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POVZETEK 

Posledica hitro starajočega prebivalstva je visoka zasedenost domov upokojencev. Varovanci 

in svojci si želijo, da bi starostnik v domu upokojencev preživel kvaliteten preostanek 

življenja, zato se tudi odločajo za odhod v dom. Večina stanovalcev je s storitvijo v domu 

zadovoljna, vendar pogrešajo bolj osebni pristop k njihovim specifičnim potrebam ter si 

želijo, da bi bilo domsko življenje bolj podobno življenju v domačem okolju. Poleg aktivnih 

starostnikov je v domski oskrbi vedno več starostnikov v slabem zdravstvenem stanju, ki 

potrebujejo kompleksno strokovno oskrbo. Ker starostniki v dom upokojencev prihajajo v 

poznem obdobju življenja, so potrebe zahtevnejše, oskrba pa dražja in manj učinkovita. Tako 

se zaposleni znajdejo pod velikim pritiskom svojcev in nadrejenih, ki želijo visoko 

učinkovitost in nizke stroške.  

Ključne besede: starostnik, staranje, domska oskrba, zadovoljstvo, oskrbovanec. 

 

 

ABSTRACT 

The consequence of the rapidly aging population is high occupancy of retirement homes. 

People decide to go to a retirement home because they want to get the highest quality of 

living when they reach old age. Most residents are satisfied with services in their home, but 

they lack a more personal approach to their specific needs and they want their living in an 

institution to feel as close to their domestic living as possible. There is also an increasing 

number of elderly people in poor health who need more complex professional care. As the 

elderly enter homes in the late period of their lives, their needs are more complex and care is 

more expensive and less effective. Thus employees find themselves under a great pressure 

which comes from the relatives of residents and their superiors who want high efficiency for 

low costs. 

Keywords: elderly, aging, retirement home, care, satisfaction, resident. 
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1 UVOD 

Dom za ostarele naj bi bila ustanova, kjer bi ljudje preživeli svoja zadnja leta življenja, zato je 

pomembno, da so z domsko oskrbo tudi zadovoljni. Od posameznika, svojcev, prijateljev in 

domskega osebja pa je odvisno, kako bo ta oseba dom sprejela. Ali ga bo dojemala kot zavod 

ali pa bo to zanj resnično tretji dom, kjer se bo dobro počutil (Hojnik-Zupanc 1999, 34). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V Sloveniji je bilo marca 2017 v domovih za ostarele in posebnih socialno varstvenih zavodih 

na razpolago 20.541 mest, od tega 17 prostih mest. Marca letošnjega leta je bilo evidentiranih 

30.832 prošenj, aktualnih prošenj pa je bilo 8.306 (SSZS 2017). V Sloveniji je bilo v letu 

2015 zasebnih izvajalcev s koncesijo 39, na razpolago imajo 4.849 mest, 5 zasebnih zavodov 

ponuja 1.552 mest, poleg njih, ki izvajajo institucionalno varstvo za starejše, sta še dva 

izvajalca z dovoljenjem za delo in obsegata 161 mest (SSZS 2015). Daljših čakalnih vrst na 

dom ni več. Čakati je potrebno le na nekatere javne domove v Ljubljani, Celju in Kranju. 

Veliko domov je tudi tik ob meji na Hrvaškem, saj se veliko starejših odloča za bivanje v 

domu starejših čez mejo, pri čemer je odločilna zlasti nižja cena. Domovi se med seboj 

razlikujejo glede načina oskrbe oskrbovanca (Huč Uršič 2015). Ceno oskrbe plača uporabnik 

sam ali s pomočjo svojcev, če to ne zadostuje, pa se je pri sofinanciranju domskih storitev 

mogoče obrniti na lokalno skupnost, vendar so ta sredstva pogosto vračljiva (Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve 2010). 

Večina starostnikov meni, da je bivanje v domu starejših občanov zadnja izbira (Skela Savič,  

Zurc in Hvalič Touzery 2010, 24). Tudi Koprivnikar (2009) navaja, da obstajajo povečane 

potrebe po storitvah za starejše. Med njimi je izpostavil, da delež starejših narašča, da vse več 

starejših potrebuje bolj zahtevno zdravstveno nego in vse manj družin lahko skrbi za starejše 

družinske člane.  

Hitro starajoče prebivalstvo ima velik vpliv tudi na povišanje stroškov, namenjenih 

dolgotrajni oskrbi. Do leta 2060 se pričakuje povišanje starejšega prebivalstva nad 80 let 

starosti skoraj za tretjino. Tako narašča poraba zasebnih virov, namenjenih dolgotrajni oskrbi. 

Sistem države se zelo nagiba k institucionalni oskrbi starejših, saj institucije omogočajo 

celostno oskrbo, ki je za starostnika zelo pomembna. Problem pa se kaže tudi v tem, da sistem 

nima enotnega postopka za ugotavljanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in so tudi 

nekatere ugodnosti, ki niso najbolj učinkovite (Rodrigues 2015, 18–19). Najpogostejša vzroka 

za sprejem v domsko oskrbo sta bolezen in obolenja gibalnega sistema. Med njimi pa je 

sprejetih tudi veliko zdravih starostnikov (SURS 2013). Za zadovoljstvo ljudi, ki pridejo v 
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domove starejših, je pomembna kakovost storitev, cenovna dostopnost in da je dom na 

razpolago, ko ga potrebujejo (Koprivnikar 2009).  

SURS (2013) navaja, da si veliko število oskrbovancev sami plačuje oskrbnino. Velik delež 

pa je tudi oskrbovancev, katerim svojci pomagajo pri plačevanju oskrbnine. Najmanjši pa je 

delež tistih katerim občina v celoti krije oskrbnino. Prihodki domov za ostarele so sestavljeni 

iz stroškov oskrbe, stroškov zdravstvene oskrbe, prodaje storitev na trgu in v primeru javnih 

zavodov tudi iz prihodkov iz državnega proračuna. Študija, opravljena v domu za ostarele na 

Finskem, navaja, da mora biti odnos zaposlenih v domu za ostarele do oskrbovancev bolj 

skrben, spodbujati je potrebno odprto in pošteno komunikacijo. V domovih za ostarele je 

pomembna izmenjava vrednot, ki spodbujajo kakovost storitev in zadrževanje kadra, tako 

zaposlenih kot menedžerjev zaposlenih v zdravstvenem sektorju (Bermudez-Gonzalez, Sasaki 

in Tous-Zamora, 2014).  

Ekholm (2012) meni, da se na Finskem vsakodnevno srečujejo z zahtevami oskrbovancev in z 

zahtevami svojcev. Ker se interesi udeležencev velikokrat izključujejo, vodstvo velikokrat 

sklepa individualne dogovore, da bi uspešno reševali situacije, saj se znajdejo tako v vlogi 

nadrejenih, kjer so odgovorni za delo zaposlenih v svoji organizaciji, kot tudi v situaciji, kjer 

so podrejeni lokalnim uradnikom. Nekateri svojci in oskrbovanci želijo prijaznost, 

dosegljivost in jasnost zdravstvenega osebja, drugi želijo učinkovitost in varčnost. 

Naša raziskava je osredotočena na socio-ekonomske dejavnike in druge dejavnike oskrbe, ki 

vplivajo na zadovoljstvo starostnika ob prihodu v dom starejših občanov ter analizo prednosti 

in pomanjkljivosti pri obravnavi in oskrbi starostnika v izbranem domu starejših občanov. Za 

starostnika je prihod v domsko oskrbo velika življenjska sprememba na fizičnem in psihičnem 

področju. Starostnik v domsko oskrbo vstopi že z oblikovanim osebnostnim značilnostim, 

določenim znanjem, navadami, ki se razlikujejo od zahtev domske oskrbe. Tako institucija 

posamezniku ni v celoti prilagojena, in to je osnovni problem institucije (Kornhauser in Mali, 

2013). 

1.2 Namen in cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

Namen raziskave kot študije primera je preučitev in predstavitev socio-ekonomskih 

dejavnikov in drugih dejavnikov domske oskrbe oskrbovancev, vlogo svojcev in zaposlenih v 

izbranem domu starejših občanov, ki so pomembni za zadovoljstvo in nezadovoljstvo 

oskrbovancev.  
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Cilji:  

- S pomočjo dosegljive pregledane domače in tuje literature analizirati socio- ekonomske 

dejavnike in druge dejavnike obravnave in oskrbe, ki so pomembni za zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo ob prihodu starostnika v dom starejših občanov.  

- Analizirati in ugotoviti ključne dejavnike, ki predstavljajo prednosti in pomanjkljivosti 

pri obravnavi in oskrbi starostnika v izbranem domu starejših občanov. 

- Pripraviti predloge socio-ekonomskih in drugih izboljšav z namenom izboljšanja počutja 

in zadovoljstva oskrbovancev v obravnavanem domu starejših občanov.  

Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, so oblikovana na podlagi dosegljive 

pregledane domače in tuje literature glede na zastavljeni raziskovalni problem in cilje. 

 

1. Kakšni so motivi prihoda oskrbovanca v izbrani dom starejših občanov? 

2. Zakaj so starostniki ob prihodu v izbrani dom starejših občanov zadovoljni ali 

nezadovoljni? 

3. Kakšna so bila pričakovanja oskrbovanca in svojcev glede plačila domske oskrbe?  

4. Kakšna je vloga svojcev in zaposlenih v izbranem domu starejših občanov, ki so 

pomembni za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo oskrbovancev? 

5. Katere so prednosti in pomanjkljivosti pri obravnavi starostnika v izbranem domu 

starejših občanov? 

6. Katere so možnosti za izboljšanje počutja in zadovoljstva oskrbovancev v obravnavanem 

domu starejših občanov?  

1.3 Uporabljene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge  

V magistrski nalogi smo za doseganje ciljev uporabili sledeče metode:  

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo in sintezo, kjer smo s pomočjo 

razpoložljive literature preučili glavni motiv za prihod oskrbovanca v dom starejših občanov 

ter preučili kakšen je socio-ekonomski položaj oskrbovanca v domu starejših občanov. 

Predstavili smo glavne ugotovitve iz strokovne literature ter predstavili primerjavo, kakšen je 

ekonomski položaj oskrbovanca v drugih državah.  

Za izpolnitev drugega, tretjega in četrtega, petega in šestega cilja smo izvedli intervjuje z 

zaposlenimi in fokusno skupino z oskrbovanci, kar nam je pomagalo pridobiti odgovore na 

raziskovalna vprašanja. Relevantne informacije smo zbirali z uporabo metode 

polstrukturiranega intervjuja, kjer so bila vprašanja odprtega tipa (Yin 2013; Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005). Ker smo želeli pridobiti informacije iz določenega doma upokojencev, 
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smo za zaposlene uporabili namenski vzorec. Opravili smo intervju z enajstimi zaposlenimi. 

Intervjuvanci so bili namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, dve 

diplomirani medicinski sestri, dve srednji medicinski sestri, dve negovalki, fizioterapevt, 

socialna delavka, delovni terapevt in bolniški strežnik.  

Z oskrbovanci je bila uporabljena metoda fokusne skupine. V vzorec je bilo vključenih deset 

oskrbovancev. Oskrbovanci so bili izbrani na podlagi priložnostnega vzorca, saj so bile v 

fokusno skupino vključene osebe, ki so bile v tistem trenutku na razpolago. V domu starejših 

občanov je zaposlenih 121 oseb, ki oskrbuje 179 oskrbovancev. Polstrukturirani vprašalnik je 

vnaprej pripravljen ter osnovan na raziskovalnem problemu in posebej prilagojen za 

zaposlene in posebej za oskrbovance. Pred pričetkom raziskave smo pridobili ustno in pisno 

soglasje udeleženih v raziskavi. Seznanili smo jih o namenu, ciljih, zbiranju podatkov, 

obdelavi podatkov, načinu poročanja, o rezultatih in o hranjenju zapisov. Vsem udeležencem 

smo zagotovili anonimnost. Vsebine intervjujev smo analizirali z metodo analize vsebine in 

ugotovitve predstavili opisno. Na raziskovalna vprašanja smo poiskali odgovore na podlagi 

ugotovitev z analizo vsebin transkriptov intervjujev. Na podlagi teoretičnih izsledkov in 

analitičnih ugotovitev raziskave smo z rabo metode indukcije pripravili predloge izboljšav v 

izbranem domu upokojencev (Pokorny idr. 2012, 9; Kordeš in Smrdu 2015, 40–49). 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pri preučevanju zastavljenega problema smo predpostavljali, da:  

- Bomo s pomočjo pregledane tuje in domače dosegljive literature ugotovili glavne 

dejavnike, ki so pomembni za motiv prihoda in izboljšanje počutja oskrbovancev v domu 

starejših občanov.  

- Bomo ugotovili ključne socio-ekonomske in druge prednosti in pomanjkljivosti za 

zadovoljstvo ali nezadovoljstvo starostnikov v obravnavanem domu starejših občanov 

- Bomo s pomočjo opravljenih intervjujev z zaposlenimi in fokusne skupine z oskrbovanci. 

ter pregledane domače in tuje dosegljive literature pripravili predloge izboljšav na 

področju delovanja obravnavanega doma starejših občanov.  

Pri preučevanju zastavljenega problema se bomo srečali tudi z omejitvami:  

- V raziskavo bo vključen samo izbran dom starejših občanov, zato rezultatov ne moremo 

posplošiti na druge domove starejših občanov v Sloveniji. 

- Vzorec intervjuvancev je dovolj reprezentativen za izbrani dom starejših občanov, ni pa 

možno trditi, da je dovolj reprezentativen za posploševanje ugotovitev raziskave na 

celotno populacijo starejših občanov v izbrani regiji ali širše. 
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2 STARANJE 

Staranje je biološki proces, pri katerem pride do slabšanja telesnih, kognitivnih, čustvenih in 

zaznavnih funkcij. S tem se poslabša posameznikovo zaznavanje okolice ter zaznavanje 

lastnih potreb (Wikipedija b. l.). Skoraj vse države na svetu bodo v prihodnjih desetletjih 

podvržene precej drugačnim demografskim trendom kot danes. Medicina napreduje v smislu 

podaljšanja ter omogočanja boljše kvalitete življenja v starosti, rodnost pa pada. Jasno je, da 

se prebivalstvo stara in tako je pritisk na posamezne države glede stroškov oskrbe starejših 

vedno večji (Wong in Ki Tang 2013). Problem pa je tudi, da so prispevki starostnika v 

zdravstveno blagajno nižji od prispevkov zaposlenih. Zato je v prihodnosti ključnega pomena 

izboljšanje proračuna zdravstvene blagajne, kar pomeni povečanje zaposlenosti in rast plač ter 

plačevanje višjih davkov. S tem bi lahko delovno aktivno prebivalstvo uravnotežilo 

zdravstvene stroške povečanega števila starejšega prebivalstva (Cylus 2015, 67–68). 

Ramovš (2003) je razdelil staranje na štiri življenjska obdobja, in sicer na zgodnje starostno 

obdobje (65 do 74 let). To je obdobje po upokojitvi, kjer se človek navaja na svobodno 

življenje. Upokojenec živi dejavno ima veliko socialnih stikov, v manjši meri so pristne 

kronične bolezni, vendar so obvladljive. Drugo obdobje, ki sledi je srednje starostno obdobje 

(75 do 84 let), kjer se pojavi upad življenjske moči, česar se oseba tudi zaveda, večji porast je 

tudi kroničnih bolezni. V tem obdobju se pogosteje srečuje tudi z izgubo partnerja, prijateljev 

in vrstnikov. Pozno starostno obdobje je naslednje obdobje (85 let in naprej), ko oseba 

potrebuje več pomoči pri opravljanju dnevnih aktivnosti. Pojavi se tudi več zdravstvenih 

težav. Nato sledi četrto obdobje, v katerem človek obnemore in potrebuje veliko pomoči za 

opravljanje življenjskih aktivnosti. Tako je za uspešno staranje pomembno uravnoteženo 

duševno stanje, telesno zdravje, socialno okolje, dobro finančno stanje ter dober odnos s 

svojci (Pentek 2006).  

Študija, v kateri je bilo zajetih 22 držav OECD med letoma 1961–2010, ugotavlja, da so 

prejšnje študije zanemarjale možnosti aktivacije starejših, kjer se življenjska doba povečuje. 

Hipoteza življenjskega cikla (life-cycle hypothesis) temelji na prepričanju, da naj bi 

posamezniki v svojih aktivnih letih prihranili finančna sredstva za življenje po upokojitvi. V 

kolikor se poveča delež neaktivnih, se torej zmanjša tudi delež prihrankov aktivnih 

posameznikov in s tem se zmanjšajo seveda tudi skupni deleži takih prihrankov na ravni 

držav. Tako je potrebo upoštevati tudi daljšo življenjsko dobo. Kjer je ta daljša, lahko tudi 

starejši dlje časa ostanejo aktivni in več prihranijo za obdobje neaktivnosti. S tem se splošni 

učinek staranja prebivalstva lahko izravna. Podaljševanje življenjske dobe človeka prisili, da 

prihrani več oziroma vsaj počasneje porablja privarčevana sredstva, predvsem zaradi strahov 

pred kasnejšimi zdravstvenimi stroški in življenjem brez ustreznih sredstev. Seveda pa tudi 

starostne meje za upokojevanje niso konstantne in jih spreminjajo glede na zviševanje 

življenjske dobe. Tako opravljena študija opozarja, da ni nujno, da države s starajočim se 
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prebivalstvom prihranijo manj, saj je bil vpliv daljše življenjske dobe na prihranke za 22 

opazovanih držav precejšen. Dolga življenjska doba ima pomemben vpliv na prihranke 

posameznikov, medtem ko samo razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom na 

prihranke znatno ne vpliva, če upoštevamo časovne trende za posamezne države (Wong in Ki 

Tang 2013).  

Staranje prebivalstva povzroča sociološke, socialne in ekonomske probleme. Med njimi 

najbolj izstopajo ekonomske posledice (Urh 2006, 1). V Sloveniji se povečuje delež starejšega 

prebivalstva, upada pa delež rodnosti. S tem se zmanjšuje tudi število delovno aktivnega 

prebivalstva. V analizi Kožuh Novak (2015, 20–22), kjer so primerjali število upokojencev s 

številom zaposlenih, je bil v letu 2009 razmerje en upokojenec na 1,67 zaposlenega, za leto 

2025 se predvideva da bo to razmerje 1 : 1,3. Za leto 2040 se predvideva, da bo razmerje 

upokojenca z delovno aktivnim prebivalstvom 1 : 1, kar pomeni, da bo nastal problem pri 

zagotavljanju pokojnin, saj bo vsak zaposleni delal za enega upokojenca. S sedanjim 

sistemom se predvideva povečanje javnega dolga. V letu 2021 naj bi presegel 60 % bruto 

družbenega prihodka (Ministrstvo za delo, družino in socialne razmere 2010). V Sloveniji ima 

3.121 starostnih upokojencev manj kot 200 EUR pokojnine, 10.234 upokojencev ima 

pokojnino med 200 in 300 EUR, 21.123 upokojencev ima pokojnino med 300 in 400 EUR, 

71.313 upokojencev ima pokojnino med 400 in 500 EUR in 68.493 upokojencev ima 

pokojnino med 500 in 600 EUR, kar je skoraj polovica starostnih upokojencev (47 %). 

Polovica, starejših od 69 let, živi sama, od tega je 80 % žensk. Za upokojence pokojnina 

predstavlja edini dohodek. Revščina starejših in bolnih je velika obremenitev za celo družino, 

saj morajo stroške staršev, zaradi zdravstvene nege in oskrbe plačevati njihovi otroci. Vedno 

bolj pogosto se dogaja, da morajo za ostarele starše z nizkimi pokojninami skrbeti že 

upokojeni otroci, ki imajo tudi nizko pokojnino. Če se take družine soočijo z brezposelnostjo, 

izhoda iz revščine ni. Ukrepi zadnjih dvajsetih let kažejo, da je načrtno razslojevanje 

prebivalstva cilj novodobne politično gospodarske elite (Kožuh Novak 2015, 20–22). Tako s 

staranjem prebivalstva obstaja visoko tveganje glede vzdržnosti javnih financ in upadanje 

gospodarske rasti, ki pa je pomemben dejavnik za zagotavljanje socialne varnosti in 

medgeneracijske enakosti (Strategija ekonomskih migracij za obdobje 2010–2020, 2010). 

Mullan (2000, 8–16) pa je mnenja, da ni problem v staranju prebivalstva, temveč v manjši 

rodnosti prebivalstva. 

Raziskava, opravljena na Nizozemskem, navaja, da je razlog ali motivacija za izvedbo reform 

pokojninskih sistemov v hitrem staranju prebivalstva. S staranjem se povečujejo izdatki za 

zdravstvo in socialno skrbstvo. Zato so nujne reforme pokojninskih sistemov, ki naj 

omogočijo pravičnejše delitve teh bremen v družbi. Ena teh reform je tudi reforma 

nastanitvenih kapacitet. Vendar se dogaja, da so tovrstni poskusi vse bolj podvrženi interesom 

kapitala, zato se namesto obravnave z vidika enakosti pri tovrstnih vprašanjih pojavlja 

problem kapitala, interesov finančnega sektorja ter stroškov. Ne glede na kritično analizo ter 

priporočila Svetovne banke se zdi staranje izgovor za večje stroške, manjšo zaščito delavcev, 
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podjetja pa notranje pokojninske sheme izkoriščajo za ustvarjanje presežkov v dobrih časih in 

iz tega črpajo rezerve v slabih časih. Pokojnine se tako znižujejo zaradi stroškov upravljanja 

takega premoženja, in ne zaradi staranja. Na Nizozemskem, denimo, letno za upravljanje 

pokojninske blagajne porabijo 19,9 % vseh pridobljenih sredstev za pokojnine. Finančni 

sektor tako »ugrabi« znaten del pokojninskih sredstev, ne da bi ob tem nosil tudi tveganja 

(Hollanders 2016). Študija, opravljena na Nizozemskem, navaja, da imajo starejši ljudje z 

visoko stopnjo tveganja, ki so hospitalizirani, v enem letu od sprejema veliko večje stroške 

zdravljenja od ljudi z nižjo stopnjo tveganja. Zato priporočajo znatno večjo promocijo 

preventive za starejše ljudi (Kirsten idr. 2014). Tudi ZZZS priporoča okrepljeno dejavnost 

promocije zdravja z namenom osveščanja prebivalstva o zdravem življenjskem slogu. Namen 

je, da varujejo, krepijo in ohranjajo zdravje. Osredotočali se bodo tudi v krepitev preventivnih 

programov v primarnem zdravstvenem zavodu. V ospredju bo učinkovito obvladovanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni (Vlada Republike Slovenije 2015).  

Priporoča se, da starejši človek čim dlje ostane v svoji družini. Smiselno bi bilo povečati 

socialno pomoč družinam, razne programe namenjene družini in posamezniku, da bi 

starostnik lahko preživel čim več časa v domačem okolju. V domovih za starejše se večina 

starostnikov počuti izolirano, izrinjeno iz domačega vzdušja, kar jih na stara lete še bolj 

razžalosti (Kožuh Novak 2010, 26).  

Za države v razvoju je ključna skrb za napredek države, ki vključuje gospodarski razvoj, 

izobraževanje prebivalstva in varovanje človekovih pravic. Veliko skrbi pa imajo tudi s 

starajočim prebivalstvom. Pričakuje se, da bo rast v teh državah osemkrat višja kot na 

Švedskem. Raziskovalci na Kitajskem ocenjujejo, da se bo v desetih letih delež starejših, 

starih šestdeset let, povečal z 10 na 20 odstotkov (Kožuh Novak 2010, 29–30). 

V raziskavi, opravljeni v Franciji, so raziskovalci ugotovili, da tretjina starejših od devetdeset 

let potrebuje pomoč pri opravljanju vsaj ene dnevne aktivnosti. Pri tem jih največ potrebuje 

pomoč pri osebni negi in oblačenju, pri opravljanju dnevnih aktivnosti in pri nakupovanju 

hrane. Po devetdesetem letu se poveča možnost nastanka funkcionalnih, senzornih in 

kognitivnih okvar, več je slabšega razpoloženja. Zanimivo je, da se število kroničnih bolezni 

po devetdesetem letu starosti ne povečuje. Raziskovalci tudi ugotavljajo, da starejši živijo 

pretežno na manj uglednih lokacijah, v predelih, kjer je več starejših ljudi, v okolju z nižjim 

življenjskim standardom. Kar devet odstotkov anketiranih pa ima uspešno staranje, kar 

pomeni, da so pri devetdesetih letih v dobri psiho-fizični kondiciji (Herr idr. 2016). 

2.1 Posledice staranja in spremembe v starosti 

V prihodnosti bo v ospredju predvsem skrb za starostnika, tako z vidika posameznika, družbe 

kot strokovnjakov. Priporoča se prenos prakse iz tujine (Skela Savič, Zurc in Hvalič Touzery 

2010). V naslednjih petdesetih letih se bo delež prebivalstva, starejšega od 65 let, še 
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povečeval. S starostjo pa se povečuje uporaba zdravstvenih storitev. Veliko je ljudi, ki bodo 

dosegli mejo starostne skupine in s tem večji pojav degenerativnih obolenj. Kar pomeni, da 

bolj kot bodo ljudje stari, več bo stroškov, nezmožnosti opravljanja dnevnih aktivnosti, 

slabega zdravja in odvisnosti (Teasdale 1999). Čufar in Galeša (2009) v svojem članku 

navajata, da nižji standard in težja dostopnost prebivalstva do zdravstvenih storitev pomenita 

daljšo in povečano število hospitalizacij. Kump in Stropnik v prispevku za novinarsko 

konferenco (2010) navajata tudi materialno prikrajšanost starejših. Tako 44 % oseb, starih od 

55 let in več, z lastnimi sredstvi ne morejo financirati nepričakovanih izdatkov, 3,5 % teh 

oseb si ne more privoščiti primerno ogretega stanovanja in 13,1 % ljudi, starih 55 let in več, si 

ne more privoščiti mesnih izdelkov ali vegetarijanske prehrane vsak drugi dan (Kump in 

Stropnik 2010; Klemenčič Seražin 2012). 

 

Preglednica 1: Starostna struktura prebivalstva v letu 2017 

 

Število 

prebivalstva 
0 - 14  % 15 - 64 % 60+ % 

VSI 2.065.895 14,9 66,2 18,9 

Ž 1.040.770 13,6 58,6 27,8 

M 1.025.125 14,5 63,7 21,8 

Vir: SURS 2017. 

Preglednica 1 prikazuje starostno strukturo prebivalstva za leto 2017. Iz nje je razvidno, da je 

med prebivalstvom zelo velik delež starejših od 60 let. Raziskave kažejo, da imajo starejše 

osebe boljšega zdravstvenega stanja daljšo življenjsko dobo v primerjavi s tistimi s slabšim 

zdravstvenim stanjem. Kljub temu pa so njihovi zdravstveni stroški, povezani s preventivnimi 

pregledi, približno enaki. Osebe, ki so po 70. letu nameščene v institucionalno varstvo, 

predstavljajo večji strošek v primerjavi z ostalimi starostniki, ki živijo v domači oskrbi 

(Lubitz idr. 2003). Ena od študij navaja, da so stroški, povezani s staranjem, odvisni od 

posameznika in od številnih različnih vplivov. Eden najbolj realističnih scenarijev v procesu 

zdravega staranja je, da ljudje živijo daljše in boljše življenje, in dolgo življenje odlaga visoke 

stroške (Beck idr. 2011). Boljše in dolgo pa živimo zahvaljujoč sodobni tehnologiji, boljši 

izkoriščenosti zdravstvenih storitev, znatnemu povečanju obiska bolnišnic ter povečanju 

povpraševanja po zdravstvenem varstvu (Teasdale 1999; Jacobzone in Oxley 2002; 

Palangkaraya in Yong 2009).  

Vlada Republike Slovenije (2015) v nacionalnem reformnem programu navaja, da so bili v 

letu 2012 stroški zdravstvene oskrbe v nominalni vrednosti in v odstotku BDP višji kot v letu 

2011. Iz javnih financ se je financiralo skoraj tri četrtine izdatkov, vendar je bilo v letu 2012 

manj izdatkov za zdravstveno oskrbo iz javnih financ. Njihov cilj za prihodnost bo temeljil na 
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vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe, na ureditvi osebne asistence ter na izvedbi celovitih 

strukturnih sprememb v zdravstvu. 

Poročilo evropske komisije o staranju (2015) za naslednjih deset let navaja spremembe v 

starosti prebivalstva Evropske unije. Spremembe bodo nastale zaradi manjšega števila rojstev, 

preseljevanja ljudi in podaljšanja življenjske dobe. Življenjska doba se bo do leta 2060 

povečala, in sicer za 7,1 let za moške, in sicer na 84,8 let, in za 6,1 let za ženske, in sicer na 

89,1 let. Literatura navaja, da se bo podvojil delež ljudi, ki potrebujejo pomoč pri 

vsakodnevnih opravilih. Glede na mlajše prebivalstvo (starost od 15 do 64 let) se bo povečal 

delež ljudi, starejših od 65 let, s sedanjih 27,8 % na 50,1 %. Število delovno aktivnih ljudi se 

bo tako zmanjšalo za dve delovni osebi (European Comission 2015). Staranje prebivalstva bo 

tako vplivalo tudi na javno porabo. Stroški se bodo povečali na račun pokojnin, zdravstvene 

oskrbe in dolgoročne nege. Odhodki, ki so pogojeni s staranjem prebivalstva, bodo tako do 

leta 2060 predstavljali 2 % bruto družbenega proizvoda. Od leta 2013 do leta 2060 se bodo 

tako odhodki, namenjeni zdravstveni oskrbi, povečali za 0,9 %, odhodki, namenjeni 

dolgotrajni oskrbi, pa za 1,1 %. Pričakuje se, da se bodo do leta 2040 odhodki, namenjeni 

staranju prebivalstva, zvišali do 0,8 %, potem naj bi se ponovno znižali in leta 2060 padli na 

raven leta 2013 (Vujović 2015). Cylus v pregledu izdatkov za zdravstvo (2015, 70) navaja, da 

se v prihodnje predvideva povišanje izdatkov za zdravstveno in dolgotrajno oskrbo, 

namenjeno starejšemu prebivalstvu.  

Leta 2015 se ocenjuje, da je bila Slovenija od 31 evropskih držav na 17. mestu po številu 

prebivalstva nad 65. letom starosti. V EU je delež starejšega prebivalstva nad 65 let 18,9 %, v 

Sloveniji pa je 17,9 % prebivalstva starejšega od 65 let. Vendar gre v primerjavi z glavnim 

scenarijem projekcij Eurostata pričakovati, da bo Slovenija s starajočim prebivalstvom 

presegla evropsko povprečje (Cylus 2015, 67). 

Raziskava, opravljena v petih evropskih državah, navaja, da zdravo staranje ne pomeni le 

dobre fizične kondicije, ampak se nanj gleda celostno, kar vključuje osebne izkušnje, 

funkcionalne zmožnosti in splošno dobro počutje. Raziskovalci so ugotovili pozitivne učinke 

staranja v domačem okolju. Glavni pozitiven učinek je, da se z bivanjem v lastnem domu 

izognejo visokim stroškom institucionalnega varstva. Raziskovalci navajajo tudi nekaj 

negativnih učinkov bivanja doma. Mednje spadajo predvsem odtujenost od drugih in 

osamljenost. Bivanje doma ima pozitivne učinke na počutje; velika podpora svojcev, boljši 

občutek samostojnosti in boljši občutek koristi. Raziskovalci navajajo, da zdravo staranje 

obsega socialno, materialno in finančno varnost. Vsaka sprememba na makro-socialno-

ekonomskem področju ima lahko vpliv na zdravje starostnika (Sixsmith idr. 2014). 

Raziskava, opravljena v Angliji, navaja, da so starejši ljudje največji uporabnik storitev 

socialne oskrbe. Pomoč potrebujejo zaradi slabše fizične kondicije, splošne oslabelosti, zaradi 

zasvojenosti in težav z duševnim zdravjem. Predvidevajo, da naj bi bilo do leta 2021 več kot 
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deset milijonov ljudi starejših od 65 let. Le delež teh naj bi potreboval socialno varstveno 

oskrbo, večje število izmed njih pa naj bi potrebovali bolj celovito obravnavo. Zato si 

prizadevajo čim bolj zmanjšati stroške javnega sektorja. Eden izmed vidikov reševanja teh 

problemov naj bi bila ambicija večjega števila starostnikov, ki naj bi prevzeli odgovornost za 

vodenje in organizacijo lastne nege z ustrezno razporeditvijo lasnega proračuna. Avtorji 

analizirajo, kako lahko ljudje s takim način vplivajo na varčevanje in hkrati zagotavljajo 

visoko kakovost oskrbe. Cilj vsega naj bi bil doseči visoko kakovostne storitve socialnega 

varstva v ekonomskem kontekstu, ki omejuje porabo. Vendar vsa ta zapletenost v sistemu, 

premik k prilagoditvi lasnega proračuna s tveganjem ustvarja zmedo za tiste, ki poskušajo 

dostopati do oskrbe. Večina izmed ljudi je v intervjuju navedla, da želi ostati neodvisna od 

državne podpore. Bodisi, da skrbijo sami zase s pomočjo skupnosti ali dobrodelnih 

organizacij ali s pomočjo prijateljev ali družine (Thomas in Hollinrake 2014). 

Tako je moderna tehnologija v veliko primerov poskrbela, da se je podaljšala življenjska 

doba, večinoma ob visokih stroških zdravljenja (Palangkaraya in Yong 2009; Smida 2005). 

Od države pa je odvisno, koliko teh stroškov bo krila in koliko stroškov bo problem 

posameznika. Visoki stroški zdravstvene oskrbe ob koncu življenja so tako tudi pomemben 

dejavnik uprave doma za ostarele. Dolgoročno razširjen program skrbi za ostarele ne vpliva 

samo na dobrobit oskrbovanca, temveč lahko tudi zmanjša stroške oskrbe za oskrbovance v 

terminalni fazi. Iz tega je razvidno, da je rast medicinskih stroškov tesno povezana z bližino 

smrti. Predlog literature je, naj vlada zmanjša osredotočenost na starejšo populacijo ter naj se 

bolj osredotoči na politiko, ki lahko vpliva na uporabo zdravstvene tehnologije, povečanje 

izobrazbe medicinskega kadra s spremenjeno shemo javnega finančnega zavarovanja, ki je 

skupna za države OECD (zmanjšanje storitev, ki zahtevajo visoke stroške ob njihovi majhni 

vrednosti) (Palangkaraya in Yong 2009). 

2.2 Zdravstveno stanje starostnikov  

Starostnik se srečujejo s številnimi obolenji. Pri tem prevladuje pešanje fizičnega in 

duševnega zdravja. Veliko starostnikov razmišlja o zdravju in bolezni in se boji poslabšanja 

zdravstvenega stanja. S staranjem nastopijo zdravstvene težave in tveganja. Med 

najpomembnejša tveganja spadajo padci. S padcem starostnika se velikokrat spremeni 

kakovost življenja, zaradi padca je tudi veliko smrtnih primerov. Nekatere bolezni so zelo 

značilne za starostnika. Pešanje čutil, kronična bolezenska stanja in psihosocialne posledice, 

kot so depresija, slabša samopodoba in socialna izolacija. Pri starostniku se nekatera 

zdravstvena obolenja prekrivajo, kar slabo vpliva na njegovo kvaliteto življenja. Starostniki 

so v raziskavi (Kavčič, Filipovič Hrast in Hlebec, 2012, 165–166) med najpogosteje 

zdravstvene bolezni navedli vrtoglavico, težave z vidom, srcem, tresenje rok, sladkorno 

bolezen, okvare gibalnega aparata, degenerativne spremembe hrbtenice, kolkov, pozabljivost, 

povišan pritisk, težave z uhajanjem urina in blata, obolenja dihal in rakava obolenja. Veliko 
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pozornosti starejši namenjajo previdnosti oziroma pazljivosti, da ne bi padli, zato hodijo bolj 

počasi, izogibajo se drseči podlagi in pri hoji uporabljajo oprijemala (Kavčič, Filipovič Hrast 

in Hlebec 2012, 167). 

Hujala in drugi (2014) navajajo, da je staranje eden izmed najtežjih problemov. Velika je 

razširjenost nenalezljivih bolezni, dolgotrajnih in kroničnih bolezni, ki povzročajo naraščanje 

zdravstvenih stroškov in tako predstavlja izzive za vodenje in organiziranje zdravstvenega in 

socialnega varstva. Herr in drugi (2016) navajajo, da je po 70. letu največ obolenj 

kardiovaskularnega sistema, artroze sklepov in revmatoidnega artritisa.  

V starosti nad 80 let ljudje porabljajo več zdravil. Raziskave so pokazale, da vsak drugi 

starostnik nad 75 let starosti hkrati zaužije pet ali več zdravil (Trstenjak 2012). V zadnjih 

osmih letih so se v Sloveniji stroški zdravil na prebivalca skoraj podvojili, in sicer na račun 

kopičenja zdravil pri starejših. Pri starejših najbolj narašča poraba zelo dragih zdravil, med 

ključnimi zdravili na recept so zdravila za želodčne težave, holesterol, visok krvni tlak in 

zdravila za demenco (Kersnik 2014). European Comission (2015) je v raziskavi o deležu 

prvih obiskov pri zdravniku, število izdanih receptov in izdatkov, glede na starost varovancev, 

ugotovil, da vsi trije deleži naraščajo s starostjo. Po 57. letu starosti se začne delež prvih 

obiskov moških pri zdravniku zmanjševati, naraščajo pa stroški in število izdanih receptov do 

65. leta starosti, nato se zmanjšujejo. Pri ženskah se delež prvih obiskov ohranja ter proti 82 

letom začne naraščati. Stroški zdravljenja in število izdanih receptov pa naraščata do 82. leta 

starosti. V Sloveniji največje breme predstavljajo kronične nenalezljive bolezni in so 

pomemben dejavnik za prezgodnjo umrljivost, obolevnost in slabšo kvaliteto življenja. Med 

njimi so najbolj v ospredju rakava obolenja, obolenja srčno-žilnega sistema, sladkorna 

bolezen tipa 2 in duševne bolezni. Tako socialno ekonomski položaj posameznika vpliva na 

življenjski slog, na porabo zdravstvenih storitev, na kvaliteto in trajanje življenja (Ministrstvo 

za zdravje RS 2011). 

Raziskovalni inštitut za nevrologijo je v svoji raziskavi podal, da se po 65. letu starosti poveča 

poraba zdravil. Veliko ljudi doseže visoko raven starosti, s tem pa se povečajo zdravstveni 

stroški. Za njihove svojce to predstavlja visok delež stroška, namenjenega plačevanju zdravil. 

Zaradi velike porabe zdravil pri starostnikih pride do spremembe v obnašanju in čustvovanju. 

Uporaba zdravil za demenco, ki vplivajo na centralni živčni sistem, povzroča zaprtje. Tako 

veliko starostnikov posega po zdravilih za odvajanje. Raziskovalci navajajo, da ljudje z 

demenco porabijo več denarja za zdravila v primerjavi z ostalimi. Nova zdravila za demenco, 

ki prihajajo na trg bodo veliko dražja v primerjavi z obstoječimi (Skoldunger idr. 2016). 

Za zdravo staranje je pomembna tudi redna telesna dejavnost. Večina ljudi ima sedeči slog 

življenja, ki zdravstveno stanje še poslabšuje. Redna telesna dejavnost tako zmanjšuje 

zdravstveno oskrbo pri starejših. Starostniki, ki redno telovadijo, so tudi bolj optimistični, 

zato je pomembno spremeniti njihove običaje in vključiti veliko več telesne dejavnosti (Wolff 
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idr. 2014). Vendar večina starostnikov ni naklonjena redni rekreaciji, kot so na primer 

kolesarjenje, vadba in pohodništvo (Kavčič, Filipovič Hrast in Hlebec 2012, 169). Problem 

pri starostnikih pa je tudi slaba prehranjenost. Predvsem slaba prehranjenost starostnikov s 

kroničnimi obolenji, ki za starostnika predstavlja povečano tveganje za nastanek srčno žilnih 

obolenj, možganske kapi in sladkorne bolezni. Večina ljudi, starejših od 65 let, ne jemlje 

rednih prehranskih dopolnil in dnevno v zadostni meri ne uživa sadnih in zelenjavnih 

izdelkov. Večina izmed starostnikov tudi nima želje po uživanju zdrave in uravnotežene 

prehrane. (Schultz idr. 2012, 145–153). 

2.3 Dolgotrajna oskrba  

Slovenija trenutno nimam enotnega sistema dolgotrajne oskrbe. Stroški dolgotrajne oskrbe se 

financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Probleme dolgotrajne oskrbe Slovenija 

rešuje preko zdravstvenega sistema, socialnih služb in preko pokojninske in invalidske 

socialne zaščite. Obstajajo denarna nadomestila, ki se nakažejo tistim, ki oskrbo potrebujejo. 

Javne ugodnosti prejema skupno 11,9 % oseb, starih 65 ali več let, približno 5 % starejših od 

65 let pa je v oskrbi v institucijah. Posledice hitro starajočega prebivalstva ima velik vpliv 

tudi na povišanje stroškov, namenjenih dolgotrajni oskrbi. Pričakuje se, da se bo delež 

starejšega prebivalstva nad 80 let do leta 2060 potrojil na 12 %. Tako narašča poraba zasebnih 

virov, namenjenih dolgotrajni oskrbi. Med letoma 2005 in 2012 se je dvignil za 7,3 %. Sistem 

države se zelo nagiba k institucionalni oskrbi starejših, saj institucije omogočajo celostno 

oskrbo, ki je v oskrbi skupnosti še vedno ni. Problem pa se kaže tudi v tem, da sistem nima 

enotnega postopka upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in tudi nekatere ugodnosti niso najbolj 

učinkovite. Zato je vlada kot prioritetno nalogo določila reformo financiranja dolgotrajne 

oskrbe. Načrtuje se enotno ocenjevanje potreb, ki bo vključevalo 15 meril, dejavnosti iz 

vsakdanjega življenja. Možno bo tudi zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki bo splošno. 

Uporabniki, ki bodo sodelovali v ocenjevanju, bodo imeli možnost, da prejmejo denarna 

sredstva ali pa se jim pri oskrbi nudi pomoč v obliki storitev oziroma v kombinaciji obeh 

možnosti. Financiranje za to bo zagotovila centralna vlada (Rodrigues 2015, 18–19). 

Avstrija ima na podlagi davkov že od leta 1993 uveden splošni dodatek za dolgotrajno 

oskrbo. Lahko se koristi kot denarno nadomestilo za plačilo neformalnih skrbnikov. Od leta 

2010 naprej so njihovim občinam in regijam na razpolago dodatni prenosi na podlagi davkov, 

ki so namenjeni razvoju teh storitev (Rodrigues 2015, 20). 

Danska je v Evropi med največjimi porabnicami sredstev, namenjenih dolgotrajni oskrbi. Pri 

financiranju so občine v celoti odgovorne za zagotavljanje nadomestil za dolgotrajno oskrbo. 

Občinski davki imajo tako pomembno vlogo pri financiranju dolgotrajne oskrbe, kakor tudi 

prenosu proračuna iz centralne vlade (Rodrigues 2015, 21).  
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Pomembne spremembe sistema na področju dolgotrajne oskrbe je uvedla tudi Irska. Od leta 

2006 so se osredotočali na ljudi v bolnišnicah in jim nudili ugodnosti, saj so potrebovali 

veliko pomoči pri oskrbi. Ljudem, ki so potrebovali institucionalno oskrbo, so omogočili, da 

ostanejo v domači skrbi, če so ti svojcu nudili ustrezno storitev oskrbe. Za domačo oskrbo ni 

neposrednih plačil, cilj sistema je, da najbolj onemogli ostanejo doma. Leta 2009 je bil za 

institucionalno oskrbo sprejet program podpore za negovalne domove. Ta program je postavil 

zgornjo mejo življenjskih prispevkov, ki temeljijo na prebivališču uporabnikov, ki potrebujejo 

institucionalno oskrbo, in sicer na 22,5 % (11,25 % v primeru parov) vrednosti doma (v 

primeru drugega imetja čez določeno mejo se v celoti upošteva za stroške dolgotrajne oskrbe). 

Možnost imajo tudi, da se ta prispevek odloži do smrti uporabnika ali zakonskega partnerja, 

da uporabnikom ni treba prodati doma v času svojega življenja, zato da bi financirali 

institucionalno oskrbo (Rodrigues 2015, 22). 

V Italiji znaša dodatek za stalno pomoč in postrežbo za invalide 492,97 evrov. Na voljo imajo 

službe za domačo oskrbo, dnevne centre, ki jim zagotavljajo pomoč na domu, omogočajo jim 

zdravstveno oskrbo in nego na domu. Če to ni možno, ponujajo tudi oskrbe v posebnih 

domovih. Koliko časa bodo osebe bivale v tem domu, je odvisno od stanja in pomoči, ki jo 

oseba potrebuje. Kritje omogoča tudi dodatek kot pomoč za nakup proteze in druge nujne 

medicinske opreme, za nakup ali prilagoditev zasebnih prevoznih sredstev in za nakup orodij, 

ki omogočajo opravljanje samozaposlitvene dejavnosti (Evropska komisija 2012, 27).  

 

 



 

14 

3 DOMOVI ZA STAREJŠE 

Dom za ostarele je ustanova, kjer lahko ljudje preživijo svoja zadnja leta življenja, zato je 

potrebno posvetiti posebno pozornost temu, da bi se v njem dobro počutili. Kako bo 

posameznik dom sprejel, je odvisno od samega človeka, njegovih svojcev, prijateljev in 

domskega osebja. Domsko oskrbo lahko dojema kot zavod ali pa kot njegov resnično tretji 

dom, kjer se bo dobro počutil (Hojnik–Zupanc 1999, 34). 

Domovi za starejše postajajo vedno bolj podobni zdravstveni ustanovi, ki nudi zahtevno 

zdravstveno nego, in vedno manj socialna ustanova. Posledično se domovi soočajo s težavami 

pri zagotavljanju finančnih sredstev, namenjenih socialnovarstvenim ustanovam za 

kakovostno zdravstveno nego in za preživljanje starostnikov v domski oskrbi (Kovač 2013).  

3.1 Domovi za starejše v Sloveniji 

Javornik (2006) poudarja, da kakovost življenja starejših ni odvisna le od pokojninskega in 

zdravstvenega sistema, temveč tudi od možnosti institucionalnega bivanja, dolgotrajne 

oskrbe, izobraževalnih možnosti in spodbud, odnosa družbe do starejših in starosti, vključno z 

njihovo ustrezno socialno vključenostjo. 

V Sloveniji je bilo februarja 2015 na 114 različnih lokacijah v 98 domovih za starejše na 

razpolago 20.224 mest. Med njimi prevladujejo javni domovi, in sicer 13.823 mest v 54 

zavodih. Zasebnih izvajalcev s koncesijo je 39 in imajo na razpolago 4.849 mest, pet zasebnih 

zavodov ponuja 1.552 mest, poleg teh, ki izvajajo institucionalno varstvo za starejše, sta še 

dva izvajalca z dovoljenjem za delo in ponujata 161 mest (SSZS 2015). Na sprejem v dom 

starejših je februarja 2015 čakalo nekaj več kot 2.800 prosilcev, vendar vsi, ki oddajo prošnjo 

in so v dom sprejeti, ne sprejmejo te ponudbe. Daljših čakalnih vrst na dom ni več, čakati je 

potrebno le na nekatere javne domove v Ljubljani, Celju in Kranju. Veliko domov je tudi tik 

ob meji s Hrvaško, saj se veliko starejši odloča za bivanje v domu starejših čez mejo, kjer je 

odločilna nižja cena. Domovi se med seboj razlikujejo glede na potrebe oskrbe oskrbovanca:  

- OSKRBA I: Stanovalec je samostojen pri opravljanju dnevnih aktivnosti ne potrebuje 

pomoči. Potrebuje pa čiščenje prostora, pranje in prehrano.  

- OSKRBA II: Stanovalec pri dnevnih aktivnostih potrebuje delno pomoč, in sicer pomoč 

pri hranjenju, prinašanju hrane v sobo, oblačenju, vstajanju itd.  

- OSKRBA III a: Stanovalec potrebuje neposredno pomoč pri izvajanju vseh dnevnih 

aktivnosti. 

- OSKRBA III b: Stanovalec potrebuje stalni nadzor in varstvo ter oskrbo.  

- OSKRBA IV: Stanovalec je pretežno mobilen, zaradi demence ali podobnih stanj 

potrebuje stalen nadzor in delno ali popolno pomoč (Huč Uršič 2015). 
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Oskrbo plača uporabnik sam ali s pomočjo svojcev. Če to ne zadostuje, pa na podlagi odločbe 

Centra za socialo delo doplačilo pokrije lokalna skupnost.  

Preglednica 2: Povprečne cene oskrbe v letu 2017 v EUR 

Povprečne 

cene oskrbe 

2017 v EUR 

 

OSKRBA 1 

DODATEK ZPIZ 
 

OSKRBA 4 4,80 9,60 13,77 

  OSKRBA 2 OSKRBA 3a OSKRBA 3b 

VSI 

DOMOVI 
20,54 25,35 30,15 34,32 32,37 

JAVNI 18,89 23,69 28,49 32,66 30,68 

ZASEBNI 23,22 28,02 32,82 36,99 35,27 

VIR: Skupnost socialnih zavodov Slovenije 2017. 

Iz preglednice 2 je razvidno, da so cene v javnih zavodih nižje v primerjavi z zasebniki s 

koncesijo. Stanovalec, ki je samostojen pri dnevnih aktivnostih in ne potrebuje oskrbe (oskrba 

1), bi v letu 2017 za standardno namestitev v dvoposteljni sobi plačal 616,2 EUR, za isto 

namestitev pa bi v zasebnem domu za starejše s koncesijo odštel 696,6 EUR.  

Po 8. členu pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. L. RS: št 

52/1995) je institucionalno varstvo oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča, 

dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Bivanje je organizirano za osebe 

starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za 

popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči; 

osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg 

neposredne pomoči; osebe z najzahtevnejšimi zdravstvenimi težavami, neposredno osebno 

pomoč potrebujejo v celoti; in osebe z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem 

razvoju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno 

pomoč ali nadzor. 
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Slika 1: Delež prebivalcev starih od 65 let do 79 let in delež prebivalstva starejših od 80 

let 

Vir: SURS 2013. 

Iz slike 1 je razvidno, da je v domovih starejših občanov največji in zelo visok delež 

prebivalstva žensk, starejših od 80 let, takoj za njim pa je delež moških, starejših od 80 let. 

Velik delež je tudi žensk v letih od 75 do 79 let. Najnižji je delež žensk starih od 60 do 65 let. 

Iz slike je razvidno, da je v domovih starejših občanov več žensk kot moških. Tudi literatura 

navaja podobno, da moški umirajo mlajši od žensk (Vertot 2008, 58), vendar se glede na 

rezultate kasneje preselijo v domove, saj je njihov delež starosti do 70 let zelo nizek. Cilj 

nekaterih držav Evropske unije je, da bi ljudje čim dlje živeli v domači oskrbi, zato jim nudijo 

pomoč pri prilagoditvi stanovanja, pri odstranitvi arhitektonskih ovir, ki jim onemogočajo 

gibanje (Ramovš 2003, 17). Večina starostnikov tudi meni, da je bivanje v domu starejših 

občanov res zadnja izbira (Skela Savič, Zurc in Hvalič Touzery 2010, 24). Tudi Koprivnikar 

(2009) navaja, da se potrebe po storitvah za starejše povečujejo. Delež starejših narašča, vse 

več starejših tudi potrebuje bolj zahtevno zdravstveno nego in vse manj družin lahko skrbi za 

starejše družinske člane.  

V letu 2013 je bilo v domove starejših občanov največ ljudi sprejetih zaradi bolezni, in sicer 

11.810. Zaradi hujših telesnih obolenj pa je bilo sprejetih 959 oseb. Med njimi je bilo 

sprejetih tudi veliko zdravih, in sicer 1.795 oseb (SURS 2013). Na stopnjo zadovoljstva 

posameznikov, ki pridejo v domove starejših, pomembno vpliva kvaliteta storitev, cenovna 

dostopnost ter razpoložljivost kapacitet. Poleg zadovoljnega uporabnika naj bo dosežena tudi 

poslovna uspešnost, omogočen pa naj bo tudi razvojni potencial. V večini primerov je glavni 
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cilj menedžerjev delati več, ceneje in hitreje, vendar za doseganje uspehov to več ni dovolj 

(Koprivnikar 2009). V domovih za starejše lahko zaradi zahtevnosti dela velikokrat pride do 

nasilja nad starejšimi. Oceno o kakovosti življenja upokojencev v domu upokojencev 

izdelujejo kar zaposleni sami (Kožuh Novak 2015, 26).  

 

 

Slika 2: Oskrbovanci po načinu plačevanja oskrbnine 

Vir: SURS 2013. 

Slika 2 prikazuje način plačevanja oskrbnine oskrbovancev v domu starejših občanov. Iz nje 

je razvidno, da si večina oskrbovancev sama plačuje oskrbnino. Velik delež pa je tudi 

oskrbovancev, ki jim pri plačevanju oskrbnine pomagajo svojci. Najmanjši je delež tistih, ki 

jim oskrbnino v celoti krije občina. Prihodki domov za ostarele so sestavljeni iz stroškov 

oskrbe, stroškov zdravstvene oskrbe, prodaje storitev na trgu in v primeru javnih zavodov 

prihodkov iz državnega proračuna. Koprivnikar je na konferenci Inšpektorata za delo (2009) 

predstavil strukturo financiranja storitev v domovih:  

- 54 % prihodkov so stroški oskrbe (89 % stroškov oskrbe pokrivajo stanovalci in njihovi 

svojci, 11 % oskrbe doplačujejo občine). 

- 38 % prihodkov iz plačil ZZZS, ki so namenjeni za stroške zdravstvene nege. 

- 7 % prihodkov je od prodaje storitev na trgu. 

- Manj kot 1 % skupnih prihodkov prihaja iz državnega proračuna, namenjenega 

investicijam. 

Z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, lahko 

uporabniki po 6. členu zakona zaprosijo za oprostitev ali znižanje stroškov oskrbe ali 

javascript:showdiv('menu2');hidediv('menu1');


 

18 

institucionalnega varstva. Pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci ali zavezanci, 

če po merilih te uredbe ne morejo plačati celotne vrednosti opravljene storitve, in sicer po 

naslednjem vrstnem redu plačil: 

1. Storitev plača upravičenec. 

2. Upravičenec ima pravico do oprostitve plačila, če plačilo presega njegovo plačilno 

sposobnost. 

3. Znesek, za katerega je upravičenec oproščen plačila, plača zavezanec, razen v primerih, 

ko ni zavezancev.  

4. Zavezanec, ki je fizična oseba, ima pravico do oprostitve plačila, če plačilo presega 

njegovo plačilno sposobnost, in v drugih primerih, ki jih določa uredba. 

5. Zavezanec, ki je pravna oseba, ni upravičen do oprostitve po tej uredbi. V primeru 

oprostitve upravičenca oziroma zavezanca plača razliko do vrednosti storitve Republika 

Slovenija ali občina. 

V Sloveniji si stroškov bivanja v domski oskrbi ne more plačati 80 % oskrbovancev domov za 

upokojence. Veliko oskrbovancev doma upokojencev pa se tudi vrača v domačo oskrbo, ker 

so njihovi otroci in vnuki nezaposleni (Kožuh Novak 2015, 26).  

3.2 Primerjava s tujino  

Študija, opravljena v domu starejših občanov na Finskem, poudarja pomen izmenjave 

informacij med zaposlenimi in navaja, da je vertikalna komunikacija med zaposlenimi bolj 

pomembna kot horizontalna. 

Organizacije morajo izvajati notranje programe trženja z namenom povečanja kakovosti s 

poudarkom na zaposlenih. Za uspešno delovanje oziroma poslovanje je pomembno, da se v 

delovnem okolju zaposleni počutijo dobro in z nadrejenimi komunicirajo sproščeno. Pri tem 

ne smemo pristajati le na površinsko komunikacijo, menedžerji bi morali potrebe zaposlenih 

prepoznavati preko izraza na njihovem obrazu. Takšna notranja strategija trženja lahko 

privede do povečanja kakovosti storitev v domovih za ostarele. Raziskovalci menijo, da mora 

biti odnos do starejših ljudi bolj skrben, spodbujati je potrebno odprto in pošteno 

komunikacijo. V domovih za ostarele je pomembna izmenjava vrednot, ki spodbujajo 

kakovost storitev in zadrževanje kadra, tako zaposlenih kot managerjev v zdravstvenem 

sektorju (Bermudez-Gonzalez, Sasaki in Tous-Zamora, 2014). 

Srednji management v domovih za ostarele ima pomembno vlogo. Deluje med pričakovanji in 

zahtevami različnih strani. Podrejen je vodji organizacije, vodi podrejeno osebje in ima 

obveznosti do oskrbovancev. Veliko časa preživijo na sestankih z osebjem, s sodelavci in 

vodstvom. Velikokrat se znajdejo v konfliktni situaciji saj pričakovanja zaposlenih in zahteve 

nadrejenih niso kompatibilne. Zaposleni navajajo, da želijo vodjo, ki bo odprt za njihova 

vprašanja, ki bo sledil nastalim problemom in ki bo podajal povratne informacije o svojem 
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delu. Svojci in oskrbovanci pričakujejo od srednjega managementa, da je dostopen za njihova 

vprašanja in da rešujejo morebitne pritožbe glede zdravstvene oskrbe.  

Rezultati raziskave, opravljene v domu za ostarele na Švedskem, kažejo, da skuša srednji 

management združiti oboje, pričakovanja oskrbovancev in zahteve tako s strokovnega kot 

organizacijskega vidika. Oskrbovanci so v njih videli visoko vrednost zaupanja. Študija na 

Švedskem je preučevala, kako se direktorji znajdejo pri spopadanju z različnimi okoliščinami, 

ko so postavljeni pred različne zahteve in pričakovanja okolice glede vodenja. 

Direktorji domov za starejše se pri svojem delu pogosto srečujejo z različnimi zahtevami in 

pričakovanji različnih udeležencev na področju oskrbe in varstva starejših. Svoje interese 

lahko imajo po eni strani politiki, lokalni uradniki, ki želijo narekovati različne smernice, po 

drugi strani pa morajo direktorji poskrbeti za interese zaposlenih in zagotavljati učinkovito 

delo svoje enote in pogoje zanj. Pri tem se srečujejo še z zahtevami samih oskrbovancev ter 

njihovih svojcev. Interesi vseh teh udeležencev se pogosto izključujejo, zato so direktorji, da 

bi se uspešno spopadali z različnimi okoliščinami, primorani vsakodnevno sprejemati različne 

kompromise, saj so hkrati v vlogi nadrejenih, kjer so odgovorni za delo zaposlenih v svoji 

organizaciji, kot tudi v vlogi podrejenih lokalnim politikom in uradnikom. Prvi želijo 

prijaznost, dosegljivost, jasnost, drugi želijo učinkovitost in varčnost. Pogosto tako razpeti 

direktorji tudi ne dobijo jasnih navodil, kako denimo uresničevati različne politične cilje. 

Rezultati so pokazali, da so pri delu bolj uspešni tisti vodilni, ki bolj poudarjajo sodelovanje z 

zaposlenimi, delijo delo med svoje podrejene in imajo bolje razdelano organizacijo in idejo, 

kako komunicirati in sodelovati tako z zaposlenimi v ustanovah kot tudi s samimi 

oskrbovanci ter njihovimi svojci. Taki direktorji so bolj vpeti tudi v družabne aktivnosti in 

drugo dogajanje v domovih. V takih okoliščinah se morda bolje znajdejo kadri, ki prihajajo iz 

stroke, manj uspešni pa so tisti vodilni, ki predvsem sledijo izpolnjevanju nalog in sledenju 

birokracije. Trije v raziskavi udeleženi direktorji so menili, da lahko obvladajo zahteve 

okolice z ustrezno organizacijo, delitvijo dela in postavljanjem prioritet, medtem ko je drugih 

pet direktorjev menilo, da se težko soočajo z različnimi izzivi in jim to povzroča stres. Pri 

soočanju z zahtevami in pričakovanji okolice so bili uspešni tisti direktorji, ki so uspeli 

združevati organizacijski in strokovni vidik (Ekholm 2012).  

V Franciji so ustanove, namenjene starejšem prebivalstvu, sprva sodile v celoti pod javni 

sektor. Ko se je struktura prebivalstva začela spreminjati in se je povečalo število 

starostnikov, ki so bili telesno in duševno odvisni od drugih, so začeli ustanavljati zasebne 

ustanove, namenjene starostnikom. S tem so na tržišče prinesli novo dinamiko domov za 

ostarele.  

Študija preučuje možnosti sodelovanja javnih, zasebnih ter neprofitnih ustanov na področju 

oskrbe in varstva starejših v Franciji. Kar se v Franciji kot tudi drugod po svetu kaže kot 
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vedno večja težava, saj se prebivalstvo stara. Se pa s tem na trgu odpirajo tudi nove poslovne 

možnosti. 

Če so tovrstne javne inštitucije omejene finančno, kadrovsko in tudi s togimi predpisi, zaradi 

česar se ne morejo učinkovito prilagajati trgu, so enote v zasebni lasti podvržene predvsem 

delovanju v korist zasebnih interesov. Privatnih domov si mnogi niti ne morejo privoščiti. 

Most med njimi pa so neprofitne organizacije, v kolikor imajo dovolj kadra in drugih 

kapacitet. Uporabniki namreč ne iščejo več zgolj oskrbe, pač pa tudi družabne in prostočasne 

aktivnosti. Neprofitne organizacije so tako s svojimi prostovoljci dobrodošlo dopolnilo. 

Tudi uporabniki teh domov se lahko delijo na različne kategorije. Tiste uporabnike, ki 

potrebujejo tudi temeljito zdravstveno oskrbo je lažje namestiti v javne ustanove zaradi 

primernih kapacitet in osebja. Kar pa se dopolnjuje tudi z delom neprofitnih organizacij. V 

privatnih domovih se lažje nastani uporabnike, ki ne potrebujejo medicinske oskrbe, kar je 

povezano tudi s stroški oskrbe.  

Starejše prebivalstvo Francije ima poleg ostalih možnostih izbire nastanitve, možnost 

nastanitve v tako imenovanem domu počitka. Dom počitka ponuja kolektivne storitve ob 

upoštevanju posameznikovih individualnih življenjskih potreb. Oskrbovancem nudijo 

samostojne namestitve z možnostjo zdravstvene oskrbe. Nekatere ustanove so tekmovale med 

seboj, katera ustanova bo imela več starostnikov, ki so odvisni od zdravstvene oskrbe. 

Tekmovali so tisti, ki ponujajo dolgoročno nego in bivanje, ter predlagali ustanovitev ločenih 

ustanov za starostnike, ki imajo duševne motnje, od tistih z nižjo telesno odvisnostjo. S čimer 

naj bi zasebne organizacije izkoristile zdravstvene potrebe starejših, predvsem bogatih in 

tistih z visoko stopnjo zdravstvenega zavarovanja (Smida 2005).  

Busse in Blümel (2014, 222–24) v zdravstvenem poročilu za Nemčijo navajata, da osebe, ki 

izberejo 24-urno institucionalno zdravstveno oskrbo, v povprečju oskrba stane od 1.023 EUR 

do 1.550 EUR. Do višjih stroškov lahko pride le pri izjemnih okoliščinah posameznika. Kot 

novost pa ponujajo dolgotrajno ambulantno zdravstveno oskrbo. V letu 2011 je bilo do 

dolgotrajne socialne zdravstvene oskrbe, ki se z naraščajočo starostjo zelo povečuje, 

upravičenih 2,5 milijona (3,1 % prebivalstva). Do dolgotrajne socialne zdravstvene oskrbe je 

bilo upravičenih 17 % ljudi s starostjo pod 65 let, 28 % s starostjo med 65 in 79 let in 55 % 

nad 80 let.  

3.3 Težave starostnika ob prihodu v dom upokojencev 

Ko oskrba starega človeka ni več možna v ožjem družinskem okolju, se vedno več starih ljudi 

odloči za življenje v domu za upokojence. Prehod starega človeka v dom upokojencev za 

njega pomeni veliko psiho-fizično spremembo. Starostnik zamenja svoja socialna omrežja in 

spremeni se mu dnevna rutina. Ko starostnik zaradi težav z zdravjem, psihičnim ali fizičnim, 
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ali zaradi spremenjenih socialnih razmer ne more živeti v domačem okolju, se odloči za 

življenje v domu upokojencev. Težave starostnika ob prihodu v dom upokojencev se pojavijo, 

ko se starostnik za življenje v domu upokojencev ne odloči samostojno, ampak mu je 

sprememba vsiljena oziroma je pogojena z dejavniki, na katere sam nima vpliva, kar se zgodi 

v primeru bolezni ali z njo povezanih poslabšanih zdravstvenih težav. Prav poslabšano 

zdravstveno stanje je lahko pomembno pri dejanski odločitvi za spremembo bivališča, kajti 

selitev v dom upokojencev je za starostnika zadnja selitev v življenju. Prilagajanje na 

življenje v domu je lahko dolgotrajno. V času selitve se mora starostnik sprijazniti z novimi 

okoliščinami; prilagajanje pa od njega samega terja največ napora, »dom« se mu bo prilagodil 

v manjši meri. Čeprav si domovi po preselitvi večinoma prizadevajo, da bi zadovoljili potrebe 

starih oseb, je to velikokrat nemogoče, saj je življenje v domu upokojencev v velikem 

nasprotju z življenjem v domačem okolju in velike ustanove so v velikokrat po svoji naravi 

toge. Preselitev starostnika v dom upokojencev pomeni izgubo dotedanjih socialnih stikov, s 

svojci ni več v vsakodnevnih stikih, ampak verjetno enkrat tedensko ali bolj ali manj ob 

formalnih obiskih. Zaradi velike zasedenosti domov upokojencev starostnik ob prihodu v 

domsko oskrbo v sobi ni sam, temveč si jo deli z enim ali več sostanovalci. Njih pa imajo stari 

ljudje za nedomače ljudi, neznance oziroma tujce. Tako se s preselitvijo v dom upokojencev 

izgubi povezava starostnika s prejšnjo življenjsko okolico, v kateri je živel pred preselitvijo. 

To pa so sosedi, znanci, prijetno domače okolje, ki je človeku pri srcu. Za starega človeka je 

sprememba okolja problematična, saj človek ni več tako prožen in pripravljen na spremembe. 

Vse ga spominja na dom, v katerem se je dobro znašel. Tako ga tudi vsaka nova okoliščina v 

novem okolju spominja na odhod od doma in ga žalosti. Socialno ga sili v osamitev, duhovno 

pa v praznino ali pa izgubo smiselnosti (Kornhauser in Mali 2013, 321–24). Klevišar (2016, 

12) pa še poudarja: »Odločitev za odhod v dom upokojencev ni stvar enega trenutka, ampak v 

človeku zori mnoga leta«.  

Veliko starostnikov v domski oskrbi si želi dobrih medsebojnih odnosov. Želijo si nekoga, ki 

mu lahko zaupajo. Radi se pogovarjajo o svojih preteklosti, opisujejo svoje spomine. 

Komunikacija s starejšimi poteka na verbalni in neverbalni komunikaciji (Ramovš 2003). V 

intervjuju z oskrbovanci izbranega doma upokojencev so oskrbovanci navedli, da zaposleni v 

zdravstveni negi nimajo časa za pogovor, da je negovalnemu osebju bolj všeč, če nič ne 

sprašujejo. Nego zaposleni raje izvajajo brez govornih prekinitev, da lahko svoje delo 

izvedejo v določenem času. Tudi negovalno osebje je izrazilo, da za druženje s stanovalci 

preprosto nimajo časa. Da bi lahko zapustili prostor, morajo pogovore velikokrat preusmeriti, 

kar pa oskrbovance žalosti. A če želijo delo opraviti v delovnem času, nimajo časa za 

poslušanje osebnih težav oskrbovancev, še poudarjajo zaposleni. (Habjanič 2011).  

V domski oskrbi se starostnik srečuje z določenimi tveganji, ki porajajo strahove: v ospredju 

sta bojazen pred osamljenostjo in strah pred hujšimi boleznimi in njihovimi posledicami, ki bi 

jih privedle v odvisnost od pomoči drugih. Bojijo pa se tudi, da bi zdravstveni kader z njimi 

ravnal neprofesionalno (Imperl 2012).  
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Habjanič (2011) na podlagi intervjujev s svojci in oskrbovanci izbranega doma upokojencev 

strnjuje nekaj njihovih ključnih poudarkov. Kot težavo so svojci izpostavili številčno 

pomanjkanje negovalnega osebja in njihovo posledično preobremenjenost, zaradi katere 

nimajo časa za (ne)verbalno komunikacijo z oskrbovanci. Tako se lahko zgodi, da se 

negovalno osebje tudi na vprašanja oskrbovanca odzove neprijazno. Oskrbovanci so na 

podlagi opazovanja negovalnega osebja pri delu ugotavljali tudi, da ti pri hranjenju 

oskrbovancev, ki potrebujejo več časa za použitje obroka, velikokrat hitijo, pri izvajanju 

anogenitalne nege v večposteljnih sobah pa ne zagotavljajo intimnosti oskrbovanca. 

Raziskava, ki sta jo izvedli Sitar in Drev (2013) v Domu upokojencev Polzela, je pokazala, da 

so po mnenju večina anketiranih uporabnikov zaposleni z njimi le delno potrpežljivi in strpni, 

predvsem pa v dovoljšni meri ne upoštevajo povratnih informacij, ki jih dobijo od 

starostnikov. Namreč le redko starostnike prosijo, naj sporočilo obnovijo, s čimer bi se 

prepričali, da so se dobro razumeli. Zdravstvena nega mora nujno vključevati strpnost in 

pozornost, zato je pomanjkanje časa kot izgovor za tako ravnanje slabo opravičilo. Zaposleni 

torej zelo malo komunicirajo z oskrbovanci, verbalni in neverbalni komunikaciji ne posvečajo 

dovolj pozornosti. (Sitar in Drev 2013). 

3.4 Zagotavljanje dostojnega staranja v domu upokojencev 

Za starostnika je pomembno, da ostane čim dlje samostojen. Vse ovire v okolju zavirajo 

starostnikovo samostojnost. Zelo pomembno je, da je lega doma upokojencev blizu 

starostnikovega doma, saj to spodbuja njegovo samostojnost na več ravneh. Predvsem je to 

pomembno za osebe z demenco, ki se v novem okolju zelo težko orientirajo. Vsak 

posameznik tudi odloča o tem, koliko socialnih stikov z drugimi in koliko zasebnosti si želi. 

V večposteljni sobi starostnik ne more odločati o meji življenjskega okolja enega in drugega 

ali tretjega, četrtega sostanovalca. Tako starostnik izgublja nadzor nad zasebno sfero, kar 

povzroča nasilje in nezadovoljstvo posameznika. Tako kot mlajši tudi starejši potrebujejo 

prostor, kamor se lahko odmaknejo od drugih, ko to želijo. Vsak posameznik potrebuje svoj 

intimni prostor, ki ga oblikuje po svojih željah in to prinaša starostniku zadovoljstvo. Zato bi 

bilo pomembno zagotoviti možnost, da bi lahko vsakdo imel lastno sobo. Za ohranjanje 

osebnega dostojanstva pa je pomembno tudi, da imajo osebe z inkontinenco, predvsem z 

inkontinenco blata, lastno kopalnico in stranišče. Skupne sanitarije so namreč v takem 

primeru v nasprotju z načeli zagotavljanja in ohranjanja starostnikovega dostojanstva (Imperl 

2012, 82–87). Za starostnika pa je pomembna tudi družinska emocionalna opora, pri kateri 

ima največjo vlogo partner. A ker je večina izmed njih že ovdovela, so toliko bolj navezani na 

preostale družinske člane. Starostnik, ki biva v domu upokojencev, ima manjši socialni stik z 

okolico. Problem pa lahko nastane tudi na ravni zaupanja starostnika svojcem, vendar je to 

odvisno od stanja pred prihodom v dom upokojencev (Šadl in Hlebec 2009). Veliko 
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starostnikov tudi skrbi, ali bo njihova pokojnina zadostovala za plačilo domske oskrbe. 

Svojcev namreč ne bi želeli obremenjevati z doplačilom domske oskrbe (Imperl 2012). 

Leskovic (2009) ugotavlja, da se zdravstvena nega v domovih za starejše ne izvaja po 

priporočenih standardih. Temu botrujeta predvsem neustrezna kadrovska politika in 

pomanjkanje finančnih sredstev ki se kažeta v nezadostnem številu in neustreznem 

strokovnem nivoju negovalnega osebja. V domu upokojencev po številu zaposlenih izstopajo 

bolničarji negovalci, ki so najcenejša delovna sila. Veliko je tudi diplomiranih medicinskih 

sester, ki nimajo dodatnih znanj s področja geriatrije in zdravstvene nege starostnika. 

Negovalno osebje je veliki meri odgovorno za zadovoljstvo oskrbovancev ter za izvajanje 

kvalitetne zdravstvene nege. Tako v Sloveniji kot v drugih državah sveta se domovi za 

upokojence soočajo s staranjem prebivalstva in pomanjkanjem negovalnega osebja. Zaradi 

visokih zahtev zdravstvene nege starejših pa je upadlo tudi zanimanje za ta poklic (Habjanič 

2011). Predvsem je pomembno ohranjanje starostnikove osebnosti in dostojanstva, saj 

starostnik z leti zgubi sposobnost oblačenja, umivanja, odvajanja in hranjenja. Zato je 

potrebno v čim daljšem časovnem obdobju spodbujati samooskrbo. Starostnik se z leti navadi 

negovalne oskrbe, zato se niti ne trudi več, da bi bil čim dlje samostojen. Pri ohranjanju 

samostojnosti je izredno pomembno sodelovanje svojcev, negovalnega osebja in samega 

starostnika. Zdravstveno osebje lahko s svojim dobrim odnosom zelo pripomore k boljši 

kvaliteti starostnikovega življenja, kajti oni so prvi, ki opazijo spremembe pri starostniku. 

Veliko starostnikov je lahko dolgotrajno slabovoljnih in nemotiviranih za kakršnokoli 

sodelovanje. Kar je lahko posledica možganske kapi, demence ali drugega obolenja. Pri takih 

oskrbovancih je zato pomembna potrpežljivost (Gašparovič 1999).  
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4 INTERVJU Z ZAPOSLENIMI IN OSKRBOVANCI DOMA UPOKOJENCEV  

V mestni občini Koper je 9.952 prebivalcev starejših od 65 let, kar predstavlja 18,39 % 

prebivalstva občine. V občini delujeta dva doma upokojencev, in sicer Obalni dom 

upokojencev Koper in Dom upokojencev Ptuj, enota Olmo, Koper. Na voljo imata skupaj 329 

mest, razlika v pokritosti mest je minus 169, indeks pokritosti potreb pa je 66,12 (SSZS 2015; 

Keli 2011).  

4.1 Predstavitev izbranega doma upokojencev 

Kot primer institucije smo izbrali dom upokojencev, ki ga je leta 1980 ustanovila Republika 

Slovenija. Dom leži na zelo privlačni lokaciji in omogoča dobro povezavo z mestnim jedrom. 

V domu je trenutno zaposlenih 121 oseb, v njem pa prebiva 179 stanovalk in stanovalcev. 

Dom upokojencev ima tri nadstropja s svetlimi in za bivanje prijetnimi sobami z balkonom. V 

stalno oskrbo dom sprejema osebe, stare 65 let ali več. Na voljo ima 75 enoposteljnih sob in 

52 dvoposteljnih sob. V njih je postelja, garderobna omara in nočna omarica ter tudi 

televizijski in telefonski priključek. Na vsakem nadstropju je ena bivalna enota, ki je 

opremljena s čajno kuhinjo in skupnim bivalnim okoljem. V skupnem prostoru se stanovalci 

družijo, imajo vsakodnevne bralne urice in skupinsko vadbo. Prostor je prilagojen tudi za 

stanovalce na invalidskem vozičku. V pritličju doma pa se nahaja tudi kavarna, ki ima veliko 

teraso in gleda na morje, namenjena je druženju. V domski knjižnici si lahko stanovalci 

izposodijo različne vrste gradiva. Stanovalcem doma je omogočeno institucionalno varstvo, ki 

pokriva osnovno in socialno oskrbo. V socialni službi lahko bodoči stanovalci dobijo 

informacije o pripravi na sprejem in o samem sprejemu. Služba tudi pomaga, da se 

oskrbovanec lažje in hitreje vključi v novo okolje in navadi na novo življenje. Pri tem pomoč 

nudi tudi svojcem. Socialna delavka je torej oseba, na katero se lahko stanovalci in svojci 

obrnejo v primeru težav, ona sodeluje z ostalimi službami v domu in zagotovi individualno 

obravnavo. Socialna služba vključuje tudi pomoč pri gospodinjskih opravilih, prehranjevanju, 

oblačenju, osebni higieni ter vzdrževanju osebnih stikov. Služba zdravstvene nege in oskrbe 

nudi stanovalcem zdravstveno nego in oskrbo v tolikšni meri kot jo posameznik potrebuje, 

stanovalce tudi seznanja z možnostjo dodatne zdravstvene oskrbe. Ob sprejemu v dom 

stanovalec prejme cenik storitev in razvrstitev po kategorijah oskrbe. Dom izvaja tudi 

ambulantno zdravstveno varstvo. Vso zdravstveno nego in oskrbo v domu izvajajo 

diplomirane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji in bolniške strežnice. 

Oskrbovancem pa je na voljo tudi 24-urna pomoč preko klicnih naprav za pomoč v sili. Za 

starostnike pa je ključen tudi ustrezen prehranjevalni režim, ki je varovalen in omogoča dietno 

prehrano. Služba za prehrano si prizadeva pripravljati čim bolj pestre, raznolike in 

uravnovešene jedilnike. Pripravljajo jih enkrat mesečno v sodelovanju s stanovalci, saj želijo 

karseda tudi ugoditi željam stanovalcev. Hrana je pripravljena starosti primerno in glede na 
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vrste obolenj stanovalcev. Pri pripravi jedilnikov sodeluje tudi specialist diabetolog. Hrana je 

postrežena v centralni jedilnici za stanovalce, ki so samostojni, za ostale je postrežena v 

bivalnih enotah in v sobah. Medicinske sestre in bolničarji nudijo pomoč pri hranjenju 

osebam, ki ne zmorejo samostojno jesti. Za aktivno preživljanje prostega časa, za izboljšanje 

fizične kondicije ali ohranjanje le-te je stanovalcem na voljo fizioterapija, ki se izvaja v 

posebnem prostoru ali po sobah. Fizioterapija se izvaja kot skupinska vadba ali pa 

individualno glede na potrebe posameznika. Če želijo stanovalci izboljšati fino motoriko, je 

na voljo služba delovne terapije, ki skrbi za ročne aktivnosti in spretnosti. Za delovanje doma 

skrbijo različne službe. Ob vhodu v dom se nahaja recepcija, kjer lahko gostje in svojci 

pridobijo informacije o namestitvah po sobah, tu lahko dobijo tudi razne obrazce in knjigo 

pohval in pritožb. Šivalnica in pralnica v domu skrbita za domsko perilo, služba za 

vzdrževanje pa skrbi za popravilo po prostorih, kjer je to potrebno. 

Dodano vrednost doma predstavlja vrt z mogočnim hrastom, ki tako kot glicinija in vrtna uta 

nudi prijetno senco. Rekreaciji in sprostitvi starejših je namenjen športni park brez 

arhitektonskih ovir. Vrt je dostopen iz prvega nadstropja.  

Računovodska služba ureja plačila doma oskrbovancev, vse formalnosti se uredijo ob prihodu 

stanovalca v dom, višina plačila je odvisna od storitev, ki jih potrebujejo. Cilj doma je, da bi 

se vsak stanovalec počutil udobno. Domu omogoča tudi dnevno varstvo starejših, in sicer za 

osebe, ki imajo manjše težave s samostojnim bivanjem v domačem okolju.  

Cena oskrbe je odvisna od storitve oskrbe in vrste sobe. Povečuje pa se z dodatki, med katere 

spada kopalnica, lastne sanitarije in balkon. Bivanje je najcenejše v tri- ali večposteljni sobi 

brez lastne kopalnice – za trideset dni z oskrbo I iznaša 468,60 EUR, za storitev IV pa 785,40 

EUR. Cena dvoposteljne sobe brez balkona in lastne sanitarije z oskrbo I znaša 493,20 EUR, 

v isti sobi z oskrbo IV pa 810 EUR. Najvišjo ceno plačajo stanovalci za enoposteljno sobo z 

lastnimi sanitarijami in balkonom – za storitev oskrbe I 567 EUR, za storitev IV pa 883,80 

EUR.  

Zunanjim uporabnikom dom omogoča pomoč na domu, pripravo kosil, pranje sušenje in 

likanje perila in oddajanje prostorov. 
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4.2 Potek izvedbe raziskave 

Za potrebe magistrske naloge smo izvedli raziskavo, ki je temeljila na polstrukturiranem 

intervjuju z zaposlenimi v izbranem domu upokojencev in metodo fokusne skupine z 

oskrbovanci. Predhodno smo se srečali z direktorico izbranega doma upokojencev in jo 

prosili, naj se za intervju dogovori z enajstimi zaposlenimi – z namestnico direktorice, dvema 

negovalkama, dvema tehnicama zdravstvene nege, dvema dipl. medicinskima sestrama, dipl. 

delovno terapevtko, dipl. fizioterapevtko, socialno delavko in z enim strežnikom. Osebe za 

intervju so bile izbrane glede na njihovo funkcijo dela. Vzorec intervjuvancev je bil 

namenski. Vsi intervjuvanci so sodelovali prostovoljno, njihova povprečna starost je bila 50 

let. Da bi intervjuvancem zagotovili anonimnost, smo njihova imena po intervjuju šifrirali in 

v poročilu uporabili le šifre. Intervjuji so potekali v pisarnah zaposlenih. Odziv zaposlenih na 

izvajanje intervjuja je bil zelo pozitiven. Pri vsakem odgovoru smo si zapisali glavne 

ugotovitve ter pogovore snemali z diktafonom in nato opravili prepis. Transkripte smo 

zaposlenim dali v avtorizacijo. Sledili sta njihova analiza in interpretacija. Ti približno 

enourni pogovori so nam pomagali pri iskanju rešitev za boljše počutje oskrbovancev v domu 

upokojencev. Izvajanje polstrukturiranih intervjujev je potekalo od 8. 3. 2017 do 10. 5. 2017. 

Oblikovali smo fokusno skupino z desetimi oskrbovanci. Za lažje interpretiranje podatkov 

smo jih označili z oskrbovanec. Njihova starost je bila od 65 let do 85 let. Intervjuji so bili 

opravljeni v obdobju od 8. 3. 2017 do 10. 5. 2017. 

4.3 Predstavitev metode dela in rezultatov raziskave 

Vsi intervjuji so bili pisno zabeleženi in so trajali v povprečju 45 minut, celoten obisk in 

pogovor z vsakim intervjuvancem pa je v povprečju trajal eno uro. Anonimnost oskrbovancev 

in zaposlenih je zagotovljena, saj so bili intervjuji evidentirani številčno. Fokusna skupina s 

stanovalci je potekala v centralni jedilnici in je trajala eno uro in pol. Oskrbovanci so bili 

izbrani na podlagi priložnostnega vzorca, saj so bile v fokusno skupino vključene osebe, ki so 

bile v tistem trenutku na razpolago. 

4.3.1 Vprašalnik za pripravo na polstrukturiran intervju 

Vprašalnik je bil pripravljen vnaprej, saj smo želeli pridobiti odgovore na točno določena 

vprašanja. Za vse zaposlene so bila vprašanja enaka, želeli smo namreč pridobiti različne 

odgovore glede na vrsto delovišča. Intervjuje z zaposlenimi smo izvedi individualno v 

ločenem prostoru od ostalih. Vsakemu intervjuvancu je bilo zastavljenih pet vprašanj 

odprtega tipa. Vprašanja za zaposlene smo zastavili na osnovi petih področij, ki smo jih želeli 

raziskati.  

Vprašalnik za fokusno skupino je bil prav tako pripravljen vnaprej, saj smo želeli pridobiti 

odgovore na določena vprašanja. Zastavljenih je bilo pet vprašanj odprtega tipa. V fokusni 
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skupini je bilo deset oskrbovancev, ki so drug za drugim odgovarjali na zastavljeno vprašanje. 

S fokusno skupino najpogosteje odkrivamo različna mnenja, primerjamo različne poglede na 

nekatere pojave. Fokusno skupino velikokrat uporabljamo za spoznavanje skupine ljudi, o 

kateri nimamo dovolj informacij in je ne poznamo. Na ta način odkrivamo podobnosti 

oziroma razlike med udeleženci in primerjamo njihove izkušnje. V ospredju so subjektivni 

procesi poslušanja in interpretacije povedanega.  

Fokusna skupina temelji na kompleksnem tristranskem komunikacijskem procesu, v katerem:  

1. »Organizacijska skupina določi, katere informacije potrebuje od udeležencev fokusne 

skupine. 

2. Se razvije pogovor med udeleženci fokusne skupine o izbranih temah.  

3. Člani organizacijske skupine povzamejo, kar so se naučili od udeležencev fokusne 

skupine.« (Klemenčič in Hlebec 2007, 7–8). 

4.3.2 Polstrukturiran intervju 

Raziskavo smo izvedli na podlagi polstrukturiranih intervjujev in vprašanj odprtega tipa (Yin 

2013). Z vsakim zaposlenim smo izvedli intervju individualno, vprašanja so bila za vse 

intervjuvance enaka. Z oskrbovanci smo izvedli metodo fokusne skupine, na zastavljeno 

vprašanje so odgovarjali drug za drugim. Vsa vprašanja smo razširjali s podvprašanji glede na 

potek pogovora. Oba intervjuja sta bila posneta z diktafonom zaradi kasnejše lažje in 

kvalitetnejše interpretacije rezultatov. Med intervjujem smo pisali opombe za lažje 

razumevanje in dopolnitev rezultatov. 

4.3.3 Predstavitev intervjuvancev 

V uvodnem delu predstavitve zaposlenih navajamo tudi status zaposlitve, starost in čas 

zaposlitve v izbrani organizaciji. Te podatki nam kažejo osnovne značilnosti izbranega 

vzorca.  
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Preglednica 3: Predstavitev intervjuvancev 

Ime, starost Poklic, status V domu zaposlen 

Zaposleni 1, 48 let namestnica direktorice 21 let 

Zaposleni 2, 38 let socialna delavka 8 let 

Zaposleni 3, 38 let srednja medicinska sestra 3 leta 

Zaposleni 4, 52 let negovalka 25 let 

Zaposleni 5, 42 let srednja medicinska sestra 18 let 

Zaposleni 6, 53 let strežnica 4 leta 

Zaposleni 7, 49 let fizioterapevtka 28 let 

Zaposleni 8, 45 let negovalka 13 let 

Zaposleni 9, 51 let medicinska sestra 28 let 

Zaposleni 10, 54 let delovna terapevtka 27 let 

Zaposleni 11, 40 let glavna medicinska sestra 10 let 

 

V intervjuje z zaposlenimi smo vključil 11 zaposlenih v domu, ki delajo na vseh ključnih 

delovnih mestih v domu. Na ta način smo dobili celosten vpogled v delovanje institucije, kar 

pripomore k poglobljenemu razumevanju dejavnikov, obravnavanih v raziskavi z vidika 

različnih poklicev. Zaposleni so vsakodnevno v stiku z varovanci in so zato tudi sami 

pomemben dejavnik za zadovoljstvo varovancev. Intervjuvanci so stari od 38 do 53 let, v 

domu pa so zaposleni od 3 do 28 let.  
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Preglednica 4: Podatki o intervjuvancih iz fokusne skupine 

Ime, starost Poklic, status V domu 

biva 

Vzrok prihoda Stanje 

Stanovalec 1, 70 trgovec 4 leta vdovec Samostojen v 

dnevnih aktivnostih, 

sin doplačuje oskrbo. 

Stanovalka 2, 85 direktor 8 let vdovec Samostojen v 

dnevnih aktivnostih, 

sama plačuje oskrbo. 

Stanovalec 3,74 uradnik 3 leta bolezen Na invalidskem 

vozičku, sam plačuje 

oskrbo. 

Stanovalka 4, 84 šivilja 5 let vdova Na invalidskem 

vozičku, hči 

doplačuje oskrbo. 

Stanovalec 5, 68 delal na radiu 9 mesecev zlom stegnenice Trenutno hodi ob 

opori, sin doplačuje 

oskrbo. 

Stanovalec 6, 73 hišnik 4 leta vdovec, 

osamljenost 

Samostojen v 

dnevnih aktivnostih, 

sin doplačuje oskrbo. 

Stanovalec 7, 77 voznik 3 leta umrla žena Samostojen v 

dnevnih aktivnostih, 

sam plačuje oskrbo. 

Stanovalka 8, 78 računovodja 6 mesecev blažja 

možganska kap 

Na invalidskem 

vozičku, hči 

doplačuje oskrbo. 

Stanovalka 9, 74 trgovka 5 let vdova 5 tablet na dan. 

Stanovalka 10, 

88 

gospodinja 1 leto padec, zlom 

kolka 

Samostojen v 

dnevnih aktivnostih, 

plačuje sama oskrbo. 

 

Intervjuvali smo 10 oskrbovancev, starih od 68 do 88 let. Oskrbovanci prihajajo iz vseh 

poklicev, najpogostejši vzroki za sprejem v dom pa so poškodbe ali ovdovelost. Veliko jih še 
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plačuje storitve samostojno, pri nekaterih pa pomagajo s plačilom svojci. V domu bivajo 

nekje od 6 mesecev do 10 let. 

4.4 Razprava o rezultatih raziskave 

Da bi se čim bolj približali ciljem magistrske naloge, smo izvedli intervju z zaposlenimi in 

oskrbovanci. Vprašanja so bila zastavljena vnaprej, nekaj pa se jih je porodilo med samim 

pogovorom. Z intervjujem smo želeli pokazati, kako delovanje doma vidijo zaposleni in kako 

se v njem počutijo oskrbovanci. Odgovori so podani v navednicah.  

 

Intervjuji z zaposlenimi 

1. Kakšna je po vašem mnenju kadrovska struktura na področju zdravstvene nege in oskrbe? 

Kako se je skozi čas spreminjala? 

Zaposleni so po večini mnenja, da je pomanjkanje osebja za opravljanje nege. Ker je osebja 

premalo, ekipa dnevno nikoli ni popolna, tudi zaradi dopustov in bolniških odsotnosti. 

Zgovorna je ena od njihovih izjav: 

»Ni dovolj negovalnega osebja, če gledajo po normativih, kar pomeni, da je vsak dan 100 % 

prisotnost zaposlenih, to ni mogoče. Delo poteka tri izmensko, enkrat na teden ali vikend 

mora en zaposlen koristit dopust, nikoli ni popolna ekipa.« 

Potrebe po negovalnem osebju se povečujejo zaradi staranja in s tem močno spremenjene 

strukture oskrbovancev doma. Vse več je najtežjih pacientov, ki so v domu povsem odvisni 

od nege in pomoči tretje osebe, ali pa potrebujejo stalni nadzor. V preteklosti je večina 

starostnikov prispela v dom v dobi, ko so pretežno še zmogli skrbeti sami zase. V sedanjem 

času pa se te razmere precej hitro spreminjajo, kar pomeni, da so v domu v velikem številu 

nastanjeni starostniki predvsem zaradi njihovih potreb po celoviti zdravstveni oskrbi, negi in 

tudi nadzoru, zaradi različnih spremljajočih stanj v starosti (npr. demenca). Kar ugotavlja tudi 

Koprivnikar (2009), vedno več starejših torej potrebuje zdravstvene storitve in zahtevnejšo 

zdravstveno nego. 

Zaposleni pove: »Pred 20 leti recimo ni bilo toliko težkih bolnikov, toliko nepokretnih in niso 

potrebovali toliko pomoči. So bili samo stanovalci. Danes pa je drugače, je več takih, ki jih je 

treba negovati, hraniti, oblačiti. Visoka so tudi pričakovanja svojcev, saj jih večina želi, da ko 

pridejo na obisk v dom, da njihov oče, mati sedijo na vozičku in so v skupnem prostoru z 

ostalimi.« 
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To pa morda tudi presega osnovno nalogo domskega varstva starostnikov, kot je bil zasnovan 

v preteklosti. V domsko oskrbo prihajajo ljudje z hujšimi telesnimi obolenji in boleznimi 

(SURS 2013). 

O tem govori tudi izjava zaposlenega: 

»/…/ Spremenil se je pristop, torej z nekega domskega vzdušja, ki so ga včasih ponujali 

domovi upokojencev, smo prešli na medicinski pristop. To pomeni, da so v dom začeli 

prihajati ljudje z vse težjimi obolenji, ki potrebujejo več nege.«.  

Ob tem je jasno, da je pritisk na zaposlene zaradi pomanjkanja ustreznega kadra vse večji, 

normativi pa se pri tem niso spreminjali, da bi se situacija lahko vsaj nekoliko izboljšala. 

Zaradi večjih potreb stanovalcev pa se povečujejo tudi pričakovanja svojcev, kar je še dodaten 

pritisk na zaposlene. Pri vsem tem se zaposleni po svojih močeh trudijo, da bi karseda 

kakovostno in do stanovalcev prijazno opravili vse naloge, vendar priznavajo, da to postaja 

izjemno fizično in psihično zahtevno. Zaposleni sami pogosto obžalujejo, da jim primanjkuje 

časa za pristen, topel stik s stanovalci, ki naj bi bil osnova za prijetno bivanje stanovalcev. 

Študija, opravljena v domu upokojencev na Finskem navaja, da je za dobro opravljanje dela 

pomembno zadovoljstvo zaposlenih, dobra komunikacija med zaposlenimi in nadrejenimi 

(Bermudez-Gonzalez, Sasaki in Tous-Zamora, 2014). 

»Kadrovska struktura je zastarela, normativi so v neskladju s potrebami populacije. 

Normativi vedno ostajajo enaki, ampak oskrba postaja vedno težja. Več je ljudi, ki rabijo 

oskrbo, vsi tisti, ki so samostojni tudi v neki meri rabijo pomoč. V dom prihajajo ljudje, ki 

rabijo najvišjo oskrbo,« pove zaposleni 2. 

Seveda poleg negovalcev primanjkuje tudi ostalega kadra, kot so čistilke, vzdrževalci. Glede 

na potrebe stanovalcev, bi po mnenju zaposlenih, potrebovali tudi več tovrstnega osebja, 

vendar teh možnosti ni. Jasno je, da je na sedanje razmere vplivala tudi ekonomska kriza, 

vendar dosedanja politika tudi pred krizo ni ponudila pravih odgovorov, ki bi na tem področju 

sledili dejanskim potrebam.  

Zaposleni 6 dodaja: »Število delavcev je manjše, normativi pa so že dolgo nespremenjeni. 

Opažam, da postaja struktura stanovalcev vedno bolj zahtevna. Pri vsem so zelo natančni, za 

vsako stvar uveljavljajo svoje pravice, zahteve, kar delavci zelo občutimo. Ko so zmanjšali 

število oskrbovancev, so zmanjšali tudi število zaposlenih. Za tako delo nas je premalo, 

ljudem bi se rad posvetil, pa kakšno besedo več spregovoril, a enostavno za to nimaš časa. 

Vedno hitiš, da ja vse narediš.« 

»Pri nas v domu se je v 30 letih spremenilo to, da je sedaj več zaposlenih medicinskih sester. 

Premalo je bolničarjev negovalcev, ki imajo najtežje delo. Ljudje si zelo želijo pogovora, 
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družbe predvsem tisti, ki so ves čas v postelji, ampak nego je potrebno opraviti in ni časa za 

daljši pogovor. Če bi želeli vzpostaviti bolj človeški odnos, bi definitivno potrebovali več 

zaposlenih. Predvsem za tiste, ki so od nas v celoti odvisni, « meni zaposleni 9. 

Zaposleni ob tem upajo, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi morda prinesel nekaj rešitev oz. 

izboljšav. Zdravstvene težave so eden izmed najpogostejših dejavnikov, ki ogrožajo kvaliteto 

življenja starostnikov (Kavčič, Filipovič Hrast in Hlebec 2012, 171). 

 

2. Kakšen je vaš odnos do oskrbovancev? Kaj po vašem mnenju za večino izmed njih 

predstavlja največji problem (problem s plačilom doma, želja po dodatnih storitvah, 

omejitve glede porabe sredstev)? 

Iz odgovorov zaposlenih na to vprašanje je mogoče razbrati, da se stanovalci in njihovi svojci 

soočajo predvsem z dvema ključnima problemoma. Najprej gre predvsem pri stanovalcih za 

vprašanje, kako se privaditi na spremembo okolja, na bivanje v domu, potem ko so vse 

življenje preživeli v domačem okolju. V domu pa se morajo zelo hitro privaditi na nova 

pravila, nov red, drugačno hrano, nove ljudi in tudi obveznosti. Seveda večini stanovalcev to 

pomeni dodaten stres, saj si želijo še vedno živeti samostojno, v domačem okolju. 

Zaposleni 2 pojasnjuje: »Čeprav smo dom upokojencev, želimo da se oskrbovanci počutijo kot 

doma. Ampak za mnoge to ni mogoče. V domu so tudi določena pravila, na katere se morajo 

privaditi. Za mnoge je sprejem v dom velik stres, tako za oskrbovanca kot za svojce, kajti ti bi 

svojca z veseljem obdržali doma, vendar ga zaradi službenih obveznosti ne morejo. Sprejem v 

dom je v veliko primerov pogojen z boleznijo in z nenadnimi dogodki. Ko pridejo v dom, je 

drugačna hrana, drugo okolje, tuji ljudje, velike spremembe v življenju, ki jih nekateri niso 

nikoli pričakovali. Pri tem so svojci zelo obremenjeni tako psihično kot v veliko primerov tudi 

finančno. Kot zaposlena sem poklicana, da sem dobra z njimi še preden vstopijo v dom. Si 

njihov spremljevalec pri reševanju problemov.« 

Veliko jih pogreša svojo družbo in so tudi potrti, če jih svojci premalo obiskujejo. Nekateri so 

v domu tudi proti svoji volji, vendar druge možnosti niti nimajo. Seveda je pojmovanje 

bivanja v domu odvisno tudi od tega, zakaj so prišli v dom. Okoliščine so različne, vendar je 

pri mnogih zaslediti, da jim je bivanje v domu nekako v breme, to pa tudi zato, ker dom 

pojmujejo kot nekakšno »zadnjo postajo v življenju«, kar jih precej obremenjuje. Zdi se, da je 

v tovrstnih institucijah stigma še vedno zelo prisotna, zato je ne glede na trud zaposlenih, 

svojcev ter tudi družbe kot celote tako okolje težko narediti prijazno vsem. Sixsmith idr. 

(2014) trdijo, da imajo starejši ljudje v domačem okolju boljšo podporo svojcev in boljši 

občutek koristnosti.  
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Drug pogost problem, ki zadeva tudi svojce, pa je predvsem plačilo celotne oskrbe v domu. 

To je pogosto veliko finančno breme za svojce stanovalcev, a hkrati to obremenjuje tudi 

stanovalce same. Mnogi svojci si namreč tudi zaradi vse večjih potreb stanovalcev, vse težje 

privoščijo plačilo oskrbe v domu, saj cene teh storitev naraščajo. Oskrbovanci domsko oskrbo 

pogosto plačujejo sami, velik delež pa je takih, ki jim oskrbo pomagajo plačevati svojci 

(SURS 2013). Veliko je tudi svojcev, ki so sami nezaposleni, ampak morajo preživljati svoje 

družine in jih stanovalci nočejo dodatno obremenjevati. Sami stanovalci tako postajajo 

previdnejši pri koriščenju dodatnih storitev, ki so morda plačljive, zato želijo čim dlje ostati 

samostojni, da ne bi bilo potrebno storitev doplačati, tudi ko potrebujejo tujo nego, so zelo 

previdni. Težko jim je, ker imajo nizke pokojnine. Ob tem se pojavljajo razni pritiski svojcev, 

tako na stanovalce kot tudi zaposlene v domu, naj stanovalci čimbolj poskrbijo sami zase, da 

bi zmanjšali strošek oskrbe. To vedno ni mogoče, zato je stres bivanja v domu še večji. 

Zaposleni 1 med drugim pove: »/…/ Nekateri imajo zelo majhne pokojnine, in to jih je sram 

povedati. Dolgo časa se želijo sami urejati, umivati, da jim ni treba plačati dodatno za 

oskrbo. Nato pride do tega, da mora stanovalec v bolnico in vidiš, da je moker, da ima vnet 

predel zadnjice in ga urediš in potem te vprašajo, a mi boste to dodatno zaračunali. Tožijo, 

da jih svojci nadirajo, češ saj se zmoreš sama urediti, potrudi se, z namenom, da jim ni treba 

dodatno doplačati oskrbe, saj je tudi veliko svojcev, ki niso zaposleni. Svojci imajo dvojno 

breme, na eni strani družino, ki jo morajo preživljati, na drugi strani pa starša v domu, ki mu 

v večini primerov morajo doplačati bivanje v domu …« 

Zaposleni 3 razlaga podobno: »Njihov največji problem je, da zelo natančno zahtevajo 

storitve, ki so jih plačali. Svojci so tudi zelo natančni, vedno izvajajo pritisk na oskrbovanca, 

da mora čim več narediti sam, se obleči iti na stranišče, ker je to vse potem odvisno od cene. 

Ko pride oskrbovanec v dom, je že seznanjen o ponudbi in dodatno nič ne zahtevajo. Tisti 

nepokretni bi potrebovali več družbe in dejavnosti. Ponavadi se izvaja dejavnosti za tiste, ki si 

sami to želijo.« 

V tem krogu so še zaposleni, ki ob tej problematiki poudarjajo, da se trudijo ohraniti toplino 

in domačnost do stanovalcev ter njihovih svojcev. Zavedajo se, da gre za humano delo, kjer je 

treba ščititi človekovo dostojanstvo. Z njimi radi ohranjajo pristne stike. Obžalujejo, da imajo 

ob svojem delu premalo časa, da bi se lahko resnično posvetili stanovalcem, jih pa vsi 

poskušajo obravnavati z empatijo, razumeti njihovo stisko in olajšati bivanje v domu. Zaradi 

finančne in kadrovske stiske sicer morajo pri oskrbi delovati racionalno, vendar se trudijo, da 

stanovalci tega ne bi občutili. Posebnih omejitev ni občutiti in pri podrobnostih ne varčujejo, 

vendar je položaj vse težji. 

Zaposleni 4 razlaga: »Moj odnos je predvsem domač, moteče mi je to, da v jutranji negi nimaš 

dovolj časa za njih, da se malo pogovarjaš z njimi. Oskrbovanci me imajo zelo radi in 

poskušam biti čim bolj ustrežljiva do njih. Da bi imeli neke omejitve glede porabe sredstev, to 
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nimamo. Težave s plačilom doma pa so problem. Velikokrat me sprašujejo, ali bi lahko čez 

dan sami hodili na stranišče, da manj plačajo.«  

Zaposleni 5 pa pove: »Moj odnos je odličen, do njih se obnašam kot do svojih staršev, 

velikokrat se mi zelo smilijo. Manjka jim pogovora, da se jim posvetiš, da jih poslušaš. 

Nekateri svojci zaradi dela in drugih obveznosti nimajo časa pogosto priti, in to jih velikokrat 

žalosti. Mi bi se več pogovarjali z njimi, ampak ob količini dela nekako nikakor ne moremo 

najti časa. Vedno si govorim, da bo bolje, ampak ni. Vedno je isto. Dela je vedno več, ker so 

oskrbovanci vedno bolj odvisni od nege. Da jim kaj primanjkuje, to se ne pritožujejo.« 

 

3. Kako je finančna kriza vplivala na število oskrbovancev? Morda poznate kakšen primer 

odhoda iz doma zaradi nezmožnosti plačevanja doma? 

Zaposleni so mnenja, da kriza na število oziroma položaj oskrbovancev ni toliko vplivala, 

vsaj ne na način, da bi morali zapuščati dotični dom. Gre pa za večplasten problem, pri 

katerem je opaziti, da se bolj dotika svojcev ter zaposlenih kot pa samih oskrbovancev. Svojci 

so namreč zelo obremenjeni s plačilom osnovne cene doma, zato za svoje bližnje skrbijo 

doma, kakor dolgo je le mogoče. Finančno si namreč mnogi pomagajo s pokojninami, zato se 

lahko položaj družine poslabša, ko gredo svojci v dom. Obenem pa so oskrbovanci sprejeti v 

dom kasneje, ko svojci sami ne zmorejo več skrbeti zanje in pridejo v dom v stanju, ko 

potrebujejo vedno več nege in storitev, kar neizogibno povečuje tudi osnovno ceno domske 

oskrbe.  

Zgornje ugotovitve lepo ilustrirajo tudi izjave zaposlenih: 

Zaposleni 1: »Ljudje držijo svojce do zadnjega trenutka doma, dokler lahko sami skrbijo zase 

in se zavedajo sebe. V dom pridejo, ko svojci res ne morejo več skrbeti za člana družine, ko 

ga ne morejo več negovati. Večina si doma pomaga s pokojnino, zavedajo se, če dajo svojca v 

dom, bodo morali tudi prispevati za bivanje v domu. Tako pridejo v dom osebe, v povprečju 

stare nad 80 let, z diagnozo demenca, in so popolnoma odvisni od pomoči drugih. Nekaj oseb 

poznam, ki so odšli iz doma, vendar ne poznam razloga. Nekateri se pomirijo s tem, da so v 

domu, nekateri pa se s tem ne morejo sprijazniti.«  

Zaposleni 2: »To je mogoče bolj občutiti, ko se odločajo za prihod v dom. Predvsem jih skrbi, 

kako bodo otroci to plačali. Pri nas ne vem, da bi kdo zapustil dom in iskal cenejšega. 

Mogoče je ta prednost, da imajo nekateri italijanske pokojnine, ki so veliko višje kot naše. V 

vzhodni Sloveniji pa sem že slišala za veliko takih primerov. To, da oseba ne more plačati 

doma, ni razlog, da ni sprejeta v dom. Včasih so pokojnine zadoščale, sedaj pa se večinoma 

ureja preko svojcev ali preko oprostitev plačila doma preko občine, ampak ta sredstva so 

vračljiva. S pokojnino oskrbovanca večina ljudi živi doma, in ko ta pride v dom, je stiska 
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velika. Veliko je tudi takih stanovalcev, ki na stara leta ne želijo biti v breme otrokom in se 

zato odločijo za dom.« 

Zaposleni povedo, da samo finančno stanje stanovalcev niti ni razlog za nesprejem v dom. V 

zadnjem času je sicer več primerov, ko zaprosijo za oprostitve plačil preko občin, vendar so ta 

sredstva vračljiva, kar pomeni dodaten pritisk za družine. Pojavljajo pa se primeri, ko si 

stanovalec toliko opomore, da ga svojci ponovno vzamejo nazaj v domače okolje in oskrbo. 

Res pa je tudi, povedo zaposleni, da je v obalnem predelu Slovenije položaj morda nekoliko 

drugačen, saj imajo nekateri oskrbovanci italijanske pokojnine, ki so višje kot pri nas. Drugod 

po Sloveniji se dogaja, da mora kdo oditi iz doma zaradi neplačil.  

Zaposleni situacijo še pojasnjujejo: 

Zaposleni 3: »Veliko ljudi je v čakalni vrsti, da pride v dom, tako da s tem nimamo težav. 

Nekateri morajo kar dolgo čakati, da pridejo v dom. Ena gospa pred leti ni mogla plačati 

doma, ampak je kljub temu ostala v domu. Vem tudi, da so iz drugih domov prišli k nam 

oskrbovanci, ker smo cenejši in bližje njihovem domu.« 

Zaposleni 4: »Ne poznam nikogar ki bi šel iz doma, ker ne bi mogel plačati doma. Opaziti je, 

da oskrbovanci več sprašujejo, ali bodo kaj manj plačali dom, če porabijo manj plenic. Svojci 

tudi velikokrat povedo, da jim je osnovna cena doma nekoliko predraga in da doma težko 

shajajo, ker morajo doplačevati dom.«  

Zaposleni 5: »Jaz mislim, da v našem domu nimamo teh težav, da ni nobeden šel ven iz doma, 

ker ga ne bi mogel plačati.«  

Zaposleni 6: »Ne spomnim se razloga, zakaj so nekaj časa nazaj nekateri odšli iz doma. Vem, 

da so bile premestitve, ampak da bi bil razlog, da je naš dom predrag, to ne vem. Kljub 

finančni krizi imamo dolg seznam ljudi, ki čakajo na sprejem v dom. Takoj ko nekdo umre, 

pride nekdo drug v njegovo sobo.« 

Zaposleni 7: »Ne poznam primera, da bi kdo šel ven iz doma zaradi previsoke cene doma. 

Večina jih pravi, da smo zelo dobri, tudi dolžnikov nimamo dosti. Svojci pa menim, da so zelo 

obremenjeni. Skrbi jih za njihovega očeta ali mamo, želijo si, da bi bil čim bolj samostojen, 

ampak žal vedno ni tako.« 

Zaposleni 8: »Včasih se zgodi, da svojci vzamejo oskrbovanca nazaj domov, ker si je ta tako 

opomogel, da je doma lahko skrbel sam zase, vsaj te osnovne stvari, in tako so doma živeli od 

njegove pokojnine. Takih primerov je bilo kar nekaj. Glede na to, da imajo v današnjem času 

ljudje zelo nizke pokojnine, vzamejo svojca iz doma in skupaj živijo doma. Tako vsi skupaj 

lažje preživijo.« 
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Zaposleni 9: »Ne spomnim se, da bi finančna kriza kaj dosti vplivala na število oskrbovancev. 

Poznam en primer, ko gospa ni mogla plačevati doma in je umrla z dolgovi. Spremenila se je 

čakalna doba v domu, bilo je neko obdobje, ko dejansko ni bilo čakalne dobe. Zdaj pa so spet 

čakalne dobe.«  

Razberemo lahko torej, da morda kriza sama niti ni tako neposredno vplivala na morebiten 

upad prosilcev za dom, ampak gre tudi za nekatere sistemske pomanjkljivosti ali vsaj 

nejasnosti (npr. vračilo sredstev pri oprostitvah, prepozno ukrepanje itd.), ki dodatno 

obremenjujejo deležnike v teh procesih. Nekateri, kot že rečeno, zaradi strahu pred visoko 

ceno doma, pridejo v dom v slabem stanju, to pa pomeni zgolj višanje cene. V kolikor želimo 

imeti human sistem takšne oskrbe, bo vsekakor potrebno najti način, kako razbremeniti 

stroške svojcev, vendar ohraniti primerno raven storitev. 

Z druge strani se s tem problemom zagotovo ukvarjajo zaposleni v domu. Vsekakor imajo 

omejena sredstva za delovanje, vendar se po svojih močeh trudijo, da stanovalci takih 

sprememb ne bi čutili. Morajo pa delovati racionalno, zato bolj premišljeno naročajo ali 

prerazporejajo materiale, več poudarka dajejo tudi preventivi in s tem znižujejo stroške, pri 

čemer dnevno občutijo vse več pritiskov ali vsaj zaskrbljenosti oskrbovancev ali njihovih 

svojcev.  

Zaposleni 11 tako zaključi: »Ni čutiti vpliva krize, da bi nekaj manj naročali. Začeli smo le 

bolj racionalno razmišljati in tako varčevati pri porabi sredstev. Da pa bi bili za to 

prikrajšani stanovalci, tega ni. Kar naročim, to dobim. Izpostavila bi plenice, ki zmanjšujejo 

finančni standard, opažam, da obstoječe plenice niso več tako dobre, slabše so vpojne, čeprav 

so bile v preteklosti ene izmed najboljših. Plenice so določene s standardom, oskrbovancu 

pripadajo trije kosi na dan. Vendar to ni problem, saj svojci prinesejo plenice od doma, ali 

ostane od drugih, tako da s tem nimamo težav. Naročamo torej isto, ampak je sprememba v 

gospodarjenju. Predvsem je prevelika poraba rokavic, zato veliko izobražujemo kader, kdaj 

uporabljati rokavice. Za preprečevanje preležanin uporabljamo posebne obloge, ki so 

namenjene hitri oskrbi ran, saj je cilj, da rano čim hitreje pozdravimo in s tem tudi manj 

sredstev porabimo. Veliko delamo na preventivi, sem spada redno obračanje bolnikov, ki tega 

sami niso zmožni, skrb za rehidracijo bolnikov, uporaba infrardeče lučke, ki pomaga pri 

hitrejšem celjenju ran. Imamo tudi nove smernice za preventivo.« 

Tako lahko pri tem vprašanju sklenemo, da zaposleni v večini primerov niso občutili, da bi 

kriza bistveno spremenila število stanovalcev, so pa izrazili zaskrbljenost nad sedanjim 

stanjem, predvsem pa si prizadevajo ohraniti raven, ki še zagotavlja stanovalcem primerno 

oskrbo. 
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4. Kako se po vašem mnenju počuti večina oskrbovancev v domu starejših občanov? Kakšno 

je njihovo socialno življenje? So zadovoljni s storitvami zdravstvene nege, z bivalnim 

okoljem? 

Udeleženi v intervjuju predvsem ugotavljajo, da so stanovalci na splošno zadovoljni s 

storitvami in zaposlenimi v domu. Poraja pa se problem socialnega življenja stanovalcev, ki 

so si med seboj zelo različni in zato imajo tudi različna pričakovanja. Videti je, da glavni 

problem ostaja to, da se nekateri oskrbovanci težko privadijo na bivanje v domu, čeprav se 

jim nudi več storitev kot v domačem okolju. Dom je še vedno stigmatiziran kot institucija, 

zato se zdi, da nekateri pač nimajo interesa, da bi počeli kaj drugega, potem, ko so »izgubili« 

domače okolje. Sprememba je zahtevna in zelo stresna, kot smo že povedali, je to okolje 

težko narediti prijazno vsem, sploh glede na različne potrebe, pričakovanja in značaje 

stanovalcev. Problem pa je tudi, ker se stanovalci prej med seboj niso poznali. 

Dom organizira veliko družabnih dogodkov, vendar se jih udeležujejo le redki stanovalci oz. 

je ta struktura podobna. Stanovalci, ki so po naravi bolj družabni, se pač med seboj družijo ter 

se udeležujejo dogodkov, drugi so raje sami. Prihajajo pa nove generacije stanovalcev, ki 

bodo v tem pogledu tudi zahtevnejše. 

Nekateri zaposleni so tako komentirali: 

Zaposleni 3: »Menim, da se v osnovi počutijo zelo dobro, za njih storimo dosti. Odvisno od 

tega, kakšne običaje so imeli doma. Eni se lahko hitro prilagodijo na dom, odvisno tudi od 

zaposlenih, kakšen odnos imajo do oskrbovancev. Tisti, ki so pokretni, imajo več možnosti za 

druženje, so bolj dejavni. Nepokretni stanovalci so večji problem. Tu je veliko odvisno od 

svojcev, koliko se ukvarjajo z njimi. Zaposleni se med opravljanjem storitve pogovarjamo z 

njimi, jih poslušamo in tu se zaključi.«  

Zaposleni 4: »Dobro se počutijo v domu, zelo nas pohvalijo, so zadovoljni. Socialno življenje 

pa je velik problem. Če sta dva v sobi, je problem, ker imata različne želje, in v večini 

primerov si vsak želi biti sam. Malo je pokretnih, in to je tudi vzrok slabšega druženja. Tudi 

slabše se vsega zavedajo.«  

Zaposleni 5: »Mislim, da se večina oskrbovancev v domu upokojencev počuti dobro, 

nekaterim je bolje tu kot doma. V domu imajo vse, kar potrebujejo, v veliko primerov je večini 

zelo hudo, ko pridejo v dom, ampak potem se sprijaznijo. Tu si tudi posamezniki najdejo 

družbo, imamo tudi skupne pogovorne urice, kar je namen druženja. Nič se ne pritožujejo, mi 

zaposleni pa se tudi zelo trudimo, da so zadovoljni.«  

Zaposleni 6: »Dobro se počutijo, eni so vzpostavili svoj življenjski stil, hodijo na razne 

delavnice, izdelujejo razne stvari, sodelujejo pri sestavi jedilnika. Nekaterih pa nič ne zanima 

in delajo konflikt z drugimi. Večina se jih tudi lepo zahvali za storitve. Tisti, ki so družabni po 
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naravi, so vsepovsod, tisti, ki pa niso, so pa nenehno v sobi. Bolj so zadovoljni stanovalci kot 

svojci. Ti imajo ves čas pripombe. Večinoma svojci doplačujejo dom oskrbovancu in so v 

vsem zelo natančni. Največ jih moti, zakaj njihova mati ali oče ni na invalidskem vozičku, ko 

pridejo na obisk. Problem je časovna stiska, zato recimo ne uporabljamo dvigal za transfer, 

čeprav jih imamo na razpolago.«  

Zaposleni 7: »Velika večina jih je zadovoljna, določenih karakterno ne moreš spremeniti. 

Imajo veliko dejavnosti, v katere se vključujejo. Posamezniki imajo težave in želijo biti sami, 

ampak večina jih je družabnih in si tako najdejo zase primerno družbo. Še vedno pa je veliko 

takih, ki želijo nazaj domov.« 

Zaposleni 8: »Mislim da je večina stanovalcev zadovoljna, za vsakega posameznika je treba 

izdelati individualen načrt, kaj mu v domu manjka in kaj bi si želel. Vsakemu se poskušamo 

prilagoditi, kolikor se da.«  

Pri ocenjevanju storitev so zahtevnejši svojci oskrbovancev, saj svojci pogosto plačujejo 

storitve v domu in so zato do dogajanja bolj občutljivi. Tako imajo svojci več zahtev in 

pripomb do zaposlenih, pogosto pa tudi pritiskajo na stanovalce, kako naj se obnašajo, kaj 

zahtevajo itd. Zaposleni se poskušajo tudi s posamičnimi razgovori v največji možni meri 

približati željam stanovalcev in uvajati nove storitve za njihovo boljše počutje. 

Zaradi sistemskih omejitev se domovi pogosto ne morejo stanovalcem prilagoditi v taki meri, 

da stanovalci ne bi občutili duha institucije, da bi se počutili bolj doma in tako dobili nov 

interes za dogajanje v domu. 

 

5. Kako razmišljate in predvidevate, da se bodo storitve v domu upokojencev razvijale v 

prihodnosti (socialno in ekonomsko)? 

Na področju domske oskrbe starejših bo treba napraviti nekaj korenitih sprememb. 

Spremembe gredo v smer več manjših dislociranih ter visoko specializiranih enot doma, kjer 

bi lahko bolj individualno obravnavali tudi zahtevnejše skupine starejših in jim nudili vse 

vrste informacij. To naj bi realizirali do leta 2021. V posameznih enotah bi tako skrbeli le za 

določeno skupino stanovalcev (npr. težko gibalno ovirani, dementni ipd.), zaposlene bodo 

stalne ekipe, kar pomeni, da bo delo tudi učinkovitejše. V manjših enotah bi se tako zaposleni 

lahko bolj posvetili stanovalcem, delo bo bolj umirjeno, le-ti pa bi se počutili bolj domače. 

Posamezne enote bodo tudi bližje domu posameznih stanovalcev, kar bo za stanovalce 

ugodneje. Nov koncept dela bo tudi omogočil, da se bo tudi stanovalce lažje aktiviralo v 

raznih aktivnostih in se jim omogočilo ohranjanje socialnih stikov in veščin. V ta namen bodo 

zaposleni novi sodelavci, odprto dnevno varstvo in bivalne skupnosti. 
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Trend gre torej stran od velikih domov, v smer poudarjanja največje možne mere 

samostojnosti in vključenosti stanovalcev. Prav zaradi naraščajočih potreb je treba 

stanovalcem omogočiti visokokakovostno, predvsem pa bolj individualno storitev oz. 

obravnavo, v okolju, ki bo bolj podobno okolju, v katerem so stanovalci živeli (z družino) 

pred sprejemom v dom. 

Vendar bo uvedba tovrstnih sprememb še podražila ceno oskrbe, kar pa si bodo mnogi še 

težje privoščili. Ker se prebivalstvo stara, bo oskrba starostnikov v prihodnosti še bolj odvisna 

od gmotnega položaja, zato bo to za okolico, in tiste, ki si tega ne bodo mogli privoščiti, še 

dodaten problem. Cena bo sicer odvisna tudi od novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, vendar 

bo tu potrebno stvari pretehtati, da bodo spremembe zares učinkovite. 

Podobno tudi zaposleni: 

Zaposleni 2: »S socialnega področja je pri nas trenutno velika želja, da bi vzpostavili center 

za starejše, kjer bi vključevali storitve, ki so namenjene starejši populaciji. Ne samo 

institucionalno varstvo, ampak tudi druge službe, da bi imeli. Prostor Hospica denimo, da bi 

ljudje na enem mestu dobili čim več informacij in storitev do prihoda v dom, saj je potem tudi 

prihod v dom lažji. Smo tudi tik pred tem, da vzpostavimo dnevni center za bolnike z demenco. 

Ljudje imajo v starosti socialne posledice, ki se kažejo, da izgubljajo moč, izgubljajo socialne 

stike, niso več v sredini ljudi. Ne aktivirajo se več toliko in pride dan, ko te nihče ne pokliče. 

Pojavi se negotovost pred prihodnostjo, skrbi jih, kje bodo pristali, kdo bo za njih skrbel, kaj 

bo z njimi. S finančnega vidika pa to dejansko predstavlja izguba finančne gotovosti. Glede 

ekonomskih zadev moramo do leta 2021 vzpostaviti prostore glede na veljavne normative. S 

1. 3. 2016 smo povišali ceno osnovne oskrbe, zaradi rasti življenjskih stroškov. Uvedel naj bi 

se nov koncept gospodinjskih skupin in da se manjšo enoto vzpostavi tudi drugje v lokalni 

skupnosti. Trend velikih domov je mimo. V pripravi je tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo 

postavil nove smernice in normative o delovanju in oskrbi. Politično gledano, bo nastal velik 

preobrat. Velikokrat hodijo na volitve starejši ljudje. In teh bo vedno več. In ta populacija, ki 

bo hodila na volitve, bo močna, in tistemu, ki bo uspelo podpreti njihove želje, bo imel 

pomembno besedo. Ta populacija bo volilna masa in bo pomembno, kako bodo pripravili 

programe, namenjene starejšim. Populacija se dejansko stara in danes tudi ljudje, stari 80 

let, hodijo na dopust, se izobražujejo, so aktivni.«  

Zaposleni 3: »Glede socialnega vidika, se bo v domu veliko spremenilo. Uvajamo nov koncept 

dela, razpisani sta dve novi delovni mesti za delovnega inštruktorja, za dva moderatorja in tri 

za vodenje novega koncepta dela. Slediti moramo smernicam, ki so v tujini že utečene. Imeli 

bi eno skupino ljudi, ki bi delala samo z nepokretnimi in s tem bi bil večji uspeh. Tako bi bili 

za določeno delovno mesto specializirani. Tako bi zaposleni imel vedno iste osebe, ne bi se 

menjavali in mislim, da bi bilo to super. To je socialni vidik, gledan s strani domske oskrbe, s 

strani stanovalca pa mislim, da bodo starostniki vedno večje breme za svojce, saj se je 
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življenjska doba zelo podaljšala. Za domsko oskrbo je treba veliko doplačati, plače od svojcev 

pa tudi v večini primerov niso tako visoke. Zato mislim, da bo glede socialnega vidika to 

postal velik problem. Tudi dom strmi k vedno boljši kvaliteti in s tem tudi k višji ceni.«  

Zaposleni 4: »Predvidevam, da bomo v prihodnosti dobivali vedno bolj zahtevne stanovalce, 

ki bodo potrebovali celotno oskrbo. Če bo šlo tako, bodo razmere za zaposlene vedno slabše. 

Ker če bomo delali s tako hitrostjo kot dandanes, bo eden par na oddelku, in storitve ne bodo 

mogle biti opravljene tako kvalitetno, kot bi se spodobilo. Ljudje, ki določajo število 

zaposlenih, mislim, da sploh nimajo predstave o samem poteku dela. Samo gledajo finančno, 

da bo za državo čim ugodneje. Čeprav gre tu za ljudi, ki kljub temu, da so stari, potrebujejo 

toplino, prijaznost in da jih nekdo uredi v miru, da se z njimi o čem pogovori. Postalo bo zelo 

nečloveško opravljanje dela.«  

Zaposleni 5: »Glavna sprememba po sigurno podražitev doma. Vsi strmijo k boljšemu 

zaslužku, ampak ne vem, kdo v prihodnosti si bo lahko privoščil domsko oskrbo. Če gledamo 

trenutno stanje v državi, kakšne so povprečne plače, mislim, da bodo ti domovi namenjeni 

tujcem. Trenutno imamo v domu veliko ljudi z italijansko pokojnino, ampak se delež teh tudi 

zmanjšuje. Mislim, da bi občina morala več prispevati za kvalitetnejše staranje. Trenutno 

mislim, da so starostniki bolj breme za okolico kot korist.«  

Zaposleni 6: »V domu bodo nastale velike spremembe. Dom bomo spremenili v bivalne 

skupnosti, v več manjših enotah. Tako se bodo stanovalci počutili bolj domače in vse se bo 

obravnavalo na individualni ravni. Vsak bo imel svojo sobo, imeli bi skupni bivalni prostor in 

čajno kuhinjo. Te spremembe naj bi bile realizirane do leta 2021. In tu bi bile zaposlene 

stalne ekipe. V ta nov koncept bo spadalo tudi to, da se bomo več izobraževali, več storitev bo 

na voljo, tudi kvaliteta storitev naj bi se izboljšala.«  

Zaposleni 7: »Trenutno smo vpeti v nov koncept dela, ki je namenjen posamezniku, je drugače 

kot v trenutnem sistemu. Za stanovalce bo sigurno boljše. Manj jih bo, zaposlenih pa naj bi 

nas ostalo enako. Bolj jim bomo na razpolago. Zdravstveni kader bo vedno isti na enem 

oddelku, ne bomo se več menjavali in drugače bomo imeli porazdeljene naloge. Trenutno smo 

v pričakovanju zakona o dolgotrajni oskrbi, za katerega upamo, da bo tudi prinesel nekaj 

izboljšav. Mislim, da bo morala sama država prevzeti nekaj nalog. Predvsem glede kritja 

stroškov. Predlogov je veliko, tako da upamo, da se izbere najboljše.«  

Zaposleni 8: »Predvsem mislim, da bo z novim konceptom dela manj stanovalcev, možne bodo 

dislocirane enote, da bodo stanovalci lahko čim bližje svojemu domu. Ena enota, mislim, da 

bo na Kozini, ena v centru Kopra in po vaseh. To bo za stanovalce zelo ugodno, bolj bo 

umirjeno in domače. Vendar za svojce bo to še večji strošek. Vse spremembe prinašajo tudi 

višjo ceno. Cene doma počasi rastejo in iskreno ne vem, kako bo s tem dolgoročno. Prihajajo 

tudi koncesionarji od zunaj.« 
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Zaposleni sicer še menijo, da je treba najti mehanizme, da bi svojcem lahko učinkoviteje 

pomagali pri plačilu storitev.  

 

Fokusna skupina s stanovalci doma upokojencev 

1. Kako se počutite v domu upokojencev, ste zadovoljni z bivalnim okoljem? Vidite v njem 

kakšne pomanjkljivosti? Kako ste zadovoljni z družbenim življenjem? 

Udeleženi stanovalci v intervjuju so z domom, njegovo organizacijo in aktivnostmi v osnovi 

zadovoljni. Predvsem jih veseli, če so lahko še vedno dovolj aktivni in samostojni, da niso v 

celoti odvisni od pomoči zaposlenih, tudi sicer pa je pomembno, da imajo na razpolago dovolj 

aktivnosti, da niso osamljeni. Pri tem kot ključno izpostavijo tudi, da so zadovoljni, če jih 

redno obiskujejo svojci in jih za krajši čas odpeljejo tudi nazaj v domače okolje. Stanovalci 

sami povedo, da se bolje počutijo, če imajo možnost za krajši čas oditi iz doma, menjati 

okolje, bivati s svojci med vikendi in podobno. Pri stanovalcih, ki imajo tovrstnih možnosti 

manj in imajo manj socialnega življenja, pa je čutiti, da se seveda težje prilagodijo na bivanje 

v domu, četudi imajo v osnovi vse pogoje in veliko možnosti znotraj doma. Kot je razbrati že 

iz odgovorov zaposlenih, je socialno življenje velik problem. Tako se zdi, da stanovalci še 

vedno dojemajo dom kot neko zadnjo možnost ali nujnost, in ne kot možnost, ki jim lahko 

predvsem olajša, pa tudi ponekod polepša življenje v poznejših letih. Pri samem sprejemanju 

bivanja v domu, jim to še vedno bolj olajša stik s svojci in domačim okoljem, in ne toliko 

samo delovanje ali razmere v domu. 

Stanovalci nam tako povedo: 

Stanovalec 1 meni: »Z bivalnim okoljem in negovalnim osebjem sem zelo zadovoljen. Čeprav 

ne potrebujem dosti pomoči, se sam uredim, si naredim posteljo. Zadovoljen sem, ker lahko 

delam in pomagam v delavnici. Zdaj sem delal jajčka iz gline za veliko noč. V domu sem 

približno 4 leta, vsi so zelo prijazni še nisem naletel na nekoga, ki ne bi bil prijazen. Tudi 

hrana je kar dobra, je zelo raznolična. Ne vidim nobenih pomanjkljivosti. V domu imam tudi 

prijatelje, s katerimi skupaj izdelujemo v delavnici delovne terapije. Ob vikendih pridejo 

svojci pome in grem domov, ob sredah pride hči, tako da nisem ves čas v domu.«  

Stanovalec 3 navaja: »Zadovoljni smo z bivalnim okoljem, predvsem nam veliko pomeni to, da 

lahko gremo med vikendi domov in da imamo družbo.« 

Ena od stanovalk, ki so udeležene v intervjuju, poda tudi bolj konkretno osebno opažanje: »Z 

bivalnim okoljem sem zadovoljna, je dobro, ampak v domu se ne počutim v redu. Rada bi šla 

domov. Vse je dobro, ampak jaz bi šla domov. Vsi zaposleni so dobrovoljni in prijazni, 

manjka mi, ker se ne morem gibati, manjka mi domače okolje. Septembra 2015 sem doživela 
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blago možgansko kap, in od takrat težje hodim in večino časa sedim na invalidskem vozičku. 

Hodim le pri fizioterapiji. Doma sem si sama skuhala, šla v trgovino, bila samostojna, zdaj je 

vse to odpadlo. V domu sem malo več kot šest mesecev in se nisem še navadila. V domu 

praznujemo vsak praznik, manjka mi prave družbe. Nimam prijateljic, večina oseb je starejših 

od 90 let.« 

Stanovalka 10 pa je v domu zelo zadovoljna: »Ko sem bila doma, sem bila zelo osamljena, 

otroci so šli zjutraj v službo in jaz sem bila večino dneva sama. Veliko mojih prijateljic je že 

umrlo in počutila sem se zelo osamljeno. Nato sem nekega dne padla, in tako sem večino 

dneva preležala. Ker mi svojci niso mogli dosti pomagati, sem se odločila, da bom šla v dom 

upokojencev, in tu sem zdaj zelo srečna.« 

 

Vsekakor je lahko razumeti, da je stik s svojci ali domačim okoljem ključen, vendar se ob tem 

pojavi vprašanje, ali sami domovi kot del sistema – kljub trudu in poudarjanju pomena 

socializacije – naredijo dovolj, da bi se stanovalci zares počutili dobro, občutili primerno 

stopnjo domačnosti in tako dom kljub vsemu bolj razumeli kot novo priložnost, kjer bi lahko 

kljub morebitnim oviram živeli polnejše ob pomoči osebja in različnih aktivnosti. Namesto 

tega se dom v veliki meri še vedno razume predvsem kot institucija, kjer se pač preživi zadnje 

življenjsko obdobje. Kljub prizadevanju ter organizaciji zaposlenih je videti, da so aktivnosti, 

ki sicer spodbujajo socializacijo in boljše počutje med stanovalci, še vedno bolj ali manj 

standardne in enake za vse stanovalce ter se ne izvajajo dovolj celostno na način, da bi 

stanovalci z njimi res lahko odkrivali nove potenciale v zrelejši dobi, ampak se zdi, da veliko 

aktivnosti kljub trudu pogosto pomeni le preokupacijo, ki naj bi stanovalce razvedrila in ne 

tudi usposobila, da se morda uspešneje spopadejo z izzivi, ki so jim priča v zrelejši dobi. 

 

 

2. Kakšni so vaši interesi po dodatnih storitvah? Ali se redno udeležujete preventivnih 

pregledov? 

Intervjuvanci so podobno menili, da imajo v domu vse, kar potrebujejo, in so po večini 

zadovoljni. Zadovoljni so tudi z zaposlenimi, ki jih zadostno obveščajo in usmerjajo, da se 

lahko redno udeležujejo aktivnosti, zdravstvenih obveznosti ter sledijo dogodkom. Pojavlja se 

težnja stanovalcev po čim večji samostojnosti, lastnih sobah ter sanitarijah, vendar pogosto ne 

vidijo možnosti, da bi lahko doplačali. S samimi stroški bivanja v domu so stanovalci precej 

obremenjeni, tudi zaradi pozornosti do svojcev, zato o dodatnih storitvah niti ne razmišljajo. 

Udeleženci so razmišljali: 
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Stanovalec 7 je dejal: »Imamo frizerja, pedikerja, zdravnika, prijazno medicinsko osebje, tudi 

glavna sestra je zelo prijazna. Vse imam, kar potrebujem. Zjutraj ob devetih imamo bralne 

urice, kjer beremo dnevni časopis. Potem imamo fizioterapijo. Imamo tudi razne igre med 

domovi. Zunaj pred domom in za domom imamo lep park, kjer se veliko sprehajam. Skratka 

imamo dosti dejavnosti, nikoli mi ni dolgčas. Imamo medicinsko sestro, ki nam pove, na 

kakšen pregled je potrebno iti, ona nas redno obvešča in usmerja. 

Stanovalec 8 je pri tem vprašanju izpostavil problem: »Mislim, da bi si večina izmed nas 

želela lastno kopalnico s straniščem.«  

Ko so ostali končali z govorom, se je oglasil stanovalec 5 in dejal: »Ko sem prišel v dom 6 

mesecev nazaj, nisem mogel nič sam. Sem samo ležal. Zdaj sem si zelo opomogel. Že en mesec 

hodim sam na stranišče, zato bi rad dobil manj za plačat. Rada bi dobil vsaj toliko manj za 

plačat, da si grem kupit eno kavico. Drugih želja nimam, imamo vse, kar potrebujemo.«  

Stanovalka 9 je dodala: »Rada bi imela več fizioterapije, samo da bi shodila in šla domov. 

Tudi popoldan bi rada telovadila in hodila. Ostalo mi ni tako pomembno. Zelo sem vesela, ko 

pridejo obiski, to mi tudi zelo veliko pomeni.« 

Stanovalci torej menijo, da je samih storitev v domu dovolj. Prihaja pa do prepričanja, da niso 

toliko vprašljive dodatne storitve, kot pa dejstvo, da so domovi morda zasnovani v napačni 

smeri. Namesto družbene usmeritve, kjer bi lahko poudarjali posameznikove potenciale in bi 

bil sam dom mesto določenih novih priložnosti, je dom vedno bolj medicinska inštitucija, kjer 

sicer lahko ponudijo vedno več storitev. Obravnave in storitve niso dovolj prikrojene 

posameznim potrebam ali željam oskrbovancev, so v veliki meri standardizirane in pogosto 

predrage ali drugače težje dostopne vsem stanovalcem. Vendar se zdi, da se s tem tudi nehote 

vedno bolj oddaljujejo od resničnih želja stanovalcev. 

 

3. Kakšna je po vašem mnenju kadrovska struktura zaposlenih? Vam je zdravstveno osebje 

na razpolago, ko ga potrebujete? Koliko tablet jemljete približno na dan? 

Stanovalci po večini menijo, da je kadrovska struktura v domu zadovoljiva, v pretežni meri pa 

opažajo, da se potrebe nekaterih stanovalcev povečujejo in zato bi ob nekaterih situacijah 

potrebovali več osebja. Nekatere skrbi obdobje, ko bodo bolj odvisni od drugih. Zato nekateri 

stanovalci tudi pomagajo osebju pri nekaterih aktivnostih. Drugi lahko na oskrbo pač 

počakajo, je pa pri tem jasno, da gre za neustrezno kadrovsko strukturo. Komunikacijo z 

zaposlenimi v domu sicer stanovalci označujejo kot dobro. 

Stanovalec 1, 4, 5 in 9 so rekli, da je za njih kadrovska struktura zadovoljiva za njihove 

potrebe in da v povprečju vzamejo pet zdravil na dan.  
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Stanovalec 7 je dejal: »Zdi se mi da je premalo osebja, veliko morajo delati. Jaz jim malo 

pomagam pri obrokih razdelim krožnike, serviete. Velikokrat jih opazujem pri njihovem delu 

in res vidim, da so preobremenjeni. Veliko je stanovalcev, ki so nepokretni in potrebujejo 

veliko pomoči. Srednje sestre imajo veliko dela s prevezami. Zdravstveno osebje mi je vedno 

na razpolago, ko ga potrebujem. Zdaj, ko poteka prenova avle in kadrovske, pride zdravnik v 

sobo. Res lahko rečem, da imam dobro komunikacijo z osebjem. Jaz sem drugače kar zdrav in 

jemljem samo zdravila za zniževanje pritiska, torej dve tableti na dan.« 

Stanovalec 5 pravi: »Tudi jaz mislim, da je premalo negovalnega osebja. Z zdravili je pa tako, 

odvisno od dneva, rednih imam šest, potem pa, če imam kakšen dan glavobol, vzamem še 

kakšno več.«  

Stanovalka 10 je bila podobnega mnenja, dodaja še: »Glede kadrovske strukture je tako; ob 

praznikih bi bilo lahko v službi več osebja. Ob praznikih ne pride osebje do tebe, takoj ko ga 

potrebuješ, ga moraš čakati. Komunikacija z zaposlenimi je dobra, dobro se razumemo. Imajo 

pa veliko dela, zato velikokrat tudi počakam. Meni ni problem počakati, ampak problem je za 

tiste, ki sami nič ne zmorejo in morajo počakati. Zdravil imam pa cel kup, vseh barv. Če jih 

seštejem, mislim, da jih je okoli osem na dan, kar precej.« 

Stanovalka 2 je nato rekla: »Mislim, da se vsi strinjamo, da je premalo negovalnega osebja in 

me skrbi, če bom tudi jaz kdaj popolnoma odvisna od drugih. Ali bom morala dolgo čakati na 

kozarec vode. Tablet pa trenutno ne potrebujem, počutim se zelo dobro.«  

Povečini imajo stanovalci dnevno veliko dozo medikamentozne terapije. To kaže tudi na to, 

da domovi res prehajajo od inštitucij z neko socialno noto, v smer inštitucij s povsem 

medicinskim predznakom. Zdi se, da domovi s tem nehote izgubljajo možnosti, da bi se bolj 

približali stanovalcem. 

Videti je, da stanovalci sicer ne občutijo neustreznosti kadrovske strukture, saj se zaposleni 

izdatno trudijo, da so stanovalcem na voljo. V kolikor pa situacijo gledamo nekoliko širše, pa 

se pokaže kadrovski problem. Problematična namreč ni osnovna zdravstvena oskrba, temveč 

se problem izrazito pokaže v tem, kako dom približati stanovalcem, da bi se počutili bolj 

domače oz. doma stanovalci ne bi videli zgolj kot medicinske inštitucije, ki jim nudi oskrbo. 

Seveda pa je bistven problem tudi strošek take usmeritve. 

 

4. Kateri so vaši viri financiranja doma upokojencev? Kako bi nenadno zvišanje cene oskrbe 

vplivalo na vas? 

Za večino izmed stanovalcev plačilo doma predstavlja največji problem. Večini izmed njih 

dom doplačujejo svojci ker njihova pokojnina ne zadostuje za plačilo doma.  
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Večina stanovalcev pove, da trenutno še zmorejo sami pokriti večino stroškov doma, vendar 

pa jim ponekod pomagajo še svojci, poskrbijo za določene dodatne potrebščine ali storitve. 

Vendar so odgovori pri vseh zelo podobni – dom sam si zaenkrat še lahko privoščijo, vendar 

starostniki pri tem porabijo praktično vse svoje vire, za druge stvari pa dodatnih virov ni in 

postane pritisk na svojce še večji. Nekateri imajo dodatne stroške tudi s hišami ali stanovanji, 

ki so jih pustili za sabo. Svojci imajo tudi svoje družine in obveznosti in zato nekateri težje 

pomagajo še s plačili doma. Tako se vsi bojijo morebitnega povišanja cen domskih storitev, 

četudi trenutno še zmorejo pokrivati večino stroškov. Vsi se strinjajo, da bi zvišanje cen 

veliko družin v prihodnosti pahnilo v velike finančne stiske. 

Stanovalka 10 je dejala: »Dom si v celoti plačam sama, imam dobro pokojnino. Če bi se 

zvišala cena doma, upam da bi lahko še zmeraj shajala. Pomagali bi mi tudi svojci. Hči mi 

priskrbi vse, kar dodatno potrebujem.«  

Stanovalka 2 je tudi podobno odgovorila: »Trenutno si dom sama plačujem v celoti, imam 

dobro pokojnino, samo za sebe nimam nič. Doma moram od pokojnine plačati še stroške za 

hišo, ki so zelo visoki. Tako da mi nič ne ostane. Snaha je trenutno brezposelna in doma tudi 

težko shajajo. Če bi se zvišala cena doma, bi to težko prenesla. Tudi doma ne bi bili najbolj 

zadovoljni. Vse, kar si privoščim je to, da grem enkrat na mesec k frizerju.« 

Stanovalec 1 pa je povedal: »Trenutno si dom plačujem sam, sem imela nekaj prihrankov, za 

prihodnost pa ne vem, kako bo. Če bi se zvišala cena doma, bi, mislim da, šel nazaj domov, 

ker imajo otroci nizke plače in imajo svoje otroke in ne bi imeli denarja, da bi še meni 

doplačevali dom.«  

Stanovalec 3 je dejal: »Doma imam enega podnajemnika, imam dokaj solidno pokojnino in 

tako si plačujem dom.«  

Stanovalec 5 je nato še dejal: »Imam pokojnino, vem da ni dovolj za plačilo doma. Sin mi 

mora doplačati več kot 500 EUR na mesec. Bog ne daj, da bi se zvišale cene, moral bi nazaj 

domov, ker si sin tega ne bi mogel privoščiti. Delal sem 34 let na radiu Koper in moja 

pokojnina je zelo slaba. Slabo se počutim, ker mi od pokojnine ne ostane niti evro, nimam 

denarja, da bi šel vsak dan na kavo, sin me občasno pelje na kavo, ki jo imam zelo rad. Že 

tako mi veliko doplačuje za dom, ima tudi on svojo družino in ne more še meni dajati 

dodatnega denarja.« 

Pri tem vprašanju velja ponovno izpostaviti, da bo v prihodnosti nujno bolj sistemsko urediti 

financiranje teh storitev, v kolikor želimo sistem tudi sicer razvijati in dobiti odgovore glede 

na staranje prebivalstva. Tako zaposleni kot stanovalci so namreč večkrat izpostavili, da so 

stroški bistven problem. To je razumljivo, vendar ob zavedanju, da večini stanovalcev po 

plačilu stroškov doma ostane zelo malo oz. so brez sredstev, tedaj to zares postane sistemski 

problem, ki neobhodno vpliva tudi na dostojanstvo starejših. Pritisk na oskrbovance in 
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njihove svojce se iz leta v leto povečuje, kar bi kazalo na to, da so cene teh storitev 

nesorazmerne. Ker je iz odgovorov videti, da to velja za večino oskrbovancev, potrebujemo 

sistemsko rešitev, glede na to, da potrebe naraščajo, kot je bilo že povedano. 

 

5. Kako razmišljate in predvidevate, da se bodo storitve v domu upokojencev razvijale v 

prihodnosti (socialno in ekonomsko)? 

Stanovalci so glede prihodnosti oskrbe zelo zaskrbljeni in menijo, da je vse zelo negotovo. 

Jasno je, da se bodo dogajale številne spremembe, ki pa bodo žal povezane s povišanjem cen, 

saj se prebivalstvo stara, je v vedno slabši vsesplošni kondiciji in potrebuje vedno več oskrbe, 

tudi na zahtevnem zdravstvenem nivoju. Če so bile pred leti domske storitve namenjene zgolj 

delu populacije, sedanji razvoj kaže na to, da bodo podobne storitve v prihodnosti potrebovali 

skoraj vsi prebivalci. Podobno so namreč poudarili tako stanovalci kot zaposleni. To pa 

pomeni vse večji pritisk tako na stanovalce kot na svojce, česar se vsi bojijo. 

Stanovalca 7 in 8 sta dejala: »Zelo nas skrbi kako bo v prihodnosti z našo domsko oskrbo. 

Slišali smo, da bodo neke spremembe, ki pa bodo verjetno tudi povezane z višjo ceno osnovne 

oskrbe. Skrbi nas, da bi še dodatno morali obremeniti naše otroke.«  

Ostali so zamišljeno sedeli in razmišljali o prihodnosti.  

Stanovalec 5 je nato dejal: »Za zdaj nam je dobro, kako bo, tega ne moremo vedeti, če ne bo 

druge bom šel pa nazaj domov.«  

Stanovalka 10 pa je bila mnenja: »Mislim, da nas je v domski oskrbi vedno več, vedno več je 

ljudi, ki so nad 85 let starosti in dom upokojencev bo postal dom večine prebivalstva. Zato 

mislim, da bi moral biti vsakomur dostopen.«  

Stanovalec 1 je dejal: »Mene skrbi cena doma in to da bodo moji otroci preveč obremenjeni. 

Tudi oni nimajo ne vem kako dobrih plač, hišo je treba nenehno popravljati in da bodo še 

meni dom doplačevali še več kot sedaj, mislim, da bom v tem primeru šel kar nazaj domov.« 

 

Nihče od oskrbovancev ne želi preveč obremeniti svojih svojcev, je pa pričakovati, da bi 

nekateri morali zapustiti dom, če bo cena postala previsoka. To za starajočo družbo pomeni 

dodatne težave. Torej bo nujno ustrezno prilagoditi sistem ter poiskati rešitve. Če želimo 

vzdržen sistem, potem na tem področju potrebujemo zares celovite rešitve. Starejšim moramo 

kot družba ponuditi rešitve, ki jim bodo ponudile kvalitetno in dostojanstveno starost. Vendar 

morajo biti takšne rešitve tudi dolgoročne in ne morejo biti odvisne od pomoči in solidarnosti 

svojcev. Oskrbovanci so v to družbo že prispevali, zato sedaj ne bi smeli biti ponovno 

prekomerno obremenjeni.  
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5 UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE 

Na podlagi izvedbe polstrukturiranega intervjuja z zaposlenimi v izbranem domu 

upokojencev in fokusne skupine z oskrbovanci doma upokojencev so bili pridobljeni 

odgovori o razmerah v domu glede na kadrovsko strukturo, splošno ekonomsko klimo ter 

sistemsko ureditev področja varstva in oskrbe starejših. Zaposleni poročajo o nezadostnem 

številu zaposlenih, nezadostni količini časa, namenjenega oskrbovancem, obremenitvi svojcev 

in oskrbovancev glede plačila domske oskrbe, strahu oskrbovancev ob prihodu v dom 

upokojencev in želji po odhodu oskrbovancev iz domske oskrbe nazaj v domače okolje.  

Z vidika naše raziskave, kjer smo ugotavljali, kako različni dejavniki vplivajo na počutje in 

zadovoljstvo starostnikov, se torej kaže splošna ugotovitev, da se razmere v tovrstnih zavodih 

poslabšujejo. Kot smo že izpostavili, si varovanci in svojci želijo, da bi starostniki v domu 

preživeli kvaliteten preostanek življenja. Zato se tudi odločijo za odhod v dom. Vendar se zdi, 

da storilnostno naravnana družba, ki stremi k zniževanju stroškov na vseh področjih, vse bolj 

zanemarja vrednote, ki bi jih sicer želeli v takem okolju. 

Skozi samo raziskavo lahko razberemo, da so varovanci v veliki meri zadovoljni s samo 

storitvijo v domu (denimo nego ali zdravstvenimi storitvami), vendar pogrešajo bolj osebni 

pristop k njihovim specifičnim potrebam, pa tudi različne načine, s katerimi bi domska oskrba 

lahko postala vsaj nekoliko bolj podobna življenju v domačem okolju. Vedno in povsod to 

najbrž ni mogoče, vsekakor pa je nujno poiskati ustrezne rešitve, saj je vedno več tudi zdravih 

starostnikov, ki bi lahko bili aktivni in v dom pridejo ne zgolj zaradi lažje oskrbe, ampak 

zaradi pričakovanja nečesa novega, kar bi jim pomagalo kvalitetno preživeti starost. 

Sixsmith in sodelavci (2014) so v raziskavi navedli, da zdravo staranje ne pomeni le dobre 

fizične kondicije, ampak vključuje tudi splošno dobro počutje. Bivanje v domačem okolju ima 

za starostnike zelo pozitivne učinke. Poleg tega, da se svojci izognejo visokim stroškom 

institucionalnega varstva, imajo starostniki v domačem okolju boljši občutek samostojnosti. 

Počutijo se bolj koristni pri opravljanju dnevnih aktivnosti. 

Situacija je večplastna. V luči zgoraj povedanega se razmere poslabšujejo, ker je zaradi 

staranja prebivalstva v domu poleg aktivnih starostnikov tudi vedno več starostnikov v slabem 

zdravstvenem stanju, ki potrebujejo kompleksno strokovno oskrbo. Sicer smo že omenili, da 

starostniki prihajajo v dom pozneje, kot so se za tak korak odločali v preteklosti. Priporoča se, 

da starostnik čim dlje ostane v domačem okolju (Kožuh Novak 2010, 26). Ker v dom 

prihajajo pozno, so potrebe zahtevnejše, oskrba pa dražja in tudi manj učinkovita. Tako 

naletimo na dva pola – na eni strani željo, da domovi postanejo spet kraj druženja, 

kvalitetnega življenja v starosti ter oskrba z bolj osebnim pristopom za populacijo, ki je še 
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vitalna in aktivna, na drugi strani pa domovi skrbijo za starostnike, ki so popolnoma odvisni 

od pomoči drugih in potrebujejo stalno nego, zdravljenje in nadzor. Oskrbeti je vsekakor 

potrebno vse dovolj kvalitetno ter z nižjimi stroški. Zaposleni se znajdejo pod velikim 

pritiskom nadrejenih in svojcev, ki želijo visoko učinkovitost in nizke stroške, želijo pa se 

seveda sami bolj posvetiti varovancem zato, da bi domsko situacijo približali temu, kar za 

starostnika pomeni domače, znano okolje. 

Kot smo že poudarili v sami raziskavi se torej domovi spreminjajo v skoraj specializirane 

zdravstvene ustanove, namesto kraja za bivanje ter dobro počutje, kar bi naj bila osnovna 

naloga domov za starejše. Zaposleni poročajo, da je osebja za kvalitetno delo premalo in jim 

ob sami nalogi oskrbe zahtevnejših varovancev zmanjkuje časa za bolj osebni in sočutnejši 

pristop do drugih uporabnikov, ki nato čutijo dom zgolj kot institucijo, kamor pridejo zaradi 

težav ali nezmožnosti življenja v domačem okolju in ne zaradi kvalitete življenja v starosti. 

V veliki meri pa je skupni imenovalec dejavnikov, ki uporabnike nekako odbijajo od domov, 

strah pred visokimi stroški v domovih. Ti stroški so do določene mere razumljivi, ker se 

stanja uporabnikov poslabšuje, vendar je jasno, da je treba iskati rešitve, ki bodo varovance in 

njihove svojce razbremenili visokih stroškov. V kolikor bo ponudba storitev v večji meri 

odvisna od prispevka uporabnikov in svojcev se zdi, da so domovi izgubili pomen ustanov, 

kjer se starejšim ponudi prijazen prostor za preživljanje kvalitetne starosti. 

Ob vsakodnevnem krmarjenju zaposlenih med različnimi izzivi se v domu dogaja, da je za 

starejše premalo socialnega življenja in aktivnosti, ki bi jim resnično pomagale do 

zadovoljstva. To je v domovih problem, ki so ga tudi udeleženci raziskave večkrat izpostavili. 

Nato so tu še državne in lokalne oblasti, ki naj bi skupno ustvarjale pogoje za delovanje teh 

ustanov. Seveda se tudi nosilci odločitev ne morejo izogniti dejstvu, da se družba stara in s 

tem povečujejo stroški tovrstne oskrbe. Vodilni morajo torej tehtati med interesom 

varovancev domov in svojci, ki želijo kvalitetno oskrbo in nižje stroške, interesi svojih 

zaposlenih ter lokalnih skupnosti. Zato politika išče sistemske rešitve v smeri povečanja 

učinkovitosti, ob tem pa seveda znižanja stroškov. Žal pa takšne rešitve niso vedno v prid 

težnji po deinstitucionalizaciji teh ustanov. Pričakovati je, da vsem ni mogoče ugoditi ter 

oblikovati storitev po meri vseh, vendar se zdi, da pretirano iskanje sistemskih rešitev, katere 

lahko (bolj ali manj brezosebno) zadovoljijo veliko število uporabnikov, morda ni ustrezna 

rešitev. 

Raziskave so pokazale da so v svetu bolj uspešni vodilni, ki poudarjajo sodelovanje z 

zaposlenimi, imajo bolj razdelano organizacijo in idejo kako sodelovati z oskrbovanci in 

njihovimi svojci (Ekholm 2012). 
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Iz naše diskusije je tako mogoče razbrati, da z zgoraj opisanimi dejavniki številni uporabniki 

in tudi zaposleni niso zadovoljni. Domovi preveč postajajo zdravstvene ustanove, kjer se ni 

mogoče zares posvetiti uporabnikom. 

Kazalo bi torej iskati boljše rešitve izven instituciji, da bi uporabniki lahko ostali v znanem 

okolju na način, ki bo bolj prilagojen specifičnim potrebam uporabnika, predvsem za tiste, ki 

ne potrebujejo tako široke palete zdravstvene oskrbe. Možno bi bilo vzpostaviti sistem, kjer bi 

imeli nekako dve vrsti domov. Zato bi bila ključnega pomena izgradnja več manjših 

dislociranih enot, kjer bi se zagotavljala intimnost posameznika. V visoko opremljenih in 

specializiranih enotah doma bi lahko oskrbovance obravnavali bolj individualno. Zaradi 

visokih potreb starostnikov je potrebno stanovalcem omogočiti visoko kakovostne predvsem 

individualne storitve. Za starostnika pa je pomembno, da se vzpostavi okolje, ki je podobno 

okolju, v katerem so živeli pred vstopom v novo okolje. Podobna rešitev bo nastala tudi v 

domu, kjer smo raziskovali. 

Treba je iskati rešitve, kjer bi skrbeli za varovance, ki potrebujejo številne zdravstvene 

storitve, seveda pa tudi rešitve za uporabnike, ki želijo ostati aktivni in se zgolj družiti. 

Tudi tuje raziskave in izkušnje kažejo, da so bolj uspešne tiste države, ki so tovrstne domove 

nekako preoblikovale v rešitve, kot je nakazano zgoraj. Poleg tega se bolj poudarja še 

preventiva, oskrba na domu ter podobno (Kirsten idr. 2014). Tudi varovanci v naši raziskavi 

poudarjajo pomembnost preventive in jo odobravajo. Skozi leta se je izboljšala tudi 

zdravstvena tehnologija, izboljšala se je izkoriščenost zdravstvenih storitev, več je obiska 

bolnišnic in povpraševanja po zdravstvenem varstvu kar pripomore k daljši življenjski dobi 

(Beck idr. 2011; Teasdale 1999; Jacobzone in Oxley 2002; Palangkaraya in Yong 2009). To 

so še dodatni razlogi zaradi katerih je nujno preoblikovati sistem tako, da bodo tudi kasnejši 

stroški zdravljenja in oskrbe nižji. 

Če povzamemo vsebino raziskovalnih vprašanj, lahko ugotovimo, da je glavni motiv 

oskrbovancev za prihod v dom pogosto dejstvo, da sami ne morejo več živeti oz. primerno 

skrbeti zase, niti tega ne zmorejo več njihovi svojci. Sledi pa najbrž razlog, da si varovanci 

želijo preživeti karseda kvalitetno starost v družbi svojih vrstnikov ob pričakovanju prijetnega 

bivanja. Pri tem se zdi, da so pobudniki odločitev za prihod v dom pogosto svojci, saj naj bi 

jih oskrba starostnikov vsaj deloma razbremenila. Zato so svojci tudi močno vpleteni v 

dogajanje v domu, saj pogosto pomagajo starostnikom glede plačila, in tako želijo kar najbolj 

kakovostno oskrbo. Svojci tako pogosto vršijo tudi določen pritisk, tako na starostnike kot na 

zaposlene, vse v želji, da pridejo do primerne oskrbe za plačilo, s katerim so pogosto 

obremenjeni. To pa ustvarja pritisk na zaposlene, ki so tako še dodatno obremenjeni. 

Ugotavljamo, da je rezultat vseh omenjenih različnih interesov, kompleksna situacija, zaradi 

katerih oskrba v domovih žal ni takšna, kot si jo želimo.  
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Glede na intervjuje z varovanci se kaže potreba po konkretnem preoblikovanju sistema 

domskega varstva, kjer bi varovanci lahko v večji meri sooblikovali storitve, ki jih 

potrebujejo. Pri tem pa je potrebno oblikovati sistem tako, da bo tudi cenovno dostopen in 

pravičen. 
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6 SKLEP 

V raziskavi smo ugotavljali, kaj vpliva na zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo varovancev, ki 

bivajo v domu. Istočasno pa se kažejo tudi dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Situacija je kompleksna in srečevali smo se z omejitvami raziskave, vendar pa smo dobili 

odgovore na uvodno zastavljena raziskovalna vprašanja. Odgovori oz. razprava sicer kažejo 

na to, da sistem ni takšen, da bi bili lahko uporabniki in njihovi svojci z domovi v celoti 

zadovoljni. Motiv večine za prihod v dom je preživeti kakovostni preostanek starosti, kljub 

temu da morda ne morejo več živeti v domačem okolju. Vendar je mogoče iz same raziskave 

razbrati, da se morajo bolj soočati z nekaterimi ovirami v domu ter sami prilagajati novemu 

okolju in različnim zunanjim dejavnikom kot pa svoji kvaliteti življenja. 

Dejavniki, ki vplivajo na njihov odnos do doma, so torej zelo različni. Predvsem pa gre za 

problem ohranjanja socialnega življenja, stikov s svojci, obvladovanje zdravstvenega stanja in 

primerne psihične in fizične kondicije ter predvsem socialno-ekonomski položaj. To so 

pogosto dejavniki, na katere sami oskrbovanci ne morejo bistveno vplivati, pri tem pa pogosto 

ni ustrezno poskrbljeno, da bi se lahko primerno razbremenili. Pričakovanja so pogosto 

različna, zato se ob prihodu v dom pogosto pojavljajo nove težave namesto razbremenitve in 

zadovoljstva. Predvsem se pričakujejo, da bodo zaradi visokih zneskov plačil primerno 

obravnavani, kar pa ni vedno mogoče.  

Z odhodom družinskega člana v dom upokojencev so svojci v veliko primerov zelo 

obremenjeni. V okviru domske oskrbe svojci velik del storitev tudi doplačujejo. Zato je jasno, 

da želijo kvalitetno oskrbo, kjer pa so njihova pričakovanja pogosto tudi zelo visoka in 

sedanji sistem takega delovanja ne zmore. Zaposleni v domu, kot so poročali, se trudijo po 

svojih močeh, vendar so razpeti med sistemom ter željami svojcev, pa tudi svojimi težnjami, 

da s toplino pomagajo sočloveku. Vse to ustvarja dodaten pritisk na zaposlene, ki se včasih 

tudi ne zmorejo odzvati pravilno, kar lahko poveča zapletenost situacije. 

Prednost domske oskrbe je tako tudi po mnenju varovancev visoka stopnja zdravstvene 

oskrbe, ki jo dom zaradi tehnološkega in medicinskega napredka lahko omogoči. Vendar 

ugotavljamo, da si starejši praviloma želijo več domačnosti, da je potrebno bolj spodbujati 

družabno življenje in človečnost. Naša raziskava kaže na slabost, da domovi morda tudi 

povečujejo odmaknjenost starejših od okolja, kar je gotovo nasproten učinek od želenega. Na 

tem segmentu situacija v domovih za starejše gotovo nazaduje. 

Sistem bo potrebno spremeniti tako, da se finančno razbremeni oskrbovance ter svojce 

oskrbovancev. V nekaterih primerih bi bilo potrebno starostnikom zagotoviti tudi nepovratna 

sredstva, da bi mirneje preživeli zadnje dni življenja. Tudi pokojnine so vedno nižje. V 

razmislek je, kdo si bo v prihodnosti lahko privoščil domsko oskrbo. Zato smo mnenja, da bo 
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v prihodnosti obvezna pokojninska reforma, ki naj bo prinesla bistvena izboljšanja. V 

prihodnosti bi bilo smiselno več vlagati v pokojninska varčevanja. S tem bi v starosti 

razbremenili državni proračun. Ob tem pa bi bilo treba domove tudi specializirati, da ne 

postanejo zgolj zdravstvena ustanova, ampak prostor druženja, medtem ko se z rehabilitacijo 

starejših ukvarjajo kakovostni oddelki in kadri. S celovito reformo v tej smeri bi prav tako 

dosegli pozitivne učinke za proračun. 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da prebivalstvo živi dolgo življenje, in to prinaša spremembe 

na zdravstvenem in pokojninskem sistemu ter spremembe v dolgotrajni oskrbi. Starostniki 

živijo zelo aktivno življenje in poskušajo čim dlje ostati v dobri telesni in psihični kondiciji. V 

prihodnosti bodo tako zelo pomembni zdravstveni programi, ki bodo namenjeni starejši 

populaciji, saj bo ta populacija izjemno velika. Potrebno bo posvetiti več pozornosti skrbi za 

starejše, gradnji objektov, prilagojenih starejšim, in čim dlje ohranjati delovno aktivno 

prebivalstvo. Zelo pomembna je skrb za zdravo življenje, ki vključuje redno telesno 

dejavnost. Pri mladih bi bilo potrebno izboljšati zaposlitveni status, kar pomeni več prihodkov 

v zdravstveno blagajno. Vse to pa je potrebno zgraditi na predpostavki, da v domovih 

ohranimo njihovo nalogo ustvarjanja pogojev za kvalitetno življenje starostnikov. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Vprašalnik za zaposlene izbranega doma upokojencev 

Priloga 2  Vprašalnik za fokusno skupino izbranega doma upokojencev



 

 



Priloga 1 

 

Vprašalnik za zaposlane izbranega doma upokojencev 

1. Kakšna je po vašem mnenju kadrovska struktura na področju zdravstvene nege in 

oskrbe? Kako se je skozi čas spreminjala? 

2. Kakšen je vaš odnos do oskrbovancev? Kaj po vašem mnenju za večino izmed njih 

predstavlja največji problem (problem s plačilom doma, želja po dodatnih storitvah, 

omejitve glede porabe sredstev)? 

3. Kako je finančna kriza vplivala na število oskrbovancev? Morda poznate kakšen 

primer odhoda iz doma zaradi nezmožnosti plačevanja doma? 

4. Kako se po vašem mnenju počuti večina oskrbovancev v domu starejših občanov? 

Kakšno je njihovo socialno življenje? So zadovoljni s storitvami zdravstvene nege, z 

bivalnim okoljem? 

5. Kako razmišljate in predvidevate, da se bodo storitve v domu upokojencev razvijale v 

prihodnosti (socialno in ekonomsko)? 



 

 



Priloga 2 

 

Vprašalnik za fokusno skupino izbranega doma upokojencev 

1. Kako se počutite v domu upokojencev, ste zadovoljni z bivalnim okoljem? Vidite v 

njem kakšne pomanjkljivosti? Kako ste zadovoljni z družbenim življenjem? 

2. Kakšni so vaši interesi po dodatnih storitvah? Ali se redno udeležujete preventivnih 

pregledov? 

3. Kakšna je po vašem mnenju kadrovska struktura zaposlenih? Vam je zdravstveno 

osebje na razpolago ko ga potrebujete? Koliko tablet jemljete približno na dan? 

4. Kateri so vaši viri financiranja doma upokojencev? Kako bi nenadno zvišanje cene 

oskrbe vplivalo na vas? 

5. Kako razmišljate in predvidevate, da se bodo storitve v domu upokojencev razvijale v 

prihodnosti (socialno in ekonomsko)? 

 

 

 

 


