganja 

Narava našega delovanja oz. poslovanja je takšna, da povzroča zelo teţko 

opredeljevanje poslovnega tveganja. Menimo, da v današnjem času ni prostora za simulacije, 

treba se je namreč odzvati v trenutku (oz. biti vsaj sposoben odziva), ko nastane teţava. 

Zaradi tega smo uporabili ţe preizkušeno simulacijo, in sicer našo konkurenco. Ţe pri naši 

konkurenci smo opazili, kako poteka poslovanje in s kakšnimi teţavami se srečujejo (tabela 

3.4, na naslednji strani). 
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Tabela 3.4: SWOT-analiza 

PRILOŢNOSTI 

 

 pomanjkanje tovrstnih ustanov  

 ni velike konkurence 

 teţnja drţave po vključevanju 

zasebnih institucionalnih ustanov 

 moţnost pridobitve drţavne 

koncesije za izvajanje 

institucionalnega varstva 

 nezadostno reševanje problematike 

varstva starejših s strani drţave 

 

NEVARNOSTI 

 

 večje izkušnje obstoječe konkurence 

 moţnost začetnega nesodelovanja in  

            negiranja naše ustanove  s strani  

            konkurence 

 nezagotavljanje oskrbe na najvišji 

moţni ravni zaradi finančnega 

bremena 

 da bo naša ustanova vsaj v začetni 

fazi ustanovitve prisiljena delovati in   

            obravnavati starejšega posameznika   

             »sistemsko« 

 problem financiranja specializiranih  

            programov znotraj ustanove s strani  

            drţavnih institucij (posebna 

            obravnava starostnikov) 

PREDNOSTI 

 

 celosten pristop pri obravnavi 

posameznika 

 poudarek na etičnem delovanju in   

            upoštevanju petih ključnih vrednot  

            (poslušnost, odzivnost, trajnostni      

            razvoj, odgovornost in zanesljivost) 

 v središču  našega poslanstva je  

            posameznik kot človek ne kot   

            varovanec oz. uporabnik 

 ustrezna lokacija doma 

 obstoj velikega deleţa starejše 

populacije v občini, ki potrebujejo 

institucionalno varstvo 

SLABOSTI 

 

 pomanjkanje začetnih izkušenj 

 problem pridobivanja dodatnih virov  

            financiranja za širitev doma v   

            prihodnosti 

 nepoznavanje in majhnost naše 

ustanove 

 problem pridobivanja ustreznih 

kadrov 

 zagotavljati uspešno začetno 

poslovanje ustanove 

Vir: Avtor 
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3.1.10 Finančni načrt 

 

Predračun bilance uspeha 

Bilanca uspeha nam prikazuje doseganje dobička prek predvidevanja prodaje in 

stroškov, ki bodo nastali pri našem delovanju oz. poslovanju (glej tabelo 3.5). 

Tabela 3.5: Ocena bodočega poslovanja doma starejših 

Vrsta storitve/prihodka Načrt 2013 

količina/vrednost  

(v EUR) 

Načrt 2014 

količina/vrednost 

(v EUR) 

Načrt 2015 

količina/vrednost 

(v EUR) 

Oskrba I 50/234.000 55/257.400 71/332.280 

Oskrba II 15/97.200 16/103.680 19/123.120 

Oskrba III 25/198.000 13/102.960 17/134.640 

Oskrba IV 10/93.600 16/149.760 23/215.280 

Število uporabnikov 100 100 130 

A. Skupaj čisti prihodki 

od prodaje na domačem 

trgu 

100/622.800 100/613.800 130/805.320 

B. Skupaj čisti prihodki 

od prodaje na trgu EU 

   

C. Skupaj čisti prihodki 

na trgu zunaj EU 

   

D. Skupaj prodaja  

(A + B + C) 

622.800 613.800 805.320 

E. Drugi poslovni 

prihodki (subvencija) 

400.000 400.000 430.000 

F. Kosmati donos od 

poslovanja (D + E) 

1.022.800 1.013.800 1.235.320 

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, lasten izračun, 2010 

 

Tabela 3.5 prikazuje oceno bodočega poslovanja doma starejših v obdobju 2013–2015. 

V stolpcu količina je vpisano število oskrbovancev, ki so predvideni za določeno vrsto 

oskrbe. Vrednost pa predstavlja letni dohodek posamezne skupine oskrbe.  
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 Seštevek prihodkov od prodaje na leto za posamezno vrsto oskrbe predstavlja čisti 

prihodek na leto od prodaje na domačem trgu.  

 Podatki o bilanci stanja, stroških in virih financiranja izgradnje doma starejših ter 

informativni izračun izkaza poslovnega izida so razvidni iz priloge (glej prilogo 2). 

 

Nadzor stroškov 

Zavod bo za nadzor stroškov uporabljal letna in tudi mesečna računovodska poročila, iz 

katerih bo razvidno, koliko stroškov je bilo proizvedenih v tekočem mesecu oz. letu. Stroške 

bo v podjetju kontroliral in nadzoroval tudi direktor oz. direktorica. V kolikor bo ugotovljeno, 

da se na določenem področju pojavljajo stroški, ki so za petnajst ali več odstotkov višji od 

načrtovanih, bo potreben posvet z zaposlenimi in posledično skupno ugotavljanje vzrokov za 

nepričakovano povečanje stroškov ter oblikovanje načrta, s katerim se bodo zmanjšali stroški. 

Takšen ukrep bi bil nujno potreben, da se lahko kakovost storitev ohrani na enaki ravni. 

 

Kazalci uspešnosti 

Najpomembnejši kazalec uspešnosti poslovanja je prav gotovo izkazan dobiček, ki je 

odvisen predvsem od zasedenosti zavoda in njegove ustrezne ekonomike poslovanja. Vendar 

vizija neprofitnega socialno-varstvenega zavoda ne temelji na dobičkonosnosti, zato bomo v 

primeru ustvarjenega dobička (v prihodnjih letih ga pričakujemo) tega znova vloţili v 

primarno dejavnost ter morebitne dodatne dejavnosti zavoda. 

 

3.2 Analiza anketne poizvedbe glede nujnosti izgradnje doma starejših v občini 

 

3.2.1 Opredelitev raziskovalnega področja in vprašanja 

Bistvo razumevanja »novega« pristopa izvajanja varstva in skrbi za starejše v 

kontekstu institucionalne obravnave se kaţe v poudarjeni vlogi komplementarnega 

sodelovanja podjetništva in institucionalnega področja. Jedro podjetništva se vselej kaţe v 

pravilni uporabi vseh relevantnih elementov (virov) in sposobnosti ustvarjanja razmer za 

njihovo medsebojno prepletanje ter v odprtosti za novosti oz. nagnjenost k nenehnim 

spremembam. Ţivimo v 21. stoletju, zato je treba temu primerno prilagajati naše ţelje, 

potrebe, moţnosti in predvsem kognitivno-vrednostni okvir. Dejstvo je, da so kulturni in 

vrednostni okviri tisti, ki jih je najteţje spreminjati (lahko bi rekli, da je navada kot 

prispodoba za »ţelezno srajco«), vendar, kot smo dejali, danes sprememba v ţivljenju 

»malega« človeka ni več vprašanje, gre samo za vprašanje načina sprejemanja spremembe.  
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Spremembe, o katerih govorimo, oz. nujnost sprejemanja le-teh se danes v Sloveniji 

kaţejo oz. ne kaţejo zlasti na področju institucionalnega varstva starejših. Kot smo nakazali, 

deleţ starejših tako v Sloveniji kakor tudi v Evropi narašča, hkrati se daljša tudi ţivljenjska 

doba in s tem daljše starejše obdobje omenjene populacije, ki je vse bolj obremenjena tudi z 

različnimi zdravstvenimi teţavami. Trendi vse bolj kaţejo na razseţnostni razvoj demence 

med starejšimi nad 70 let, prav tako se povečuje deleţ ljudi z alzheimerjevo boleznijo, da ne 

omenjamo še drugih bolezni, ki so pogosto vztrajni spremljevalec starejših (depresija, 

sladkorna bolezen, osteoporoza, povišan krvni tlak itd.). Vse omenjeno nakazuje na 

raznovrstnost potreb, ki izvirajo iz posameznika, ki po naši klasifikaciji postane uporabnik oz. 

varovanec institucionalne ustanove – doma starejših, ko se vanjo vključi. Zato, kot 

ugotavljamo, bo treba v sila kratkem obdobju naše institucionalno varstvo starejših 

specializirati in obravnavo prilagoditi glede na poseben primer oz. posameznika, ki ga bo 

poleg tega treba začeti obravnavati kot človeka, ne kot enega izmed uporabnikov naših 

domov, za katere je torej, kot smo dejali, značilna t. i. hotelska obravnava.  

 Ključno točko v našem raziskovalnem procesu pa predstavlja problem nezadostnega 

števila mest za starejše, ki bi ţeleli v določenem obdobju izbrati svoj nov dom in se preseliti v 

dom starejših. Za ta namen smo pod analizo vzeli primer občine Slovenske Bistrice kot ene 

izmed največjih nemestnih slovenskih občin, ki obsega 260 kvadratnih kilometrov površine, 

na kateri nudi bivališče okoli 24.500 prebivalcem (SURS, 2008). In kot takšna občina ne 

premore doma starejših. V kontekstu analize smo izvedli terensko raziskavo, v kateri smo 

občane spraševali o pomembnosti urejenosti institucionalnega področja v njihovi občini in o 

tem, kakšne oblike vključevanja starejših v varstvo imajo slednji na voljo. Ključni vprašanji 

pa sta zadevali predvsem, ali obstaja potreba po zgraditvi novega doma starejših in ali v 

občini ţivi dovolj številčna starejša populacija, ki bi zapolnila zmogljivost doma. Zanimalo 

nas je tudi, ali občani poznajo kakšne smernice, ukrepe, dejavnosti občine pri razreševanju  

tega problema. Na koncu pa so anketiranci odgovarjali tudi na vprašanji, kot sta npr. ali bi oni 

oz. njihovi sorodniki v danem trenutku potrebovali institucionalno oskrbo in ali so morali 

zaradi nezadostnega zagotavljanja institucionalnega varstva v občini v zadnjih treh letih 

poiskati varstvo zunaj svojega kraja stalnega prebivališča (se pravi, da so starejši občani odšli 

v dom, ki je teritorialno v drugi občini). 

 V kontekstu proučevanja izpostavljenih problemskih vidikov in njihove predstavitve 

smo s pomočjo referenčne literature in lastnih izkušenj opredelili ključni hipotezi: 

H 1: Izgradnja doma starejših predstavlja nujno investicijo občine Slovenske Bistrice v  

         roku treh let. 
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H 2: Urejenost področja institucionalnega varstva v občini postaja vse bolj pomembno. 

 

Skozi raziskovalni proces, ki smo ga zastavili v diplomskem delu, se namen prvenstveno kaţe 

v predstavitvi problema neprimerne obravnave starejše populacije, katere deleţ se vse bolj 

povečuje, kakor tudi znotraj nje, deleţ tistih, ki obolevajo zlasti za simptomi demence. Zato 

nakazujemo, da je podjetniški pristop tisti, ki omogoča resnično postavitev posameznika v 

središče obravnave in mu s tem omogoča posebno varstvo ter potrebno zdravljenje. Gre 

resnično za delovanje v smeri 'vse za posameznika', v našem primeru 'vse za starejše'. 

Potencialni dom, ki se bo najverjetneje zgradil (občina je ţe oblikovala dokumentacijo za 

javni razpis, na katerega se bodo prijavili izvajalci gradbenih del; začetek gradnje je 

predviden v novembru 2011 oz. takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem del; Občina 

Slovenska Bistrica, 2010) v proučevani občini (pri čemer si z našo analizo nikakor ne 

prisvajamo nobenih zaslug, čeprav smo z našim angaţmajem malce javno poudarili perečo 

problematiko nezagotavljanja institucionalnega varstva bistriške občine), bi bil zasebni 

neprofitni socialno-varstveni zavod, ki bi morebitni profit, kakor nalaga zakon, znova vloţil v 

primarno dejavnost, ki pa bi v omenjenem domu vendarle začela delovati na temeljih posebne 

obravnave posameznikov, s tem pa bi naredili prvi korak k zmanjševanju teţe 

institucionalnega okvira, v katerem ţivijo današnji številni starejši. 

 V kontekstu zasledovanja ciljev raziskave poudarjamo pomen razumevanja in 

dojemanja resnične neprecenljivosti vsakega ţivljenja. Pogosto slišimo fraze, vsak glas je 

pomemben, vsako ţivljenje je pomembno, vsak cent je pomemben, vsako mnenje je 

pomembno itn. Na ţalost pa se za tem skriva velika praznina, ki jo povzročata bodisi 

realizacija delnih interesov ali pa izvajanje posamezne storitve zgolj zaradi zahtev zakona, kar 

v Sloveniji vse bolj postaja praksa. 

 

3.2.2 Opis vzorca raziskave 

Postajamo vse starejša druţba, zato trend povpraševanja starejše populacije po 

institucionalnem varstvu le še narašča, in lahko se zgodi, da bo ţe v kratkem obdobju prišlo 

do resnih teţav, v kolikor se ne bo ustrezno uredilo tega področja. Dejstvo je, da je mest v 

domovih premalo glede na število potencialnih posameznikov, ki bi se v institucionalno 

varstvo ţeleli vključiti. 

 Proučevano populacijo predstavlja vzorec anketirancev, ki smo jih anketirali v 

Slovenski Bistrici. Za takšno izbiro smo se odločili naključno. Vzorčni okvir nam je 

predstavljal kraj bivanja oz. dejstvo, da so anketiranci občani. V naključnem vzorcu je bilo 
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zajetih 82 anketirancev, pri čemer vsi niso odgovarjali primerno, tako da so za namen analize 

podatkov, ki je prikazana v nadaljevanju, uporabljeni relevantni odgovori 71 anketirancev. Za 

zaokroţitev analiziranja proučevanega problema smo spletno anketno poizvedbo izvedli tudi 

pri ţupanji občine. Pri obeh anketnih poizvedbah smo dobili primerne in verodostojne 

odgovore tako ţupanje kot naključnih anketirancev, pri čemer je treba izključiti omenjenih 

enajst, ki ankete niso bodisi izpolnili v celoti ali pa so pri tipu zaprtih vprašanj izbrali več kot 

en odgovor. Delež odgovorov je bil 10 %, ker je deset ljudi sodelovanje v anketi odklonilo. 

Število vključenih, katerih odgovori do določene mere odslikavajo stanje in poloţaj ter 

razmere institucionalnega področja v občini, nam na drugi strani predstavljajo omejitev, da bi 

s pomočjo pridobljenih in analiziranih podatkov stanje na institucionalnem področju, se pravi 

na področju varstva starejših, posplošili na nacionalno raven.  

 V naši raziskavi demografske spremenljivke predstavljajo spol, starost in izobrazba, 

pri čemer je spremenljivka starost razdeljena v štiri starostne razrede (do 30 let, od 31 do 40, 

od 41 do 50 in nad 50 let), kar omogoča vključitev celotne starostne populacije. Menimo, da 

je pomembno zaznati dojemanje in zavedanje posledic in dolgoročnih učinkov proučevanega 

problema, predvsem tudi s strani mlajše generacije (predvsem stari do 30 let). Prav tako kot 

starost je tudi spremenljivka izobrazba razdeljena v štirirazseţnostno lestvico (osnovna šola, 

srednja šola, fakultetna izobrazba, magisterij/doktorat). Omenjene komponente pri navedeni 

spremenljivki lahko odslikavajo, v kolikšni meri omenjena spremenljivka vpliva na 

dojemanje posameznika pri zaznavanju problemov in neskladij pri proučevanem problemu. V 

raziskavi je sodelovalo 71 anketirancev, ki so bili naključno izbrani. Gre torej za naključni 

vzorec, ki je zajel 35 moških in 36 žensk na terenu v Slovenski Bistrici. Na osnovi podatkov 

(SURS, 2008) v občini Slovenska Bistrica ţivi okoli 24.500 prebivalcev, pri čemer ţenske 

predstavljajo 51 % (12.400) celotnega prebivalstva v občini, moški pa 49 % (12.100). Na 

anketno poizvedbo je kot rečeno svoje poglede strnilo 35 predstavnikov moškega spola (kar v 

celotni strukturi anketirancev po spolu predstavlja 49 %), in 36 ţensk, kar izraţeno v deleţu 

predstavlja 51 % (glej graf 3.1, na naslednji strani). 
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Graf 3.1: Struktura anketirancev po spolu 
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 Vir: Lastna raziskava, 2010  

 

 Z vidika starostne strukture anketirancev je mogoče poudariti (graf 3.2, na naslednji 

strani), da največjo udeleţbo v anketi predstavljajo anketiranci, stari nad 50 let (25). Sledijo 

stari med 41 in 50 let (20). Najmanjše število pa predstavljajo anketiranci, ki so razvrščeni v 

starostni razred 31 do 40 let (12). Razvidna starostna struktura lahko po našem mnenju z rahlo 

omejitvijo posploševanja na nacionalno raven omogoča odslikavanje dejanskega stanja in 

dojemanja problemov ter neskladij na proučevanem področju. Kot je pomembno, da 

analiziramo dojemanje in razumevanje teţav pri zagotavljanju institucionalnega varstva v 

občini, katere posamezniki so stari nad 50 let, je toliko pomembneje, da zaznamo uvid v 

razmišljanje mlajše generacije (zlasti do 30 let) glede medgeneracijske solidarnosti, ki se v 

našem diplomskem delu kaţe v zagotavljanju institucionalnega varstva starejših. V raziskavi 

je bilo od 71 anketirancev 46 starih do 50 let. Tako smo s pomočjo naše raziskave dobili tudi 

ta ţeleni uvid. Slednji kaţe na to, da se z omenjenimi problemi in vprašanji poleg starejše 

populacije ukvarja tudi mlajša (kot je razvidno v nadaljnji interpretaciji zbranih podatkov). 

Razloge lahko verjetno iščemo v okviru dveh kontekstov. Prvi je ta, da ima mlajša generacija 

osebne izkušnje z iskanjem institucionalne storitve bodisi za starše, stare starše, prijatelje, 

sorodnike ali znance. Drugi vidik pa preprosto predstavlja dejstvo, da se sleherni posameznik 

dan za dnem pribliţuje t. i. starostni dobi, česar se vse bolj zavedajo
8
, zato se mlajši generaciji 

zdi pomembno, da je področje varstva urejeno in da se hkrati ustrezno regulativno prilagaja na 

druţbene spremembe. 

 

  

                                                
8  Poudariti pa je treba, da v današnji druţbi institucionalnega varstva ne uporabljajo zgolj starejši, ampak so se 

ga prisiljeni tudi mlajši, ki se ponesrečijo ali zaradi drugih razlogov ne morejo skrbeti zase. 
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Graf 3.2: Struktura anketirancev po starosti 
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 Vir: Lastna raziskava, 2010 

 

3.2.3 Tehnika in postopek zbiranja podatkov 

Vsako besedilo in iz njega izhajajoče trditve in teze za sabo skrivajo nek določen vpliv 

podatkov in informacij. Tako tudi naše raziskovanje temelji tako na analizi sekundarnih kot 

primarnih podatkov, ki dajejo teţo in verodostojnost našim predhodno skonstruiranim tezam, 

predpostavkam in izpeljavam na proučevanem področju. Omenjene primarne podatke smo 

pridobili s pomočjo kvantitativne metodologije. Iz kvantitativnega nabora metod smo izbrali 

anketo ter jo izvedli na omenjeni populaciji občanov ter pri ţupanji proučevane občine. Za ta 

namen sta bila izoblikovana dva anketna vprašalnika, ki smo ju poimenovali anketa A in 

anketa B (glej prilogo). Anketa A je bila uporabljena med naključno izbranimi prebivalci 

Slovenske Bistrice, na spletno anketo B pa je odgovarjala ţupanja. Anketa A je bila 

sestavljena iz sklopa demografskih vprašanj in vidikov pomembnosti urejenosti 

institucionalnega področja v občini ter vidika nujnosti izgradnje doma starejših. Anketa B, ki 

jo je izpolnila ţupanja, katere mandat se je v tem času ţe iztekel, pa je zajemala naslednjo 

strukturo: a) sklop demografskih vprašanj, b) urejenost institucionalnega področja v občini, c) 

potrebnost izgradnje doma starejših in d) ukrepi in dejavnosti občine na področju 

institucionalnega varstva. 

 V sklopu demografskih vprašanj so se ta nanašala na starost, spol in izobrazbo 

anketirancev (anketa A in B). Sklop vprašanj, ki se nanašajo na urejenost institucionalnega 

področja v občini (anketa A in B): 

 Kako pomembna se zdi urejenost področja institucionalnega varstva v občini 

Slovenska Bistrica? 
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 Kakšne so moţnosti vključevanja starejših v institucionalno varstvo v občini 

Slovenska Bistrica? 

 Mnenje, ali je kakovost ţivljenja starejše populacije v občini programsko ustrezno 

            regulirano, ter kje so še moţnosti za dvig ţivljenjskega standarda omenjene ciljne 

            populacije. 

 Glede potrebnosti izgradnje doma so bila vprašanja postavljena (anketa A in B) v 

smeri, ali je treba v občini zgraditi dom starejših, ali obstaja v občini zadosten deleţ starejše 

populacije, ki bi zapolnilo zmogljivost potencialnega doma, obstoj realnih moţnosti za 

izgradnjo doma v naslednjih treh letih, osebna potreba po vključevanju v institucionalno 

varstvo ter ali so morali občani zaradi nezadostnega zagotavljanja institucionalnega varstva 

slednje poiskati zunaj kraja stalnega prebivališča. Zadnji vidik zastavljenih vprašanj pa se 

nanaša na ukrepe občine pri zagotavljanju institucionalnega varstva (anketa A in B). Gre za 

definiranje in poznavanje (s strani anketirancev) ukrepov, smernic in dejavnosti občine pri 

zagotavljanju kompleksnejše institucionalne oskrbe. 

 Pri anketni poizvedbi smo dobili primerne in verodostojne odgovore tako ţupanje kot 

naključnih anketirancev. Deset ljudi pa je sodelovanje v anketi odklonilo z razlago, da nimajo 

časa, da jih ne zanima oz. da imajo najrazličnejših anket in raziskav ţe prek glave. Podatki, ki 

smo jih pridobili med izvedbo anketne poizvedbe, ki je potekala v Slovenski Bistrici med 6. in 

14. oktobrom 2010, dajejo našim vsebinskim teorijam in predpostavkam, ki so obravnavane v 

teoretskih izhodiščih, verodostojnost ter tako omogočajo predvideti določene rešitve, ki bodo 

v prihodnje nujno potrebne, hkrati pa bodo le-te morale biti razvojno in podjetniško 

naravnane, saj bo edino tako lahko v Sloveniji na področju institucionalnega varstva 

omogočeno, da bodo rešitve dohitevale spremenjene okoliščine in razmere, ki vselej 

ustvarjajo nove in nove probleme. 

 

3.2.4 Analiza podatkov 

S pomočjo analize podatkov raziskovalci analitično, profesionalno in metodološko 

nevtralno ter z občutkom za etične normative in principe obravnavamo mnenja, dojemanje in 

druge ključne segmentne podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo odgovorov anketirancev na 

raziskovalna vprašanja, z namenom njihove artikulacije v teoretično diasporo proučevanega 

problema. Tako skozi celoten raziskovalni proces, zastavljen v tem diplomskem delu, zbiramo 

podatke, ki jih izključno prek ustrezne znanstvene obdelave transformiramo v informacije z 

namenom osvetljevanja proučevanega problema, razjasnjevanja nepojasnjenih vidikov 

izpostavljenega problema ter omogočanja oblikovanja nadaljnjih nastavkov za izboljševanje 
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razmer v institucionalnem varstvu starejše populacije. V analizi so tako zbrani »jedrni« 

podatki o vključenih v raziskavo. Poudariti je treba, da so podatki le delno zrcalo samih 

predstavnikov odgovorov, ker ni bil ključni cilj raziskave iskati povezav med demografskimi 

spremenljivkami (kraj bivanja, spol, starost, izobrazba) in »jedrom« raziskave (podjetniško 

proučevanje institucionalnega varstva). Za ta namen je kot »produkt« podjetniškega 

proučevanja institucionalnega varstva oblikovan poslovni načrt za ustanovitev doma starejših 

v občini Slovenska Bistrica (glej podpoglavje 3.1). V tabeli 3.6 so tako zgolj informativno 

predstavljeni osnovni osebni (demografski) podatki anketirancev. V nadaljevanju pa so s 

pomočjo grafičnega prikaza (graf 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) in pripadajoče interpretacije predstavljene 

ključne ugotovitve izvedene raziskave, drugi segmenti pa so dodani pod priloge. 

 

Tabela 3.6: Osebni podatki vzorca 

Spol Starost v letih Stopnja izobrazbe 

M Ţ do 30 31–40 41–50 nad 50 OŠ srednja fakul. mag./dr. 

35 36 14 12 20 25 9 34 27 1 

Vir: Lastna raziskava, 2010 

 

 Kot ţe omenjeno, je v raziskavi sodelovalo 71 občanov, ki so z odgovori na 

zastavljena raziskovalna vprašanja osvetlili in poudarili pomen urejenosti institucionalnega 

varstva, vlogo občine pri zagotavljanju kakovostnega preţivljanja časa starejše populacije s 

pomočjo regulativne funkcije ter izrazili nujnost zgraditve in »zaţivitve« novega doma 

starejših. 

 Občani dojemajo urejenost institucionalnega področja (glej graf 3.3) oz. zagotavljanje 

varstva starejših v zadostni meri, ki je predvsem odvisna od dejanskega povpraševanja 

starejših po omenjeni storitvi, kot nujno in se jim zato urejenost le-tega zdi zelo pomembna: v 

raziskavi je temu pritrdilo 56 anketirancev. Da urejenost omenjenega področja v občini ni 

pomembna, je menil samo eden anketiranec. Moţnost »me ne zanima« je ostala prazna, kar je 

zelo spodbudno, saj očitno kaţe na to, da ljudje razmišljajo v smeri, da ni vseeno, kako so 

obravnavani ljudje v starejši dobi, hkrati pa se verjetno zavedajo, da se dan za dnem omenjeni 

dobi pribliţuje vsak sleherni posameznik.  

Na omenjeno vprašanje je svoj pogled strnila tudi ţupanja občine, ki se ji tako kot 

večini anketirancev zdi urejenost tega področja v občini zelo pomembna. Hkrati pa se 

zastavlja vprašanje, zakaj ji v šestih letih, kolikor je ţupanovala, ni uspelo zagotoviti pogojev, 

ki bi omogočili izboljšanje razmer na proučevanem področju v občini. Kot smo namreč ţe 
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poudarili, občina kot ena izmed največjih nemestnih občin v Sloveniji ne premore doma 

starejših.  

 

Graf 3.3: Pomembnost urejenosti institucionalnega varstva v občini 
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 Vir: Lastna raziskava, 2010 

 

 Analiza moţnosti vključevanja v institucionalno varstvo v občini nam ponudi 

naslednjo sliko. Kot izpostavljeno, je ključni segment dom starejših, ki ga večina razume kot 

osrednjo institucionalno storitev, čeprav vemo, da obstajajo še številni drugi načini varstva 

starejših, kot so na primer pomoč družini na domu, dnevni center, medgeneracijska središča, 

oskrbovana stanovanja, družinski pomočnik, patronažna služba ipd., in je, zanimivo, v naši 

analizi prepoznana kot izjemen manko v občini in bi zato morala takšna oblika varstva, 

vsekakor biti na voljo.  

 Pri vprašanju, kakšne moţnosti vključevanja starejših v institucionalno varstvo (graf 

3.4) so v občini na voljo, je večina prepoznala dom starejših kot tisti element, ki bi moral 

predstavljati moţnost vključevanja. Skoraj večina ve (oz. 73 % vzorca), da doma v občini ni. 

Prek tega razumevanja pa se kaţe, da ljudje v večini institucionalno varstvo razumejo skozi 

vključevanje starejših v dom, čeprav, kot smo omenili, ne gre za edino moţnost varstva. 17 % 

anketirancev je navedlo, da poznajo storitve dnevnega centra v občini. Gre za dnevni center 

Metulj. Poleg omenjene moţnosti vključevanja starejših je 7 % vprašanih prepoznalo tudi 

storitev t. i. pomoč na domu. Le v 3 % odgovorov pa so anketiranci izrazili nepoznavanje 

situacije.  

Na identično vprašanje je ţupanja izpostavila zlasti delovanje dnevnega centra Metulj, 

v katerem prek Centra za socialno skrbstvo deluje 12 usposobljenih delavk, ki se redno 
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srečujejo z okoli sto člani. Nadalje je ţupanja tudi izpostavila pereč problem, ki se veţe na 

nujno potrebno izgradnjo doma starejših. Tako pravi, da »je v načrtu izvedba gradnje doma 

starejših, s katerim bo zagotovljeno bivanje za sto oskrbovancev«. Odgovor je v tem primeru 

povsem uraden in formalen in ne kaţe na nobeno resno zavezo k resnični odpravi ali začetku 

odpravljanja teţav pri zagotavljanju institucionalnega varstva. 

 

 Graf 3.4: Institucionalno varstvo v občini 

Institucionalno varstvo v občini

17%

7%

73%

3%

dnevni center za starejše pomoč na domu doma starejših ni ne poznam situacije

 

 Vir: Lastna raziskava, 2010 

 

 Celoto razčlenjevanja institucionalne »slike« v občini pa dopolnjujejo odgovori 

anketirancev na vprašanji, ali bi bilo treba zgraditi dom starejših (graf 3.5) in ali bi trenutno 

potrebovali institucionalno storitev (graf 3.6).  

 V primeru potrebe po izgradnji doma starejših so odgovori več kot očitni in nakazujejo 

na odgovornost, ki je ţupanja s svojo administracijo in celoten občinski svet niso izpolnili v 

času svojega ţupanovanja oz., drugače povedano, da je aktualna ţupanja zgolj nadaljevala z 

»aktivnim nedelom« na proučevanem področju, ki so ga sistematično ignorirali ţe njeni 

predhodniki, ki so bili izvoljeni v ţupansko funkcijo. Občani so bili mnenja, da je dom 

vsekakor treba zgraditi (51 anketirancev), da pa gre za investicijo, ki bi jo občina verjetno 

morala realizirati, jih je menilo 18. V dilemi odločitve, se je znašel en anketiranec, ki ni vedel, 

ali je dom potreben ali ne, en pa je bil prepričan, da ni potrebe po takšni investiciji.  
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 Graf 3.5: Potreba po izgradnji doma starejših 
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 Da je izgradnja doma starejših nujno potrebna, je bila prepričana tudi sama ţupanja, ki 

je hkrati tudi poudarila, da lahko nov dom starejših pričakujemo v obdobju treh let. Glede na 

funkcijo, ki jo ima, drugačnega odgovora niti ni mogla dati (analiza drugih odgovorov je 

navedena v prilogi). Tukaj se bolj zastavlja vprašanje, zakaj doma še vedno ni, čeprav se 

občani, ţupanja in lokalni politiki zavedajo nujnosti odpravljanja tega problema. Verjetno 

smo znova kot ţe neštetokrat priča lokalnemu patriotizmu in zadovoljevanju kratkoročnih, a 

zelo pomembnih delnih interesov, ki se lahko kaţejo tudi v neuresničevanju določenega 

projekta.  

Pri vprašanju, ali bi trenutno potrebovali institucionalno varstvo, se struktura 

odgovorov kaţe kot pričakovana povratna informacija. Deset anketirancev bi storitev 

potrebovalo zdaj. Da je trenutno ne potrebujejo, vsekakor pa se lahko zgodi, da jo bodo 

potrebovali pozneje, je poudarilo 32 vprašanih, da storitve sploh oz. da je ne potrebujejo, pa 

jih je menilo 29.  

Glede na dejstvo, da je bilo v raziskavo vključenih 14 anketirancev, ki so mlajši od 30 

let, oz. 26, ki so mlajši od 40 let, potem je v zakup mogoče vzeti podatek, da 40 % 

anketirancev v tem trenutku ne potrebuje institucionalnega varstva. Kljub temu pa je 60 % 

takšnih, ki bi omenjeno storitev potrebovali.  
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 Graf 3.6: Trenutna potreba po institucionalni storitvi 
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 Na tem mestu je še enkrat treba poudariti, da se vprašanje dotika potrebe po 

institucionalni storitvi, ki bi jo posameznik potreboval v kratkem obdobju v prihodnje (eno 

leto). Dejstvo pa je, da je ţivljenje nepredvidljivo, hkrati pa dan za dnem postajamo vse 

starejša druţba. Zato se skozi takšno prizmo lahko odstotek tistih, ki danes ne potrebujejo 

institucionalnega varstva, hitro zniţa. Vendar se poleg zniţanja kaţe še povratni učinek, 

zvišanje odstotka tistih, ki bi omenjeno storitev potrebovali. Zato so ti rezultati odsev 

trenutnega stanja, ki je lahko jutri ţe povsem drugačno. In zavedanje tega in poudarjanje le-

tega se kaţe kot ključen doprinos naše raziskave. Področje institucionalnega varstva ni nekaj 

statičnega. Problem je, če mislimo, da je dovolj, da imamo storitev na voljo, potrebna je 

namreč tudi regulacija, ki omogoča sistemsko prilagajanje na potrebe starejših. Če pa nimamo 

na volji niti institucionalne storitve v obliki doma starejših, kot je pokazala naša raziskava za 

primer občine Slovenska Bistrica, potem je breme problema še toliko teţje.  

 S pomočjo pridobljenih podatkov lahko potrdimo hipotezo 1 (Izgradnja doma 

starejših predstavlja nujno investicijo občine Slovenska Bistrica v roku treh let.), saj je poleg 

izraţanja potrebe po omenjeni investiciji s strani občanov temu pritrdila tudi ţupanja, ki je 

prepričana, da se v omenjenem časovnem obdobju lahko nadejamo odprtja novega doma v 

občini. 

 Če smo pokazali, da je izgradnja doma starejših v občini potrebna, potem se 

posledično izkazuje tudi potrditev hipoteze 2 (Urejenost področja institucionalnega varstva v 

občini postaja vse bolj pomembno.), ki jo lahko na osnovi pridobljenih podatkov potrdimo.  

Občani so namreč vse bolj prepričani, da so področje varstva starejših in s tem 

zagotavljanje čim kakovostnejšega preţivljanja starostnega obdobja ter maksimalna teţnja po 
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vključevanju starejših v druţbo nujno potrebni, za kar so seveda neposredno odgovorni svojci, 

a lokalne in drţavne institucije so tiste, ki lahko implementacijo omenjene odgovornosti 

izjemno oteţijo ali celo onemogočijo. Zato upamo, da je omenjena raziskava na mikroravni 

(primer občine Slovenska Bistrica) opozorila na srčiko problema, ki jih v kontekstu 

institucionalnega varstva, kakovost katerega bo v prihodnosti vse bolj odvisna od dejanske ne 

pa formalizirane medgeneracijske solidarnosti, ne primanjkuje. 

 

4. ZAKLJUČEK 

Področje institucionalnega varstva in njegova urejenost postajata vse pomembnejša in zlasti 

ključna pri vzdrţevanju solidarnostnega razmerja med starejšimi in mlajšimi, t. i.  

medgeneracijska solidarnost. Zato se povsem relevantno zastavljata vprašanji, ali se izkazuje 

potreba po vključevanju starejših v institucionalno varstvo ter posledičnem konstituiranju 

novega doma starejših v občini Slovenska Bistrica ter kako ponuditi takšno institucionalno 

varstvo, ki bo zagotavljala skladno obravnavo, izhajajočo iz potreb starostnikov.  

 Za prvo vprašanje smo poskušali nakazati nekaj moţnih odgovorov oz. nastavkov za 

odpravo neskladij s pomočjo naše raziskave. Rečemo lahko, da je ključ za razreševanje dilem 

drugega vprašanja prav v odpravi problemov, ki tarejo starejšo populacijo, ko govorimo o 

kontekstu njihovega vključevanja v druţbo prek institucionalne obravnave. Pri tem je več kot 

očitno, da primanjkuje podjetnega podjetništva, ki bi ga bilo mogoče implementirati tudi v 

kontekstu institucionalnega varstva. Poleg zagotavljanja naravnanosti 'vse za stare' je vanj 

treba vključiti tudi etični vidik obravnave sočloveka v instituciji (domu starejših), ki je danes 

zreduciran na bolj ali manj formalizirano plato. V takšni modelni druţbi trpijo ranljive 

skupine prebivalstva, med drugim prevladujoče starejši. Zato je za začetek odpravljanja 

problemov, po našem mnenju, treba odgovoriti na izpostavljeni kategoriji, pri čemer izsledki 

naše raziskave dajejo osnovno podstat prvi kategoriji, za razreševanje dilem druge kategorije 

pa podajamo predlog izdelanega poslovnega načrta za ustanovitev doma starejših v občini.  

 Najprej je treba v sistem institucionalne obravnave vključiti vse, ki omenjeno storitev 

potrebujejo. Naša raziskava na primeru proučevane občine kaţe, da največja nemestna občina 

v Sloveniji še vedno ne premore doma starejših. Ob tem občani (zlasti mladi) pričakujejo, da 

se bodo razmere na tem področju uredile.  

 Pričakujejo, da bo zlasti lokalna skupnost poskrbela za zadostno število institucionalni 

mest, da bo zagotavljala kakovostno ţivljenje ljudi v občini, zlasti starejših, da bo pripomogla 

k oblikovanju dojemanja dejanske neprecenljivosti vsakega ţivljenja, ne pa da bodo starejši 

od 65 let (zlasti pa tisti nad 70) dojeti kot zgolj in samo strošek za drţavo. Tako je med 
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drugim raziskava Eurobarometer, poimenovana Medgeneracijska solidarnost, iz leta 2009, ki 

jo je izvedla Evropska komisija med drţavljani EU, pokazala, da v Sloveniji 23 % (na ravni 

EU 15 %) mladih starejše dojema kot strošek za drţavni proračun, v katerega »radodarno« 

prispeva vsak drţavljan. Takšno dojemanje je torej moţno gledati tudi iz nacionalne ravni, 

vendar bi se moralo začrtano problematiko odpravljati tudi s pomočjo lokalnih skupnosti, ki 

se še vedno gredo patriotizem in uresničevanje delnih interesov. Zanimivo je npr. razmišljanje 

posameznih lokalnih veljakov (kontekst proučevane občine), ki postavljajo pomembnost 

zgraditve zaprtega bazena v občini pred nujnostjo zgraditve doma starejših. S pomočjo 

raziskave, v katero je bilo vključenih 71 anketirancev in zdaj ţe nekdanja ţupanja občine, smo 

zlasti osvetlili problem nezadostnega institucionalnega varstva v občini in iz tega izhajajočo 

potrebo po izgradnji doma, ki bi moral biti zgrajen ţe lep čas. Nadalje je dejstvo, da so občani 

tako prisiljeni iskati mesto v domovih tudi po 50 ali 80 km stran od kraja stalnega 

prebivališča. Da je občini do zdaj uspelo prek oddelka za druţbene dejavnosti oblikovati zgolj 

dokumentacijo, v kateri se predvideva dom starejših kot nujna investicija, za katero pa še ni 

izoblikovan niti lokacijski načrt, čeprav je to pereč problem ţe od leta 2000.  

 Ko bo drţavi in nato njenim enotam (občinah) uspelo zagotoviti zadostno število mest 

za varstvo starejših (5 % populacije, starejše od 65 let), takrat bo po našem mnenju moţno in 

hkrati zelo potrebno začeti zagotavljati tudi drugo kategorijo (konstruktivno sodelovanje 

podjetništva in institucionalnega varstva), ki poleg predhodno zapisanega predstavlja, tudi 

zaradi trenutnega neobstoja, dodatno oviro za koherentno sledenje cilju 'vse za starejše', v 

kolikor je to sploh cilj drţave. Upamo, da je temu tako in da ne gre (kakor kaţe ţe samo 

dojemanje mladih starejše populacije) za t. i. nujno zlo v kontekstu obravnave starejših s 

strani drţave. Pod pojmom podjetniškega ţivljenja na področju varstva starejših je mogoče 

razumeti obravnavo posameznika kot celoto, se pravi kot človeka. Zato v našem teoretičnem 

delu kot tudi nato v empiričnem (poslovni načrt) nakazujemo odpravo terminov, kot so 

varovanec, uporabnik.  

 Podjetništvo je namreč tisto, ki lahko omogoči razvoj specializiranih ustanov, znotraj 

katerih bodo starejših, katerih »neumorni sopotnik« so različna bolezenska stanja, zlasti 

depresije, osteoporoza, demenca itn., obravnavani skladno s potrebami, ki bodo izhajale iz 

njihovega fiziološkega in psihološkega stanja. Poslovni načrt tako izčrpno pojasnjuje temeljne 

gradnike, ki so ključnega pomena za začetni zagon zavoda, predvideva priloţnosti, omejitve, 

konkurenco, nevarnosti, načrtuje moţnosti širitve, vključuje etične in moralne principe ter 

izkazuje temeljne vrednote ter jasno začrtano vizijo in poslanstvo. Predpostavljamo, da 

modela institucionalnega varstva, ki je bil zasnovan po drugi svetovni vojni, ni mogoče 
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popolnoma reformirati, ker ga med drugim ohranjata tudi nazorski in vrednostno-miselni 

koncept, ki vlada v Sloveniji. Vendar to ni več področje, ki bi bilo relevantno za kontekst 

našega raziskovanja, prek katerega pa vendarle opozarjamo, da je omenjeni vidik lahko eden 

izmed nastavkov za nadaljnje raziskovanje v kontekstu izboljševanja in uvajanja drugačnih 

pristopov v »svet« institucionalnega ţivljenja, zlasti ţivljenja starejših, ki niso zgolj neki 

starejši, čakajoči na zadnji obračun ali polaganje končnih kart, ki so jih prejeli ob rojstvu. Ob 

tem se je namreč treba poskusiti »utelesiti« v starejše, katerim dan za dnem sledi sleherni 

posameznik, ki se najprej veseli mladosti in z njim povezane čarobnosti, ki se prehitro odpelje 

v resnobno, a hkrati odgovorno, predvsem pa vrednotno-osebnostno izpolnjujoče zrelostno 

srednje obdobje, ki predstavlja zadnjo stopnico pred vrati, ki predstavljajo vstop v brezmejni 

prostor sadov, ki so posledica sejanja v preteklosti, prostor »jeseni« ţivljenja, ki ga vsakdo 

ţeli preţiveti dostojno, humano in sproščeno ter z občutkom priznavanje omenjenih zaslug 

tistemu, ki je ţe vstopil v ta prostor, s strani drugih. 

 Prek vključevanja novih pristopov v poslovni načrt za domove institucionalnega 

varstva, ki bodo v prihodnje nujno potrebni, obenem pa bodo zagotavljali temelje trdnega 

odnosnega mostu med svetovoma, ki jih poznamo pod terminoma mladi in starejši, in 

izsledkov raziskave, ki so pokazali na nujnost zgraditve novega doma starejših v proučevani 

občini, ter osredotočanja v večjo aktivnost pri obravnavi in vključevanju starejše populacije v 

druţbo in krepitve kakovosti njihovega ţivljenja v starostni dobi, ki je velikokrat simbolično 

izraţena kot »jesen ţivljenja«, menimo, da dodana vrednost diplomskega dela ni izostala. 

Upamo pa le, da bo nedejavnost pri urejanju razmer in prevetritvi socialno-varstvenega 

sistema v Sloveniji čim hitreje preseţena ter bo s tem omogočen t. i. »vmesni« specializirani 

institucionalni prostor, razumljen kot območje, ki ga bosta z ene strani še vedno dopolnjevala 

bolnišnična oskrba in t. i. klasična (hotelska) institucionalna obravnava starostnikov na drugi 

strani.  

 Proučevani vidik v diplomskem delu predstavlja kompleksen in heterogen, predvsem 

pa izjemno druţbeno občutljiv pojem, ki neposredno zadeva starejše, a ko gremo v globino, k 

samemu jedru stvari, spoznamo, da gre za področje, ki zadeva drţavo, njene številne 

pooblaščene institucije, zavode, pravne osebe, izobraţevalni, zdravstveni in socialni sistem 

kot institucionalne akterje in končno tudi same fizične akterje, ljudi.  

 Menimo, da je dodana vrednost diplomskega dela v osvetljevanju in nakazovanju poti, 

ki vodijo skozi turoben in zagoneten predor omejitev, nesposobnosti, neangaţiranosti, 

neaktivnosti, manipulativnosti, izkoriščevalnosti in egoističnosti ter neodprtosti do sprememb 

in sproščenega ter entuziastičnega ţivljenja, ne samo starejših, temveč vseh ljudi v Sloveniji. 
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Ne pričakujemo, da smo nakazali pot, ki bo jutri prinesla poln koš sadov in radosti, prej 

nasprotno, opozarjamo, da je treba narediti »kirurški rez« in zagrizniti v kislo jabolko ter 

»pogledati vetru v obraz«, da se lahko na omenjeni poti z občutkom za solidarnost začnemo 

konstruktivno ukvarjati s teţavami in njihovo odpravo. Ob tem pa se seveda odpira novo 

»bojno« polje v obliki vprašanj, dodatnih teţav, dilem, usklajevanj in prilagajanj, katerim bi 

se bilo priporočljivo posvetiti, ne samo z vidika zanimanja ali raziskovalne »radovednosti«, 

ampak predvsem z vidika nujnosti do koristnosti povratnih informacij in spoznanj, 

pridobljenih prek raziskav. 
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Priloga 1: Drugi grafični prikazi in interpretacija preostalih odgovorov opravljene anketne 

poizvedbe (občani in ţupanja)  

 

 Graf 3.7: Struktura anketirancev po izobrazbi 
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 Vir: Lastna raziskava, 2010 

 

V analizi največji deleţ predstavljajo anketiranci s končano srednjo šolo (43), sledijo tisti s 

fakultetno izobrazbo (27), najmanjši deleţ pa je anketirancev, ki imajo končan magisterij oz. 

doktorat (1). 

 

 Graf 3.8: Zadosten deleţ starejših za zapolnitev zmogljivosti potencialnega doma starejših 

0

10

20

30

40

50

60

da verjetno ne ne vem

Deleţ starejših občanov v občini bi zapolnil kapaciteto novega doma

 

 Vir: Lastna raziskava, 2010 

 

 



  

Na vprašanje, ali je v občini zadosten delež starejših občanov, ki bi zapolnili 

zmogljivosti potencialnega doma starejših (graf 3.8, na prejšnji strani), je večina (51), 

odgovorila, da je le-teh dovolj, omenjenim odgovorom se je pridruţila tudi ţupanja, ki je prav 

tako mnenja, da je v občini Slovenska Bistrica dovolj starejših. S takšnim odgovorom je na 

nek način sama sebi prisolila zaušnico. Sama je namreč mnenja, da je dovolj starejših 

občanov, s tem pa je nehote izpostavila vzporedno naraščajoč problem nezadostnega 

vključevanja starejših v institucionalno oskrbo, saj ji kot ţupanji v šestih letih še vedno ni 

uspelo razrešiti tega vprašanja. Poleg tega je tudi poudarila pri vprašanju, ali je za Bistričane 

in Bistričanke dovolj dejstvo, da je dom starejših v neposredni bližini le v Poljčanah, da temu 

sploh ni tako in tako tudi ne bi smelo biti. Tukaj je mogoče razumeti, da ţupanja ţeli le 

najboljše za svoj kraj oz. občino, ampak, kot vidimo, zgolj ţelja po uresničevanju še ni 

obrodila sadov. Da pa je deleţ starejših v občini premajhen, je menil samo eden anketiranec.  

V raziskavi, ki je vključevala občane Slovenske Bistrice, sta bili zastavljeni tudi dve 

vprašanji odprtega tipa. In sicer: Ali poznate kakršnekoli ukrepe, dejavnosti, smernice 

bistriške občine in pristojnih institucij v smeri oblikovanja načrta in pripadajočih investicij za 

izgradnjo potencialnega doma starejših? ter Ste zaradi nezadostnega zagotavljanja 

institucionalne oskrbe v občini bili v obdobju zadnjih treh let prisiljeni poiskati oskrbo zunaj 

kraja vašega stalnega prebivališča? 

Na prvo vprašanje odprtega tipa je večina anketirancev navedla, da ne pozna 

nikakršnih ukrepov, ali pa ni podala nobenega odgovora. Nekateri pa so navedli nekaj 

odgovorov, ki kaţejo na njihovo poznavanje razmer na proučevanem področju. Njihovi 

odgovori se odslikavajo v smeri, da naj bi se dom ţe gradil (čeprav je to navadno zavajanje ali 

pa so bili zavedeni anketiranci, saj se doma nikakor še ne gradi oz. ni oblikovana niti potrebna 

dokumentacija) in da se aktivno razrešuje omenjeno problematiko. Po drugi strani pa kritično 

opozarjajo, da sama izgradnja doma absolutno traja predolgo, eden od anketirancev pa je 

opozoril, da naj bi bil dom zgrajen ţe v prejšnjem mandatu ţupanje in se zato zdi neverjetno, 

da doma starejših še vedno ni na »obzorju«. 

Pri drugem vprašanju je slika podobna. Večina anketirancev je tako poudarila, da z 

iskanjem institucionalne storitve še ni imela izkušnje ali pa ni navedla nobenega odgovora. Na 

drugi strani, pa je šest anketirancev izpostavilo prav izkušnje, ki so veţejo na iskanje 

institucionalne storitve, seveda zunaj občine Slovenska Bistrica. Poleg omenjenega so 

anketirani izrazili tudi, da osebno nimajo izkušnje, poznajo pa ljudi bodisi prijatelje bodisi 

znance, ki so se s takšno izkušnjo ţe srečali. Prav tako poudarjajo dejstvo, ki smo jo kot 

povratno informacijo tudi pričakovali, in sicer, da ima veliko občanov svoje svojce v domovih 



  

drugih občin in da so posledično številni ljudje prisiljeni iskati institucionalno oskrbo zunaj 

lastne občine. 

V nadaljevanju izpostavljamo preostale ključne odgovore, ki jih je v naši raziskavi 

navedla ţupanja občine Slovenske Bistrice. 

Pri vprašanju, ali je kakovost življenja starejše populacije v občini programsko 

ustrezno regulirano in kje so že možnosti za dvig njihovega življenjskega standarda, je svoj 

pogled usmerila v EU. S projektom Qenging je občina integralno povezana z drugimi 

članicami EU, hkrati pa program delovanja ustreznih institucij sproti dopolnjujejo. Starejše v 

občini tudi poskušajo vključevati prek društva upokojencev, kjer z dejavnostmi, kot so redna 

srečanja, druţenja, organizirani izleti in športno udejstvovanje, dvigujejo vrednost in 

smiselnost ţivljenja starejšega posameznika. Na vprašanje, kakšne ukrepe, smernice in 

dejavnosti je poskušala realizirati za zmanjševanje izpostavljenega problema kot ţupanja v 

svojih dveh mandatih, je zgolj odvrnila, da področje institucionalnega varstva v občini ureja 

delovanje socialnih delavk prek Zavoda za socialno varstvo, društva Metulj in društva 

upokojencev ter da je v izgradnji dom starejših. 

Pri vprašanju, ali v občini obstajajo t. i. dnevni programi institucionalnega varstva, v 

katerih se starejši udejstvujejo na različne načine in tako kakovostno preživljajo svoj čas, je 

znova kratko navedla, da je društvo Metulj kompetentno za izvajanje takšne dejavnosti.  

Pri vprašanjih, ali menite, da je raven storitev, ki so jih deležni stanovalci domov in 

drugih institucij, ki izvajajo institucionalno varstvo, še vedno na zadovoljivi ravni in gredo 

vzporedno s trendi razvoja potreb uporabnikov, in ali je po vašem mnenju v Sloveniji na 

splošno dobro poskrbljeno za varstvo starejše populacije in s tem posledično zagotovljeno 

kakovostnejše življenje starostnikov, je bila mnenja, da se institucije (zlasti javni zavodi), ki se 

ukvarjajo s starejšimi ustrezno prilagajajo glede na okvir moţnosti, in da je v Sloveniji dobro 

poskrbljeno za varstvo starejših. 

Anketno poizvedbo je zaokroţevalo vprašanje, kakšne načrte in ukrepe ima občina v 

prihodnje na področju institucionalnega varstva. Ţupanja je ţe povedano poudarila še enkrat, 

in sicer izgradnjo doma starejših. Izpostavila je tudi zgolj moţnost delovanja društev, sorodna 

društvu Metulj, tudi v drugih krajih po občini. 

 

 

 

 



  

Priloga 2: Finančni izkazi poslovnega načrta 

 

Informativni izračun izkaza poslovnega izida bodočega poslovanja doma starejših 

Tabela 1: Izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja doma starejših 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA BODOČEGA POSLOVANJA DOMA STAREJŠIH 

       Načrt 2013             Načrt 2014         Načrt 2015 

A. ČISTI PRIHODKI OD  

     PRODAJE 

622.800 613.800 805.320 

I. Čisti prihodki na domačem  

    trgu 

622.800 613.800 805.320 

II. Čisti prihodki na trgu EU 0 0 0 

III. Čisti prihodki na trgu  

       zunaj EU 

0 0 0 

B. DRUGI POSLOVNI  

     PRIHODKI 

400.000 400.000 430.000 

C. KOSMATI DONOS OD  

     POSLOVANJA 

1.022.800 1.018.800 1.235.320 

D. POSLOVNI ODHODKI 1.042.350 1.039.000 1.210.500 

I. Stroški blaga, materiala,  

    storitev 

353.000 380.500 468.500 

1. Stroški porabljenega  

    materiala 

270.000 288.000 368.000 

     1.1 Stroški surovin   

           in   materiala 

170.000 175.000 205.000 

     1.2 Stroški   

           pomoţnega  

           materiala 

50.000 60.000 100.000 

     1.3 Stroški  

           nadomestnih delov 

30.000 31.000 38.000 

     1.4 Drugi stroški  

           materiala 

20.000 22.000 25.000 

2. Stroški storitev 87.000 93.000 107.500 



  

    2.1 Stroški  promocijskih   

          aktivnosti 

7000 8000 9000 

    2.2 Izdelava  

          proizvodov 

1000 1000 1000 

     2.3 Stroški  prevoznih  

          storitev 

30.000 33.000 37.000 

     2.4 Stroški  

           vzdrţevanja 

34.000 36.000 42.000 

     2.5 Stroški najemnin 5000 3000 3500 

     2.6 Stroški drugih storitev 6000 8000 10.000 

II. Stroški dela 538.350 565.200 600.000 

     1. Stroški plač 538.350 545.000 600.000 

III. Odpisi vrednosti,  

       amortizacija 

144.000 103.000 170.000 

1. Neopredmetena  

   sredstva 

14.000 17.000 20.000 

2. Opredmetena  

   osnovna sredstva 

100.000 50.000 100.000 

2.1 Poslovni  

prostori/zgradba 

100.000 50.000 100.000 

IV. Drugi poslovni  

odhodki 

11.000 16.000 20.000 

E. DOBIČEK/IZGUBA IZ  

    POSLOVANJA 

–19.550 19.800 24.820 

F. CELOTNI  

    DOBIČEK/IZGUBA 

 

–6000 

 

–20.200 

 

24.820 

G. DAVEK IZ  

     DOBIČKA 

0 0 4964 

H. ČISTI  

     DOBIČEK/IZGUBA 

–6000 –20.200 19.856 

N. Število zaposlenih, 31. 12. 27 29 35 

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, lasten izračun, 2010 

 



  

Bilanca stanja bodočega poslovanja doma starejših 

 

Tabela 2: Bilanca stanja bodočega poslovanja doma starejših 

BILANCA STANJA BODOČEGA POSLOVANJA DOMA STAREJŠIH 

 Načrt 2013 Načrt 2014 Načrt 2015 

A. DOLGOROČNA  

     SREDSTVA 

194.000 163.000 230.000 

I. Neopredmetena  

    sredstva 

14.000 17.000 20.000 

  1. Dobro ime 0 0 0 

  2. Ostala neopred.   

      sredstva 

14.000 17.000 20.000 

II. Opredmetena  

     osnovna sredstva 

180.000 146.000 210.000 

 1. Zemljišče 50.000 60.000 60.000 

 2. Poslovni   

     prostori/zgradba 

100.000 50.000 100.000 

 3. Oprema, vozila,  

     mehanizacija 

25.000 28.000 40.000 

 4. Računalniki in  

     oprema 

5000 8000 10.000 

III. Naloţbene  

       nepremičnine 

0 0 0 

IV. Dolgoročne  

      finančne naloţbe 

0 0 0 

V. Dolgoročne   

     poslovne terjatve 

0 0 0 

VI. Odloţene  

      terjatve za davek 

0 0 0 

B. KRATKOROČNA  

     SREDSTVA 

–150.000 –137.200 –178.344 

I. Sredstva za prodajo 0 0 0 

II. Zaloge 0 0 0 



  

III. Kratkoročne  

       finančne naloţbe 

5000 7000 8000 

IV. Kratkoročne  

       poslovne terjatve 

0 0 0 

V. Denarna sredstva –155.000 –144.200 –186.344 

SREDSTVA 56.000 25.800 51.656 

A. Kapital 44.000 25.800 51.656 

1. Vpoklicani kapital 50.000 52.000 52.000 

2. Kapitalske rezerve 0 0 0 

3. Rezerve iz dobička 0 0 0 

4. Preneseni čisti   

    dobiček/izguba 

0 –6000 –20.200 

5. Čisti dobiček/izguba –6000 –20.200 19.856 

B. Dolgoročne finančne   

     obveznosti 

12.000 0 0 

1. Dolgoročne finančne    

    obveznosti 

12.000 0 0 

Obveznosti do virov 

sredstev 

56.000 25.800 51.656 

Vir: Javni sklad Republike Slovenije, lasten izračun, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prikaz stroškov investicije izgradnje doma starejših 

 

Tabela 3: Stroški izgradnje doma starejših 

STROŠKI INVESTICIJE 

1. Zemljišče 50.000 

2. Poslovni   

    prostor/zgradba 

100.000 

3. Transportna vozila in  

    oprema 

25.000 

4. Računalniki in  

    računalniška oprema 

5000 

A. Stroški materialnih  

     investicij 

180.000 

1. Računalniški programi 5000 

B. Stroški nematerialnih  

     investicij 

5000 

C. Stroški investicij 

(A+B) 

185.000 

1. Nakup blaga in  

    storitev v skladu z  

    dejavnostjo 

100.000 

2. Nakup materiala za  

    redno opravljanje  

    dejavnosti 

170.000 

3. Promocijske aktivnosti 7000 

D. Stroški obratnih  

     sredstev 

277.000 

E. Stroški investicije 

 (A + B + D) 

462.000 

Vir: Javni sklad Republike Slovenije, lasten izračun, 2010 

 

 

 



  

Viri financiranja investicije izgradnje doma starejših 

 

Tabela 4: Viri financiranja 

VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

1. Lastna denarna sredstva podjetja 15.000 

2. Sredstva občine 35.000 

A. Skupaj sredstva 50.000 

1. Posojila pri bankah in drugih  

    pravnih/fizičnih osebah 

12.000 

B. Skupaj posojila 12.000 

C. Subvencije 400.000 

D. Skupaj viri financiranja  

(A + B + C) 

462.000 

Vir: Javni sklad Republike Slovenije, lasten izračun, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Priloga 3: Anketni vprašalnik (anketa A) 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK (anketa A) 

  

Sem Robi Brglez, študent Fakultete za uporabne druţbene študije iz Nove Gorice. Z anketo 

ţelim pridobiti podatke (vaše odgovore), ki se bodo uporabili izključno za namen diplomske 

naloge z naslovom,  

Institucionalno varstvo kot podjetniški izziv – Poslovni načrt za ustanovitev doma 

starejših v občini Slovenska Bistrica,  

ki jo pripravljam kot zaključno delo na omenjeni fakulteti. Zato se na vas obračam z ţeljo, da 

bi izpolnili anketni vprašalnik. 

 

Izbrana tema, ki jo raziskujem, se nanaša na ugotavljanje potrebe po izgradnji potencialnega 

doma starejših v občini Slovenska Bistrica. 

 

Anketa je anonimna in jamčim za tajnost podatkov. 

 

Ţelim vam veliko dobre volje pri reševanju ankete in se vam ţe vnaprej zahvaljujem za 

sodelovanje. 

 

 

Kraj bivanja:___________________ 

 

Spol: 

 

1 – M 

2 – Ţ 

 

Izobrazba: 

 

1 – osnovna šola 

2 – srednja šola 

3 – fakultetna izobrazba 

4 – magisterij/doktorat 



  

Starost: 

 

 do 30 let 

 od 31 do 40 

 od 41 do 50 

 nad 50 

 

1. Kako pomembna se vam zdi urejenost področja institucionalnega varstva v občini? 

 

a) zelo pomembna  

b) precej pomembna 

c) mi ni pomembna 

d) me ne zanima 

 

2. Ali veste, kakšne so moţnosti vključevanja starejših v institucionalno varstvo v   

    občini Slovenska Bistrica? 

 

a) dnevni center za starejše 

b) pomoč na domu 

c) doma starejših ni 

d) ne poznam situacije 

 

3. Ali menite, da bi bilo treba v občini Slovenska Bistrica zgraditi dom starejših? 

 

a) vsekakor 

b) verjetno 

c) ni potrebe 

d) ne vem 

 

4. Menite, da je v občini Slovenska Bistrica dovolj starejših občanov, ki bi zapolnili  

    zmogljivosti potencialnega doma starejših? 

 

a) da 

b) verjetno 

c) ne  

d) ne vem 

 



  

5. Ali poznate kakršnekoli ukrepe, dejavnosti, smernice bistriške občine in pristojnih  

    institucij v smeri oblikovanja načrta in pripadajočih investicij za izgradnjo  

    potencialnega doma starejših? 

 

 

 

6. Ali bi vi osebno oz. vaš bliţnji sorodnik trenutno potrebovali institucionalno oskrbo? 

 

a) da 

b) trenutno ne, mogoče pozneje 

c) ne 

d) sploh ne 

 

7. Ste zaradi nezadostnega zagotavljanja institucionalne oskrbe v občini bili v obdobju  

    zadnjih treh let prisiljeni poiskati oskrbo zunaj kraja vašega stalnega prebivališča? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Priloga 4: Anketni vprašalnik (spletna anketa B) 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK (spletna anketa B) 

 

Spoštovana g. ţupanja, 

 

sem Robi Brglez, študent Fakultete za uporabne druţbene študije iz Nove Gorice. Z anketo 

ţelim pridobiti podatke (vaše odgovore), ki se bodo uporabili izključno za namen diplomske 

naloge z naslovom, 

Institucionalno varstvo kot podjetniški izziv – Poslovni načrt za ustanovitev doma 

starejših v občini Slovenska Bistrica,  

ki jo pripravljam kot zaključno delo na omenjeni fakulteti. Zato se na vas obračam z ţeljo, da 

bi izpolnili kratek anketni vprašalnik. 

 

Izbrana tema, ki jo raziskujem, se nanaša na ugotavljanje potrebe po izgradnji potencialnega 

doma starejših v Slovenski Bistrici. 

 

Ţelim vam veliko dobre volje pri reševanju ankete in se vam ţe vnaprej zahvaljujem za 

sodelovanje. 

 

1. Kako pomembna se vam zdi urejenost področja institucionalnega varstva v občini  

    Slovenska Bistrica? 

 

a) zelo pomembna  

b) precej pomembna 

c) mi ni pomembna 

d) me ne zanima 

 

2. Kakšne so moţnosti vključevanja starejših v institucionalno varstvo v občini  

    Slovenska Bistrica? 

 

 

 

 



  

3. Ali menite, da je kakovost ţivljenja starejše populacije v občini programsko ustrezno  

    regulirano? Kje so še moţnosti za dvig ţivljenjskega standarda omenjene ciljne  

    populacije? 

 

 

 

 

4. Ali menite, da bi bilo treba v občini Slovenska Bistrica zgraditi dom starejših? 

 

a) vsekakor 

b) verjetno 

c) ni potrebe 

d) ne vem 

 

5. Obstajajo realne moţnosti, da pride do izgradnje doma starejših v občini v naslednjih  

    treh letih? 

 

a) da 

b) verjetno 

c) verjetno ne 

d) ne 

 

6. Menite, da je v občini Slovenska Bistrica dovolj starejših občanov, ki bi zapolnili  

    zmogljivosti potencialnega doma starejših? 

 

a) da 

b) verjetno 

c) ne  

d) ne vem 

 

 

 

 

 



  

7. Kakšne ukrepe, smernice in dejavnosti ste do zdaj izpeljali za zagotavljanje  

    kompleksnejše institucionalne oskrbe v občini? 

 

 

 

8. Ali v občini obstajajo t. i. dnevni programi institucionalnega varstva, v katerih se  

    starejši udejstvujejo na različne načine in tako kakovostno preţivljajo svoj čas? 

 

 

 

 

9. Ali je za Bistričane in Bistričanke dovolj dejstvo, da je dom starejših v neposredni  

    bliţini le v Poljčanah? 

 

a) vsekakor 

b) da 

c) verjetno ne  

d) sploh ne 

 

10. Glede na trende staranja prebivalstva, daljšanje ţivljenjske dobe, s tem pa daljšanje  

      ţivljenja posameznika v starejši dobi in vedno večjega deleţa starejših z  

      nevrološkimi bolezenskimi stanji (demenca, depresije, alzheimerjeva bolezen itn.) se  

      spreminja tudi okvir institucionalne oskrbe. Ali menite, da je raven storitev, ki so jih  

      deleţni stanovalci domov in drugih institucij, ki izvajajo institucionalno varstvo, še  

      vedno na zadovoljivi ravni in gredo vzporedno s trendi razvoja potreb uporabnikov? 

 

 

 

 

 

 



  

11. Ali je po vašem mnenju v Sloveniji na splošno dobro poskrbljeno za varstvo starejše  

      populacije in s tem posledično zagotovljeno kakovostnejše ţivljenje starostnikov? 

 

a) da  

b) verjetno 

c) ne  

d) sploh ne 

 

12. Kakšne načrte in ukrepe ima občina Slovenska Bistrica v prihodnje na področju  

      institucionalnega varstva starejših? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


