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POVZETEK 

V magistrski nalogi raziskujemo področje socialne gerontologije, natančneje kakovost 

življenja starejših, ki smo jih razdelili v dve skupini starostnikov glede na različno življenjsko 

okolje. Prva skupina starostnikov so posamezniki, ki živijo v institucionalnem varstvu (dom 

za starejše občane), drugi pa v domačem okolju. Obravnavana tema je zelo aktualna, saj so 

starejši v današnji družbi pogosto zelo stigmatizirani in odrinjeni na rob družbenega 

dogajanja. Tudi njihov ekonomski standard je velikokrat precej nizek (nizke pokojnine), celo 

nižji od družbenega povprečja, saj številni starejši živijo v revščini in pomanjkanju. Zaradi 

tega velikokrat s težavo plačujejo tekoče finančne obveznosti (npr. plačevanje računov za 

porabljeno elektriko, najemnino za stanovanje ipd.). Mnogim, ki bivajo v domu starejših 

občanov, predstavlja velik finančni zalogaj tudi plačevanje oskrbe v sami instituciji. 

Teoretični del magistrske naloge predstavlja pregled literature s področja socialne 

gerontologije oz. življenja starejših, zgodovinske spremembe v dojemanju starejših in 

kakovosti njihovega življenja. Empirični del naloge pa zajema lastno raziskavo, ki smo jo 

opravili s polstrukturiranimi intervjuji in pri tem preučevali, ali obstajajo razlike ter 

podobnosti med omenjenima skupinama starostnikov v kakovosti življenja obojih. S pomočjo 

raziskave smo ugotovili določene podobnosti kakor tudi razlike v načinu in dinamiki življenja 

obeh preučevanih skupin. Spoznali smo njihove želje, potrebe, omejitve in pričakovanja. 

Ključne besede: starost, staranje, starajoča se družba, kakovostna starost, institucionalno varstvo, 

življenje doma. 

 

SUMMARY 

This master thesis explores the field of social gerontology, and more specifically the quality 

of life of elderly people who were divided into two groups according to different living 

environment. The first group of the elderly are individuals who live in institutional care 

(Home for the elderly), whereas the others live at home. The issue presented is of great 

interest because the elderly in our society are often stigmatized and marginalized from social 

events. Even their economic standard is often quite low (low pensions), even lower than the 

social average, because of that many older people live in poverty and deprivation. 

Consequently, many struggle to pay current financial liabilities (e.g. paying bills for the 

consumed electricity, the rent for an apartment etc.). For many of them who live in homes for 



the elderly payment of care in those institutions presents a major financial investment. The 

theoretical part of the master's thesis presents an overview of the literature in the field of 

social gerontology respectively, life of the elderly, historical changes in the perception of the 

elderly and their quality of life. The empirical part of the thesis covers its own study, which 

was conducted using semi-structured interviews, and studies whether there are differences and 

similarities between the two groups of the elderly in the quality of life of both. Through the 

research we found certain similarities as well as differences in the way and dynamics of life of 

both studied groups. We learned about their desires, needs, constraints and expectations. 

 

Keywords: age, aging, aging society, qualitative age, institutional care, home life. 
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1 UVOD 

 

Tako kot tudi drugje v EU in svetu smo tudi v Sloveniji priča družbeni revoluciji v smislu 

podaljšanja življenjske dobe. Skratka, živimo dlje. Povišanje starostne dobe je precej značilno 

za razvitejše dele sveta. K temu so precej pripomogli: kvalitetnejše zdravstvo, boljša higiena 

in ustreznejša prehrana.  

Z vidika medicine štejemo med pomembnejše ukrepe, ki so zadnja leta prispevali k dvigu 

starostne dobe, predvsem: razvoj učinkovitejših zdravil, izkoreninjenje nekaterih infekcijskih 

bolezni, razvoj intenzivnih enot za akutne bolne ter preventive v medicini. Prav tako so se 

izboljšali tudi delovni pogoji. 

Zaradi staranja prebivalstva je pritisk na družbo in posameznika v smislu finančnega bremena 

vse večji. Vse težje je tudi zagotavljanje financiranja pokojninske blagajne in posledično temu 

tudi primerno višino pokojnin. Izoliranost starostnikov bo vse večja. Učinke slednjega pa 

bodo čutile tudi mlajše generacije.  

V zahodni razviti družbi se kažejo pomanjkljivosti kakovostnega staranja predvsem v smislu 

slabih medčloveških odnosov in nezadovoljive stopnje medgeneracijske povezanosti. V praksi 

je zelo malo starostnikov, ki živijo v nekem aktivnem odnosu z nekom iz srednje oz. mlajše 

generacije. Enako velja tudi obratno, zelo malo je mladih ljudi, ki imajo kvaliteten odnos in 

sožitje z nekom iz starejše populacije.  

Človek je družbeno bitje, zato je za njegovo preživetje ključnega pomena druženje 

(interakcija) z ostalimi posamezniki. V obdobju mladosti je druženje posameznikov 

intenzivnejše, a se s starostjo zmanjšuje, kljub temu pa ostaja ključna determinanta 

kvalitetnega življenja posameznikov (ne glede na starostno obdobje). Druženje blaži psihične 

oz. duševne napetosti, saj daje občutek povezanosti, integriranosti, polnosti, čustvene radosti 

itd., kar pa je še pomembnejše za starejše posameznike oz. posameznike v tretjem 

življenjskem obdobju. S tem namenom se bomo v nalogi ukvarjali s preučevanjem  

specifičnih potreb, značilnih predvsem za posameznike v tem življenjskem obdobju. 

Zaradi navedenega veliko starejših doživlja osebne stiske, sočasno pa starosti ne doživljajo 

dovolj kvalitetno, prav nasprotno, življenje potiskajo stran od sebe, doživljajo ga brezciljno, 
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mnogokrat so celo zagrenjeni in na soljudi delujejo odbijajoče. Živijo doma v domačem 

okolju ali pa v institucionalnem varstvu (domovi za starejše). 

Pri tem se zastavlja vprašanje, ali se življenje starostnikov, ki živijo doma, razlikuje od tistih, 

ki živijo v institucionalnem varstvu. V magistrski nalogi se ukvarjamo z raziskovanjem razlik, 

prednosti in slabosti v načinu in kvaliteti življenja starostnikov, ki so v institucionalnem 

varstvu v primerjavi s tistimi, ki živijo doma in jih opredeljujemo kot aktivna skupina 

starostnikov. 

Živimo v negotovih časih, ki postajajo iz dneva v dan težji, saj je globalna finančna kriza še 

vedno krepko usidrana v družbenoekonomskem prostoru. Pri tem Slovenija ni nikakršna 

izjema, saj se veliko Slovencev sooča z izzivi krize, ki zajemajo ekonomske (brezposelnost, 

ekonomski padec itd.) in psihološke (strah pred izgubo službe, nezaupanje v državo in soljudi 

itd.) dejavnike. Starejši so ena izmed najbolj ogroženih skupin, tako v socialnem kot 

ekonomskem smislu, saj je ta kriza negativno vplivala na njihovo  kakovost življenja. S tem 

namenom se bomo v nalogi osredotočili na raziskovanje starejših ljudi, kar opredeljujemo kot 

sociološki problem, in ga bomo tudi raziskovali v tem kontekstu.  

Analizirali smo relevantno literaturo z navedenega področja, kar nam je služilo kot podlaga za 

izvedbo lastne raziskave s pomočjo intervjujev s starejšimi, ki prebivajo v domu starejših 

občanov in tistimi, ki živijo na svojem domu. Namen raziskave je ugotoviti, ali obstajajo 

razlike v kakovosti življenja obeh skupin. 

Magistrska naloga preučuje razlike v kakovosti življenja starostnikov, ki živijo v domu 

starejših občanov v primerjavi s tistimi, ki živijo na svojem domu. Analizirali smo specifične 

družbene skupine ljudi, njihov način življenja in njihova socialna omrežja. Cilj magistrske 

naloge je analizirati življenje obeh skupin starostnikov, opraviti primerjavo ter ugotoviti, ali 

obstajajo prednosti, slabosti in razlike, in katere so tiste v kvaliteti življenja tistih, ki živijo v 

institucionalnem varstvu (domovi za starejše) v primerjavi s tistimi, ki živijo doma in jih 

opredeljujemo kot aktivna skupina starostnikov. Magistrska naloga odgovarja na raziskovalno 

vprašanje, ali obstajajo razlike, in katere so te, v kakovosti življenja starejših, tistih, ki živijo v 

institucionalnem varstvu (domovi za starejše) v primerjavi s tistimi, ki živijo doma na svojem 

domu. Menimo, da navedeno raziskovalno vprašanje predstavlja aktualno tematiko v življenju 

starejših ljudi, saj se večina njih sreča s vprašanjem, ali ostati živeti doma v domačem okolju, 

in do kdaj, ali odditi v dom za starejše. Raziskavo smo opravili s pomočjo kvalitativne 

metode, tj. s polstrukturiranimi intervjuji. 
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2 STAROST IN STARANJE 

2.1 Gerontologija in socialna gerontologija 

 

Definicija gerontologije je ključnega pomena za razumevanje tematike študije kvalitete 

življenja starejših. V pričujočem poglavju analiziramo osnovne vidike gerontologije za boljše 

razumevanje in poglobljeno raziskovanje starosti in starostnikov. Gerontologija je namreč 

znanstvena veda, ki se ukvarja s starejšo populacijo ljudi in  preučuje staranje. Izvira iz grških 

besed géron – star, prileten in lógos – govorjenje, beseda (Inst-antonatrstenjaka.si, 2010).  

Gerontologija je v začetnih stopnjah razvoja in definicij temeljila na medicinski osnovi 

pojmovanja staranja, zato se povezuje z biomedicinskim vidikom starosti in staranja. Šele 

pozneje se je odcepila od medicine in se ”povezala” s področji sociologije, psihologije in 

demografije (Accetto, 1987). Gerontologija že od samega začetka pomembno vpliva na 

razumevanje družbenega odnosa do starosti, staranja in starostnikov, pri čemer se odnos 

družbe do slednjih ni veliko spremenil. Tako je odnos do starosti in starostnikov velikokrat 

zaznamovan s stereotipi in predsodki, ki starejše vidijo kot nekoristne, manj sposobne in 

breme sodobne družbe (Mali, 2008). 

Hooyman in Asuman (1988, 4) definirata gerontologijo kot vedo, ki preučuje proces staranja 

kot kompleksni pojav, na katerega vplivajo številni dejavniki in procesi. Kronološko staranje 

posameznika se določa na podlagi časa, ki je pretekel od posameznikovega rojstva. Biološko 

staranje vključuje fizične spremembe, ki nastopijo v človeškem telesu in vplivajo na 

učinkovitost delovanja organov. Pri psihološkem staranju se posamezniki spopadajo s 

spremembami na področju senzoričnih in zaznavnih procesov, mentalnih funkcij, osebnosti in 

motivacije. Socialno staranje pa spreminja vloge, ki so dodeljene posamezniku in njegov 

odnos znotraj socialne strukture. 

V nadaljevanju se osredotočamo na definiranje socialne gerontologije, ki proučuje kakovost 

življenja starejših kot ključni temelj in izhodišče magistrske naloge.  

Socialna gerontologija se ukvarja s preučevanjem vidikov kakovosti življenja starejših in 

njihovo vpetostjo v družbo. Zajema predvsem vidike: upokojitve, življenjskih pogojev, 

delovne sposobnosti, izolacije, organizacije življenja starejših, socialnega in zdravstvenega 

varstva, družinskih razmerij, način prehranjevanja, pomen aktivnega preživljanja prostega 

časa, eksistenčna vprašanja itd.  
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Socialna gerontologija opredeljuje in zagovarja predvsem dve načeli (po Cijan in Cijan, 2003, 

119):  

- starejši bi morali čim dlje ostati v svojem domačem okolju, v tem katerem so živeli in 

delali, družba pa bi morala poskrbeti za starejše prebivalce na različne načine, 

- za tiste starejše, ki pa v svojem okolju ne morejo več živeti, bi bilo potrebno poskrbeti  

v domovih za starejše. 

Omenjeni načeli izražata težnjo sodobne socialne gerontologije, da starostnika ne smemo 

ločiti od okolja, kjer živi in ga izolirati od ostalih ljudi, izključno zato, ker je star (Cijan in 

Cijan, 2003).  

Tako lahko trdimo, da sta navedeni načeli izziv za sodobno družbo v smislu kakovostne 

oskrbe starejših. Starejšim je potrebno dati možnost izbire, da lahko ostanejo v svojem 

domačem okolju čim dlje ali da se preselijo v dom za starejše. Družba pa mora stremeti k 

temu, da razvija in nadgrajuje kakovostno oskrbo v čim boljši meri za obe omenjeni skupini. 

Naj omenimo, da Slovenija zasleduje cilj omogočiti starejšim čim daljše življenje (ki bi bilo 

čim bolj kakovostno) v njihovem domačem okolju predvsem na dva načina (Inštitut 

Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012, 9):  

1.) Pomoč na domu – gre za socialnovarstveno storitev, ki se izvaja na domu starostnika, 

vsebuje pa predvsem pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali 

slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb; 

vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov; gospodinjsko pomoč: 

prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka 

hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov in 

odnašanje smeti; postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; pomoč pri 

ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in 

s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 

informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na 

institucionalno varstvo.  
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(Nagode, 2009, 133): 

2.) Pomoč na daljavo – je urejena z varovalno alarmnim sistemom oziroma s telefonom z 

rdečim gumbom. Komunikacija poteka prek posebnega telefonskega aparata, ki je 

opremljen z brezžičnim daljinskim sprožilom, ki ga oseba nosi na sebi in ji omogoča, 

da prikliče pomoč, tudi kadar ne more doseči telefonskega aparata. Ko uporabnik 

storitve aktivira sprožilo za klic v sili, se na zaslonu računalnika v dežurnem 

sprejemnem centru prikaže njegova kartoteka z vsemi najvažnejšimi podatki, ki jih 

uporabnik posreduje centru že pred pričetkom izvajanja te storitve. V primeru, da se 

uporabnik ob klicu v sprejemni center operaterju ne odzove, operater predpostavi, da 

uporabnik potrebuje nujno pomoč in jo v najkrajšem možnem času tudi priskrbi.  

Ker število starejših vse bolj narašča v sodobni družbi kot posledica podaljševanja življenjske 

dobe prebivalstva, je razumljivo, da socialna gerontologija pridobiva tako na splošnem 

pomenu kot tudi na področju pravnoformalne ureditve (Mali, 2008). S tem namenom v 

nadaljevanju podrobneje analiziramo tematiko staranja prebivalstva in starajoče se družbe kot 

ključni kontekst razumevanja problematike staranja in skrbi za starejše.   

 

2.2 Starajoča se družba 

 

Življenje človeka razdelimo na tri starostna obdobja (Trstenjak, 2014): 

1. Mladost, ki nastopi od rojstva in traja, dokler se človek ne osamosvoji. 

2. Srednja leta kot obdobje, v katerem si posameznik običajno ustvari družino in se 

ekonomsko osamosvoji.  

3. Starostno obdobje oz. kot ga imenujemo tudi tretje življenjsko obdobje,  ko je 

posameznik upokojen in ima več časa zase in za stvari, ki ga veselijo.  

Kljub temu da so vsa tri obdobja izrednega pomena za družbo, se bomo v nadaljevanju (in v 

magistrski nalogi nasploh) osredotočili zgolj na tretje obdobje, tj. starost in starostniki. 

Staranje prebivalstva je značilen pojav sodobnega sveta, saj se je povečanje deleža starih ljudi 

pojavilo šele v 20. stoletju kot posledica industrijske revolucije in hitrega razvoja tehnologije, 

ko so se z rastjo proizvodnje izboljševale razmere za življenje in delo, ki so skupaj s splošnim 

napredkom vključevale tudi napredek medicinske tehnologije in znanja, boljše bivanjske in 

higienske razmere ter pravilnejšo prehrano. Zato staranje prebivalstva lahko štejemo kot 
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dolgoročno posledico socialnoekonomskega razvoja družbe (Šelb-Šemerl in Sedlak, 2006, 

12). 

Z vidika sodobne družbe smo lahko ponosni, da se populacija, in s tem družba, stara, saj 

starejši ljudje predstavljajo človeški kapital, brez katerega si ne moremo predstavljati obstoja 

sodobne družbe. Ti starejši posamezniki so si z delovnimi in življenjskimi izkušnjami nabrali 

pomembna znanja, ki jim omogočajo, da lahko vsakodnevne težave, s katerimi se srečujejo v 

službi ali v zasebnem življenju, rešujejo celostno (Krajnc, 2006). 

Vzroki staranja prebivalstva se kažejo predvsem v zmanjšanju števila rojstev in zviševanju 

življenjske dobe. Tako se evropske države usmerjajo predvsem v analiziranje deleža delovno 

aktivne starejše populacije, ki jo vidijo predvsem kot družbeni strošek (zaradi pokojnin, 

bolezni, koriščenja raznih oblik pomoči itd.). Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ocenjuje, da je 

na območju držav Evropske unije (v nadaljevanju EU) med posamezniki, starimi od 55 do 64 

let, zgolj 50 % delovno aktivnih (Pavlin, 2012), kar predstavlja velik izziv za prihajajoče 

generacije. Kljub temu da je staranje prebivalstva rezultat družbenega, tehnološkega in 

medicinskega napredka družbe, pa tega pojava nikakor ne gre zanemariti. Za učinkovito 

obvladovanje navedenega problema nikakor ne zadostuje več zgolj prerazporejanje 

družbenega denarja, saj bi bilo v tem primeru preveliko breme za delovno aktivno 

prebivalstvo. Potrebni so novi pristopi na področju šolskega sistema, politike dela in 

upokojevanja. 

Staranje evropske populacije je posledica predvsem sledečih demografskih trendov (po 

Pavlin, 2012, 6): 

- nizko povprečno število otrok na žensko (nizka splošna stopnja rodnosti) 

- zmanjšanje rodnosti v zadnjih desetletjih, ki je sledilo povojnemu obdobju ”baby-boom” 

generacije 

- bistveno daljša pričakovana življenjska doba ob rojstvu (od leta 1960 za več kot 8 let) in 

zmanjšanje umrljivosti ter  

- sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav 

Zanimivo je razmišljanje Kristančičeve v njenem delu Nova podoba staranja (2005, 53), kjer 

opisuje, kako različno ljudje doživljamo in sprejemamo starost, predvsem skozi dva različna 

pogleda: 
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1. Nekateri doživljajo starost kot nekaj negativnega, nezadovoljivega in neprijetnega. 

Slednji velikokrat  starost opisujejo z izrazom: »Starost je žalost«. 

2. Drugi starost doživljajo v pozitivnem smislu, kot uživanje v polnosti življenja. 

Malačič (2008) je mnenja, da se proces staranja razlikuje pri posameznikih, saj se fiziološki 

znaki staranja pojavljajo različno hitro in na različne načine, zato je mnenja, da je težko točno 

določiti, kdaj je človek star. Pečjak (2007, 13–14) pa trdi, da se začnemo starati že ob 

spočetju, v nadaljnjem življenja pa smo priča spremembam v delovanju organizma, ki jih 

lahko poimenujemo ”staranje”. Navedene spremembe imenujemo zorenje, kar traja nekje do 

prve polovice življenja, v nadaljevanju druge polovice življenja pa jim pravimo staranje. 

Nadalje pa Bilban (2008, 4) trdi, da ima vsako živo bitje svojo naravno življenjsko krivuljo. V 

mladosti je posameznik iz leta v leto močnejši, hitrejši in spretnejši, potem svoje sposobnosti 

nekaj časa vzdržuje na določeni ravni. V drugi polovici življenja nastopi proces involucije, ki 

se zaključi z obdobjem starosti. Oslabitev človekovih telesnih in umskih sposobnosti je 

neizogibna, ne glede na emocionalno, socialno, intelektualno in duhovno razvitost, ki jih kdo 

doseže v toku življenja. 

Če se osredotočimo na starostno obdobje, ki je tudi ključni vidik obravnavane tematike in 

središče raziskovalnega problema, lahko izpostavimo raziskavo o kvaliteti življenja starejših, 

ki jo je opravila Halvorsrud (2009). V njej je kot starejše ljudi opredelila vse posameznike,  

starejše od 60 let, kot zelo stare pa tiste, ki so dopolnili 80 in več let. Svetovna zdravstvena 

organizacija (World Health Organisation –WHO) deli starost na tri obdobja: zgodnja starost 

(od 65. do 74. leta), srednja starost (od 75. do 84. leta) in visoka starost (od 85 in več let) 

(WHO v Zavod za javno zdravstvo, 2012). Rupert in Vilič-Klenovšek (2010, 13) pa govorita 

o 5-ih starostnih skupinah: 

1.) starejši odrasli med 40 in 50 let 

2.) starejši odrasli nad 50 in nad 60 let 

3.) starejši odrasli tik pred upokojitvijo 

4.) starejši odrasli po upokojitvi, ki so v t. i. terciarnem obdobju in 

5.) starejši, stari 70 let in več ali odrasli v t. i. kvartalnem obdobju 

S problematiko staranja se  ukvarja cel svet, le da je stopnja angažmaja različno intenzivna, 

saj je problem starosti različno pomemben za posamezne države. Če izpostavimo samo nekaj 

osnovnih statističnih dejstev glede starostnikov oz. problematike staranja, je zanimiv podatek, 

da je leta 2005 živelo nekaj manj kot 6,5 milijarde prebivalcev, od tega je bilo 476 milijonov 
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(7,4 %) starejših od 65 let ali več, 87 milijonov (1,3 %) takih, ki so že dosegli ali presegli 80 

let (gre predvsem za prebivalce držav razvitega sveta). Sočasno je bil delež prebivalstva (iz 

razvitega sveta), ki je presegel starost 64 let, le malo manjši od deleža prebivalstva, ki še ni 

dosegel starosti 15 let, kar lahko prikažemo z razmerjem 17,0 % : 15,3 % v korist mladih. V 

ekonomsko manj razvitih državah, s slabšo zdravstveno in socialno oskrbo, kjer se življenjska 

doba močno in hitro podaljšuje šele v zadnjem obdobju, pa je starost 64 let preseglo zgolj 5,5 

% prebivalstva (SURS, 2006).  

V nadaljevanju navajamo še nekaj novejših podatkov, iz katerih je prav tako razvidno, da se 

bo svetovno prebivalstvo tudi v prihodnosti staralo. Podatki kažejo, da se bo občutno povečal 

delež starejšega prebivalstva v manj razvitih državah. 

Upadanje rodnosti in hkrati čedalje daljša pričakovana življenjska doba ljudi vplivata na 

starostno strukturo prebivalstva. Povsod po svetu se povečuje delež starejšega prebivalstva 

(oseb, starih 65 ali več let) in zmanjšuje delež otrok (oseb, starih do 14 let). Po projekcijah 

Združenih narodov (v nadaljevanju ZN) se bo delež starejšega prebivalstva v bolj razvitih 

državah povečal do leta 2100 na 29 %; v manj razvitih državah pa se bo delež starejšega 

prebivalstva v istem obdobju več kot podvojil (povečal s 6 % na 14 %), do konca stoletja pa 

naj bi se povečal na 21 % in presegel delež otrok (SURS, 2014). 

Podatki Svetovne banke (The World bank) za obdobje od leta 2000 do 2015 prikazujejo, da je 

delež starejših nad 65 let med svetovnim prebivalstvom sledeč: leta 2000 – 6,84 %, leta 2005 

– 7,28 %, leta 2010 – 7,63 %, leta 2014 – 8,10 % in leta 2015 – 8,27 % (The World bank, 

2016). Tudi navedeni podatki, kažejo, da se delež starejših nad 65 let konstantno povečuje. 

Projekcija prebivalstva pa napoveduje, da bo leta 2050 na svetu 1,5 milijarde prebivalcev, ki 

bodo starejši od 64 let. Po projekcijah ZN bo leta 2050 živelo 9,1 milijarde prebivalcev, pri 

čemer naj bi bilo število moških, starih več kot 65 let, trikrat (3 x) večje, število žensk te 

starosti pa štirikrat  (4 x) večje. Kar 27 % prebivalcev naj bi bilo takrat starejših od 80 let. 

Projekcije poleg tega napovedujejo, da bo v svetovnem merilu razmerje med mladimi in 

starejšimi še vedno v korist mladih (tj. 20,2 % : 16,1 %), predvsem zaradi starostne sestave 

prebivalstva v manj razvitih delih sveta. Po projekcijah naj bi bilo takrat starih najmanj 65 let 

že 28 % Evropejcev ter petina (1/5) Severnoameričanov in Oceanije. Le še v državah Afrike 

in Azije bo razmerje med prebivalci, starimi manj kot 15 let in prebivalci, starimi več kot 64 

let, v korist mladih (SURS, 2006). 
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Tudi podatki EUROPOP-a kažejo na podaljševanje življenjske podobe prebivalstva, in sicer 

za moške s 77,6 leta (leta 2013) na 84 let (leta 2060) in za ženske s 83,1 leta (leta 2013) na 

89,1 (leta 2060). Najnižja pričakovana življenjska doba  za moške je bila v letu 2013 v 

Bolgariji, Estoniji, Latviji, Litvi, Madžarski, Romuniji, in sicer med 69 in 72 let. Po 

napovedih se bo leta 2060 pričakovana življenjska doba za moške v navedenih državah 

povečala za 10 let. Podobno se bo v navedenih državah, gledano za isto primerjalno obdobje, 

povečala življenjska doba tudi ženskam, in sicer za 8 let (EUROPOP, 2013).  

 

Pri obravnavanju starosti kot širšega družbenega pojava in problematike se moramo zavedati 

dejstva, da se populacija v svetu precej hitro stara, k čemur so pripomogle velike družbene 

spremembe (ki so izboljšale kakovost življenja, razmah in izboljšanje zdravstvenega vidika 

itd.) in  industrializacija, ki je sprožila migracijski proces s podeželja v mesto. Sočasno so se 

razvijala vsa družbena, politična in ekonomska področja ter medicinska zaščita. Le-to je 

pripomoglo, da se je dvignil življenjski standard posameznikov, s čimer se je zvišala tudi 

življenjska doba. Kljub številnim prednostim pa so se pojavile tudi določene ekonomske in 

medicinske težave, ki so vezane na spremenjeno patologijo bolezni, družinskih odnosov,  

položaj starejših na podeželju itd. Ob tem je ključno izpostaviti, da se pojma staranje in 

starost vsebinsko različno obravnavata, saj pri staranju posameznika mislimo na življenjsko 

dobo posameznika, pri staranju družbe pa na staranje populacije na splošno, kar predstavlja 

enega izmed pomembnejših sodobnih družbenih problemov (Cijan in Cijan, 2003). Evropa se 

vse bolj aktivno spoprijema s težavami demografskega staranja populacije, saj slednje 

predstavlja nove izzive za sodobno družbo, predvsem kako zagotoviti in ohraniti zadovoljivo 

zdravstveno in socialno obravnavo in zaščito starostnikov. 

Pri obravnavanju tega segmenta izhajamo iz želje po kakovostnem obravnavanju starosti, pri 

katerem ima pomembno vlogo socialno delo, ki ima na gerontološkem področju dva 

zaostanka. Z delom s starimi ljudmi se je začelo resno ukvarjati šele v zadnjem času, zato se 

je začelo relativno pozno razvijanje socialne gerontologije. Drugi zaostanek pa je vsebinski in 

se kaže predvsem v aspektu, ki je starost še do nedavnega obravnaval samo z družbenega ali 

duševnega vidika, kar predstavlja nasprotje novejšim spoznanjem stroke, ki zagovarja dejstvo, 

da je potrebno posameznika, in s tem tudi staranje, obravnavati bolj celovito (Ramovš, 2000). 

Tudi Mlinar (2013, 15) opozarja, da sedanja družba premalo upošteva individualne razlike 

med ljudmi in s tem tudi med starostniki, nimajo namreč vsi enakih potreb in želja. Velikokrat 

se posplošuje z enakimi določili za vse ljudi v družbi, s tem se slednje sili k dejanjem, zaradi  
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katerih trpijo. Vsi, ki se profesionalno ukvarjajo s starejšimi in jim pomagajo pri 

zadovoljevanju njihovih potreb, bi se morali posvetiti človeku kot individumu, torej, 

posameznemu človeku in njegovim specifičnim potrebam.   

Tudi Združeni narodi se zavedajo problematike staranja prebivalstva, zato so v Madridu 

sprejeli koncept možnih ukrepov, ki bi jih morala sprejeti sodobna družba, t. i. Madridski 

načrt (2002) aktivnosti na področju staranja. Navedeni načrt opredeljuje starostnike kot 

pomemben sestavni del sodobne družbe. Da bi bil lahko načrt ustrezno implementiran v 

družbo, le-ta nalaga, da mora mlajša generacija (Kožuh-Novak et al., 2010, 7): 

- zagotoviti priznanje socialne, kulturne, ekonomske in politične participacije starejših 

       v družbi 

- omogočiti zaposlovanje starejšim, ki želijo delati 

- odpraviti marginalizacijo starejših na podeželju 

- zagotoviti vključevanje starejših v nova okolja 

- zagotoviti enake možnosti in priložnosti za izobraževanje v vsem življenju 

- zagotoviti polni izkoristek zmožnosti in sposobnosti, znanja in izkušenj vseh ljudi 

- prepoznati prednosti izkušenj in modrosti, ki s starostjo naraščajo 

- izboljšati solidarnost z zagotavljanjem enakih možnosti in z recipročnostjo med 

generacijami 

- izkoreniniti je treba revščino, posebno pozornost je treba nameniti revnim starejšim 

- zagotoviti vsem starejšim minimalni dohodek 

- zagotoviti starejšim enak dostop do zdravstvenega varstva kot mlajšim 

-  zagotoviti starejšim možnost, da aktivno skrbijo za svoje zdravje 

- zagotoviti posebno pozornost preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju spominskih 

motenj pri starejših 

- zagotoviti primerne bivalne razmere in servisno službo za zadovoljevanje potreb 

- zagotoviti pomoč starejšim invalidnim osebam pri ohranjanju fizične in psihične 

kondicijo in polnem vključevanju v življenje svojega okolja 

- preprečevati zanemarjanje in zlorabljanje starejših 

- zagotoviti v javnosti prepoznaven prispevek starejših v družbi 
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2.3 Demografske značilnosti v slovenskem prostoru 

 

Tudi za Slovenijo velja, da se prebivalstvo stara. Tako bo v prihodnosti prišlo do povečanja 

starejše generacije, ki jo sestavljajo posamezniki, rojeni v obdobju 1947–1973. Ti bodo 

zakorakali v tretje življenjsko obdobje konec tega desetletja, ob čemer bodo bolj zdravi od 

prejšnjih generacij in svojih prednikov, za kar je mogoče pričakovati še podaljšanje njihove 

življenjske dobe. Le-to pomeni izziv za sodobno družbo, saj se poraja vprašanje, ali bo država 

sposobna zagotavljati starejšim ustrezno pomoč in podporo z institucijami, ki jih ima sedaj na 

voljo. Življenjska doba se povečuje zaradi napredka medicine, kar bo v prihodnosti 

posledično pomenilo močan pritisk na pokojninski sistem in na zagotavljanje ustrezne stopnje 

socialne varnosti. V praksi to pomeni, da bo več upokojencev in vse manj delovno aktivnih 

ljudi. Zaradi slednjega je mogoče tudi v prihodnje pričakovati zvišanje upokojitvene starosti 

(Serban, 2012).  

Nekje do sredine 20. stoletja so bili starejši s svojimi potrebami v ”varstvu” svoje družine, 

tisti, ki je niso imeli, pa so bili prepuščeni samim sebi. Le najbolj revni so bili deležni najbolj 

osnovne pomoči lokalne skupnosti (stat.si, 2012). 

V zadnjem času pa se zaradi množičnega zaposlovanja mlajših in žensk starejši ne morejo več 

zatekati po pomoč samo k članom svoje družine, ki so zaradi službenih obveznosti precej 

odsotni od doma. Medsosedska pomoč je prisotna samo še na podeželju, kjer pa tudi temelji 

na samoiniciativi in samoorganizaciji posameznikov. Tako postajajo starejši vse bolj reven 

sloj, ki si težko ali pa sploh ne more privoščiti zdravstvene in socialne oskrbe ter domov za 

ostarele ali drugih podobnih oblik pomoči. Pomoč na domu pa je le delno subvencionirana po 

posameznih občinah, kar v praksi pomeni, da je pomoč, ki jo bo starostnik sploh dobil, 

odvisna od tega, v kateri občini živi, s kakšnim proračunom razpolaga občina  in kakšen 

odnos ima do starejših. Blaginjo starejših je relativno lahko meriti z analizo dostopa 

starostnika do blaga in storitev in njegovega ekonomskega položaja. Težje pa je meriti druge 

dejavnike in vidike, kot so zdravje, sreča, zadovoljstvo, okolje, v katerem živi itd. (stat.si, 

2012). 

Kljub temu da ima Slovenija vsaj dve službi, ki se ukvarjata z nudenjem pomoči starejšim (tj. 

patronažne službe v zdravstvenih domovih in centri za socialno delo), se v praksi velikokrat 

srečujemo z osamljenimi in onemoglimi, do katerih ustrezna pomoč ne pride. Tudi 
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neopaženih smrti in samomorov je med starejšo populacijo precej, kar je razvidno iz spodnje 

tabele.  

Zaradi navedenega je eden izmed prioritetnih izzivov sodobne družbe, duševno zdravje 

starejših, saj se številni samomori, kot vidimo, zgodijo prav v starejši življenjski dobi (Alma 

Mater Europaea, 2016).  

Tabela 2.1: Umrli zaradi posledic samomorov v starostni skupini nad 65 let v letih 2013 in 

2014 

  
Samomori – SKUPAJ 

2013 2014 

Spol – SKUPAJ 

65–69 let 30 20 

70–74 let 29 40 

75–79 let 35 30 

80 + let 42 36 

Vir: SURS, 2014 

Tabela kaže število samomorov med starejšimi nad 65 let v letu 2014 v primerjavi z letom 

2013, ko je le-to v upadu, razen v starostni skupini 70–74 let. Kljub temu pa podatki kažejo, 

da mnogi starejši ne zmorejo več samostojno skrbeti zase, zato potrebujejo konstantno vez s 

svojim okoljem, ki bo sposobno pravočasno zaznati njihove potrebe in jim pravočasno 

ponuditi pomoč. Izziv in skupni imenovalec v sodelovanju različnih humanitarnih organizacij 

in vladnih služb bi lahko bil v organiziranju stalnega kontakta s starejšimi, zlasti tistimi, ki 

živijo v domačem okolju (Cibic et al., 2006). 

Sicer poznamo že nekaj uveljavljenih oblik pomoči starejšim na njihovem domu, kot npr. 

pomoč pri hranjenju in vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri gospodinjskih opravilih, 

pomoč pri nakupu živil in osebnih potrebščin v trgovini, prevoz osebe do zdravstvene oskrbe 

ipd. Navedena pomoč je občasna, nekatere oblike pomoči so tudi plačljive, kar pa posledično 

pomeni za socialno bolj šibke starostnike težje dosegljive. Številni upokojenci imajo namreč 

precej nizke pokojnine, precejšen del pokojnine nekateri porabijo tudi za doplačilo zdravil, 

zato omenjeno pomoč odklanjajo, saj jim zanjo enostavno zmanjka denarja, čeprav bi jo bili 

nujno potrebni.  
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Možnosti večje dostopnosti in prisotnosti vsakodnevne pomoči starejšim vidimo v primernem 

ekonomsko-stimulativnem odnosu države (npr. davčne olajšave, subvencije) do tistih 

posameznikov, ki živijo v neposredni bližini pomoči potrebnih starostnikov in so željni in 

sposobni pomagati, pa naj si bodo to sosedje ali drugi posamezniki, ki živijo v lokalnem 

okolju.  

 

2.3.1 Institucionalno varstvo na Slovenskem 

 

Za sodobno družbo je značilno, da se posameznik povezuje z izobraževalnimi in  drugimi 

oblikami institucij (npr. družina, vrtec, osnovna šola, delovno okolje itd.). S prehodom v 

starostno obdobje pa so te institucije predvsem bolnišnice, domovi za ostarele itd. (Mali, 

2008). 

Kljub temu da poznamo različne oblike pomoči in podpore starejšim, v slovenskem prostoru 

prevladuje institucionalno varstvo (npr. domovi za starejše). Razlogi za to so lahko kulturni, 

politični, verski, strokovni in drugi. Skupna značilnost naše kulture, vere in politike je, da je 

potrebno za starejše ustrezno poskrbeti, kar je videno kot dolžnost mlajših. Ko slednje več ni 

mogoče, se zgodi, da starejši ”vstopajo” v oskrbo  institucionalnega varstva, kar pa ne 

pomeni, da so pretrgane vse vezi z njim, saj imajo starostniki še vedno stike z družino in 

prijatelji. Ob tem je zanimivo, da razni domovi za starejše in druge oblike domskega varstva 

obstajajo že od 13. stoletja dalje, ko je na primer Ljubljanski nemški viteški red ustanovil 

zavod za neozdravljive osebe, pozneje pa v Kamniku t. i. azilski zavod (Mali, 2008). 

 

2.3.2 Predhodniki domskega varstva 

 

Z razvojem industrializacije se je pojavila težava, da ni bilo več mogoče zagotavljati 

tradicionalnih oblik pomoči starejšim. Takratna avstro-ogrska oblast  je zato začela 

ustanavljati različne oblike ustanov za deprivilegirane skupine v družbi (Mali in Miloševič-

Arnold, 2016), pri čemer v nadaljevanju obravnavamo samo tiste, ki so pomembno vplivale 

na poznejši razvoj institucionalnega varstva za starostnike v slovenskem prostoru. Med 

slednje moramo nedvomno uvrstiti špitale, ubožnice in hiralnice. 
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Ključne spremembe institucionalnega varstva starejših so se začele dogajati že po 2.  svetovni 

vojni, prvi dejavnik, ki pa je vplival na ta trend, je tradicija institucionalnega varstva, ki je 

obstajala že pred 2. svetovno vojno, v času nje in po njej, ko so starejši ljudje živeli v 

institucijah, hiralnicah, ubožnicah, ki so bile podobne današnjim domovom za starejše. Na 

slabši položaj starejših so vplivali naslednji dejavniki: nizek ekonomski standard, 

eksistencialne težave, neurejeno socialno in pokojninsko zavarovanje itd. Hkrati pa sta imeli 

tudi modernizacija in industrializacija velik vpliv na trend institucionalnega varstva. Razvoj 

znanosti, zlasti medicine in gerontologije, je ključno spremenil to področje (Mali, 2008).  

 

2.3.2.1 Špitali 

 

V srednjem veku je bil špital prenočišče ali bivališčni prostor za tujce in popotnike, kar pa se 

je kasneje preneslo na hiše, v katerih so imeli posamezniki vso oskrbo, ki si zaradi starosti, 

onemoglosti in bolehnosti niso mogli zaslužiti svojega vsakdanjega kruha in niso imeli strehe 

nad glavo. Že zelo zgodaj pa so našli v teh ustanovah, poleg popotnikov in revežev, svoje 

zavetje in oskrbo tudi bolniki. V poznem srednjem veku, zlasti v času križarskih vojn (11. do 

13. stol.), so špitali nastajali na višinskih in nevarnih prehodih ter dajali zavetje utrujenim 

popotnikom (Kronika Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1975, 13). Špitali so bili 

locirani v različnih slovenskih krajih
1
 (Pogačar, 2012). 

Beseda špital je izpeljanka iz nemške besede spital in angleške besede hospital, kar v 

slovenskem jeziku pomeni bolnišnica. Špitali so se pojavili kot dobrodelne ustanove že v 12. 

stoletju, v bližini gorskih prelazov in romarskih poti, na trgih in v mestih. V 14. in 15. stoletju 

so špitali služili kot preprosta prenočišča za revnejše prebivalstvo in romarje, prvotno pa so 

jih ustanovili samostani. Nato so špitale vzpostavljali knezi, deželni gospodje in različni 

predstavniki bogatejšega sloja, ki so imeli tudi moč odločanja o delovanju špitalov ter nadzor 

nad njimi (Mali, 2008). 

Špitali so bili dobro finančno podprti, a so kljub temu pogosto delovali z določenimi 

pomanjkljivostmi. Zaradi tega je leta 1697 meščanski špital obiskala komisija z Dunaja, ki  je 

ugotovila, da oskrbovanci prejemajo precej slabšo oskrbo, kot je dejansko predpisana.  

Nekateri oskrbovanci so bili prisiljeni k opravljanju dela (npr. kidanje gnoja itd.), ob sprejemu 

                                                           
1
 leta 1228 v Kamniku, 1483 v Kranju, 1547 v Škofji Loki, 1280 v Ljubljani, 1850 v Postojni. Pojavili so se tudi 

v Komendi, Metliki, Novem mestu, Krškem in drugod (Pogačar, 2012). 
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v špital pa so bili nekateri prisiljeni plačati določeno vsoto denarja, saj jim je v nasprotnem 

primeru grozil odpust iz špitala kadarkoli in iz kateregakoli vzroka (Kronika Časopis za 

slovensko krajevno zgodovino, 1975). 

 

2.3.2.2 Ubožnice 

 

V ubožnicah ali ubožnih hišah so živeli posamezniki, ki si, kljub temu da so delali, niso mogli 

zagotavljati osnovnih potrebščin za življenje, oskrba pa je pomenila prenočišče in hrano 

(Mali, 2008). Skrb za revne je bila takrat častna funkcija, pri čemer so skrb za t. i. ubožni 

odsek vodili in z njim upravljali ugledni meščani, posestniki, uradniki, trgovci itd. Na 

občinski ravni je ubožni odsek vodil načelnik, ki so ga spoštljivo poimenovali ”ubožni oče” 

ali ”oče ubogih”. V ubožnici je bil prisoten še t. i. špitalski mojster, ki je skrbel za 

vzdrževanje stavbe in red v njej, tudi ta je imel ugleden položaj, saj je običajno to funkcijo 

opravljal nekdo izmed oskrbovancev. Stanovalci ubožnic so bile običajno starejše in 

onemogle osebe
2
, ki niso imele sorodnikov in so bolehale za različnimi boleznimi, slednjim je 

bila ubožnica velikokrat zadnji dom (Kronika, 2011). 

Nekje do 1. svetovne vojne je bilo v ubožnicah poskrbljeno za stanovanje in kurjavo, hrano  

pa so oskrbovanci dobili z beračenjem ali pri cerkvenih predstavnikih. V poznejšem času so 

skrb nad tovrstnimi ustanovami pogosto prevzele redovnice. Tako so skrb  nad  ubožci 

pogosto prevzele  častne sestre. Uvedle so strog hišni red, nad katerim so se posamezni 

oskrbovanci tudi pritoževali. Kljub temu pa so bili z oskrbo zadovoljni, saj so bili deležni 

rednih toplih obrokov, ob praznikih pa so dobili tudi meso, potico in druge dobrote. V času 

božičnih praznikov so dobili tudi darila (npr. tobak ali cigarete). Redovnice so poleg 

materialne oskrbe varovancev skrbele tudi za njihovo duhovno rast z obiskovanjem cerkvenih 

običajev (npr. obhajila, spovedi, itd.) (Kronika, 2011). Na prehodu iz 19. v 20 stoletje se je 

začela krepiti zavest, da mora družbena oblast skrbeti za reveže in starejše, kar se je odražalo 

tudi v spremembi zakonodaje. Občinska oblast je bila tako primorana finančno podpreti 

tovrstne ustanove, v kolikor niso zadostovala sredstva dobrodelnih in ubožnih ustanov. 

Deželni zakon iz leta 1883 je precej natančno definiral obveznosti občine do ubožcev in 

starejših, opredeljeval pa je tudi status reveža. Kot revež je bil opredeljen tisti posameznik, ki 

ni mogel sebi in svoji družini zagotoviti osnovnih življenjskih potrebščin. Navedene osebe je 

                                                           
2
 Velikokrat je bil njihov poklic beračenje. 
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občinska oblast podpirala na več načinov, upravičene pa so  bile do (Kronika Časopis za 

slovensko krajevno zgodovino, 1975, 38): 

a) sprejema v ubožnico 

b) finančne pomoči ali pomoči pri osnovnih življenjskih potrebščinah 

c) zasebne oskrbe; reveža so občinske oblasti imele možnost poslati na svoje stroške v 

osebno oskrbo. Slednji je tako postal član družine oskrbnika, kateremu je moral v 

zahvalo izkazati primerno mero spoštovanja in pokorščine 

d) naturalne oskrbe; ubožci ali reveži so bili deležni pomoči v obliki hrane, tako da so 

hodili ob določenih dneh od hiše do hiše. Pri dobrotnikih so morali v zahvalo 

opravljati tista fizična dela, katerih so bili sposobni. Slednjega so bili izvzeti otroci do 

14. leta starosti brez spremstva staršev, slabovidni, pohabljeni, poročeni, v kolikor bi 

slednje lahko negativno vplivalo na njihovo zakonsko življenje, tisti, ki so bolehali za 

nalezljivimi boleznimi in osebe, ki so bile nevarne za ljudi in okolico.  

 

2.3.2.3 Hiralnice 

 

Avstro-ogrska oblast je leta 1856 prvič začela skrbeti za revnejše tako, da je ustanovila 

zavode, ki so jih poimenovali hiralnice. V slednje so naselili tiste posameznike, ki so na 

podlagi t. i. sirotinskih zadolžnic ostali brez vsakršnega premoženja. Prav tako so v hiralnicah 

mesto našli tudi prizadeti otroci, ki so jih starši imeli doma, a ko se jim je stanje poslabšalo, 

so jih nastanili v hiralnice, poleg že odsluženih hlapcev in deklet, ko gospodarji niso več imeli 

interesa zanje (Vovk, 2012). V hiralnicah so oskrbovali in nudili pomoč neozdravljivo bolnim 

in onemoglim osebam (Mali, 2008). 

Leta 1881 je deželni odbor odločil, da morajo dobrodelne ustanove vse posameznike, ki so 

neozdravljivo bolni, premestiti v oskrbo ljubljanskemu mestnemu magistratu. Po navodilih 

deželnega odbora je bilo dopustno neozdravljive bolnike oskrbovati v bolnici samo v primeru, 

ko se je njihovo stanje hitro slabšalo. Tudi finančna pomoč hiralnicam se je zaostrila, zaradi 

tega so lahko ustrezno podpirali stroške oskrbe samo tistim, ki so tam že bivali. Deželni sklad 

pa je novoprispelim hiravcem nudil pomoč za oskrbo le takrat, ko občina ni imela 

zagotovljenih finančnih sredstev za njihovo oskrbo (Mali, 2008). 



Mihelič, Robert. 2017. »Življenje ljudi v tretjem življenjskem obdobju.« Magistrska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

17 
 

Današnji trendi sodobne družbe omogočajo drugačne in dostojnejše oblike institucionalnega 

varstva starejših, s čimer se jim omogoča višji življenjski standard in način življenja. Zato se 

v nadaljevanju poglavja osredotočamo na analiziranje prav tega vidika starosti in starostnikov. 

 

2.4 Življenje starostnikov 

 

Posamezniki različno doživljajo staranje, starost in upokojitev, kar ima tako pozitivne kot 

negativne vidike. Pozitivni vidiki upokojitve so vsekakor: odsotnost službenih obveznosti, 

umirjenost, sproščenost, več prostega časa oz. časa zase in družino, svobodnejše življenje itd. 

Negativni vidiki pa zajemajo: slabše finančno stanje, manjšo intenziteta medosebnih stikov in 

družabnih srečanjih, morda celo osamljenost, neustvarjalnost itd. (Hojnik-Zupanc, 1999). 

Stopnja dejavnosti posameznika v starosti je eden od ključnih pokazateljev njegove 

(ne)samostojnosti v tretjem življenjskem obdobju. Občutek (ne)samostojnega preživljanja 

starosti je povezan s procesom samoaktualizacije, kjer starostnik izraža svojo (ne)aktivnost 

skozi dolgočasje in praznino. Bosse (1991 v Hojnik-Zupanc, 1999, 85) ugotavlja, da je za 

nekatere starostnike upokojitev precej stresen dogodek, predvsem za tiste, ki so se morali  

upokojiti prisilno,  zaradi slabega zdravstvenega stanja ali stečaja podjetja. Nekateri imajo po 

upokojitvi tudi večje finančne težave, saj so pokojnine praviloma nižje od prihodka, ki so ga 

imeli v času, ko so bili delovno aktivni. Nasprotno pa kot pozitivno doživljajo upokojitev tisti, 

ki so se nanjo ustrezno pripravili, se zanjo odločili prostovoljno oz. so izpolnili starostne 

pogoje in delovno dobo in imajo v tistem obdobju zagotovljeno ustrezno finančno in socialno 

varnost.  

V nadaljevanju predstavljamo šestdimenzionalni model celostne podobe človeka, pri čemer že 

samo ime nakazuje, da obravnava človeka kot celoto skozi šest različnih razsežnosti. Z 

navedenim modelom bomo lažje razumeli, kako človek deluje kot celota. 

 

2.4.1 Šestdimenzionalni model celostne podobe človeka 

 

Celosten pogled na človeka implicira, da moramo na posameznika gledati z vidika vseh 

njegovih razsežnosti. V ta namen je Ramovš (2003, 65–68) razvil model šestdimenzionalne 
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celostne podobe človeka, ki človeka obravnava kot celoto skozi šest spodaj navedenih 

dimenzij. Pogoji za to, da človek lahko deluje kot celota, so torej vzpostavljeni s prisotnostjo 

značilnosti navedenega modela. Po modelu je torej človek nedeljiva celota, sestavljena iz 

šestih razsežnosti: 

1.) Biofizikalna ali telesna razsežnost; ki je osnova vseh višjih razsežnosti in skupni 

imenovalec človeka z drugo živo in neživo naravo. V telesno razsežnost sodijo 

organizem z organi in organskimi sistemi, presnova in rast, razmnoževanje, 

zdravljenje in celjenje. Dinamični ali energetski potencial biofizikalne razsežnosti so 

vse organske potrebe in fizikalno-kemijske zakonitosti, ki jim je podvržen človek enako 

kakor vsa druga živa in neživa narava. 

2.) Psihična ali duševna razsežnost; ki je komunikacijska izmenjava človeka z okoljem na 

temelju razvitega živčnega sistema, ki je človeku skupen zlasti z višje razvitimi sesalci. 

V duševno razsežnost sodijo zaznavanje okolja in sebe s čutili, intelektualna predelava 

informacij, čustvena barva dogajanja v zavesti, spomin, navade, obnašanje; vse to na 

zavedni in nezavedni ravni. Dinamični ali energetski potencial psihične razsežnosti so 

vse človekove duševne potrebe. 

3.) Noogena ali duhovna razsežnost; ki je človekovo samoprepoznavanje in njegova 

zavestna orientacija v ekološki celoti prostorsko-časovne stvarnosti. Njeni glavni 

lastnosti sta svoboda odločanja in odgovornost za svoje odločitve, kar predstavlja 

zmožnost prepoznavanja več stvarnih možnosti in vrednostno orientacijo med njimi. 

Dinamični ali energetski potencial noogene razsežnosti so človekove duhovne potrebe, 

zlasti potreba po svobodi. 

4.) Medčloveško družbena razsežnost; kamor sodijo povezave med posamezniki na ravni 

temeljnih odnosov in parcialnih razmerij v temeljnih človeških skupinah in vsa 

razmerja v družbi. Dinamični ali energetski potencial medčloveško družbene 

razsežnosti je človeška potreba po soljudeh, komunikaciji in sožitju z drugimi. 

5.) Zgodovinsko-kulturna razsežnost; ki obsega človekov individualni ali ontogenetski 

razvoj od spočetja do smrti in vrstni ali filogenetski razvoj človeštva od hominizacije 

naprej. Ker temelji razvoj na človekovi učljivosti in ustvarjalnosti, lahko zgodovinsko-

kulturno razsežnost opazujemo na dejanski človekovi učljivosti in ustvarjalnosti ali pa 

na doseženem napredku. V tej razsežnosti temelji tudi delitev človeškega življenja na 

tri glavna obdobja, mladost, srednja leta in starost, in družbe na tri generacije, mlado, 
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srednjo in staro. Dinamični ali energetski potencial zgodovinsko-kulturne razsežnosti 

je človekova potreba po razvoju in napredku, po učenju in ustvarjalnosti. 

6.) Eksistencialna ali bivanjska razsežnost; je človekovo spraševanje, kaj je smisel 

posameznega dejanja, trenutka ali situacije v okviru ekološke ali sistemske celote 

resničnosti, njegovo iskanje smisla večjih obdobij svojega življenja in smisla življenja, 

zgodovine in celotne stvarnosti. Dinamični ali energetski potencial eksistencialne 

razsežnosti je človekova volja do smisla. 

 

Pogoj za celostno razumevanje delovanja človeka je torej dobro poznavanje navedenih šest 

človekovih razsežnosti. Tudi Kristovič (2014, 24) pojmuje človeka kot celoto, saj pravi, da 

človek ni sestavljen iz telesne, duševne in duhovne razsežnosti, ampak, da človek vse to je.  

V nadaljevanju poglavja predstavljamo pogled družbe na starost in starejše in raziskujemo, 

zakaj je slednje velikokrat tretirano kot negativen družbeni pojav.   

 

2.4.2 Vzroki negativnega pogleda na starost 

 

Zgodovina nas uči, da mlajša generacija v preteklosti ni imela predsodkov do starejših ljudi, 

da so imeli starejši moč in možnost odločanja, bili so privilegirani in spoštovani člani okolja, 

kjer so živeli. Imenovali so jih tudi modreci, z znanjem in modrostjo. Tak odnos in 

spoštljivost do starejših se je tekom časa pozabila ali vsaj spremenila, saj se danes na starejše 

pogosto gleda v negativni luči. Todd Nelson (2014), socialni psiholog, pravi, da se je 

tradicionalna vloga starejših spremenila predvsem zaradi dveh poglavitnih dogodkov. Prvi je 

razširitev tiska, ki je starešinam odvzel status vodje, le-ti so bili namreč modri in precej dobro 

informirani. Drugi dogodek pa je bil razvoj industrijske revolucije, ki je od družin zahteval 

večjo mobilnost in dovzetnost za spremembe na trgu. V opisanih razmerah so starejše, ki so 

bili glava družine, zamenjali mlajši ljudje,  s tem so družine postale bolj mobilne.    

Vzroke, da se na starost pogosto gleda kot negativni pojav družbe, je potrebno iskati tudi v 

dejstvu, da se v današnji družbi velikokrat poveličuje estetskost, lepoto in mladost kot 

najpomembnejše kategorije življenja. Le-to je rezultat modernizacije in potrošne kulture
3
, ki 

                                                           
3
 Ki ceni in išče lepoto, estetiko, popolnost, mladost, privlačnost itd. 
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zaznamuje sodobno družbo. Za mladost in mlade ljudi velja prepričanje, da so igrivi, živahni, 

polni energije in privlačni, nasprotno pa za starejše velja, da so togi, neprivlačni, staromodni, 

revni, bolni itd. Ključna težava je tudi v tem, da procesa fizičnih, psihičnih in vizualnih 

sprememb človeškega organizma zaradi staranja ne razumemo kot zorenja, temveč kot nekaj 

negativnega in si ga pogosto predstavljamo kot bližanje smrti.  

Šele v bližnji preteklosti smo kot družba začeli dojemati, kako omejen in pristranski je pogled 

do starosti in starostnikov. Pogosto se negativni odnos do slednjih razvije v t. i. ageizem 

(diskriminacijo starejših). Primer družbene izločenosti starejših je odstranitev iz družbeno 

aktivnega okolja s prisilno upokojitvijo samo zaradi dosežene ustrezne starosti posameznika. 

Iz navedenega lahko povzamemo, da gre pri ageizmu za posploševanje celote določene 

populacije na podlagi določenih lastnosti posameznikov. Povedano drugače, če  posameznik 

pri 65. letih več ni sposoben opravljati svojega poklica, to še ne pomeni, da je celotna 

populacija starejših pri teh letih nesposobna za delo in jih je potrebno upokojiti. Strokovnjaki 

na tem področju se zavzemajo za to, da človeka sprejmemo kot individuum, ne pa kot člana 

določene skupine (Pečjak, 1998, 67–68).    

Tudi Hvalič-Touzery (2003, 53–56) je mnenja, da je starost tabuizirana, zaradi česar se o njej 

premalo govori oziroma se jo sprejema negativno. Gre za kolektivno patologijo časa, ki je 

škodljiva za vso starostno populacijo. Mlajša generacija ne dojema starosti kot smiselnega 

obdobja življenja, starejši pa pogostno ne sprejemajo starosti in zaradi tega ne živijo polno 

življenje. Hvalič-Touzery navaja tudi nekaj stereotipov o starejših, ki so prisotni v današnji 

družbi, zaradi katerih se starost sprejema kot nekaj negativnega (po 2003, 53–56): 

- v starosti oslabijo telesne funkcije, pogoste so bolezni 

- staranje je bolezen 

- nekoristnost starih ljudi 

- izguba spomina je neizogibna, tudi demenca 

- starost se izenačuje z onemoglostjo in nesamostojnostjo 

- neizogibna odvisnost od drugih in potreba po institucionalizaciji 

- upad zainteresiranosti in sposobnosti za spolnost v starosti 

- stari ljudje so vsi enaki 

Tudi Despot-Lučanin (2013, 12) navaja nekaj najbolj pogostih stereotipov o starejših, ki so na 

žalost prisotni v današnji družbi (glej tabelo 2.2). V desnem stolpcu navedene tabele so 

predstavljeni tudi protiargumenti navedenih stereotipov. Menimo, da bi veliko izmed 
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omenjenih protiargumentov lahko uspešno uporabili pri ozaveščanju in izobraževanju mlajše 

generacije, v smislu, da so tudi starejši ljudje lahko še vedno koristni in da s svojim znanjem 

in izkušnjami lahko pripomorejo k uspešnemu razvoju sodobne družbe.  

Tabela 2.2: Najpogostejši stereotipi o starejših in protiargumenti slednjim 

STEREOTIPI PROTIARGUMENTI 

starejši so neproduktivni in so 

v breme družbi 

večina starejših ljudi na svetu dela celo življenje, vse 

dokler lahko (plačana in neplačana dela) ali dokler jim 

družba dovoli 

starejši se ne zaljubljajo in ne 

zanima jih seks  

občutki s staranjem ne izginejo 

starejši so senilni demenca, na srečo, ne prizadene vse starejše 

starejši se težje učijo in ni 

potrebe, da bi se učili  

starejši pri učenju sicer potrebujejo več ponavljanja, vendar 

so zaradi motiviranosti precej uspešni pri učenju 

starejši so v glavnem precej 

bolni in nemočni 

pojav bolezni je verjetnejši v starosti, kljub temu pa so 

mnogi starejši v dobrem telesnem zdravju vse do visoke 

starosti in imajo dobre funkcionalne sposobnosti, 

nekatere funkcionalne omejitve se dajo odpraviti z 

ustreznim življenjskim slogom in prilagoditvijo okolice 

starejši so nemočni in ne 

morejo odločati o svojem 

življenju 

poslovna sposobnost se odvzame samo v primeru težke 

bolezni (npr. demence), 

vseživljenjske izkušnje so starejšim v pomoč pri planiranju 

aktivnosti in sprejemanju odločitev 

ni potrebno zapravljati denarja 

za drage zdravstvene storitve 

na starejše ljudi 

vsi ljudje imajo pravico do kvalitetne zdravstvene oskrbe, 

kvalitetna zdravstvena oskrba lahko pomeni daljše in 

kvalitetnejše življenje ter preprečevanje pojava težjih 

bolezni (katerih zdravljenje je po navadi tudi dražje) 

Vir: Despot-Lučanin, 2013, 12 

Tako kot ostale sodobne družbe tudi Slovenija prehaja v t. i. dolgoživo družbo, kjer se 

prebivalstvo stara, kar je posledica dokaj ugodnega socialnega razvoja in izboljšanja 

življenjskih pogojev (Dimovski in Penger, 2007).  

Težava Slovenije je v stopnji delovne aktivnosti v skupini starih od 55 do 64 let, ki je po 

mnenju Ministrstva za delo med nižjimi v Evropski skupnosti. V letu 2014 je bila na primer 
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38-odstotna, povprečje v evropskem prostoru pa je bilo 56 odstotkov. Država bo to poizkušala 

spremeniti z ustrezno zakonodajo (RTV SLO, 2015). 

V dolgoživi družbi je med vsemi njenimi člani veliko starih prebivalcev (po navadi je ta 

starost 65 let). Istočasno pa v dolgoživi družbi tudi mladi lahko pričakujejo dolgo življenje, 

saj je njihovo pričakovano trajanje življenja ob rojstvu visoko. Dolgoživost je pozitivna in 

hvale vredna lastnost. Tista družba, ki je dolgoživa, se lahko s tem upravičeno ponaša (Kidrič, 

2004, 23).   

Pri tem se nam zastavlja vprašanje, kako spremeniti negativne stereotipe o starosti, ki so še 

vedno prisotni v družbi. Mogoče skozi pozitivnejše sprejemanje starosti v medijskem 

poročanju, z več pogovori o staranju in starejših, omogočiti mlajšim generacijam boljše 

spoznavanje starejših, kvalitetna priprava na starost v mlajših letih in živeti polno življenje v 

starosti (Rus, 2008).  

 

2.4.3 Dejavniki, ki zavirajo starost in vloga posameznika pri kvalitetnem staranju 

 

Vsak izmed nas bi se moral zavedati, da je zdravje velikokrat odvisno in pogojeno s pravilnim 

načinom življenja, ki zajema premišljenost, načrtovanje in zdrav življenjski slog, kamor 

sodijo zdravo prehranjevanje, fizična in duševna aktivnost ter družbeno udejstvovanje, kakor 

tudi ustrezen ekonomski standard (Creagan, 2001).     

Za številne starostnike v današnji družbi predstavlja nizek ekonomski standard veliko težavo, 

saj imajo številni tako nizke pokojnine, da jim onemogočajo zdravo staranje; ne morejo se 

kvalitetno prehranjevati, nimajo sredstev za športne aktivnosti in zdravstvene storitve, saj se z 

nizko pokojnino komajda prebijejo iz meseca v mesec. Številnim pa pokojnina ne zadošča niti 

za kritje osnovnih življenjskih stroškov (Pentek, 1995).  

Tudi Pezelj (2008) ugotavlja, da je v Sloveniji precejšnje število revnih starejših prebivalcev. 

Družbene spremembe, ki smo jim bili priča v zadnjih dveh desetletjih, niso bile usmerjene v 

iskanje rešitev za slabši položaj starejših v smislu dviga njihovega družbenega standarda in 

plač v času  njihovega delovno aktivnega življenja in s tem tudi višjih pokojnin, ampak prav v 

nasprotno smer. Pokojnine so relativno nizke glede na življenjske stroške in posledično temu 

pehajo v revščino precej starejših oseb, po mnenju Pezlja, veliko več, kot si želimo priznati. 
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Realne okoliščine vsakodnevnega življenja starejših so prežete z osnovnimi eksistenčnimi 

težavami, ki zajemajo preživetje iz meseca v mesec v obdobju od ene pokojnine do naslednje, 

s skrbjo za tekoče plačevanje režijskih stroškov, kar jih sili v pretirano varčnost, siromaštvo, v 

nadaljevanju pa tudi v ekonomsko negotovost in povečano odvisnost. Ni pravično, da 

omenjeni ljudje tudi po štiridesetih letih dela živijo takšno življenje, saj jim slednje ne 

omogoča ustreznega dostojanstva, čeprav je prav dostojanstvo pomemben sestavni del 

človekovih pravic (Pezelj, 2008).  

Pri tem se nam zastavlja malce kritično vprašanje, kako lahko v današnji družbi sploh 

govorimo o pojmu kvalitetnega staranja, če se mnogi starostniki, kot vidimo, ukvarjajo 

predvsem z osnovnimi eksistenčnimi problemi. Menimo, da je iskanje odgovorov na 

omenjeno vprašanje lahko resen izziv za razvoj sodobne družbe, v kateri bodo tudi starejši 

ustrezno pozicionirani in tretirani, tako kot se spodobi. 

Glede na to, da si danes večinoma vsi želimo ohraniti prijeten in mladosten zunanji videz tudi 

v poznejših letih, poleg tega pa tudi ustrezno psihofizično kondicijo telesa, si bomo v 

nadaljevanju pogledali dejavnike, ki zavirajo staranje. Med te sodijo na primer (Hojnik- 

Zupanc, 1997, 5–6): 

- srečen zakon 

- zadovoljstvo z delom  

- občutenje osebne sreče 

- sposobnost smejanja 

- prijateljstvo 

- redno delo 

- prosti čas in oddihi (npr. počitnice) 

- finančna varnost itd. 

Ko govorimo o dejavnikih, ki zavirajo oz. upočasnjujejo starost, se moramo dotakniti tudi 

pojma nostalgija na stare čase, ki je prisotna pri številnih starostnikih. Menimo, da je 

nostalgija prisotna pri številnih starostnikih kot posledica staranja duha. Omenjeni običajno ne 

živijo v sedanjosti in za prihodnost, ampak se nostalgično oklepajo preteklosti. Pesimizem, 

slaba volja in nostalgično oklepanje preteklosti lahko hitro pripeljejo posameznike v labirint 

nezadovoljstva, socialne izključenosti (nedružabni smo in nezainteresirani za druženje). V 

kolikor se navedeno stanje konstantno nadaljuje daljši čas, pa začne nedvomno tudi negativno 

vplivati na psihofizično zdravje starostnika. V praksi opažamo, da so tisti starostniki, ki 
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pozitivno gledajo na življenje in na prihodnost, bolj vedri, polni nasmeha, boljšega zdravja oz. 

imajo manj zdravstvenih težav. Mogoče je prav stanje duha razlog, da nekateri starostniki tudi 

v pozni starosti izgledajo živahno in mladostno, medtem ko drugi že pri petdesetih delujejo 

brezvoljno in staro.  

V kolikor želijo posamezniki upočasniti staranje in ostati čim dlje psihofizično vitalni, je 

pomembno, da trenirajo svoj spomin, so fizično aktivni, se zdravo prehranjujejo, se znebijo 

slabih navad itd. Poleg tega tudi Terseglav opozarja, da je pomembno, da razvijamo in 

ohranjamo pozitivno stanje duha in zdrave čustvene odnose, minimaliziramo stres in se čim 

več smejimo (Terseglav, 2007). 

Italijanski zdravnik Dr. Carlo Maggio (2017) poudarja, da sta za upočasnitev staranja 

pomembna zlasti uravnotežena prehrana in dovolj gibanja, kar pojasnjuje kot: 

Zdravje telesa lahko primerjamo s stanjem avtomobila, za dobro delovanje avtomobila je 

potrebno redno vzdrževanje tako zunanjosti kot tudi notranjosti ter motorja. Podobno je tudi z 

našim telesom, če je naš organizem notranje zdrav, se to opazi tudi na naši zunanjosti. 

Pomlajevanje ne pomeni samo mladostnega videza naše kože, temveč kompleksno 

pomladitev celotnega telesa, kar je preventiva, s čimer se izognimo ostalim boleznim (npr. 

kronična obolenja, osteoporoza, artroza …). Omenjene bolezni lahko precej negativno 

vplivajo na našo življenjsko dobo, zato je dobro, da delujemo preventivno. Hkrati, ko 

preprečimo omenjene bolezni, tudi dosežemo, da doživljamo našo starost kvalitetnejše. 

Doktor Maggio pravi, da ko številne svoje paciente prosi, da se iz ležečega položaja prestavijo 

v sedečega, jih ima precej pri tem težave. Slednje po njegovem mnenju še ne pomeni, da so 

bolni, ampak premalo fizično aktivni, kar jim povzroča težave pri tako osnovnih stvareh.   

  

Uživajmo protivnetna živila in veliko antioksidantov 

Notranje ravnovesje in zdravje organizma lahko dosežemo z uravnoteženo prehrano, kar 

pomeni, da zmanjšamo vnos živil v naš organizem, ki povzročajo vnetja, med slednje sodijo 

štiri bela živila: mleko, sladkor, sol in bela moka. Priporočljivo pa je uživanje več omega-3 

maščobnih kislin, ki se nahajajo v modri ribi, semenih in oreščkih. Za zdravje telesa in kože 

človeški organizem potrebuje tudi antioksidante, ki se nahajajo v sadju in zelenjavi. Slednje 

naj bo čim bolj pestro in raznoliko.  Veliko antioksidantov najdemo v črni čokoladi, orehih, 
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artičoki, kuhanem zelju, borovnicah, soku črnega ribeza ter v zelenem in črnem čaju. Za 

protivnetno delovanje organizma so potrebna še semena, suho sadje, živila, ki imajo nizki 

glikemični indeks, ter začimbe, pekoča paprika in kurkuma.  

Pomembno je, da so na našem jedilniku prisotne kvalitetne beljakovine rastlinskega izvora, 

stročnice; fižol, leča in čičerika. Zdravnik pove, da je pri številnih svojih pacientih, ki so bili 

na določenih dietah z malo mesa in rastlinskih beljakovin, opazil, da se jim je vidno postarala 

koža. To pa zato, kot pravi, ker je bistvena sestavina naše kože beljakovina. Kar posledično 

pomeni, da če ne zaužijemo dovolj beljakovin, se nam koža povesi in spreminjati se nam 

začne obraz.  

 

Manj alkohola, opustite kajenje 

Na staranje kože vplivata tudi prekomerno uživanje alkohola in kajenje. Omenjeni zdravnik se 

pošali, da najlažje odvrne od kajenja ženski spol s tem, ko jih seznani, da kajenje povzroča 

gube, moškim pa poudarja, da kajenje lahko povzroči tudi impotenco. Prav tako pojasni, da 

ženskam lahko sicer priporoči nešteto raznih krem, vendar tista, ki kadi, se bo morala kljub 

temu sprijazniti z dejstvom, da se bo njena koža hitreje postarala kot v primeru, če bi bila 

nekadilka.  

 

Pazimo, da ne zakisamo svojega telesa 

Človeški organizem je sicer sam sposoben preprečevati zakisanost telesa, vendar ko je 

preobremenjen in utrujen, se sposobnost ohranjanja ustrezne vrednosti pH zniža. Slednje 

zaznamo kot utrujenost, vnetje sklepov ipd. Telesu lahko pomagamo ohranjati ustrezno 

vrednost pH s tem, da zaužijemo veliko živil, ki so bazična (npr. sadje, zelenjava) ter da se 

izogibamo živilom, ki povzročajo zakisanost (npr. sladkorji, siri in meso). Slednje sicer ne 

pomeni, da navedenih živil sploh ne smemo uživati, ampak da jih uživamo občasno.  

V kolikor je naše telo preveč zakisano, se mu zmanjša sposobnost delovanja imunskega 

sistema, kar pogosto pomeni pojav določenih bolezni. Tudi rakave bolezni se pogosto 
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pojavijo prav zaradi vnetij v organizmu, zato je pomembno, da se izogibamo hrani, ki ta 

vnetja povzroča in smo jo že našteli.  

Prav tako je za mladosten in zdrav videz potrebno zadostno gibanje. Tudi dvajset minut teka 

vsakodnevno je že dovolj. Pomembno je, kot pravi omenjeni zdravnik, da smo fizično aktivni 

vsakodnevno. V kolikor je mogoče, je dobro, če si določene vsakodnevne obveznosti (nakupi, 

služba ipd.) organiziramo tako, da jih lahko opravimo peš. Za krepitev telesa in preventivo 

proti pojavu bolezni je torej pomembno, da smo čim bolj fizično aktivni. Na ta način bomo 

ohranili mlad in vitalen videz našega telesa in kože, saj slednja s potenjem iz organizma 

izloča škodljive snovi, kot so toksini.  

Pomembno je tudi, če je le mogoče, da se izogibamo stresnim situacijam. Ljudje, ki so 

velikokrat v življenju podvrženi stresnim situacijam, se postarajo hitreje, opazimo, da nekateri 

osivijo ali imajo težave s prekomernim izpadanjem las. Za premagovanje stresa so 

priporočljive različne sprostitvene tehnike, kot npr. joga in tai chi. Z ustreznimi sprostitvenimi 

tehnikami pomagamo telesu obdržati ravnovesje in harmonijo. Omenjene tehnike nam 

pomagajo minimalizirati učinke vsakodnevnih stresnih situacij. V kolikor imamo pretirano 

aktiven simpatičen avtonomni sistem, se nahajamo v krču, kar ima za posledico hitrejše 

staranje.  

V kolikor se želimo kvalitetno starati, je torej pomembno, da si prizadevamo ohranjati 

notranje ravnovesje organizma. S tem bomo tudi dosegli, da zgledamo precej mlajše. 

 

Pijmo dovolj vode 

Pomanjkanje vode v organizmu oz. dehidracija je tudi vzrok, da se naše telo prekomerno 

stara. Ko postajamo starejši, izgubimo občutek, da smo žejni, zato je zelo pomembno, da 

zaužijemo dovolj pitne vode. Lepa navada je namreč, če imamo pri sebi vedno steklenico 

vode. Omenjeni zdravnik pove, da naj bi npr. 70 kilogramov težka oseba spila najmanj dva 

litra vode dnevno, slednje je tudi odvisno od tega, kakšno prehrano zaužije (če poje dosti 

sadja in zelenjave, juh, ki že same vsebujejo veliko tekočine), kateri letni čas je in koliko se 

oseba znoji (Maggio, 2017). 
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Omenjeni nasveti so nedvomno lahko koristni tako za mlajšo kot tudi starejšo generacijo. 

Menimo, da ni nikoli prepozno, da poskrbimo za svoje zdravje.   

Kakšna bo starost posameznika, je v veliki meri odvisno tudi od njega samega in njegovega 

načina življenja. Precej starostnikov ostaja aktivnih tudi v starosti, stopnja aktivnosti pa je 

povezana z načinom življenja v mladosti, hkrati pa odvisna tudi od posameznikovih socialnih 

in ekonomskih okoliščin (Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege, 2015). Zato lahko 

trdimo, da ”razmišljati o staranju vedno pomeni tudi razmišljati o življenju” (Grün, 2010, 13–

14). Navedeno trditev pa lahko dopolnimo še s tem, da bolj kot se staramo, večji pomen 

pripisujemo življenju in bolj se trudimo živeti aktivnejše.  

Osnova za kakovostno starost je sprejemanje lastne kronološke starosti ob sočasnem 

ohranjanju  povezanosti z otrokom/otroškim v sebi. Otrok/otroško v nas samih je tisto, kar nas 

ohranja vedoželjne, odprte za nove situacije in nam omogoča življenje v pričakovanju. 

Posameznik, ki živi v pričakovanju jutrišnjega dne, je lahko kronološko star 100 let in več, pa 

še vedno žari in privlači sogovornike (Knific, 2010a, 30).  

Pomembno je, da starostnik živi v harmoniji, v sožitju z bližnjimi in skupnostjo, saj oboje 

prispeva k doživljanju kvalitetne starosti (Ramovš, 2014). 

Slednjemu posvečajo veliko pozornosti na Inštitutu Antona Trstenjaka, saj menijo, da sta 

uspešno sobivanje in komunikacija z ljudmi pomembna za krepitev telesnega in duševnega 

zdravja, pri tem so oblikovali dve t. i. zlati pravili (Ramovš, 2003, 190): 

1.) Zlato pravilo o doživljanju drugih; v kolikor želi posameznik imeti kakovosten odnos 

in sobivanje z drugimi, mora biti dovzeten in sposoben sprejeti lepe, koristne in 

pozitivne besede in dela drugih. Človek se mora naučiti pozitivnega doživljanja 

drugih.  

 

2.) Zlato pravilo za kakovostno staranje in sobivanje; v vsakem obdobju življenja se mora 

posameznik potruditi, da je intenzivno povezan z vsaj enim pozitivno naravnanim 

posameznikom iz vsake generacije (mladi, srednjih let in starejši). 

 

Posameznik naj poskrbi, da se bo aktivno staral. To pomeni, da nadaljuje aktivnosti na 

področju socialnega, ekonomskega, kulturnega, duhovnega in družbenega vidika in 
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naj se ne sprijazni s tem, da ostane samo fizično aktiven ali aktivno vključen na trg 

dela.  

Cilj aktivnega staranja je torej, da starejši nadaljujejo živeti kvalitetno in zdravo, tudi 

tisti, ki so slabšega zdravja, invalidi in posledično potrebujejo ustrezno oskrbo.  

Zelo pomembno, tako za posameznika kot moderno družbo, je zlasti, da se ohrani 

ustrezna avtonomija in neodvisnost starajoče se populacije (World Health 

Organization, 2002). 

 

2.4.4 Priprava na starost in upokojitev ter preživljanje prostega časa 

 

Posamezne ocene in opredelitve glede starosti posameznika so velikokrat splošne in 

subjektivne, saj je starost vezana na posameznikova leta na eni strani in njegovo psihofizično 

počutje in način življenja na drugi strani. Pri tem se dotaknemo področja človekovega 

doživljanja starosti oz. psihološke starosti, pri čemer lahko ugotovimo, da na vsakega 

posameznika vplivajo različni osebni in družbeni dejavniki, ki hkrati vplivajo tudi na proces 

staranja, kakovost staranja in življenja v starosti nasploh. 

V sodobnem času ljudje živijo še 20 ali več let po upokojitvi, kar je približno četrtina 

življenja. Odhod v pokoj je lahko za človeka sprememba, kateri se ne zna prilagoditi. Svojo 

aktivno dobo življenja je posvetil delu in vanj usmerjal veliko svoje energije in volje, kar 

naenkrat pa je prišel čas odhoda v pokoj, velikokrat tudi ne po lastni volji. Prilagoditi se mora 

na novo življenjsko situacijo, katero doživlja vsak po svoje. Naloga sodobne družbe bi morala 

biti, da bo ta prehod čim bolj prijazen in neboleč. Na žalost družba to svoje poslanstvo do 

starejših dostikrat tudi zanemarja, prevlada zakon močnejšega, ki pa starostnike pogosto 

odrine na rob družbenega dogajanja. Dejstvo je, da se z upokojitvijo zaključi najaktivnejši del 

življenja, delovno-aktivna vloga, katere pa ni tako enostavno nadomestiti. Odhod v pokoj ni le 

zaključek opravljanja plačanega dela, temveč zahteva prilagoditev tudi na drugih področjih 

življenja. Z upokojitvijo pridejo spremembe, na katere se moramo čim bolj konstruktivno 

prilagoditi. Posloviti se moramo od službe, s tem pa se velikokrat tudi prekinejo prijateljske 

vezi, ki smo jih stkali skozi leta službovanja. Spremeni se nam družbena vloga in naš položaj 

v družbi, ki smo ga ustvarjali v delovno aktivni dobi. Po navadi se nam zmanjšajo tudi 

dohodki, s tem se nam poslabša tudi finančni položaj, kar naenkrat imamo tudi veliko 

prostega časa ipd. Uspešna prilagoditev na novo situacijo zahteva veliko vložene energije. 
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Sama upokojitev se po navadi ne zgodi nenadoma. Približevanje upokojitvi in samo 

upokojitev ljudje tudi različno doživljamo. Za nekatere velja upokojitev kot težko pričakovani 

prihod v obdobje umiritve. Drugi doživljajo to kot prihod v neznano polje življenja. Najtežje 

se z odhodom v upokojitev sprijaznijo tisti, ki so smisel življenja videli predvsem v delu in so 

mu bili predani do zadnjega dne službovanja.  

Najlažji prehod v upokojitev bomo dosegli, če se o njej izobražujemo in učimo, če se 

zavedamo, da je v našem življenju prišel čas, da nekaj spremenimo in da to končno tudi 

naredimo. Zaželeno je, da čim prej dojamemo, da je upokojitev pomemben del življenja. 

Dobro je, da se opremimo z informacijami in izmenjujemo ideje z drugimi v smislu, kaj bi 

lahko počeli kot upokojenec. Na ta način bomo poskrbeli, da bo naš prehod iz delovno 

aktivnega življenja v pokoj prijaznejši in manj stresen (Ušeničnik, 2000).      

Ko se starostnik upokoji, je slednje pomembna sociološka oz. družbena sprememba, ki vpliva 

na spremembo statusa posameznika iz  formalne aktivnosti v novo obdobje, ki pa nikakor ne 

sme biti pasivno. Sprememba statusa ima vrsto posledic, ki so lahko boleče, če posameznik ni 

pripravljen na upokojitev. Z obvezno upokojitvijo, ki je uzakonjena tudi v Sloveniji, se lahko 

pojavi splet zdravstvenih in psihičnih težav, kar imenujemo upokojitveni sindrom. Šok ob 

upokojitvi pa tudi kasnejša osamljenost sta razloga za pogostejše smrti pri starejši populaciji 

(Kersnik in Bergant, 1999, 96–97).  

Zaradi tega je priporočljivo, da se ob zaključku delovno aktivne dobe (zaposlitve) v podjetjih 

in organizacijah izvaja tečaj priprav odhoda v pokoj (Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, 2006), kar v razvitih evropskih državah ni nov pojem in je največkrat obveza 

delodajalca. Udeležujejo se ga večinoma starejši delavci, njihove družine in sami delodajalci. 

Številni v sklopu teh tečajev najdejo načine, kako se sprijazniti in sprejeti novo obdobje 

življenja in kako najti smisel slednjega. Zavedati se začnejo, da imajo v tem času priložnost 

začeti z novimi aktivnostmi, za katere v delovno aktivnem obdobju niso imeli časa.  Z 

navedenim izobraževanjem izvedo tudi, kako ohranjati zdrav način življenja, kako izraziti 

svoj odnos do upokojitve, lahko podajo tudi svoj vizualni pogled na upokojitveno obdobje. 

Predupokojitveno izobraževanje je dejansko učenje, kako se navaditi in sprejeti spremembe, 

ki doletijo posameznike ob odhodu v pokoj. Pri tem ni enotnega vzorca, ampak se vsak nanje 

pripravlja na različen način in tudi v navedenem predupokojitvenem izobraževanju je prostora 

za drugačnost (Findeisen, 2004).  
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Tudi Razboršek je mnenja (2002, 45), da se je potrebno na upokojitev psihično pripravljati 

več let, in sicer vsak človek na svoj način. Upoštevati je treba invulativne spremembe na 

psihičnem področju. Spremembe se včasih kažejo prikrito, kot hitro utrujanje ob duševnem 

delu ali večji čustveni labilnosti. Ko se pokažejo ti znaki, se mora posameznik vprašati, ali 

živi zdravo življenje, kako je obremenjen z delom in družbenimi obvezami in koliko časa ima 

za rekreacijo. Posledice nezdravega življenja so čezmerno uživanje alkoholnih pijač, 

odvisnost od tablet, zanemarjanje kulturnega, družbenega in rekreativnega življenja. 

Starostniki preživljajo prosti čas na različne načine, ob čemer za številne velja, da ga 

izkoristijo neaktivno, saj se manjši delež starejših v prostem času ukvarja z ustvarjanjem (npr. 

fotografiranje, slikanje itd.), kar pa ni toliko posledica staranja, ampak način življenja še iz 

prejšnjih let, ko posamezniki niso kreativno preživljali prostega časa, morda tudi zaradi slabih 

življenjskih razmer. Posamezniki, ki se v otroštvu niso naučili kreativnega preživljanja 

prostega časa, se ga najverjetneje tudi ob upokojitvi ne bodo.  

Pri precejšnjem delu upokojencev se ob njihovi upokojitvi pojavijo določene težave, ki so 

povezane s sledečimi spremembami (Mali, 2007, 6): 

- izraba časa je drugačna (»delovni čas« postane prosti čas) 

- medsebojni odnosi se spremenijo (zmanjšajo se socialni stiki; kdor je imel znance in 

prijatelje med sodelavci, ob upokojitvi izgubi stike z njimi) 

- ekonomski status je drugačen (sredstva za preživljanje so manjša, preživetje se opira 

na prihranke) 

- občutek lastne vrednosti je spremenjen (smisel življenja danes predstavlja delo, kjer 

človek dobiva priznanja in pohvale, to mu povečuje samozaupanje in pozitivno 

doživljanje samega sebe, kar pa upokojitev ne omogoča več) 

Tudi telesne dejavnosti so priporočljive, njihova pogostnost, trajanje, intenzivnost in izbira pa 

morajo biti prilagojena posamezniku glede na njegovo telesno pripravljenost, poznavanje 

športnih zvrsti in želje. Zato je ključnega pomena, da posamezniki začnejo počasi z vadbo, 

vendar redno, s krajšimi odmerki, manj intenzivno, tako da si kondicijo pridobivajo postopno 

skozi več tednov (Bilban, 2008, 55).  

Poleg tega je tudi zelo pomembno, da si posamezniki v starosti poiščejo hobi, s čimer se zviša 

njihovo čustveno blagostanje, in si s tem uspešno zapolnijo praznino, ki nastane, ko prenehajo 

z delom. Kakovostno preživljanje prostega časa in hobiji nudijo tudi bistveno večje in 
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dolgotrajnejše zadovoljstvo. Miller in Kalviainen (2013, 222) ugotavljata, da si starejši z 

odhodom v pokoj načeloma želijo nadaljevanja njihovih dotedanjih aktivnosti in hobijev (kot 

npr.: delo na vrtu, branje knjig, spremljanje priljubljenih televizijskih vsebin, poslušanje 

glasbe, ipd…). Skratka, želijo si obdržati kontrolo nad svojim življenjem, da počnejo kaj 

koristnega in da so svobodni.     

V mlajših in srednjih letih posamezniki iščejo smisel življenja v delu in karieri, v stiku z 

naravo, kulturo in z drugimi ljudmi. Tudi v starejših letih lahko posameznik, sploh če je zdrav 

in vitalen, z vsem navedenim nadaljuje ali se celo bolje posveti določenim naštetim 

dejavnostim, za katere mu je v delovno aktivnem obdobju zmanjkalo časa. Delo kot oblika 

ustvarjanja, občutenje medčloveškega sožitja ter doživljanje narave in zaznavanje bogastva 

kulture so tudi v starosti lahko pravi odgovor na iskanje in uresničevanje življenjskega smisla. 

Za uspešno iskanje smisla življenja v starosti pa je ključno, da posamezniki doživljajo starost 

kot obdobje življenja s specifičnimi možnostmi, omejitvami in težavami (Ramovš, 2003).  

Lažje je živeti in doživljati smiselno starost, če so pred tem izpolnjeni ključni elementi 

kakovosti življenja starejših: funkcionalna sposobnost, dobro zdravstveno stanje,  materialna 

preskrbljenost, dobro psihično stanje, socialna opora, prisotnost morale in odvisnosti, 

sposobnost obvladovanja in prilagajanja (Walker, 2005).  

”Ustvarjalno delo ter doživljanje bogastva medčloveškega sožitja, narave in kulturnega 

bogastva, sta tudi v starosti dve poti za uresničevanje smisla” (Ramovš, 2003, 111). 

 

2.5 Položaj starejših v sodobni družbi 

 

V današnji družbi vse prevečkrat govorimo ločeno o posameznih generacijah, kar je 

nesprejemljivo. Različne starostne generacije bi morale tvoriti celoto. Povezovati bi jih 

morala dopolnjevanje in medsebojna komplementarnost. Človeški kapital je prav v življenjski 

izkušenosti in znanju starejših, ki pa velikokrat ostane neodkrit. Na slednje se industrijska 

družba ni preveč ozirala, saj je delo zahtevalo predvsem mišično moč in spretnost. Zato so se 

upokojenci znašli na robu družbe, kot nekoristni. Šele sodobna, informacijsko naravnana 

družba se je počasi začela zavedati, da za svoje preživetje potrebuje pamet, znanje, ne pa 

samo fizično moč. Posledično temu postaja starost komplementarna s srednjo in mlajšo 

generacijo, in to je človeški kapital. Generacije se med seboj dopolnjujejo, čeprav ima vsaka 
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svoje specifike; mladi so izredno fleksibilni in prodorni, npr. v računalništvu, za srednjo 

generacijo je značilen vzpon v karieri, starejši so sposobni projekcirati v prihodnost, 

upoštevati preteklosti, če jim dovolimo biti v družbi aktivni, spremljajo tudi sedanjost. 

Izkušenost in znanje starejših bosta v družbi ustrezno cenjena in ovrednotena takrat, ko bodo 

slednji izstopili iz socialne izključenosti oziroma iz obrobja družbe, dodeliti jim je potrebno 

aktivno vlogo v družbi. V nasprotnem vse njihovo znanje in izkušnje odmrejo, s tem pa se 

povzroča ogromna škoda mlajši generaciji, saj niso deležni dragocenega prenosa znanja in 

izkušenj od starejših. Pomembno je, da je družbena moč enakomerno porazdeljena med vse 

generacije, kar je tudi cilj sodobno naravnanih družb. V nasprotnem, brez prisotnosti starejših 

pri odločanju, je slednje enostransko, rešitve pa niso popolne. Enakovreden odnos bi moral 

sloneti na dajanju in sprejemanju. Kar v praksi pomeni sožitje generacij, prenos znanj, 

izkušenj in pomoči. Ko se starejši upokojijo, se ne smejo odreči novim izzivom, poiskati si 

morajo dejavnosti in aktivnosti, katerim so kos. Postaviti si morajo ne prelahke, vendar 

dosegljive cilje, ki jih dosežejo z določenim naporom. S tem vzdržujejo psihično in fizično 

ravnovesje in ostajajo aktivni člen družbe (Krajnc, 2007).  

Za kakovostno življenje v poznejših letih in doživljanje starosti je pomembno, da ima 

starostnik nekoga, s katerim se razume in ki mu je blizu. Zaveda se tudi, da si je tekom 

življenja pridobil dragocene izkušnje, katere bi želel prenesti na soljudi, predvsem na mlajšo 

generacijo. Predvsem pa je pomembno, da starostnik sprejme starost kot sestavni del 

življenja, ki ima prav tako svoj smisel (Turk, 2005). 

Maslow (v Pečjak, 2007, 155) je mnenja, da fiziološkim potrebam sledijo potrebe po varnosti, 

nato potrebe po socialni pripadnosti, potrebe po spoštovanju in samospoštovanju. Na vrhu 

lestvice so potrebe po samoaktualizaciji, kamor sodi izpopolnjevanje samega sebe, 

avtonomnost, uresničitev svojih možnosti, potencialov in ustvarjalnosti. Potrebe, ki so na vrhu 

lestvice, posameznik zadovolji kasneje v življenju, najkasneje potrebo po samoaktualizaciji. 

Za starejše posameznike so pomembni predvsem trije sklopi višjih potreb (Ramovš, 2003, 

92): 

1. Potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu; želja in potreba po 

medčloveški povezanosti, ki je značilna in prisotna predvsem pri starejših, ki 

potrebujejo reden medosebni stik z nekom, ki jih posluša, jih razume itd. V 

tradicionalni družbi je bil ta(ka) oseba nekdo iz  krvnega sorodstva, danes pa je taka 

oseba lahko prijatelj, znanec ali kdorkoli drugi. Z razvojem družbe in zatonom 
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tradicionalne družbe krvno sorodstvo ni več edini pogoj za kvalitetne medčloveške 

odnose z in med starostniki. Nadomestilo ga je t. i. nekrvno sorodstvo oz. povezanost 

po lastni iniciativi. Ena izmed hujših negativnih vidikov starosti in staranja je prav 

gotovo osamljenost, ki lahko zajema fizično osamljenost (nekdo nima nikogar), ali 

zgolj občutek osamljenosti, kjer se posameznik počuti samega, čeprav ima ob sebi 

družinske člane in prijatelje. To je pogostejši pojav pri starostnikih, ki bivajo v 

bolnišnicah in domovih za starejše občane.  

2. Potreba po predajanju svojih življenjskih izkušenj in spoznanj mlajši generaciji; za 

starejšega posameznika je pomembno, da mlajši njegove življenjske izkušnje jemljejo 

resno, s tem se čuti koristnega in ima občutek, da je njegovo dotedanje življenje nekaj 

vredno
4
.  

3. Potreba po doživljanju smisla starosti; star človek vse bolj analizira svoje življenje, 

občuti in zaveda se, da mu pojenjata tako telesna kot duševna moč. Nenehno se 

sprašuje o pomenu in vrednosti svojega življenja. In če ne najde odgovorov na ta 

vprašanja, lahko začne doživljati praznino ali eksistencialni vakuum. 

 

Zato je za kvalitetno staranje zelo pomembno, da starostnik ni socialno izključen in da je v 

družbi z ljudmi, na katere se lahko zanese v primeru težav. Pomembno je, da ima razvita 

omrežja socialne opore, ki jih opisujemo v nadaljevanju.  

 

2.5.1 Omrežja socialne opore 

 

Pri magistrski nalogi bomo izhajali iz socialnih omrežij kot oblike socialne podpore za 

kakovostno življenje starejših ljudi. Socialno omrežje bomo razumeli kot ”končno množico 

enot, ki jih povezujejo socialne vezi oz. relacije. Med socialnimi omrežji poznamo popolna in 

egocentrična ali osebna oz. lokalna omrežja. Osebna omrežja lahko razumemo kot kanale, 

skozi katere posamezniki izmenjujejo socialno oporo. Zaradi vloge, ki jo imajo osebna 

omrežja pri prenosu socialne opore, jih imenujemo tudi omrežja socialne opore, dejansko gre 

                                                           
4
Znani so primeri iz prakse, ko si je posameznik v delovno aktivnem življenjskem obdobju pridobil veliko 

materialno in premoženjsko vrednost, njegovi bližnji pa so se bolj kot za njega zanimali predvsem za njegovo 

materialno bogastvo. Zato so znani primeri, ko starostniki svoje premoženje prepišejo na neko fundacijo ali neki 

tretji osebi, skratka tistemu, ki jih ceni in upošteva njihove življenjske izkušnje. Takega početja pa nikakor ne 

morejo razumeti njegovi svojci, katere je dejansko s to odločitvijo razdedinil. 
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za tisti najpomembnejši del osebnega omrežja, ki nudi podporo posamezniku, kadar je ta 

potrebuje” (Kavčič, 2011, 29). 

Prav vključenost v socialna omrežja predstavlja pomemben vidik socialne vključenosti 

starejših. Dostopnost in razvejanost socialnega omrežja pa definirata pogostost stikov in 

število aktivnih članov omrežja, s katerim ima starostnik redne stike. Starejši imajo ožja in 

manj intenzivna socialna omrežja, saj se pogostost stikov starejših s člani svojega omrežja s 

staranjem zmanjšuje (Hlebec et al., 2010). Ob tem poznamo več različnih vrst in skupin 

omrežij socialne opore, pri čemer se bomo v nalogi osredotočili na štiri (4) glavne skupine, 

kot jih definirata Hlebec in Kogovšek (2003, 106–107); instrumentalno (pomoč v 

materialnem smislu), informacijsko (se nanaša na posredovanje pomembnih informacij), 

emocionalno (je opora ob čustvenih krizah in nezaželenih življenjskih dogodkih) in druženje. 

Kot rečeno, se s starostjo socialno omrežje posameznika oža zaradi umika iz družbe, zato je  

pomembno, da ima starostnik razvito družinsko omrežje oz. omrežje v socialnem okolju, v 

katerem biva (po Kump in Krašovec-Jelenc, 2009). Socialna omrežja se delijo na (Wenger v 

Hlebec, 2004a, 111–112): 

1. Sorodstveno oziroma družinsko omrežje; zanj je značilno skupno bivanje z otrokom. 

Družina skrbi za večino potreb starostnika, vključenih je nekaj prijateljev in sosedov, 

ki pa imajo obrobno vlogo. Omrežja so majhna (do štirje člani), bolj verjetno gre za 

ovdovele in starejše starostnike (čez 80 let), ki so slabšega zdravja. 

2. Omrežje, integrirano v bivalno okolje; značilna je tesna povezanost z družino, 

prijatelji in sosedi (majhna geografska oddaljenost). Razvoj takega omrežja temelji na 

dolgotrajnem bivanju v isti skupnosti in aktivnem vključevanju v to skupnost. Omrežja 

so večja (do 8 članov) in starostniki mlajši (65–74 let). 

3. Samostojno, samozadostno oporno omrežje; tipična je povezanost z enim sorodnikom, 

ki je lahko tudi geografsko oddaljen, otrok običajno ni. Še najbolj se zanesejo na 

sosede. Omrežja so običajno majhna, saj gre za samske osebe, ki večinoma živijo 

same in nimajo otrok. 

4. Oporno omrežje širšega bivalnega okolja; značilna je aktivna povezanost z 

oddaljenimi sorodniki in bližnjimi prijatelji in sosedi. Tak tip omrežja se pogosteje 

razvije pri selitvi ob upokojitvi. Je bolj pogosto za osebe iz srednjega sloja. Tipična je 

odsotnost sorodnikov, ki so geografsko blizu. Taka omrežja so večja. 
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5. Zaprta zasebnost; gre za omrežja, ki jih razvijejo neodvisni pari ali odvisne stare 

osebe, ki živijo izolirano. Sorodniki so geografsko oddaljeni, stikov s sosedi ni, je 

nekaj prijateljev, ki živijo v bližini. Gre za majhna omrežja, za katera je bolj pogosta 

formalna pomoč. 

Pri starostnikih sta največkrat prisotni sorodstvo omrežje in omrežje, integrirano v bivalno 

okolje, ki sta značilni za področja, kjer je manj migracij (Wenger v Hlebec, 2003).  

Pomembna lastnost omrežja socialne opore je sestava omrežja in s tem tudi implicirana 

kakovost omrežja oziroma kakovost pomoči, ki so jo sposobni nuditi njeni člani. Pomemben 

aspekt sestave omrežja lahko na primer vključuje različna razmerja družinskih članov, 

prijateljev, sosedov ali sodelavcev. Sestava omrežja je lahko določena tudi v pogojih 

homogenosti med člani omrežja in središčno osebo glede na starost, spol, socialni status ali 

etnično pripadnost. Preverimo lahko mnoge značilnosti omrežja, med katere spadajo tudi 

frekvenca stikov, geografska bližina in trajnost ter intenzivnost odnosa. Prav tako lahko 

testiramo tudi zadovoljstvo v odnosu, stopnjo recipročnosti in tudi ali odnos vključuje eno ali 

več tipov izmenjave (Vaux, 1988, 12). 

Pomemben sestavni del omrežij socialne opore starostnikov so nedvomno tudi njihovi 

sosedje. Wengerjeva (1994, 11–13) navaja naslednje značilnosti sosedskega odnosa v 

razmerju do starostnikov:  

- temelj odnosa je geografska bližina 

- pričakovanja in normativna odgovornost, ki se vežejo na ta odnos, so predvsem 

praktične narave. Tako se pričakuje predvsem, da so na razpolago, da izkazujejo 

določeno mero skrbi, izvajajo nadzor ter pomagajo pri nujnih primerih. Lahko pride 

tudi do redne pomoči, kadar ima starostnik še nizek prag odvisnosti in nima pomoči 

družinskih članov 

- navedena pričakovanja so lahko presežena, kadar navedeno razmerje preide v 

prijateljski odnos 

- do prekinitve takega razmerja po navadi pride, kadar potrebe starostnika presežejo 

normativne zmožnosti ali kadar je v naselju veliko število starostnikov, ki so odvisni 

od takšne pomoči 

- pomembne intervenirajoče spremenljivke naj bi bile predvsem starost sosedov, ki 

nudijo pomoč, starost starostnika, ki prejema takšno pomoč in osebne značilnosti   
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Sosedje, posamezniki, ki nudijo omenjeno pomoč starostniku, sebe pogosto ne vidijo v vlogi 

dajalca pomoči in oskrbe, ampak ta odnos razumejo kot dobrososedski. Za veliko 

starostnikov, sploh tistih, ki nimajo veliko sorodstvenih vezi, je dostikrat omenjena sosedska 

pomoč edina, ki so je deležni (Barker, 2002).   

Med vsemi navedenimi omrežji sta za starostnika najmanj ugodni samostojno, samozadostno 

oporno omrežje in omrežje zaprte osebnosti, saj v primeru starostnih tegob ali bolehanj ter 

potrebe po socialni opori starostnik potrebuje konkretno pomoč (Wenger v Hlebec, 2004a).   

Poleg vrste omrežij opore je ključna tudi velikost slednjega, saj: ”Večje, kot je omrežje, 

verjetneje je, da bo posameznik imel hitro na voljo nekoga, ki mu bo lahko pomagal” (Hlebec 

in Kogovšek,  2003, 115). Večje kot je namreč omrežje, večja je razpršenost enot, vključenih 

v omrežje, s čimer je tudi razpršenost morebitne obremenjenosti  večja zaradi pomoči, kar 

pomeni manjšo obremenitev elementov, ki so vključeni v nudenje pomoči.  Poleg tega so 

velika omrežja bolj raznolika, vsebujejo člane z različnimi kompetencami, zato so tudi 

bogatejši in bolj raznolik potencialni vir pomoči. 

Ramovš (2003, 329–330) je mnenja, da so v sodobni družbi najbolj prisotna socialna omrežja, 

ki starostnikom nudijo zadovoljevanje materialnih potreb, kot pa omrežja, ki nudijo 

emocionalno oporo in družabnost. Prav zaradi tega se starostniki dostikrat počutijo odrinjene 

in osamljene. Temu botrujejo tudi stresni dogodki, kot so osamosvojitev in odhod otrok, 

upokojitev, zdravstvene težave, ki pridejo s starostjo, izguba partnerja ipd. Pri starostnikih se 

po navadi pojavi občutek osamljenosti zato, ker jim nudijo čustveno oporo in družabnost 

največkrat ožji člani družine, ko navedeni odidejo, se omenjena opora prekine. Izgubo te 

opore lahko delno ali v celoti nadomestijo nekateri viri socialne opore; to so na primer razna 

društva in neformalne organizacije, cerkvene ustanove ipd.  

Najranljivejši so tisti starejši, ki imajo majhna socialna omrežja, ki niso raznovrstno 

sestavljena, največkrat so to samo člani družine, prijatelji ali sosedje. Tisti starostniki, ki ob 

sebi nimajo več življenjskega partnerja ali članov družine, niso več deležni najmočnejših vezi, 

ki prenesejo tudi večje probleme. Za starejše pare, ki so med sabo tesno povezani in občutijo 

vzajemni odnos, nastopijo težki časi takrat, kadar eden od njih umre in nenadoma ostanejo 

sami. Ti ljudje imajo zelo majhna omrežja, zato so slednja zelo obremenjena in včasih pridejo 

do točke, ko ne zmorejo več (Hlebec, 2007).  
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Spoznali smo, da socialna omrežja močno in pomembno vplivajo na kakovost življenja vseh 

vključenih, predvsem pa starejših. V nadaljevanju bomo analizirali načine, ki lahko 

pomembno vplivajo na velikost socialnega omrežja posameznikov in na njihovo vpetost v 

omrežja, ki predstavljajo socialno podporo, s čimer se izboljša njihova kakovost življenja. S 

tem postanejo posamezniki v tretjem življenjskem obdobju aktivna skupina starostnikov, 

katerih kakovost življenja je neprimerljivo boljša kot način življenja starostnikov z manjšimi 

omrežji, sploh pa tistih, ki so iz omrežij izključeni. 

Tematika je ključnega pomena, saj smo v proces staranja vpeti vsi, poleg tega pa se, kot je 

bilo že omenjeno, prebivalstvo v Evropi stara. Iz slednjega je moč sklepati, da bo pomen 

socialnih omrežij za to starostno skupino še naraščal. Poleg tega sta integracija posameznikov 

v družbo in druženje dve izmed ključnih potreb, ki jih ima človek kot socialno bitje. Poznamo 

starostnike, ki jim njihovo zdravje in vitalnost omogoča dokaj kreativno in neodvisno 

življenje od drugih. Na drugi strani pa je veliko takih, ki jim zdravje ne dopušča samostojnega 

življenja in so popolnoma odvisni od pomoči drugih. Nekateri so zadovoljni že s tem, da 

vedo, da se lahko po pomoč obrnejo na svoje potomce, medtem ko drugim zaradi 

zdravstvenih težav ni mogoče zagotoviti dovolj kvalitetnega življenja v domačem okolju in so 

se prisiljeni preseliti v oskrbo in bivanje v domove starejših občanov (Kogoj, 2004). 

Kot del institucionalnega omrežja socialne opore je zelo pomembno institucionalno varstvo 

starostnikov, saj jim nudi pomembno oporo pri zadovoljevanju njihovih potreb in jim s tem 

ohranja določeno stopnjo kakovosti življenja. Zato v nadaljevanju analiziramo in 

predstavljamo značilnosti institucionalnega varstva. 

 

2.5.2 Kakovost življenja starejših v institucionalnem varstvu (domovi za starejše) 

 

Glede na aktualno dogajanje na področju institucionalnega varstva starejših je moč 

pričakovati, da bo življenje starejših tudi v prihodnje v veliki meri odvisno od institucij. Na 

področju skrbi za starejše ima medicina vodilno vlogo, saj imajo slednji po navadi številne in 

različne zdravstvene težave.  

Kljub temu da se življenje in odnos ljudi do  institucij, ki nudijo oskrbo starejšim (npr. 

domovi za starejše), spreminjata, se prisotnost teh institucij v moderni družbi nadaljuje. Način 

življenja starejših v domovih za ostarele se je skozi zgodovino spreminjal, še v preteklosti so 
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slednji nudili zgolj prostor, da preživijo čas starosti, s sodobnim upokojitvenim sistemom in 

podaljšanjem starostne dobe pa so domovi za ostarele postali še kaj več. Domovi za ostarele 

dobivajo finančna sredstva iz pokojnin posameznikov in so samo eden izmed možnih načinov 

življenja v starosti. Ker se starostniki sami financirajo, imajo zato tudi več pravic in lahko 

zahtevajo boljše pogoje oskrbe, kot so jo imeli starostniki v špitalih ali hiralnicah, ki smo jih 

predstavili v prejšnjem poglavju. Z razvojem institucionalnega varstva se je družbeni status 

starejših dvignil in  starejši so v družbi dobili tudi svoje legitimno institucionalno mesto  

(Mali, 2008).  

Kljub dvigu standarda življenja v domih za starejše pa imajo take institucije lahko tudi 

določene negativne vidike, ki se kažejo v oddaljenosti posameznikov, bivajočih v teh 

institucijah, od družbenega dogajanja, mest, življenjskih središč, odmaknjenosti iz družbe, 

pomanjkanju družbe sovrstnikov itd. Ko govorimo o kvaliteti življenja starejših, se nikakor ne 

smemo omejiti samo na materialni položaj in težave, saj so za kakovostno starost zelo 

pomembni tudi drugi nematerialni vidiki, kot na primer ustrezni medčloveški odnosi, zdravi 

in kakovostni čustveni odnosi itd. Več napora je potrebno vložiti tudi v odpravo predsodkov 

glede staranja in marginaliziranosti starejših. Z ustreznimi ukrepi je potrebno starost narediti 

prijaznejšo za starejše in manj obremenilno za mlajše oz. tiste, ki bodo za starejše skrbeli 

(Javornik et al., 2006). 

V starosti je ena izmed pogostejših težav, ki poveča nebogljenost, prav izguba možnosti 

izbire. V kolikor želimo dvigniti stopnjo kakovosti življenja starejših v domu, si moramo 

prizadevati, da se v čim večji meri spodbuja njihovo samostojnost, svobodo izbiranja, osebno 

identiteto in interakcijo z ostalimi. Velik vpliv na ohranjanje ustrezne kakovosti domskega 

življenja ima spodbujanje samoiniciativnosti pri starejših in prizadevanje osebja, da se v 

največji možni meri ohrani način življenja starostnika, ki ga je imel pred tem obdobjem, saj 

slednje precej vpliva na zadovoljevanje njihovih individualnih potreb, kar jim vliva občutek 

samostojnosti (Mali, 2004).   

Poleg tega je bistvenega pomena za ustrezno kakovost življenja v domu, da starejši ohranijo 

določeno stopnjo avtonomnosti in samoaktualizacije in se počutijo kot doma (Robichaud et al. 

2006, 245). Za uspešno sobivanje v domu za ostarele je zelo pomemben občutek 

samostojnosti in možnosti, da ima posameznik nadzor nad lastnim življenjem. Navedeni 

značilnosti sta pomemben pokazatelj dobrega počutja, ki hkrati tudi pripomoreta k 

premagovanju stresnih situacij stanovalcev doma za starejše občane. 
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Nolan je mnenja, da je za kakovostno bivanje in sobivanje v domu starejših občanov, 

pomemben dejavnik zadovoljitev šestih občutkov (glej tabelo 2.3), to so: varnost, stalnost, 

pripadnost, smisel, občutek izpolnitve in občutek pomembnosti (Nolan et al., 2006).  

Tabela 2.3: Šest občutkov 

Občutek varnosti - varno počutje, brez nelagodja, bolečine in nevarnosti 

Občutek stalnosti - da lahko uporabijo pridobljeno znanje za kontekstualizacijo 

sedanjosti in prihodnosti 

Občutek pripadnosti - možnost sooblikovanja pomembnejših odnosov in občutek 

zaželenosti in pripadnosti skupini 

Smisel - vključenost v namenske dejavnosti in možnost uresničevanja 

ciljev 

Občutek izpolnitve - možnost izpolnitve pomembnejših ciljev 

Občutek 

pomembnosti 

- počutiti se morajo priznane in cenjene ter kot oseba pomembne 

Vir: Nolan et al., 2006, 22 

Univerza v Minnesoti v svoji raziskavi z naslovom Improving quality of life in nursing homes 

(Shippee, Kane, Smith, 2014) ugotavlja, da v domovih za ostarele varovanci v povprečju 

aktivno preživijo  približno 20 minut na dan z osebjem, vendar je kljub temu pomembno, da 

osebje posveča pozornost varovancu ter da se med njimi vzpostavi odnos zaupanja in 

prijateljstva (povezanosti).  

Tudi raziskava Kvaliteta življenja in zadovoljstvo stanovalcev in zaposlenih v domu starejših 

občanov, ki jo je opravil Mali (2004), kaže, da je stopnja zadovoljstva z življenjem v domu za 

starejše velikokrat povezana s stopnjo zasebnosti, ki jo imajo posamezniki v domu. Prav tako 

je zelo pomembno, da varovanci doma zaupajo zaposlenim, predpogoj česar pa je, da 

zaposleni v domu svoje delo opravljajo z veseljem oziroma v to vključijo tudi del sebe.  

Kvaliteto življenja v domovih za starejše lahko opredelimo tudi kot stopnjo, do katere se 

spodbujajo osebna identiteta, svoboda izbiranja in interakcija z drugimi. Koncept kvalitete 

življenja v domovih za starejše pa lahko opredelimo s  posegi in ravnanjem strokovnega in 

parastrokovnega osebja, fizičnim okoljem, ustrezno prehrano in kakovostnim odnosom med 

domom in občino (Glass v Hojnik-Zupanc, 1994, 3). 
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Kakovost življenja v domovih za starejše je v povezavi s prioritetami posameznikov, 

njihovimi pričakovanji in zadovoljstvom, glede ponudbe in oskrbe doma. Prioriteta jim je 

tako kakovostna oskrba, občutek, da jih osebje sprejema, da so ustrezno informirani o svojem 

zdravstvenem stanju in da imajo možnost rednih stikov s sorodniki. Tudi sistem odnosov v 

domu, ki je večslojen, pomembno vpliva na kakovost življenja starostnikov. Zajema pa 

različne relacije, tj. odnose med strokovnim osebjem in stanovalci, med zaposlenimi in 

sorodniki ter med stanovalci in svojci. Kakovosten sistem odnosov je zelo pomemben pri 

zagotavljanju ustrezne kakovosti dela strokovnega osebja v domu in vzdrževanju zadovoljstva 

na vseh stopnjah sistema (Mali, 2004).  

V nadaljevanju predstavljamo Dom starejših občanov Črnomelj, v katerem smo opravili tudi 

intervjuje za potrebe te raziskave. 

 

2.5.3 Predstavitev Doma starejših občanov Črnomelj 

 

Dom starejših občanov Črnomelj se nahaja na desni strani, gledano iz smeri Novega mesta. V 

bližini se nahajajo stanovanjski bloki in naselje, ki se imenuje Čardak. Stanovalci doma imajo 

vse potrebne institucije (trgovine, pošto, zdravstveni dom, avtobusno in železniško postajo, 

lekarno ipd.) v bližini doma.  

Javni zavod Dom starejših občanov Črnomelj je bil ustanovljen zaradi potreb po zagotavljanju 

socialnovarstvenih in zdravstvenih uslug tako starejši populaciji kakor tudi posameznikom iz 

mlajše generacije, ki zaradi svojih zdravstvenih omejitev niso sposobni delati. Slednji 

največkrat potrebujejo omenjeno pomoč že pri opravljanju življenjskih funkcij.  

Delovanje zavoda je zastavljeno tudi širše, v smislu priprave okolja na kvalitetno starost, 

opravljanja določenih storitev na domu varovancev, kakor tudi izvajanja drugih storitev, ki so 

potrebne zaradi zadovoljevanja potreb in želja starejše populacije po medgeneracijskem 

sožitju. 

Aktivnost doma je ciljno usmerjena v najbolj občutljive in ranljive varovance, ki so 

največkrat popolnoma odvisni od strokovnega osebja doma. Navedeni imajo potrebo po 

prejemanju storitev, ki spadajo v najkvalitetnejši nivo oskrbe, s prisotnostjo najvišjih 
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moralnih in etičnih standardov ravnanja zaposlenih v razmerju do oskrbovancev. Direktorica 

doma pravi, da je temeljna lastnost njihovega delovanja »k odjemalcu usmerjen sistem«.  

Dom starejših občanov Črnomelj je pričel z delovanjem 1. 3. 1988, ko so se vanj vselili prvi 

varovanci. Zgrajen je bil na pobudo občanov občine Črnomelj. 

Dom je institucija, ki ima status pravne osebe in za svoje obveznosti iz poslovanja odgovarja 

z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Temeljno vodilo navedene institucije je, da vsi 

zaposleni, kakor tudi zunanji sodelavci in njihovi poslovni partnerji, dosledno opravljajo 

naložene naloge ter s tem pozitivno prispevajo k uspešnemu poslovanju z namenom, da bodo 

največ koristi od tega imeli prav njihovi varovanci.  

Ob sami otvoritvi doma je imel slednji na voljo 187 postelj, zaradi povpraševanja in 

konstantne potrebe po tovrstnih storitvah dom danes premore 195 postelj.  Standard kvalitete 

bivanja se bo v naslednjih letih še zvišal, saj je želja in usmeritev ustanoviteljice doma, občine 

Črnomelj, da po letu 2021 zagotavlja bivanje svojim varovancem izključno v enoposteljnih in 

dvoposteljnih sobah. Z navedeno poslovno potezo se bo kakovost storitev, kot rečeno, 

dvignila še na višjo raven.  

Osnovna dejavnost doma obsega: 

- institucionalno varstvo starejših oseb 

- zdravstveno nego in rehabilitacijo 

- drugo osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno dejavnost, skladno z naravo 

dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe 

- pomoč posamezniku in družini na domu 

- socialni servis 

Dodatna dejavnost obsega: 

- sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki za izvajanje določenih 

oblik pomoči starejšim ljudem zunaj doma, izvajanje prehrane in zdravstvene nege ter 

drugih pomoči na domu 

- prodaja izdelkov, ki so jih v okviru delovne terapije naredili stanovalci in delavci 

doma 

- opravljanje gostinskih storitev 

 

Celotno funkcioniranje in poslovanje navedene institucije je skladno z delovanjem sistema 

kakovosti, s standardom ISO 9001:2008. Slednje zagotavlja lažje doseganje pričakovanih 
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poslovnih rezultatov, njihovim varovancem pa najvišji nivo kakovosti storitev, saj je s tem 

prisotno vodenje kakovosti po evropskih normativih. Za zaposlene to pomeni ustrezno 

delovno okolje, ki jim omogoča osebnostno rast in poklicni razvoj, za ustanovitelja je to 

potrditev o pravilnosti odločitve o ustanovitvi te institucije, poslovnim partnerjem 

zagotavljanje korektnega in stabilnega poslovnega odnosa, občina Črnomelj ter lokalna 

skupnost pa sta s tem pridobili nosilca kvalitetne in organizirane oskrbe za ljudi v tretjem 

življenjskem obdobju. 

 

Po mnenju direktorice doma bo slednji na omenjeni način s svojim delovanjem omogočal 

stabilno in varno prihodnost svojim varovancem 

(Valerija Lekić Poljšak, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj, 2008).  

 

 

Simbol doma 

 

Simbol doma prikazuje kvalitetno celoto, kar je potrebno gledati v širšem smislu. Ne gre zgolj 

za likovno dojemanje teh dveh simbolov, to sta ptica in sonce. Gre za ponazoritev smisla 

življenja, sožitja sonca in ptice. 

Sonce kot vir življenja ponazarja toploto, svetlobo, luč, ptica pa simbolično ponazarja 

svobodo, radoživost, energijo – varovance doma. Popolnoma jasno je, da brez sonca tudi 

življenja ni, čemu je torej namenjeno sonce, če ni življenja. Potrebno je namreč oboje. 

Varovanci Doma starejših občanov Črnomelj si zaslužijo polno, radoživo in vitalno življenje. 

Prijeten dom ponazarja sonce, slednji mora zagotavljati svojim varovancem toplino, svetlobo 

in prijazno bivanje. Poslanstvo doma ni smiselno, če v njem ne bodo nastanjeni veseli in 

zadovoljni varovanci. Slednji potrebujejo prijeten dom, v katerem bodo zanje znali kvalitetno 

poskrbeti.  

Navedena simbolika ponazarja temeljno poslanstvo doma. Samo z upoštevanjem slednjega pa 

bo dom upravičil svoj namen in obstoj, kar bo imelo za posledico zadovoljne varovance doma 

(Dom starejših občanov Črnomelj, 2008). 
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2.5.4 Značilnosti institucionalnega varstva in življenja na svojem domu 

 

Higgins (v Hojnik-Zupanc, 1999, 95–96) trdi, da se življenje starostnikov v institucionalnem 

varstvu v marsičem razlikuje od življenja posameznikov, ki živijo v domačem okolju, kar 

predstavljamo v spodnji tabeli (zaradi večje preglednosti). V tabeli prikazujemo ključne 

razlike in značilnosti življenja starejših v instituciji (dom starejših) in tistih, ki živijo v 

domačem okolju. Razumevanje razlik je pomembno zaradi nadaljnjega raziskovanja kvalitete 

življenja obeh skupin. 

Tabela 2.4: Razlike med življenjem v instituciji in na svojem domu 

Institucija Individualni dom 

Javni prostor, omejevanje zasebnosti Zasebni prostor, lahko tudi nekaj omejitev 

zasebnosti 

Sožitje s tujci, redko individualno Individualno bivanje ali s sorodniki ali 

prijatelji, redko s tujci 

Sožitje s strokovnim osebjem ali 

prostovoljci 

Strokovno osebje lahko obiskuje 

posameznika na domu in mu nudi pomoč, 

vendar ne živi z njim 

Formalni odnosi in pomanjkanje 

intimnosti 

Neformalno in intimno okolje 

 

Zavračanje (nezaželenost) spolnih odnos Spolni odnosi niso omejeni 

Lastništvo ali najem odtujena stanovalcem Lastnik ali najemnik je sam stanovalec 

Razlike v velikosti, lahko so zelo velike 

(glede na fizični prostor in število 

stanovalcev) 

Razlike v velikosti, po navadi majhna 

gospodinjstva 

Omejevanje izbire in osebne svobode Možnost izbire in znatna stopnja svobode 

Odtujenost (prostora, ljudi) 

»Množično« ali skupnostno življenje 

Domačnost (prostora, ljudi) 

Individualna razporeditev obrokov, spanja,  

prostočasnih aktivnosti glede na čas in 

prostor 

  Vir: Hojnik-Zupanc, 1999, 95–96 

Tabela kaže, da imajo starostniki, ki živijo v domu starejših, načeloma bolj omejeno 

zasebnost kot tisti, ki živijo v domačem okolju. V domu za starejše sobivajo s tujci, v 



Mihelič, Robert. 2017. »Življenje ljudi v tretjem življenjskem obdobju.« Magistrska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

44 
 

domačem okolju pa gre največkrat za individualno bivanje ali bivanje s sorodniki ali prijatelji, 

le redko s tujci. V domu je prav tako nujno dobro sožitje in razumevanje s strokovnim 

osebjem in prostovoljci, za domače okolje pa je značilno, da strokovno osebje obišče 

starostnika in mu nudi pomoč, medtem ko z njim ne živi. Za življenje v domu za ostarele so 

značilni tudi bolj formalni odnosi in velikokrat tudi pomanjkanje intimnosti. Tudi spolnost v 

domu je načeloma nezaželena, medtem ko v domačem okolju ni omejitev. Stanovalci v domu 

niso ne lastniki ne najemniki, medtem ko so v domačem okolju eno ali drugo. V domu so 

lahko razlike v velikosti glede na število prebivalcev in fizični prostor zelo velike, v domačem 

okolju gre po navadi za manjša gospodinjstva. 

Tudi glede izbire in osebne svobode so stanovalci v domu omejeni, v domačem okolju sta 

možnost izbire in stopnja svobode bistveno večji. V domu je prisoten občutek odtujenosti 

glede prostora in ljudi, v domačem okolju se po pričakovanju starostnik počuti bolj domače. 

V domu je življenje skupnostno in podvrženo rutini, v domačem okolju pa so  aktivnosti 

prepuščene individualni izbiri posameznika. 

Kljub navedenim razlikam pa je življenje v domovih za starejše lahko bolj dinamično in 

organizirano kot življenje doma. Stanovalci imajo na voljo številne dejavnosti, od igranja šaha 

in podobnih družabnih iger do udeležbe na različnih kulturnih dogodkih. Kar povečuje paleto 

izbire aktivnega preživljanja prostega časa. 

V tem poglavju smo skozi teoretični vidik spoznali razlike v načinu in kakovosti življenja v 

domu za starejše v primerjavi s tistimi, ki živijo na svojem domu. Navedena teoretična 

spoznanja smo želeli preveriti tudi v praksi, zato smo opravili lastno raziskavo, ki jo 

podrobneje predstavljamo v sledečem poglavju. 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev področja raziskovanja in oris problema 

 

V magistrski nalogi smo proučevali in primerjali kakovost življenja starejših, ki živijo v 

institucionalnem varstvu (dom starejših občanov) in tistih, ki živijo na svojem domu. Domovi 

za starejše so ustanove, ki mnogim starejšim nudijo ustrezen prostor za bivanje in primerno 

zdravstveno in drugo potrebno oskrbo. Število starejših v Sloveniji se povečuje, kar pa seveda 
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pomeni, da se povečuje število tistih, ki potrebujejo popolno ali vsaj delno oskrbo. Za slednjo 

pri številnih starostnikih poskrbi ustrezno strokovno usposobljeno osebje v domovih za 

starejše. Kakovosti življenja starejših ne moremo opredeljevati in raziskovati samo v okviru 

življenja v institucionalnem varstvu, saj je popolnoma jasno, da mnogi starejši živijo tudi v 

domačem okolju. Zato v magistrski nalogi preučujemo načine in kakovost življenja obeh 

skupin starostnikov. V ta namen smo izvedli intervjuje s posamezniki obeh skupin, na podlagi 

česar smo prišli do spoznanja, da kakovost življenja starejših najbolj opredeljujejo sledeči 

kazalniki: 

- splošno počutje in zadovoljstvo z življenjem 

- medosebni odnosi 

- delo in prosti čas 

- smisel življenja 

- predaja izkušenj 

- potrebe 

- življenjski prostor 

- svoboda in neodvisnost 

- dohodek in  

- zdravstveno stanje 

Navedeni kazalniki so nam služili kot temelj oz. vodilo pri opravljanju intervjujev skupine »I« 

(posamezniki, ki živijo v domu starejših) in skupine »II« (posamezniki, ki živijo v domačem 

okolju). 

 

3.2 Uporabljena metodologija 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo preučevali primarne vire, ki so nam služili kot  

podlaga za zasnovo empiričnega dela in izvedbo raziskave. Empirični del smo razvili na 

osnovi kvalitativnega raziskovanja, s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Za navedeno 

metodo raziskovanja smo se odločili zato, ker nudi možnost poglobljenega poznavanja 

doživljanja in občutkov specifičnih skupin posameznikov, ki so v družbi velikokrat preslišane 

ali pa so njihova stališča in način življenja napačno interpretirane (Ragin, 2007, 99), kamor 

nedvomno spadajo tudi starejši. Intervjujev smo se poslužili tudi zato, ker nam nudijo 
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določeno stopnjo fleksibilnosti v razmerju do intervjuvanca. Izhajali smo iz osnovnega nabora 

vprašanj, katerih vrstni red smo prilagajali glede na odgovore intervjuvancev, pri čemer smo 

po potrebi zastavljali tudi podvprašanja, kar polstrukturirani intervjuji dovoljujejo. Med 

intervjuji smo se kot spraševalec umaknili v ozadje, s tem pa dali možnost intervjuvancu, da 

neovirano pripoveduje. Hkrati smo opazovali njegovo mimiko telesa in ostale vidike 

neverbalne komunikacije in jih vključili v interpretacijo odgovorov (Mesec, 1998). 

Postopek kvalitativne analize smo opravili na podlagi šestih korakov (po Mesec, 1998, 103–

104): 

1.) urejanje gradiva 

2.) določitev enot kodiranja 

3.) odprto kodiranje 

4.) izbor in definiranje pomembnih pojmov in kategorij 

5.) odnosno kodiranje in 

6.) oblikovanje končne teoretične formulacije 

Pri samem postopku intervjuja smo si odgovore zapisovali in jih nato prepisali 

(transkriptirali), nato smo intervjuje uredili v tabelo s kodami (v desnem stolpcu) ter 

ustreznimi kategorijami. Določili smo enote kodiranja, ki so bile ločene od drugega besedila, 

in nadaljevali z odprtim kodiranjem, kjer smo ustrezno razvrstili podatke. Posameznim 

enotam smo pripisali pojme in jih nato združili v kategorije. Pri določitvi pojmov smo izhajali 

iz tehnike neposrednega poimenovanja, iskanja sinonimov in oddaljenih asociacij. V 

zaključnem delu pa smo opravili še odnosno kodiranje in oblikovali teorijo (Mesec, 1998). 

 

3.3 Opis vzorca in potek raziskave 

 

Ciljna populacija raziskovanja so bili starejši od 65 let, ki živijo v Domu starejših občanov 

Črnomelj  (skupina »I« – institucionalno varstvo) in tisti, ki živijo doma v domačem okolju – 

skupina »II«. Skupaj so bile intervjuvane štiri osebe, starejše od 65 let, dve osebi moškega in 

dve osebi ženskega spola. Postopek pridobivanja respondentov za intervjuje pa je predstavljen 

v nadaljevanju. 
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Skupina »I« – institucionalno varstvo 

Poklical sem direktorico Doma starejših občanov Črnomelj, s katero sem se dogovoril za 

osebno srečanje, kjer sem ji na kratko predstavil predmet raziskovanja in jo prosil za 

sodelovanje. Privolila je v sodelovanje in mi tudi nudila osebno pomoč pri iskanju 

oskrbovancev (enot raziskovanja), ki bi bili psihično in fizično sposobni aktivno sodelovati v 

intervjuju. Varovancema (oseba »A« in oseba »B«) sem nato predstavil namen raziskovanja 

in ju povprašal, ali želita sodelovati. Prav tako sem jima zagotovil, da njuna identiteta ostane 

anonimna. Opravil sem polstrukturirane intervjuje, vprašanja in odgovori so razvidni iz 

kodirne tabele (glej prilogo 1 – skupina »I« – institucionalno varstvo).  

 

Skupina »II« – življenje v domačem okolju, izven institucionalnega varstva 

Na podlagi znanstva sem se dogovoril še za srečanje pri dveh starejših občanih, ki živita doma 

na svojem domu (oseba »A« in oseba »B). Seznanil sem ju, da bo njuna identiteta ostala 

prikrita.  

 

3.4 Analiza pridobljenih informacij raziskave 

 

Podatke smo analizirali po posameznih sklopih, glede na indikatorje kakovosti življenja, 

posebej za skupino »I« (tisti, ki bivajo v institucionalnem varstvu) in posebej za skupino »II« 

(tisti, ki bivajo na svojem domu), v nadaljevanju skupina »I« in skupina »II«. 

 

Splošno počutje in zadovoljstvo z življenjem 

 

Skupina »I« 

V prvem sklopu vprašanj nas je zanimalo splošno počutje in zadovoljstvo z življenjem. 

Intervjuvanca skupine »I« sta zadovoljna z življenjem v institucionalnem varstvu oziroma sta 

se s takšnim načinom življenja sprijaznila in menita, da je tako zanju najbolje:  
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»Na začetku sem se težko sprijaznila s tem, da sem v domu, bilo me je strah, kako bo. Sedaj 

sem dojela, da mi tukaj nič ne manjka in da je to zame najboljša opcija. Zadovoljna sem s 

kvaliteto življenja tukaj in s prijaznostjo osebja.« (Oseba A)  

»Navajen sem na določen red in prav to me tukaj najbolj osrečuje. Načeloma ne bi nič 

spreminjal.« (Oseba B) 

Navedeni izjavi intervjuvancev sta v skladu s teoretičnimi dognanji, da je za ustrezno 

kakovost življenja v domu pomembno, da starejši ohranijo določeno stopnjo avtonomnosti in 

samoaktualizacije, skratka počutiti se morajo kot doma (Robichaud et al., 2006, 245).  

Ugotovitve lahko povežemo tudi z izsledki raziskave Malijeve (2004) z naslovom Kvaliteta 

življenja in zadovoljstvo stanovalcev in zaposlenih v domu starejših občanov, kjer meni, da je 

zelo pomembno, da varovanci doma zaupajo zaposlenim, predpogoj česar pa je, da zaposleni 

v domu svoje delo opravljajo z veseljem oziroma v to vključijo tudi del sebe. 

Tudi Univerza v Minnesoti (University of Minnesota) v svoji raziskavi z naslovom Improving 

quality of life in nursing homes (Shippee, Kane, Smith, 2014) ugotavlja, da v domovih za 

ostarele varovanci v povprečju aktivno preživijo  približno 20 minut na dan z osebjem, vendar 

je kljub temu pomembno, da osebje posveča pozornost varovancu ter da se med njimi 

vzpostavi odnos zaupanja in prijateljstva (povezanosti).  

 

Skupina »II« 

Tudi intervjuvanca skupine »II«, ki živita v domačem okolju, sta zadovoljna s svojim 

življenjem in se dobro počutita: 

»Sem aktiven, opravilno sposoben in zdrav, zato sem zadovoljen; znam se zaposliti in si 

krajšati čas.« (Oseba A) 

»Sreča ni nekaj, kar bi kupili pri 'najboljšem sosedu'. Vsak dan se je potrebno zahvaliti za 

zdravje, za mir, za slogo v zakonu, za … Sicer me pa najbolj osrečuje dobra knjiga in možev 

smisel za humor.« (Oseba B) 

Izsledki intervjujev sovpadajo s trditvami Ramovša (2014), ki meni, da je za kakovostno 

starost in zadovoljno življenje pomembno sprejemanje lastnih let in samega sebe ter 

prilagoditi se na novonastale razmere. 
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Tudi Terseglav (2007) je mnenja, da je pomembno, da človek čim dlje ostane psihofizično 

aktiven, da razvija duhovnost ter da ohranja zdrave čustvene odnose.  

 

Medosebni odnosi 

 

Skupina »I« 

Medosebne odnose imajo varovanci Doma starejših občanov Črnomelj dobro razvite tako 

znotraj institucije kakor tudi iz zunanjega okolja, na kar nakazujeta spodnja odgovora:  

»Kot rečeno, s svojim sostanovalcem sem v prijateljskem odnosu, tudi z ostalimi v domu se 

kar dobro razumemo. Tudi z nekaterimi sorodniki izven doma smo prijatelji.« (Oseba A) 

»V domu imam dva prijatelja in dve prijateljici. Tudi izven doma imam kar nekaj prijateljev, 

kateri me tudi obiščejo.« (Oseba B) 

Tudi (Turk, 2005) poudarja, da je za kakovostno življenje v poznejših letih pomembno imeti 

nekoga, s katerim smo v prijateljskem odnosu in se dobro razumemo. 

 

Skupina »II« 

Intervjuvanca, ki živita na svojem domu, imata slabše razvite medosebne odnose, saj imata 

malo pravih prijateljev, večinoma so to znanci, kar je razvidno tudi iz njunih odgovorov: 

»Pravih prijateljev je težko imeti zdaj, ko sem upokojen. Občasno nekatere videvam, ki so pa 

bolj znanci kot pravi prijatelji.« (Oseba A) 

»Malo prijateljev imam, vendar kar nekaj 'dobrih znancev'. Srečujemo se dvakrat tedensko na 

vaji pevskega zbora.« (Oseba B) 

Izsledki intervjujev sovpadajo z ugotovitvami, ki jih navajata (Kump in Krašovec-Jelenc, 

2009), ki pravita, da se z umikom starostnika iz družbe širina njegovega socialnega omrežja 

zoža, kar pomeni, da se število prijateljev zmanjša. Zato je pomembno, da ima starostnik 

ustrezno razvito družinsko omrežje oz. omrežje v socialnem okolju, v katerem biva (dobri 

medsosedski odnosi). 
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Tudi Hlebec in drugi (2010) poudarjajo, da se pogostost stikov starejših s člani svojega 

omrežja  z leti zmanjšuje, kar posledično pomeni manj prijateljev in znancev. 

Kvalitetni medosebni odnosi so v vzročni povezavi s številom prijateljev in znancev, ki so del 

t. i. osebnega socialnega omrežja. Izsledke intervjujev lahko povežemo s trditvami Kavčiča 

(2011, 29), ki pravi: ”Osebna omrežja lahko razumemo kot kanale, skozi katere posamezniki 

izmenjujejo socialno oporo. Zaradi vloge, ki jo imajo osebna omrežja pri prenosu socialne 

opore, jih imenujemo tudi omrežja socialne opore, dejansko gre za tisti najpomembnejši del 

osebnega omrežja, ki nudi podporo posamezniku, kadar je ta potrebuje”. 

 

Delo, prosti čas 

 

Skupina »I« 

Na področju preživljanja prostega časa imajo varovanci Doma starejših občanov Črnomelj 

dokaj utečen urnik dejavnosti. 

»Tukaj je utečen urnik, kot v vojski (smeh). Zjutraj je ob 7. uri vstajanje, sledi zajtrk ob 7.30, 

sledijo različne dejavnosti; družabne igre, zlaganje perila…, sledi manjša malica, pa spet 

različne dejavnosti, kosilo …« (Oseba A) 

»Zjutraj se zbudimo med 6. in 7. uro. Načeloma nas ob 6.30 prebudi osebje. Ob 8. uri imamo 

zajtrk, potem je ob 9. uri manjša malica, sledi telovadba. Tedensko me obiščejo predstavniki 

društva »OZARA« (društvo kakovosti življenja). Skupaj z njimi se sprehajam, družim, se 

pogovarjamo, imamo prijateljski odnos. Sledi kosilo, razne družabne dejavnosti, večerja in 

počitek.« (Oseba B) 

Kar zadeva svobodo, varovanci institucionalnega varstva nimajo prostih izhodov oziroma ne 

morejo zapustiti doma, ne da bi o tem obvestili zaposlene, lahko pa zapustijo dom v 

spremstvu zaposlenih. Dom na splošno zapuščajo zelo poredko, občasno odidejo na obisk k 

svoji družini. Slednje nakazuje na redke izhode iz doma ostarelih in manjšo svobodo, kar je 

tudi razumljivo zaradi varnostnih razlogov (npr. da se ne bi izgubili, da se jim ne bi kaj 

zgodilo itd.). Potrebno je namreč poudariti, da so navedene starejše osebe v dom največkrat 

prišle prav zaradi tega, ker niso bile sposobne več skrbeti zase. Dom kot institucija pa je s tem  

sprejela tudi odgovornost za njihovo varnost in dobro počutje.  
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Izsledki intervjujev kažejo, da živijo starostniki v domovih za starejše dokaj urejeno in 

utečeno življenje. Podobnega mnenja je tudi Mali (2008), saj ugotavlja, da današnji domovi 

za starejše nudijo slednjim dokaj kakovostno oskrbo, še v preteklosti pa so nudili zgolj prostor 

do njihove smrti. 

Skupina »II« 

Intervjuvanca, ki živita na svojem domu, imata precej dejavnosti, ki časovno niso natančno 

predvidene in določene, prav tako nimajo točno določenega redosleda: 

»Jutranja kratka vadba, obvezen vsakodneven pohod na cca 30 minut oddaljen hrib, pregled 

e-pošte, potrebna domača opravila na vrtu, v gozdu, branje, delo v zvezi z esperantom, 

gledanje zanimivejših oddaj na TV, redno reševanje križank.« (Oseba A) 

»Zjutraj malo potelovadim, nahranim muce, pripravim skledo solate za zajtrk, pozneje grem 

malo za računalnik, vmes (ko sem sama) meditiram, delam na vrtu ali grem po opravkih, 

skuham kosilo, perem, likam, čistim … normalna gospodinjska opravila … Proti večeru rada 

berem in zvečer  sedem k televiziji za kakšno uro.« (Oseba B) 

Oba živita dokaj aktivno življenje in kvalitetno preživljata prosti čas, kar je rezultat tudi 

dobrega zdravstvenega stanja. Njun način in dinamičnost življenja dokazujeta, da določeni 

stereotipi, ki so prisotni v današnji družbi o starosti in starostnikih, ne držijo (po Hvalič-

Touzery, 2003, 53–56). Ti zajemajo: 

- v starosti oslabijo telesne funkcije, pogoste so bolezni 

- staranje je bolezen 

- nekoristnost starih ljudi 

- izguba spomina je neizogibna, tudi demenca 

- starost se izenačuje z onemoglostjo in nesamostojnostjo 

- neizogibna odvisnost od drugih in potreba po institucionalizaciji 

- upad zainteresiranosti in sposobnosti za spolnost v starosti 

- stari ljudje so vsi enaki 

Menimo, da je njihov način življenja tudi primeren odgovor na vprašanje, ki si ga zastavlja 

Rus (2008) v smislu, kako spremeniti negativne stereotipe doživljanja starosti in starostnikov, 

ki so prisotni v sodobni družbi. Torej, potrebno je biti aktiven, se pri tem zabavati in skrbeti 

za svoje zdravje. 
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Smisel življenja 

 

Skupina »I« 

Prva skupina meni, da je smisel življenja v zapuščini za naslednike in v kvalitetnem 

preživljanju vsakega trenutka življenja, na kar kažeta tudi spodnji izjavi:  

»Da si nekaj ustvaril in da to lahko zapustiš svojim otrokom.« (Oseba A) 

 »Zame je pomemben vsak trenutek in v vsakem trenutku uživam posebej.« (Oseba B) 

 

Skupina »II« 

Intervjuvanca skupine »II« menita, da je smisel življenja v proaktivnosti na področjih, ki jih 

veselijo in v odnosih z njim dragimi ljudmi, kar nakazujeta naslednja odgovora:  

»Biti proaktiven na področjih, ki jih obvladaš in te »napolnijo«, bogatijo (moja teza, ki 

pomeni majhno priredbo Kardeljeve misli: »Človek velja toliko, kolikor je dal generacijam 

svojega časa).« (Oseba A) 

»Pri mojih letih  je smisel življenja, da si zdrav in obkrožen z ljudmi, ki te cenijo in imajo 

radi.« (Oseba B) 

Izsledki intervjujev kažejo, da se intervjuvanci zavedajo pomena smisla doživljanja starosti, 

kar se ujema tudi z ugotovitvami Ramovša (2003), ki opisuje tri sklope višje pozicioniranih 

potreb starejših, med katere spada tudi potreba po doživljanju smisla starosti. Ramovš pa je 

hkrati tudi mnenja, da starostniki, ki ne najdejo oziroma ne doživljajo smiselno svojega 

življenja in starosti, pogosto padejo v t. i. eksistencialni vakuum, začnejo doživljati praznino. 

Tudi Grün (2010) je podobnega mnenja, saj razmišljanje o starosti povezuje s smislom 

življenja. Tako lahko trdimo, da če posamezniki želijo smiselno in polno doživljati svojo 

starost, je pomembno, da se zavedajo pomena in smisla svojega življenja. Namreč tisti, ki 

živijo svoje življenje polno, bodo tudi na stara leta živeli kvalitetno življenje in bodo svojo 

starost doživljali kot nekaj smiselnega.  
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Predaja izkušenj 

 

Skupina »I«  

Intervjuvanca skupine »I« sta glede predaje svojih izkušenj povedala, da ne želita vplivati na 

novodobne generacije, ki imajo po njunem mnenju svoj način razmišljanja in način življenja, 

kljub temu pa rada ponudita nasvet in se ob tem počutita koristne. Slednje nakazujeta tudi 

odgovora: 

 »Novodobne generacije gredo precej svojo pot in imajo tudi svoj način razmišljanja, tako da 

v glavnem ne želim vplivati na njih. Mi pa seveda godi, če jim (otrokom, vnukom) lahko kdaj 

nudim pameten nasvet, saj se potem počutim koristnega.« (Oseba A) 

»Rada prenašam svoje kuharske izkušnje in znanje predvsem na prijatelje, drugim pa 

načeloma ne delim nasvetov.« (Oseba B) 

 

 Skupina »II« 

Tudi intervjuvanca skupine »II« rada predajata znanje in izkušnje, kar vidimo iz odgovorov:  

»Mislim, da sem dal koristen nasvet predvsem starejšemu sinu in vnukinji, pa tudi ženini 

družini, vsakokrat ko so me prosili.« (Oseba A) 

»Da, svoje znanje rada delim. To so pogovori, pa kako se čevelj zaveže in kako se napravi 

izvrstna marmelada in take prav vsakdanje reči, ki bogatijo naš odnos.« (Oseba B) 

Odgovori  kažejo na to, kako pomembno je, da imajo starejši možnost svoje znanje in 

izkušnje prenesti na mlajšo generacijo. Zavedajo se tudi, kako pomembno je, da pri tem niso 

vsiljivi in da je najbolje, ko jih mlajši sami povprašajo za kakšen nasvet.   

Slednje sovpada tudi s tem, kar trdi Turk (2005), ko poudarja, kako pomembno je, da ima 

starostnik možnost prenesti svoje znanje in izkušnje, ki si jih je pridobil tekom življenja, na 

mlajšo generacijo, saj se tako počuti koristnega. 
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Potrebe 

 

Skupina »I« 

Intervjuvanca, ki bivata v institucionalnem varstvu, menita, da v domu zaposleni poskrbijo za 

vse njihove potrebe. Zadovoljna sta s hrano, s pomočjo pri osebni higieni in oskrbi na 

splošno, na slednje nakazujeta naslednja odgovora varovancev:  

»Hrana je pestra. Tukaj imam vse, kar potrebujem, nimam dodatnih želja.« (Oseba A) 

»Nimam kaj pripomnit. Zelo sem zadovoljen z oskrbo, hrano, prijaznostjo osebja in vodstva. 

Razumemo se odlično.« (Oseba B) 

 

Skupina »II« 

Intervjuvanca skupine »II«, ki bivata doma na svojem domu, sama skrbita zase in drug za 

drugega ter sama poskrbita za svoje potrebe. Slednje vidimo iz odgovorov:  

»Zaenkrat skrbim sam zase oz. si pri tem z ženo vzajemno pomagava.« (Oseba A) 

»K sreči sem zdrava in pri močeh. Kuhanje mi ne predstavlja nobene težave. Skrbim za moža, 

on pa zame.« (Oseba B) 

Vsebina intervjujev se ujema z ugotovitvami Walkerja (2005), da starostnik lažje živi 

kvalitetno starost, v kolikor je ohranil ustrezno stopnjo funkcionalne sposobnosti ter dobro 

zdravstveno stanje. Slednje mu tudi omogoča, da lahko kvalitetno zadovolji svoje potrebe.  

Obenem pa ugotavljamo, da je dobro poskrbljeno tudi za zadovoljevanje potreb tistih, ki so v 

domovih za starejše. Slednje je precej odvisno od osebne angažiranosti domskega osebja in 

njihove povezanosti z varovanci. 
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Življenjski prostor 

 

Skupina »I« 

Intervjuvanca v institucionalnem varstvu menita, da bi raje živela doma s svojo družino ali 

partnerjem, vendar to ni možno zaradi zdravstvenega stanja, kar vidimo iz naslednjih 

odgovorov: 

»Mi tukaj kar odgovarja, saj mislim, da zaradi zdravstvenih težav ne bi mogla več sama živeti 

na svojem domu. Tukaj pa imam kompletno oskrbo.« (Oseba A) 

 »Če bi bila možnost, bi seveda rajši bil doma s svojo familijo,  vendar vem, da to zaradi 

zdravstvenih razlogov ni mogoče, kajti otroci živijo drugje, žena me pa tudi ne more 

oskrbovati zaradi svojih zdravstvenih težav. Torej je prav, da sem tukaj v domu.« (Oseba B) 

 

Skupina »II« 

Intervjuvanca skupine »II«, ki bivata doma s svojima partnerjema, sta s trenutnim življenjem 

zadovoljna, ko bosta starejša, pa se namerava preseliti v mesto ali k hčerki. 

»Zaenkrat sva zadovoljna s trenutnim bivališčem, bo pa potrebno počasi razmisliti o 

preselitvi v kakšno blokovsko stanovanje. O domu za starejše zaenkrat ne razmišljava, čeprav 

bova v primeru take potrebe sprejela tudi to opcijo.« (Oseba A) 

»Tako kot je, mi je čisto dobro. Tudi za poznejša leta si želim, da bi bila kar se da dolgo 

gibčna in samostojna. Če pa to ne bo mogoče, si želim živeti s katero od hčerk in če se le da – 

ne v domu za ostarele.« (Oseba B) 

Ugotovitve raziskave se ujemajo z ugotovitvami Kogoja (2004), ki pravi, da poznamo 

starostnike, ki so zaradi svoje vitalnosti sposobni kvalitetno živeti na svojem domu. Slednje si 

želijo tudi intervjuvanci (ostati čim dlje v domačem okolju). Na drugi strani so pa tudi taki, ki 

so prisiljeni zamenjati svoj domači življenjski prostor s preselitvijo v institucionalno varstvo –

v domove za starejše. 
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Svoboda in neodvisnost 

 

Skupina »I« 

Intervjuvanca, ki bivata v institucionalnem varstvu, lahko zapustita dom, o čemer pa morata 

obvestiti zaposlene oziroma imata izhode ob spremstvu, kar je razvidno iz njunih odgovorov: 

»Da, imam izhode v spremstvu.« (Oseba A) 

»Izhode imam, kadar želim, samo osebje o tem seznanim.« (Oseba B) 

 

Skupina »II« 

Intervjuvanca skupine »II« pa odhajata od doma, ko sama želita: 

»Ker stanujeva sama, so naši odhodi od doma dokaj neopazni za druge. Največkrat je doma 

vsaj eden od naju; včasih pa odpotujeva k sorodnikom, na grobove, prireditve tudi oba.« 

(Oseba A) 

»Pogosto grem sama od doma. Pogosto gre mož sam od doma. Ampak vselej veva drug za 

drugega, kam sva odšla in kdaj se vrneva.« (Oseba B) 

 

Izsledki intervjujev kažejo, da imajo tisti, ki živijo v domu starejših občanov, nekoliko 

omejeno stopnjo svobode in neodvisnosti v primerjavi s tistimi, ki živijo na svojem domu, 

obvestiti morajo domsko osebje ali pa dom lahko zapustijo zgolj v njihovem spremstvu. 

Slednje je tudi razumljivo, saj je odvisno od njihovega zdravstvenega stanja. Prav tako ne 

smemo zanemariti dejstva, da je dom kot institucija odgovoren za svoje varovance. 

 

Kljub navedenemu pa ocenjujemo, da tudi starejši, ki živijo v omenjeni instituciji, živijo 

polnost življenja in spadajo v tisto skupino starostnikov, kot jih uvršča Kristančičeva (2005), 

ki doživljajo starost kot nekaj smiselnega in pozitivnega. Podobno kot Ramovš (2014) 

ugotavljamo, da je za obe skupini starejših, tistih, ki živijo v domu starejših občanov kot tudi 

tistih, ki živijo v domačem okolju, značilno, da živijo v harmoniji in sožitju z bližnjimi in 

skupnostjo. Strinjamo se tudi, da oboje pozitivno prispeva k doživljanju kvalitete življenja v 

starostnem obdobju.   
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Dohodek 

 

Skupina »I« 

Oba intervjuvanca prejemata pokojnino, ki jo porabita za plačilo bivanja v institucionalnem 

varstvu, kar jima ostane, porabita zase za nakup sadja ali pa dasta svojemu partnerju, ki ima 

nizko pokojnino, to dokazujeta tudi njuni izjavi:  

»Imam penzijo, porabim jo za plačilo doma, če pa kaj ostane, si pa kdaj kupim tudi kakšno 

sadje.« (Oseba A) 

»Porabim ga za plačilo doma, preostanek dam ženi, ker ima ona nizko penzijo.« (Oseba B)      

 

Skupina »II« 

Oba intervjuvanca imata svoje dohodke, ki jih porabita za stroške, ki jih prinaša bivanje, se 

pravi položnice, hrano itd. 

 »Imam svojo pokojnino, ki jo porabim predvsem za plačilo položnic in vračanje posojila.« 

(Oseba A)  

»Prejemam pokojnino. Porabim jo za sprotne stroške (položnice, računi ipd.).« (Oseba B) 

Ugotavljamo, da imajo vsi intervjuvani lasten finančni prihodek (pokojnine). Tisti, ki 

prebivajo v domu, ga večino porabijo za plačilo domske oskrbe, tisti, ki živijo v domačem 

okolju, pa ga večinoma porabijo za plačilo tekočih stroškov, položnic in računov.  

Zaradi navedenih ugotovitev se strinjamo s teoretičnimi stališči Malijeve (2008), ki pravi, da 

so za domove starejših občanov pomemben vir financiranja prav sredstva iz pokojnin njihovih 

varovancev. Slednje jim omogoča, da imajo zagotovljeno ustrezno oskrbo. Zaradi finančne 

suverenosti imajo starejši danes tudi bistveno več pravic, kot so jih imeli v preteklosti (oskrba 

v domu, zdravstveno varstvo ipd.). 

Ne glede na omenjeno smo mnenja, da se je z uvedbo upokojitvenega sistema kvaliteta 

življenja starejših dvignila, povečala se je tudi njihova finančna neodvisnost, ne glede na to, 

ali živijo v institucionalnem varstvu ali doma na svojem domu.  
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Zdravstveno stanje 

 

Skupina »I« 

Oba intervjuvanca, ki bivata v institucionalnem varstvu, imata zdravstvene težave oz. 

kronične bolezni in potrebujeta pomoč pri hranjenju in osebni higieni, kar potrjujeta tudi njuni 

izjavi: 

»Vid mi peša, pa spomin tudi, drugače sem pa kar vredu.« (Oseba A) 

 »Imam sladkorno bolezen, prebolel sem raka, imam tudi zamašitev ožilja.«… »Pri osebni 

negi in hranjenju potrebujem občasno pomoč.« (Oseba B) 

 

Skupina »II« 

Intervjuvanca skupine »II« sta dokaj zdrava in načeloma ne potrebujeta zdravniške oskrbe, 

kar je razvidno iz odgovorov:  

»Sem dokaj zdrav, le občasna kontrola prostate je potrebna. Če ne bo slabše, še umreti ne bo 

treba.« (Oseba A) 

»Imam velikansko srečo, da sem zdrava.« (Oseba B) 

Ugotovitve intervjujev kažejo na to, da imata intervjuvanca, ki živita v domu starejših, slabše 

zdravstveno stanje v primerjavi s tistimi, ki živijo doma. Slednje je bilo tudi za pričakovati, 

saj je prav slabše zdravstveno stanje pogosto odločilen dejavnik, ki vpliva na to, da se morajo 

starejši sprijazniti s tem, da odidejo v institucionalno varstvo. Posledično se strinjamo z 

mnenjem Terseglava (2007), ki poudarja, kako pomembno je, da si prizadevamo upočasniti 

staranje z ustreznim življenjskim slogom; ostati moramo čim dlje psihofizično vitalni, da 

treniramo svoj spomin, bodimo fizično aktivni, posvečajmo skrb zdravi prehrani, znebimo se 

slabih razvad, smejmo se in zmanjšajmo stres ter ohranjajmo duhovnost in pozitivne čustvene 

odnose. 

 

 



Mihelič, Robert. 2017. »Življenje ljudi v tretjem življenjskem obdobju.« Magistrska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

59 
 

3.5 Ugotovitve raziskave 

 

V tem poglavju bomo predstavili ključne ugotovitve raziskave, primerjavo značilnosti 

življenja obeh skupin starostnikov, iz česar bomo lahko sklepali o kakovosti življenja obeh 

skupin, v čem se razlikujeta ter katere so prednosti in slabosti bivanja v institucionalnem 

varstvu in doma. 

Tabela 3.1: Primerjava značilnosti življenja v institucionalnem varstvu in doma 

 Skupina A (življ. v instit. 

varstvu) 

Skupina B (življenje doma) 

Splošno počutje in 

Zadovoljstvo z življenjem 

- sprejeli in se sprijaznili z 

življenjem v instit. varstvu 

- zadovoljni z življenjem 

Medosebni odnosi - dobri odnosi s sostanovalci 

- dobri odnosi z zaposlenimi 

- prijatelji v domu 

- redkejši  stiki z družino 

- brez partnerja 

- dober odnos z zakoncem 

- dober odnos z družino 

- redkejši stiki s prijatelji 

Delo  

Prosti čas 

- družabne igre 

- druženje  

 

- hišna opravila 

- opravila na vrtu 

- opravila v gozdu 

- priprava hrane 

- veliko hobijev 

Smisel življenja - predaja znanj prihodnjim 

generacijam 

- proaktivnost 

- predaja znanj  

prihodnjim generacijam 

- uživati vsak trentek 

Predaja izkušenj - otrokom - otrokom 

- vnukom 

Potrebe - v domu poskrbijo za hrano, 

higieno ipd. 

- sami skrbijo za hrano, 

higieno... 

- samostojno življenje 

Življenjski prostor - v domu ostarelih - doma s partnerjem 

- želja po selitvi v   mesto 
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Svoboda in neodvisnost - ni svobode 

- redki izhodi iz doma 

- nadzor 

- izhod v spremstvu 

- svobodni 

- od doma odidejo kadarkoli  

Dohodek - za plačilo doma - za stroške življenja 

- kredit 

Zdravstveno stanje - bolni 

- potrebni pomoči 

- zdravi 

- vitalni 

Vir: Mihelič, lastna raziskava, 2016. 

Glede splošnega počutja in zadovoljstva z življenjem lahko povzamemo, da so tako tisti, ki 

bivajo v institucionalnem varstvu kot tisti, ki bivajo doma, zadovoljni s svojim življenjem. 

Tisti, ki bivajo v domu starejših, so se na takšen način življenja navadili oziroma se sprijaznili 

s tem, da je takšen način življenja najboljši zanje in njihove najbližje. Obe skupini sta našli 

radosti, ki jim zapolnijo vsakdan, jih veselijo in dajejo navdih, da se lahko veselijo življenja. 

Tako eni kot drugi radi predajajo svoje izkušnje in delijo nasvete svojim prijateljem, otrokom 

in vnukom, s katerimi sta obe skupini v kontaktu in se radi srečujeta. 

Pri medosebnih odnosih je zanimiva ugotovitev, da imajo tisti, ki bivajo v institucionalnem 

varstvu, več prijateljev in bolj pogoste stike z njimi, predvsem imajo veliko prijateljev v domu 

ostarelih, z družino nimajo vsakodnevnega stika. Tisti, ki bivajo doma, pa imajo bolj pogoste 

stike z družino, največ časa preživijo s svojim partnerjem, prijateljev nimajo veliko, niti se z 

njimi ne družijo pogosto. 

Vir dohodka je pri obeh skupinah pokojnina, ki jo tisti, ki bivajo v domu ostarelih, porabijo za 

plačilo institucionalnega varstva in oskrbe, kar jim ostane, pa porabijo za nakup sadja oz. eden 

od intervjuvancev da del pokojnine svoji ženi, ki biva doma. Tisti intervjuvanci, ki bivajo 

doma, svojo pokojnino porabijo za stroške preživetja in za odplačilo kredita. 

Vsakdanjik tistih, ki bivajo v institucionalnem varstvu, poteka načrtovano po urniku, kot ga 

imajo v domu. Vsak obrok je ob točno določeni uri, prav tako so načrtovane tudi druge 

dejavnosti. Prosti čas preživijo v družbi svojih sostanovalcev ob družabnih igrah in drugih 

dejavnostih, ki jih imajo na voljo v domu. Tisti, ki bivajo doma, pa imajo raznolik vsakdanjik, 

saj sami skrbijo za vsakdanja gospodinjska opravila, opravila izven hiše, sami hodijo po 

nakupih ipd. Tisti, ki bivajo na svojem domu, tudi vsakodnevno zapuščajo dom, hodijo po 

opravkih, na izlete, krožke na obiske ipd., ne da bi o tem morali koga obvestiti. Tisti, ki bivajo 
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v institucionalnem varstvu, doma ne zapuščajo pogosto, če pa ga zapustijo, morajo o tem 

obvestiti zaposlene oziroma iz doma odidejo v spremstvu. Iz slednjega lahko vidimo, da 

imajo tisti intervjuvanci, ki bivajo doma na svojem domu, več svobode, saj sami načrtujejo 

svoj vsakdan, opravila in dejavnosti, medtem ko so tisti v institucionalnem varstvu glede tega 

dokaj omejeni in se morajo podrejati pravilom, ki jih določijo zaposleni in ostali, ki skrbijo in 

so odgovorni zanje v domu ostarelih. Na slednje vpliva prav zdravstveno stanje tistih, ki 

bivajo v institucionalnem varstvu, saj so prav zaradi zdravstvenih težav in nezmožnosti 

skrbeti zase primorani živeti v domu ostarelih. Intervjuvanci, ki bivajo doma, pa so dokaj 

zdravi, vitalni in zato sposobni skrbeti sami zase.   

4 ZAKLJUČEK 

 

Starost v sodobni družbi še vedno velikokrat doživljamo kot tabu. Kljub temu da se vsi 

staramo in da večina tudi dočaka starejša leta, bi se tega pojava v družbi velikokrat radi 

znebili oz. tematiko pometli pod preprogo.  Čeprav ga sprejemamo kot tujek sodobne družbe, 

pa se obenem nedvomno zavedamo, da bo staranje kot naravni proces vedno prisotno pri vseh 

živih bitjih, torej tudi pri človeku.  

Cilj raziskave je bil spoznati kakovost življenja dveh skupin starejših, tistih, ki živijo v 

institucionalnem varstvu (domovi za starejše) in tistih, ki živijo doma v domačem okolju. Za 

namene raziskave smo izvedli polstrukturirane intervjuje predstavnikov obeh skupin. 

V zaključnem delu študije smo odgovarjali na raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo razlike, in 

katere so te, v kakovosti življenja starejših, tistih, ki živijo v institucionalnem varstvu (domovi 

za starejše), v primerjavi s tistimi, ki živijo doma na svojem domu? Ugotovili smo, da 

določene razlike obstajajo (glej tabelo 3.1). Ugotavljamo, da obe skupine starejših živijo 

aktivno življenje v skladu s svojim zdravstvenim stanjem in ekonomskim standardom. Tisti, 

ki živijo v domu starejših, imajo precej natančno časovno določen urnik dnevnih dejavnosti. 

Do določene mere lahko sooblikujejo potek določenih dejavnosti, pri tem pa morajo 

upoštevati tudi voljo drugih stanovalcev. Pri tem ne smejo zanemarjati tudi svojega 

zdravstvenega stanja, saj velja, da so tisti, ki bivajo v domu starejših, načeloma slabšega 

zdravja kot tisti, ki živijo doma na svojem domu. Posledično navedenemu ugotavljamo, da 

imajo tisti, ki živijo doma, večjo svobodo in možnosti odločanja o tem, kako bodo preživeli 

dan. Res pa je, da morajo v to vložiti več energije kot stanovalci doma, saj za organizacijo 
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dejavnosti tam načeloma poskrbijo uslužbenci institucije. Tudi kar se samostojnosti tiče, 

ugotavljamo, da imajo tisti, ki živijo v domu starejših,  manjšo samostojnost kot tisti, ki živijo 

doma.   

Če se vrnemo k odgovoru na raziskovalno vprašanje, lahko zaključimo študijo z ugotovitvijo, 

da sicer obstajajo določene razlike v kakovosti življenja obeh preučevanih skupin, katere smo 

tudi navedli. Kljub temu pa ugotavljamo, da oboji živijo dokaj kakovostno življenje, pri 

čemer velja izpostaviti, da je dinamika njihovega življenja precej odvisna od njihovega 

zdravstvenega stanja. Tisti, ki so slabšega zdravstvenega stanja, so se sprijaznili s tem, da je 

zanje najbolje poskrbljeno v domu za starejše, saj sami niso sposobni v celoti in kakovostno 

zadovoljevati svojih potreb. 

Mnenja smo, da je zelo pomembno, da tekom življenja poskrbimo za svoje zdravje, da živimo 

zdravo, saj bomo na ta način precej prispevali k temu, da ohranimo zadovoljivo zdravstveno 

stanje tudi v poznejših letih, na ta način pa bomo lažje zadovoljevali svoje potrebe, s tem pa 

tudi ohranili kakovostno življenje v starosti, ne glede na to, kje bomo živeli, v domu starejših 

občanov ali doma na svojem domu. 

V kolikor nam bo zdravstveno stanje dopuščalo, si moramo prizadevati, da ostanemo 

družbeno aktivni čim dlje, tudi v poznejših letih, na ta način bomo lahko prispevali k razvoju 

družbe s svojimi bogatimi življenjskimi izkušnjami in znanjem. S tem ne bomo družbi samo v 

breme, ampak bomo tudi družbeno koristni, družba pa nas bo lažje sprejela.  

Tudi sodobna družba bo morala sprejeti dejstvo, da se populacija stara in da se bo morala 

temu primerno modificirati. Razmišljanje v smislu stari so samo v breme družbi in nekoristni, 

je po našem mnenju že zdavnaj preživeto. Potrebni so novi prijemi in programi, ki bodo 

starejšim lahko nudili ponovno integracijo v družbo. Slednji se bodo spet počutili  družbeno 

koristne, s tem pa se jim bo nedvomno dvignila tudi kvaliteta življenja in staranja. 

Torej, potrebne so korenite družbene spremembe na področju obravnavanja starostnikov;  

spremembe zakonodaje z navedenega področja ter zdravstvenega in pokojninskega sistema.   

Pomembno je, da bodo spremembe za starostnike sprejemljive, kakor tudi da bodo sprejete v 

obliki širšega družbenega konsenza.  
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Želimo si, da bi s svojo dinamičnostjo in proaktivnostjo ter vpetostjo v družbeno dogajanje 

starejši na ta način pozitivno vplivali na odpravo tabujev o staranju in stigmatizaciji starejših 

v sodobni družbi.   
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PRILOGE 

Priloga 1: Analiza podatkov 

Skupina A –institucionarno varstvo 

 BESEDILO POJMI KATEGORIJE 

I.  SPLOŠNO POČUTJE IN 

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM  

 

 

1. Ali lahko poveste oz. opišete, kako 

se počutite v domu za starejše 

občane? Ste zadovoljni s kvaliteto 

življenja, ki jo imate sedaj? Prosim 

utemeljite vaš odgovor v primeru, če 

ste ali niste zadovoljni. 

 

Oseba A: Na začetku sem se težko 

sprijaznila s tem, da sem v domu, bilo 

me je strah, kako bo. Sedaj sem dojela, 

da mi tukaj nič ne manjka in da je to 

zame najboljša opcija. Zadovoljna sem 

z kvaliteto življenja tukaj in s 

prijaznostjo osebja. 

 

Oseba B: Dobro, počutim se »ena a«, 

odlična hrana, zdravstvena oskrba, 

strokovna pomoč. Včasih edino malo 

pogrešam domače okolje. 

 

 

2. Zakaj ste prišli bivati v dom za 

starejše občane (ste prostovoljno 

privolili v to, kakšen je bil razlog – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-težaven začetek 

prilagoditev 

-strah življenja v domu 

-sprejetje situacije kot 

najboljše možnosti 

- zadovoljstvo s kvaliteto 

življenja 

-zadovoljstvo z osebjem 

-prijazno osebje 

-odlično počutje 

-odlična hrana 

-odlično osebje 

-pogršanje domačega 

okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POČUTJE V 

INSTIT. VARSTVU: 

 

Zadovoljni z 

življenjem v instit. 

varstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

bolezen, nezmožnost, da ste sami, ste 

si želeli tja...?)  

 

Oseba A: Prišel sem zaradi 

zdravstvenih težav, žena pa me tudi ne 

more oskrbovati, ker je bila na 

operaciji na kolku. 

 

Oseba B: Prisilila me je neprijetne 

življenjska situacija, padla sem v 

stanovanju in pri tem doživela udarec v 

glavo, kar je imelo za posledico težave 

s spominom. Takrat so prišli gasilci in 

medicinsko osebje, ki so mi nudili 

pomoč, šla sem v bolnico. Kasneje sem 

na predlog institucij v dogovoru z mano 

in svojci odšla v dom. 

 

3. Ste srečni in zadovoljni s svojim 

življenjem v domu za starejše 

občane? Kaj vas najbolj osrečuje oz. 

kaj bi si želeli, da bi bilo drugače, da 

bi bili srečni?  

 

Oseba A: Tukaj sem srečna, ker mi 

dopuščajo tudi napake (nihče me ne 

krega zaradi tega). Z menoj so strpni. 

Vesela sem, ker me spomnijo na 

marsikaj, tudi na to, da je čas za 

večerjo. Načeloma ne bi nič 

spremenila, no mogoče edino to, da bi 

termin za večerjo prestavila iz sedanje 

ure 17.30 na poznejšo, recimo na 

 

 

 

 

 

Slabo zdravstveno stanje: 

 

 

-zdravstvene težave 

-zdravstvene težave 

partnerja 

- poškodba 

- težave s spominom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlogi za srečo: 

-srečna, ker so strpni do 

nje 

-ker skrbijo 

-ker je red  

 

 

 

 

 

 

 

RAZLOGI ZA 

PRIHOD V INST. 

VARSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

19.00. 

 

Oseba B: Navajen sem na določen red 

in prav to me tukaj najbolj osrečuje. 

Načeloma ne bi nič spreminjal. 

 

4. Če se ozrete nazaj, ste zadovoljni s 

svojim življenjem? 

 

Oseba A: Zadovoljen sem, čeprav sem 

moral v življenju precej garati, sem pa 

zato tudi nekaj ustvaril. Ja, bilo je tudi 

lepo. 

 

Oseba B: Sem srečna in tudi, če bi 

imela možnost kaj spremeniti za nazaj, 

ne bi nič menjala. 

 

 

II. MEDOSEBNI ODNOSI (socialna 

omrežja) 

 

1. Bivate sami v sobi ali imate 

sostanovalca? Če ga imate, kakšen je 

vaš odnos z njim? 

 

Oseba A: V sobi imam enega 

sostanovalca, s katerim se dobro 

razumem, lahko rečem, da sva v 

prijateljskem odnosu. 

 

Oseba B: Sobo si delim z nepokretno 

gospo, s katero se tudi vredu razumem, 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo z 

življenjem: 

 

 

- lepo življenje 

 

- lepi spomini  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prijateljski odnosi 

- dobro razumevanje s 

sostanovalci 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO IN 

SREČA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

saj veste, vsak mora včasih tudi malce 

potrpet. Tudi v tem, da imaš 

sostanovalko v sobi moraš poiskati kaj 

pozitivnega. 

 

2.  Kaj menite o zaposlenih v domu? 

Se z njimi dobro razumete? 

 

Oseba A: O zaposlenih lahko rečem 

samo pozitivne stvari. Fajn se mi zdi, ko 

jim lahko nudim tudi kakšen nasvet in 

mi pri tem prisluhnejo. 

 

Oseba B: Vesel sem, da se z njimi 

dobro zastopim, saj so prijazni, radi 

pomagajo. 

 

3. Imate prijatelje v domu za 

starejše? Imate prijatelje izven doma 

za starejše?   

 

Oseba A: Kot rečeno, s svojim 

sostanovalcem sem v prijateljskem 

odnosu, tudi z ostalimi v domu se kar 

dobro razumemo. Tudi z nekaterimi 

sorodniki izven doma smo prijatelji. 

 

Oseba B: V domu imam dva prijatelja 

in dve prijateljici. Tudi izven doma 

imam kar nekaj prijateljev, kateri me 

tudi obiščejo. 

 

4. Ali svojci živijo blizu vas? Kako 

-prijateljstvo 

 

- strpnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dobri odnosi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- prijatelji med 

sostanovalci 

 

 

 

 

 

-prijateljski odnosi s 

sorodniki 

 

-prijatelji izven doma 

 

 

 

 

 

ODNOSI V DOMU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi z zaposlenimi 

 

Odnosi s sostanovalci 

 

 

PRIJATELJSTVA 

IZVEN DOMA 

 

 

 

 



 

 
 

pogosto vas obiskujejo? Se veselite 

njihovega obiska oz. koliko vam ta 

pomeni? Kolikokrat na teden vidite 

svoje otroke, vnuke? 

 

Oseba A: Živijo v domačem okolju, 

dokaj blizu. Včasih me obiščejo tudi 

večkrat na dan, včasih se zgodi pa 

nekajkrat na teden, odvisno kdaj imajo 

čas. Obiskov se vedno razveselim. Tudi 

z bratrancem se sedaj bolje razumeva, 

kot sva se prej. Če sem odkrita, vnuki 

ne prihajajo, ker nismo v preveč dobrih 

odnosih. Otroci pa pridejo redno. 

 

Oseba B: Da, živijo v Črnomlju in 

okolici. Lahko rečem, da me obiskujejo 

skoraj vsakodnevno. Obiskov sem 

seveda vesel saj mi popestrijo dan. 

Otroci in vnuki me obiščejo takrat, ko 

so fraj, torej med vikendi in prazniki. 

 

5. Se kdaj počutite osamljene? Če je 

odgovor pritrdilen, kaj je 

najpogostejši razlog za to? Prosim 

utemeljite vaš odgovor tudi v 

primeru, če se ne počutite osamljene. 

 

Oseba A: Nisem osamljen, saj imam 

vrsto aktivnosti. 

 

Oseba B: Nisem osamljena, saj sem 

vedno živela sama. Skratka, znam se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dober odnos z otroci 

-slabi odnosi z vnuki 

 

- pogosti obisku vnukov 

in otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-niso osamljeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODNOSI Z 

DRUŽINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAMLJENOST 

 



 

 
 

zaposlit. 

 

 

6. Imate osebo kateri zaupate in se z 

njo pogovarjate o osebnih stvareh?  

 

Oseba A: Imam, saj zato pa so 

prijatelji. 

 

Oseba B: Imam prijatelja starega 92 

let, ki si zaupava.  

 

 

III. DELO IN PROSTI ČAS 

 

1. Prosim, če opišete vaš vsakdan v 

domu za starejše občane? 

 

Oseba A: Tukaj je utečen urnik, kot v 

vojski (smeh). Zjutraj je ob 07.00 uri 

vstajanje, sledi zajtrk ob 07.30 uri, 

sledijo različne dejavnosti; družabne 

igre, zlaganje perila,…, sledi manjša 

malica, pa spet različne dejavnosti, 

kosilo… 

 

Oseba B: Zjutraj se zbudimo med 06.00 

in 07.00 uro. Načeloma nas ob 06.30 

prebudi osebje. Ob 08.00 uri imamo 

zajtrk, potem je ob 09.00 uri manjša 

malica, sledi telovadba. Tedensko me 

obiščejo predstavniki društva 

»OZARA« (društvo kakovosti življenja). 

-veliko aktivnosti 

- navajenost na samoto 

 

 

 

 

 

 

- zaupanje med prijatelji 

v domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- točno določen urnik 

 

- načrtovani obroki 

- načrtovane dejavnosti 

 

 

 

 

 

-točen urnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUPNO 

PRIJATELJSTVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSAKDAN V DOMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Skupaj z njimi se sprehajam, družim, se 

pogovarjamo, imamo prijateljski odnos. 

Sledi kosilo, razne družabne dejavnosti, 

večerja in počitek.  

 

2. Imate kakšen hobi? Kateri? Če ga 

nimate, bi si ga želeli? 

 

Oseba A: Ja, seveda, zelo rad igram 

šah in mislim, da sem pri tem precej 

dober. Tudi kartam, zlagam 

sestavljanke. 

 

Oseba B: Izdelovala sem čipke 

(indijske, turške). Sedaj mi zdravje to 

ne dopušča, in s tem sem se sprijaznila.  

 

3. Ali kdaj zapustite dom in greste h 

komu na obisk, v trgovino ? Hodite 

na počitnice, izlete ipd.?  

 

Oseba A: Občasno grem domov, 

trgovine ne rabim, ker imam vse tukaj. 

Imam precej aktivnosti in družabnih 

prireditev tukaj, tako, da sicer nimam 

potrebe po izletih in počitnicah. Seveda, 

pa včasih tudi kam gremo, lansko leto 

smo šli npr. na Ponikve na otvoritev 

Doma starejših občanov, tudi v Metliko 

gremo na šahovsko tekmovanje… 

 

Oseba B: Dom zapustim v spremstvu 

osebja, obiščem sorodnike, drugače pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- družabne igre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- občasno domov 

- večina aktivnosti in 

družabnih prireditev je v 

domu 

- na počitnice in izlete ne 

hodi(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOBIJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZHODI IZ DOMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ne hodim na počitnice ali na izlete. V 

trgovino ne hodim, ker imamo vse 

potrebno na voljo tukaj.  

 

 

 

IV. SMISEL ŽIVLJENJA IN 

PREDAJA IZKUŠENJ 

 

1. Kaj je za vas smisel življenja? 

 

 Oseba A: Da si nekaj ustvaril in da to 

lahko zapustiš svojim otrokom. 

 

Oseba B: Hm, dobro vprašanje. Bom 

odgovorila čisto enostavno: »zame je 

pomemben vsak trenutek in v vsakem 

trenutku uživam posebej«. 

 

2. Ste kakšno znanje, ki ste se ga 

naučili ali pridobili z izkušnjami v 

življenju predali/še predajate svojim 

otrokom, vnukom,  ipd.?  

 

Oseba A:Novodobne generacije gredo 

precej svojo pot in imajo tudi svoj način 

razmišljanja, tako, da v glavnem ne 

želim vplivati na njih. Mi pa seveda 

godi, če jim (otrokom, vnukom)lahko 

kdaj nudim pameten nasvet, saj se 

potem počutim koristnega. 

 

Oseba B: Rada prenašam svoje 

 

 

- Omejitve pri izhodih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nekaj ustvariti in 

zapustiti otrokom 

 

- uživati v vsakem 

trenutku 

 

 

 

 

 

 

 

Predaja znanja otrokom, 

vnukom: 

 

 

 

 

 

- ne želi vplivati na 

odločitve 

- ponudi nasvet  

 

-prenašanje kuharskih 

izkušenj prijateljem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predaja znanja in 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

kuharske izkušnje in znanje predvsem 

na prijatelje, drugim pa načeloma ne 

delim nasvetov.  

 

 

 

V. POTREBE IN ŽIVLJENJSKI 

PROSTOR 

 

1. Kako ste zadovoljni z nego in 

oskrbo v domu? 

 

Oseba A: 

Kopanje imam najmanj enkrat na 

teden, po potrebi pa tudi večkrat. Pri 

osebni higieni imam določeno 

samostojnost, po potrebi pa mi tudi 

pomagajo. Skratka, zelo strokovno 

osebje, lahko rečem. 

 

Oseba B: Nimam kaj pripomnit. Zelo 

sem zadovoljen z oskrbo, hrano, 

prijaznostjo osebja in vodstva. 

Razumemo se odlično. 

 

2. Kako ste zadovoljni s hrano? 

 

Oseba A: Hrana zelo dobra, še pred 

mesecem dni sem bila obilnejša. Sedaj 

jem večkrat na dan po malem, uspelo 

mi je shujšati. 

 

Oseba B: Saj vidite po moji teži (smeh), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Oskrba in nega v instit. 

varstvu 

 

 

- zadovoljstvo s pomočjo 

v domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prehrana v instit. 

varstvu 

 

 

 

-zadovoljstvo s hrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO Z 

ŽIVLJENJEM V 

INST. VARSTVU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

hrana je obilna in odlična. 

 

 

 

 

 

3. Kaj bi si želeli, kar v domu ne 

dobite (npr. hrana, kakšna druga 

stvar…)? 

 

Oseba A: Hrana je pestra. Tukaj imam 

vse kar potrebujem, nimam dodatnih 

želja. 

Oseba B: Včasih pogrešam samo svoj 

dom, drugače pa mi tukaj nič ne 

manjka. 

 

4. Bi raje živeli sami, pri svojcih ali se 

vam zdi, da je prav da ste v domu za 

starejše občane?  

 

Oseba A:Mi tukaj kar odgovarja, saj 

mislim, da zaradi zdravstvenih težav ne 

bi mogla več sama živeti na svojem 

domu. Tukaj pa imam kompletno 

oskrbo. 

 

Oseba B: Če bi bila možnost bi seveda 

rajši bil doma s svojo familijo,  vendar 

vem, da to zaradi zdravstvenih razlogov 

ni mogoče, kajti otroci živijo drugje, 

žena me pa tudi ne more oskrbovati 

zaradi svojih zdravstvenih težav. Torej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zadovoljstvo z oskrbo 

 

- ne čuti materialnega 

pomanjkanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- raje živela doma 

 

-glede na situacijo je tako 

bolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBIRA MED 

ŽIVLJENJEM DOMA 

ALI DOMU 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

je prav, da sem tukaj v domu. 

 

 

 

 

 

VI. SVOBODA, NEODVISNOST, 

DOHODEK 

 

1. Ali imate proste izhode iz doma 

(vsak dan) in na sploh? 

 

Oseba A: Da, v spremstvu. 

Oseba B: Izhode imam kadar želim, 

samo osebje o tem seznanim, pa tudi 

možnost prevoza imamo, proti plačilu 

seveda.  

 

2. Ali bi lahko skrbeli sami zase? 

 

Oseba A:Krajši čas mogoče, gledano 

dolgoročno, pa rabim pomoč. 

 

Oseba B: Ne. 

 

3. Imate mesečni dohodek? Če ga 

imate, za kaj ga porabite? 

 

Oseba A:Imam penzijo, porabim jo za 

plačilo doma, če pa kaj ostane, si pa 

kdaj kupim tudi kakšno sadje. 

 

Oseba B: Imam. Porabim ga za plačilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svobodno gibanje: 

 

-izhodi v spremstvu 

 

-o izhodu obvestiti osebje 

 

 

 

 

 

-Odvisni od drugih 

 

 

-nezmožnost skrbi zase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastni mesečni dohodek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOBODA V 

INSTIT. VARSTVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHODEK  



 

 
 

doma, preostanek dam ženi, ker ima 

ona nizko penzijo. 

 

 

 

 

VII. ZDRAVSTVENO STANJE 

 

1. Opišite prosim vaše zdravstveno 

stanje (Ste na splošno zdravi oz. 

bolani, imate kakšne zdravstvene 

težave, če da, katere? 

 

Oseba A: Vid mi peša, pa spomin tudi, 

drugače sem pa kar vredu. 

 

Oseba B: Imam sladkorno bolezen, 

prebolel sem raka, imam tudi zamašitev 

ožilja. 

 

2. Potrebujete pomoč pri osebni 

higieni, hranjenju ipd.? 

 

Oseba A: Pri osebni negi in hranjenju 

potrebujem občasno pomoč. 

 

Oseba B: Pri osnovni higieni in 

hranjenju sem dokaj samostojen. 

Pomoč potrebujem samo pri dostavi 

hrane – postrežbi in kopanju. Se pa tudi 

sam obrijem in grem na WC. 

 

 

 

 

 

-za plačilo doma 

- nakup sadja 

-da partnerki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bolezen 

-težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-potrebna pomoč pri 

hranjenju 

 

-potrebna pomoč pri 

higieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENO 

STANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Skupina B (življenje izven instit. varstva) 

BESEDILO POJMI KATEGORIJE 

 

1. Kje živite in s kom (sami, 

z družino, v hiši, bloku, 

itd.)? 

 

Oseba A: Z ženo v hiši. 

Oseba B: Živim z možem, v 

hiši. 

 

 

2. Ste zadovoljni s svojim 

bivalnim okoljem (hišo, 

stanovanjem)? Bi kaj 

spremenili? 

 

Oseba A:Potrebna je 

toplotna izolacija, sicer pa 

sem v mirnem okolju; 

okoliški teren je za starejše 

precej zahteven. 

 

Oseba B: Z okoljem in 

bivanjem sem zadovoljna, saj 

sva z možem še zdrava in 

vitalna. V prihodnosti pa 

razmišljava, da bi se odselila 

v bolj urbano okolje, kjer bi 

bil na voljo javni prevoz, 

zdravnik in ostala 

infrastruktura. 

 

 

 

 

 

-žena  

 

-mož 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljni, ker: 

-mirno okolje 

 

 

 

 

 

 

-želja po selitvi v mesto: 

 

Nezadovoljni, ker: 

-nedostopnost javnega 

prevoza 

-nedostopnost zdravstvene 

oskrbe 

 

 

 

 

 

ŽIVLJENJE Z DRUŽINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO Z 

BIVALNIM OKOLJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Ali bi lahko zase rekli, da 

ste srečni? Če da, kaj vas 

najbolj osrečuje?  

 

Oseba A:Sem srečen, ker sem 

razmeroma zdrav. Z ženo se 

odlično razumem in imam 

svoje hobije: esperanto, 

pohodi v naravo, 

kolesarjenje, križanke; rad 

delam, dobro jem in pijem. 

 

Oseba B: Sreča ni nekaj, kar 

bi kupili pri 'najboljšem 

sosedu'. Vsak dan se je 

potrebno zahvaliti za zdravje, 

za mir, za slogo v zakonu, 

za… Sicer me pa najbolj 

osrečuje dobra knjiga in 

možev smisel za humor. 

 

4. Če se ozrete nazaj, ste 

zadovoljni s svojim 

življenjem? Kaj pa s 

sedanjim življenjem?  

 

Oseba A:V življenju sem 

veliko dosegel, tako s 

študijem kot tudi z delovno 

kariero. Menim, da sem 

generacijam svojega časa, 

predvsem mladim, dal veliko 

znanja, delil izkušnje. 

 

 

 

 

 

 

-odlični odnosi s partnerjem 

 

-dobro zdravstveno stanje 

 

 

 

 

 

 

-zdravje 

-mir 

-sloga v zakonu 

 

-knjiga 

-možev smisel za humor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijski dosežki 

 

 

 

 

 

 

STVARI, KI OSREČUJEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO Z 

ŽIVLJENJEM 

 

 

 

 



 

 
 

Sem aktiven, opravilno 

sposoben in zdrav, zato sem 

zadovoljen; znam se zaposliti 

in si krajšati čas. 

 

Oseba B: Vsako življenje 

spremljajo vzponi in padci. Iz 

oddaljenosti mnogih let zdaj 

vidim, da je bilo vse prav 

tako kot se je zgodilo. Mnogo 

sem se naučila.  Starejša kot 

sem, bolj dragoceni se mi 

zdijo dnevi in vsak trenutek 

posebej. Zato si že zjutraj 

rečem: 'Že vnaprej hvala za 

čudovit dan' in po navadi je 

res življenje prav lepo! 

 

II. MEDOSEBNI ODNOSI 

(socialna omrežja) 

 

1. Kako se razumete s 

tistimi s katerimi živite? 

 

Oseba A: Z ženo živiva sama 

in se odlično razumeva. 

 

Oseba B: Dobro se razumeva 

z možem. Že res, da vsaka 

glava po svoje razmišlja in 

da se kdaj v čem ne strinjava. 

Ampak spoznala sem, da je 

najvažnejše spoštovanje. 

Kariera 

 

 

 

 

 

 

Cenjenje vsakega trenutka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro razumevanje z možem 

 

 

 

 

 

Dobro razumevanje z ženo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODNOSI Z DRUŽINO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tudi če kdaj jezno 

razpravljava, paziva, da 

nikoli ne žaliva drug 

drugega. To se nama zdi zelo 

pomembno. 

 

 

2. Kje je vaša družina? 

Živite blizu družine in kako 

se razumete z njo? 

 

Oseba A: Sinova ne živita z 

nama. Na žalost je eden od 

njiju z menoj pretrgal stike, 

sicer pa se tako z družino 

starejšega sina in ženino 

družino odlično razumem. 

 

Oseba B: Moja družina živi 

precej daleč stran. K sreči se 

lepo razumemo in vesela 

sem, ker imam na voljo 

telefon ali skype, ker jih vse 

precej pogrešam in vnukinje 

se iz tedna v teden 

spreminjajo. Seveda je vedno 

najlepše, kadar se srečamo. 

 

 

3. Kako pogosto imate stike 

oz. se družite s sorodniki? 

 

Oseba A: Nekajkrat letno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro razumevanje z otroci 

 

Pretrgani stiki z otroki 

 

 

 

 

 

 

 

Dobri odnosi z otroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ker so dokaj oddaljeni od 

mojega bivališča. 

 

Oseba B: Po telefonu se 

slišimo nekajkrat na teden, 

vidimo pa se vsaj enkrat na 

mesec. 

 

 

4. Kolikokrat na teden 

vidite svoje otroke, vnuke? 

 

Oseba A: Zaradi 

oddaljenosti, mojo vnukinjo 

in ženine vnukinje lahko 

vidim nekajkrat na leto, 

recimo na vsaka 2-3 mesece. 

 

Oseba B: Kot pravim – 

preveč poredko. Vidimo se 

enkrat tedensko preko skypa. 

 

 

 

5. Imate prijatelje? Kako 

pogosto se srečujete? 

 

Oseba A: Pravih prijateljev 

je težko imeti zdaj, ko sem 

upokojen. Občasno nekatere 

videvam, ki so pa bolj znanci 

kot pravi prijatelji. 

 

Nekajkrat letno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nekaj mesecev 

 

 

 

 

 

Redki stiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasno 

 

 

 

 

POGOSTOST STIKOV Z 

DRUŽINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGOSTOST STIKOV S 

PRIJATELJI 

 

 

 

 



 

 
 

 

Oseba B: Malo prijateljev 

imam, vendar kar nekaj 

'dobrih znancev'. Srečujemo 

se dvakrat tedensko na vaji 

pevskega zbora. 

 

6. Se počutite kdaj 

osamljene? Če se, kaj je 

najpogostejši razlog za to? 

 

Oseba A: Sem tako aktiven, 

da za osamljenost ni časa. 

Znam si krajšati čas. 

 

Oseba B: Ne bi rekla, da sem 

osamljena. Vendar pa 

dostikrat pogrešam bližino 

svojih najbližjih. 

 

7. Imate osebo kateri 

zaupate in se z njo 

pogovarjate o osebnih 

stvareh?  

 

Oseba A: Predvsem ženi. 

Oseba B: Da imam srečo. 

Lahko se pogovorim z možem 

in lahko se pogovorim s 

hčerkama, sestro in svakinjo. 

 

 

 

 

 

Dvakrat tedensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni osamljenosti, ker: 

-Aktiven 

 

 

 

-Pogrešanje bližnjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAMLJENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUPEN PRIJATELJ 

 

 



 

 
 

 

III. DELO IN PROSTI 

ČAS 

 

1. Opišite nam prosim vaš 

vsakdanjik? 

 

Oseba A: Jutranja kratka 

vadba, obvezen vsakodneven 

pohod na cca 30 minut 

oddaljen hrib, pregled E-

pošte, potrebna domača 

opravila na vrtu, v gozdu, 

branje, delo v zvezi z 

esperantom, gledanje 

zanimivejših oddaj na TV, 

redno reševanje križank,…. 

 

Oseba B: Moj dan teče iz 

dneva v dan približno po 

istih tirnicah. Zjutraj malo 

potelovadim, nahranim 

muce, pripravim skledo 

solate za zajtrk, pozneje 

grem malo za računalnik, 

vmes (ko sem sama) 

meditiram, delam na vrtu ali 

grem po opravkih, skuham 

kosilo, perem, likam, čistim… 

normalna gospodinjska 

opravila… Proti večeru rada 

berem in zvečer  sedem k 

televiziji za kakšno uro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šport 

Opravila na vrtu 

Opravila v gozdu 

Branje 

Pester urnik 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko opravil 

 

Pester urnik 

 

Gospodinjska opravila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSAKDANJIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. Imate kakšen hobi? Če 

da, kateri, če ga nimate, ali 

bi si ga želeli? 

 

Oseba A: Nordijska hoja, 

križanke, kolesarjenje, 

esperanto, občasno plavanje, 

branje kriminalk ipd. 

literature, občasno streljanje 

z zračno puško; občasni 

literarni nastopi. 

 

Oseba B: Moj hobi je 

sodelovanje v pevskem zboru, 

recitiranje, pisanje krajših 

zgodb, učenje esperanta, 

igranje z vnuki. 

 

 

3. Hodite na počitnice, 

izlete, ipd.? 

 

Oseba A:Redko, ker zaradi 

posojila finančna situacija ni 

v »najboljši kondiciji«. 

 

Oseba B: Če nama zdravje in 

finančna situacija dopušča, 

greva z možem rada na 

krajše izlete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordijska hoja 

Kolesarjenje 

Eksperanto 

Plavanje 

 

 

Streljanje  

Literarni nastopi 

 

 

Pevski zbor 

Igranje z vnuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redko na počitnice, vzroki: 

Finančno stanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOBIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČITNICE IN IZLETI 



 

 
 

 

 

 

 

 

IV. SMISEL ŽIVLJENJA 

IN PREDAJA IZKUŠENJ 

 

1. Kaj je za vas smisel 

življenja? 

 

Oseba A: Biti proaktiven na 

področjih, ki jih obvladaš in 

te »napolnijo«, bogatijo; 

(moja teza, ki pomeni majhno 

priredbo Kardeljeve misli: 

»Človek velja toliko, kolikor 

je dal generacijam svojega 

časa.« 

 

Oseba B: Tole je pa precej 

zahtevno vprašanje. Smisel 

se spreminja z leti.  Pri 

petnajstih je smisel, da se 

zaljubiš, končaš srednjo šolo 

in postaneš polnoleten. Pri 

mojih letih  je smisel 

življenja, da si zdrav in 

obkrožen z ljudmi, ki te 

cenijo in imajo radi. 

 

2. Ste kakšno znanje, ki ste 

se ga naučili ali pridobili z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proaktivnost 

 

Predaja znanj  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravje 

 

Ljubezen 

 

Izobrazba 

 

Različni cilji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMISEL ŽIVLJENJA: 

 

PREDAJA ZNANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

izkušnjami v življenju, 

predali/še predajate svojim 

otrokom, vnukom ipd? 

 

Oseba A:Mislim, da sem dal 

koristen nasvet predvsem 

starejšemu sinu in vnukinji, 

pa tudi ženini družini, 

vsakokrat, ko so me prosili. 

 

Oseba B: Da, svoje znanje 

rada delim. To so pogovori, 

pa kako se čevelj zaveže in 

kako se napravi izvrstna 

marmelada in take prav 

vsakdanje reči, ki bogatijo 

naš odnos. 

 

 

 

 

 

V. POTREBE IN 

ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

 

1. Ali sami skrbite za svojo 

prehrano? Skrbite vi za 

koga?  

 

Oseba A:Osnovno vrtnino z 

ženo pridelava sama. Za 

enkrat mi ni potrebno skrbeti 

za nikogar. 

 

 

 

 

 

Predaja znanj:  

-sinu 

-vnukinji 

-ženini družini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-samooskrba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJEVANJE 

OSNOVNIH POTREB 

 

 

 



 

 
 

 

Oseba B: K sreči sem zdrava 

in pri močeh. Kuhanje mi ne 

predstavlja nobene težave. 

Skrbim za moža, on pa zame. 

 

2. Hodite sami po nakupih, 

če ne, kdo nakupuje 

namesto vas? Prosim, 

natančneje utemeljite 

odgovor. 

 

Oseba A: Izmenično hodiva 

oba z ženo. Sva še vitalna in 

noben ne rabi skrbeti za 

naju. 

 

Oseba B: Sama nakupujem. 

 

3. Kaj bi si želeli, pa tega 

nimate oz. si ne morete 

privoščiti (hrana, kakšna 

druga stvar…)? 

 

Oseba A: Hraniva se dokaj 

dobro, ker je žena izvrstna 

kuharica. Morda bi za 

spremembo bil občasno 

potreben kakšen izlet, 

potovanje,…, sicer pa se 

pogosto udeležujeva lokalnih 

kulturnih prireditev. 

 

 

-Sama skrbi za hrano 

 

 

 

 

 

 

-Z možem nakupujeta sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nakupuje sama 

 

 

 

Dodatne želje, potrebe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-želja po potovanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oseba B: Vedno imamo 

ljudje veliko želja. Meni bi se 

zdelo fino, če bi lahko šla na 

odličen tridnevni seminar in 

vsake toliko bi si rada 

privoščila dobro masažo.  

 

4. Ali kdaj zapustite dom in 

greste h komu na obisk, v 

trgovino ipd.? 

 

Oseba A; Obiskujeva 

predvsem sorodnike, pa tudi 

v trgovino hodiva. Nisva 

naklonjena obiskom »kar 

tako«. 

 

Oseba B: K sreči sem 

voznica in mi to ne 

predstavlja težav. 

 

 

5. Ali imate kakšne 

preference glede bivalnega 

okolja (npr. Če živite sami, 

bi si želeli živeti z družino 

in obratno, si želite živeti v 

domu za starejše občane, 

itd.)?  

 

Oseba A: Za enkrat sva 

zadovoljna s trenutnim 

bivališčem, bo pa potrebno 

 

 

 

 

 

-želja po izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

 

-obiski sorodnikov 

 

-Odhod v trgovino 

 

 

 

 

 

-sama z avtomobilom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODHOD OD DOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

počasi razmisliti o preselitvi 

v kakšno blokovsko 

stanovanje. O domu za 

starejše za enkrat ne 

razmišljava, čeprav bova v 

primeru take potrebe 

sprejela tudi to opcijo. 

 

Oseba B: Tako kot je, mi je 

čisto dobro. Tudi za poznejša 

leta si želim, da bi bila kar se 

da dolgo gibčna in 

samostojna. Če pa to ne bo 

mogoče, si želim živeti s 

katero od hčerk in če se le da 

– ne v domu za ostarele. 

 

VI. SVOBODA, 

NEODVISNOST, 

DOHODEK 

 

1. Ali lahko odidete od 

doma, ne da bi kdo vedel za 

to? Kako pogosto greste od 

doma? 

 

Oseba A: Ker stanujeva 

sama, so naši odhodi od 

doma dokaj neopazni za 

druge. Največkrat je doma 

vsaj eden od naju; včasih pa 

odpotujeva k sorodnikom, na 

grobove, prireditve tudi oba. 

 

-selitev v blokovsko naselje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-selitev k hčerki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELITEV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Oseba B: Pogosto grem 

sama od doma. Pogosto gre 

mož sam od doma. Ampak 

vselej veva drug za drugega 

kam sva odšla in kdaj se 

vrneva.  

 

 

2. Ali skrbite sami zase? Če 

ne, bi lahko skrbeli sami 

zase? 

 

Oseba A: Za enkrat skrbim 

sam zase oz. si pri tem z ženo 

vzajemno pomagava. 

 

Oseba B: Da, za zdaj z 

lahkoto skrbim sama zase. 

 

3. Imate svoj mesečni 

dohodek? Če imate, za kaj 

ga porabite? 

 

Oseba A: Imam svojo 

pokojnino, ki jo porabim 

predvsem za plačilo položnic 

in vračanje posojila. 

 

Oseba B: Prejemam 

pokojnino. Porabim jo za 

sprotne stroške (položnice, 

računi, ipd…) 

 

 

- Sami od doma 

- Na obiske 

- Na prireditve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-skrbijo sami zase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-za položnice 

-za posojilo 

 

 

-za stroške 

 

 

 

 

 

 

SVOBODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOSTOJNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHODEK 

 



 

 
 

 

VII. ZDRAVSTVENO 

STANJE 

 

1. Opišite prosim vaše 

zdravstveno stanje (Ste na 

splošno zdravi oz. bolani, 

imate kakšne zdravstvene 

težave, če da katere)? 

 

Oseba A: Sem dokaj zdrav, le 

občasna kontrola prostate je 

potrebna. Če ne bo slabše, še 

umreti ne bo treba. 

 

Oseba B: Imam velikansko 

srečo, da sem zdrava. 

 

2. Potrebujete pomoč pri 

osebni higieni, hranjenju 

ipd.? 

Oseba A: Ne. Sem 

samostojen. 

Oseba B: Nobena tuja pomoč 

mi ni potrebna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dokaj zdrav 

 

 

 

-zdrava 

 

 

-samostojnost pri higieni 

 

-Ni potrebe po pomoči drugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENO STANJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 2: Primerjava načina življenja med skupino »I« (življenje v institucionalnem varstvu  

      – Dom starejših občanov) in skupino »II« (življenje doma) 

 Skupina I(življ. v instit. 

varstvu) 

Skupina II(Življenje doma) 

Splošno počutje in 

Zadovoljstvo z življenjem 

-Sprejeli in se sprijaznili z 

življenjem v instit. varstvu 

-Zadovoljni z življenjem 

Medosebni odnosi -dobri odnosi s sostanovalci 

-dobri odnosi z zaposlenimi 

-prijatelji v domu 

-redkejši  stiki z družino 

-brez partnerja 

- dober odnos z zakoncem 

-dober odnos z družino 

- redkejši stiki s prijatelji 

Delo  

Prosti čas 

-družabne igre 

- druženje  

 

-hišna opravila 

-opravila na vrtu 

-opravila v gozdu 

-priprava hrane 

- veliko hobijev 

Smisel življenja -predaja znanj prihodnjim 

generacijam 

-proaktivnost 

-predaja znanj  

prihodnjim generacijam 

Predaja izkušenj -otrokom -otrokom 

-vnukom 

Potrebe -v domu poskrbijo za njih -sami poskrbijo 

Življenjski prostor -V domu -Doma s partnerjem 

-Želja po selitvi v   mesto 

Svoboda in neodvisnost -Ni svobode 

- redki izhodi iz doma 

-nadzor 

-svobodni 

-od doma kadarkoli 

Dohodek -za plačilo doma - za stroške življenja 

-kredit 

Zdravstveno stanje -Slabše 

- potrebni pomoči 

-dobro 

-vitalni 

 


