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USMERITVE ZA LOCIRANJE DOMOV ZA STAREJŠE
IZVLEČEK:
Zaradi staranja prebivalstva in zmanjševanja tradicionalne vloge družine pri skrbi za stare
ljudi se današnja družba že sooča s problemom zagotavljanja ustrezne zdravstvene in socialne
oskrbe za starejše. Ker se je potreba po zavodih institucionalnega varstva povečala, se vse bolj
pojavljajo zahteve po dodatni izgradnji le-teh. Zavedati pa se moramo, da je starejšim ljudem
potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo, zdravstvene in socialne storitve. Hkrati mora biti
poskrbljeno tudi za njihovo vključevanje v življenje družbe. V diplomskem delu so
predstavljene nekatere usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri lociranju domov v prostor,
da bi lahko starostniki v domovih za starejše v tretjem življenjskem obdobju živeli čim
samostojnejše in čim bolj kakovostno.
KLJUČNE BESEDE:
prostorsko planiranje, staranje prebivalstva, dom za starejše, usmeritve za mikrolokacijo,
podeželsko območje, mestno območje, Slovenija.

DIRECTIONS FOR LOCATING OF HOMES FOR THE ELDERLY
ABSTRACT:
Due to the aging of the population and a reduced role of the family in taking care of their
seniors, the society is facing the problem of providing suitable health care and social care for
the elderly.
There is an increased demand for institutions of this kind, as well as the need to build new
ones. Old people require suitable infrastructure, health service and social care. They must also
be given the opportunity to take part in the society. This diploma thesis presents directions
that need to be observed when locating old people's homes in order to enable the elderly a life
that is independent and of good quality.
KEY WORDS:
location planning, aging of the population, old people's homes, home for the elderly,
directions for microlocation, rural area, urban environment, Slovenia.
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1. UVOD
Ob koncu 18. stoletja, v času demografskega prehoda, se je začelo tudi pri nas starati
prebivalstvo. V času industrijske revolucije se je začela zniževati rodnost (Kretič, 2007).
Danes je v Sloveniji značilno, da se odstotek prebivalstva v starostni skupini nad 65 let
približuje 20% celotne populacije. Po Malačiču (2006) naj bi bila to že meja za zelo staro in
pretirano staro prebivalstvo. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (2011a) kažejo,
da se slovenska družba stara celo hitreje od evropskega povprečja (Kerbler, 2011). Podaljšuje
se tudi pričakovana življenjska doba. Po pričakovanju strokovnjakov se bo v naslednjih
desetletjih ob sedanjih konstantah še močneje povečalo število prebivalcev v starostni skupini
nad 65 let, medtem ko se bo število mladih zmanjšalo (Krže, 2008).
V Zeleni knjigi Sveta EU 2005 (»Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med
generacijami«, 2005) je poudarjeno, da najizraziteje narašča število ljudi v pozni starosti, nad
85 let. Ti potrebujejo veliko socialne oskrbe in zdravstvene nege.
V Strategiji varstva starejših do leta 2010 (2007) je zapisano, da je bilo leta 2006 v Sloveniji
pri 400 000 prebivalcih, starih nad 60 let, okoli 100 000 takšnih, ki potrebujejo malo pomoči
in 40 000 takšnih, ki potrebujejo stalno relativno veliko oskrbe. Danes se je število
prebivalcev nad 60 let še povečalo in znaša 469 172 ljudi (SURS, 2012), zato predvidevamo,
da je tudi prebivalcev, ki potrebujejo pomoč ali oskrbo, več.
Slovenija je po kapaciteti domov blizu pravila, ki velja za Evropo, da je za okoli 5%
prebivalstva, starega nad 65 let, potrebno zagotoviti oskrbo in nego v socialnih in
zdravstvenih ustanovah. Potreba po nastanitvi starostnikov v te ustanove je vedno večja.
Kljub temu je pritisk starih ljudi v te ustanove. To pa ni le posledica večjega deleža starih
ljudi, ampak tudi zmanjševanje vloge družine pri skrbi za stare družinske člane. Zaradi
sodobnega načina življenja družine vse težje poskrbijo za svoje starejše svojce. Malo je
aktivnih družin, ki lahko skrbijo zanje (Strategija varstva starejših, 2007).
Staranje prebivalstva in daljša življenjska doba torej ustvarjata nove izzive, s katerimi se bo
morala družba soočiti. Eden od izzivov je poleg dela in zaposlovanja, sistema pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, dolgotrajne oskrbe, medgeneracijskega sožitja ipd, še nastanitev
starostnikov, ki se ne bodo mogli starati na svojih domovih v krogu svoje družine.
V zadnjem desetletju smo na področju socialnega varstva priča intenzivnemu razvoju storitev
in programov za starejše, ki potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih in opravilih
(Strategija varstva starejših, 2007). Poleg storitev institucionalnega varstva, ki so prevladovale
v preteklih letih, so se začele izvajati tudi alternativne oblike bivanja. Prvi sklop oblik bivanja
starejših so institucionalne in skupinske oblike, drugi sklop pa bivališča, prilagojena za
samostojno bivanje starejših.
Sedanji sistem skrbi za starejše temelji predvsem na institucionalnih oblikah pomoči, zato se
bomo v tem diplomskem delu osredotočili le na »tradicionalni« dom za starejše.
Vsebinska izhodišča, kot so rast deleža starega prebivalstva, zlasti najstarejšega, zmanjševanje
tradicionalne vloge družine in sosedstva pri skrbi za stare ljudi, ter nepoznavanje dejanskih
potreb, ki so pomembne pri lociranju domov v prostor, so bila razlog za izbiro tematike tega
diplomskega dela. Zavedati se je treba, da staro prebivalstvo potrebuje nego in zdravljenje,
spodbujanje zdravega načina življenja in prilagojenega okolja. Smiselno je spodbujati
pomembnost neodvisnosti, dostopnosti in omogočiti starejšim ljudem, da polno sodelujejo v
vseh vidikih družbenega življenja (Strategija varstva starejših, 2007), zato je namen
diplomskega dela podati, katere usmeritve so pomembne za ustrezno lociranje domov, da bi
starejšim ljudem omogočali nadaljnjo bivanje v okolju, v katerega so vključeni in kjer bi
lahko samostojno funkcionirali. Delo temelji na analizi lokacijskih dejavnikov, ki so rezultat
metode delphi in anketiranja, ter izbrane znanstvene literature o obravnavani temi. S pomočjo
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le-teh smo prišli do konkretnih usmeritev za lociranje domov starejših. Diplomsko delo
prinaša nova spoznanja o pomembnosti mikrolokacij domov za starejše, hkrati pa v sklepu
predlaga usmeritve, ki bi omogočile ustrezno lociranje domov za starejše.
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2. NAMEN
Namen diplomskega dela je opredeliti usmeritve za lociranje domov za starejše. Zanimala nas
je značilnost mikrolokacij domov na splošno in ne v posameznih primerih ali območjih.
Ustrezna lokacija je namreč pogoj za kakovostno bivanje prebivalcev v zrelejših letih.
Poleg tega je namen ugotoviti razliko med mestnim in podeželskim območjem za bivanje
tretje generacije.
Za raziskavo samo smo si glede na klasifikacijo statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji
(NUTS) izbrali območje Osrednjeslovenske statistične regije, ki je opredeljena v sklopu
razdelitve na ravni NUTS 3. Izbrana regija pa na ravni NUTS 2 pripada Zahodni Sloveniji.
Regijo sestavlja 25 občin in ena mestna občina: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova–
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik,
Komenda, Litija, Ljubljana, Log–Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika (SURS, 2012).
Delo je usmerjeno v povezavo različnih pogledov strokovnjakov vseh področij, ki so
posredno ali neposredno pomembni pri načrtovanju in izvajanju postopkov, ki bi jim sledili
izvedbeni programi.

3. CILJI
Naši cilji, da bi dosegli oba namena, so:
– ugotoviti, katere so že obstoječe usmeritve pri lociranju domov starejših v prostor;
– ugotoviti, katere usmeritve je še potrebno upoštevati pri lociranju domov starejših v
prostor;
– ugotoviti, katere usmeritve je potrebno upoštevati pri lociranju domov starejših v
mestih in katere v drugih naseljih;
– ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike pri umeščanju domov starejših v mestnem in
podeželskem območju.

4. HIPOTEZE
1. Pri umestitvi domov za starejše so pomembni dejavniki: bližina javnega potniškega
prometa, rekreacijske infrastrukture, cerkve, trgovine. Pomembni so tudi stiki z
domačini.
2. Pri usmeritvah za lociranje domov v mestih in v drugih naseljih ni pomembnih razlik.
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5. METODE DELA
Delo je potekalo v dveh sklopih, terenskem in kabinetnem, ki sta se med seboj prepletala.
Prva faza je bila namenjena ogledu primerov lokacij domov starejših in prostorski
razporeditvi le-teh ob drugih urbanih elementih.
V nadaljevanju so bili izvedeni intervjuji z različnimi strokovnjaki in direktorji domov, da bi
pridobili njihova mnenja o obravnavani temi.
Sledil je pregled zakonskih, podzakonskih dokumentov, pravilnikov in iskanje politikov, ki
obravnavajo izbrano tematiko.
Teh dokumentov je sicer veliko, vendar pa je malo omenjenih pogojev za samo usmeritev
lokacije domov starejših. Bolj se vse navezuje na tehnične zahteve v samem delovanju in
opremljenosti domov, manj pa na samo lokacijo umestitve. Pomemben vir informacij so bili
tudi strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo s temi dokumenti.
Pri ugotavljanju splošnih značilnosti trendov staranja prebivalstva in njihovih možnostih
bivanja so bili v pomoč članki v revijah Geografski obzornik in Revija za geografijo, spletna
stran Statističnega urada Republike Slovenije ter druga literatura in spletni viri.
V drugi fazi se poskuša do nazornih rezultatov priti s pomočjo metode delphi, ki je zajemala
najrazličnejše strokovnjake in njihova mnenja.
V tretji fazi pomemben vir informacij predstavljajo ankete, izvedene med stanovalci domov iz
različnih okolij.
5.1. METODA DELPHI
Metoda delphi je dobila ime po antičnem preročišču Delphi, kamor so Grki zahajali po
odgovore na pomembna vprašanja. Metodo sta med letoma 1950 in 1960 po naročilu
ameriškega vojnega letalstva, v okviru projekta RAND CORPORATION v ZDA, razvila
Gordon in Olaf Helmer (Šparovec, 2000).
Metoda je kombinacija kakovostnega in količinskega procesa, ki temelji na mnenjih skupine
strokovnjakov in omogoča oblikovanje teorij in napovedovanje prihodnosti (Bourgeois et al.,
2011). Raziskave s pomočjo metode delphi so zelo primerne za napovedovanje (Šparovec,
2000). Predvsem je uporabna takrat, ko o nekem problemu nimamo zadostnega znanja in ga
ne moremo dopolniti s klasičnimi raziskovalnimi metodami (Adler, Ziglio, 1996; Delbeq, Van
de Ven, Gustafson, 1975). Vzrok za to je lahko pomanjkanje podatkov ali pa gre za slabo
strukturirana ali mlada področja, ki nimajo zadostnih zgodovinskih podatkov. Uporablja pa se
tudi na področjih, ki so etično in moralno sporna. Metodo uporabljamo, kadar problem ni
primeren za natančno analitično tehniko, ampak si lažje pomagamo z osebnimi sodbami na
skupinski osnovi in kadar nam čas in sredstva omogočajo pogosta skupinska srečanja
(Šparovec, 2000). Z njihovo pomočjo lahko raziskujemo nekaj, kar trenutno »sploh še ne
obstaja« (Czinkota, Ronkainen, 1997).
Metoda temelji na zaupanju v znanje in sposobnost izvedencev (Perko, Petek, Urbanc, 2008).
Metoda z izpostavitvijo podobnosti in razlik med mnenji strokovnjakov v posameznih
skupinah pomaga pridobiti, uskladiti in poenotiti skupne ocene oziroma mnenja. Strokovnjaki
dobijo vprašanja večkrat zapored. Svoja nova mnenja nadgrajujejo na temelju rezultatov
prejšnjih krogov z izjemo prvega kroga. Metoda ob zapovrstnih povratnih informacijah
omogoča in dopušča strokovnjakom oblikovanje in spreminjanje individualnih odgovorov
glede na skupinska mnenja (Perko, Petek, Urbanc, 2008).
Izjemnost metode je v njeni zanesljivosti in to kljub raznolikosti mnenj ljudi in brez
neposrednega stika z izvedenci in med njimi. Identifikaciji raziskovalnega problema sledi
izbor izvedencev. Njihovo število je odvisno od potrebe in finančnih zmožnosti izvajalca
(Perko, Petek, Urbanc, 2008).

11

Metoda ima štiri osnovne značilnosti/prednosti (Šparovec, 2000):
– s strukturiranimi vprašanji se vprašalnik strogo osredotoča na raziskavo in omogoča
vodstveni skupini kontrolo in vodenje procesa;
– število krogov in uporaba ponavljajočega krožnega vprašalnika omogoča tistim, ki
odgovarjajo na vprašanja (strokovnjakom), ponovni premislek in popravo svojega
mnenja;
– z nadzorovano povratno informacijo sodelujoči strokovnjaki dobivajo odgovore cele
skupine, pa tudi svoje, za ponovni premislek;
– zaradi anonimnosti dajejo vprašalniki sodelujočim strokovnjakom svobodo izražanja
njihovih mnenj, brez pritiska celotne skupine.
KROGI
Prvemu krogu vprašalnika je treba nameniti posebno pozornost, saj ima ta močan vpliv na
nadaljnjo raziskavo (Šparovec, 2000). Namen tega kroga je dobiti bolj splošne informacije.
Raziskovalec sestavi nestrukturiran vprašalnik z odprtimi vprašanji (eno ali dve vprašanji)
povezanimi z raziskovalnim problemom in jih pošlje strokovnjakom (Šparovec, 2000). Ti
podajo mnenje in vrnejo vprašalnike (Perko, Petek, Urbanc, 2008). Na ta način raziskovalec
dobi celoten spekter različnih mišljenj, predstav in idej o tematiki (Šparovec, 2000).
Raziskovalec ali skupina raziskovalcev obdelajo odgovore in na podlagi njihovih rezultatov
oblikujejo drugi vprašalnik (Perko, Petek, Urbanc, 2008).
Rezultati ankete prvega kroga omogočajo, da raziskovalec sestavi vprašalnik z zaprtimi
vprašanji, v katerem sprašuje za mnenje o alternativah (Šparovec, 2000). Na začetku drugega
vprašalnika poda kratek povzetek (v obliki seznama ali preglednice) rezultatov prvega kroga
(Perko, Petek, Urbanc, 2008).
Strokovnjaki ocenjujejo in razvrščajo teme, oblikovane v prvem krogu in s tem določijo
prioritete. Pri tem se lahko naslonijo na mnenje ostalih strokovnjakov iz prvega kroga, kar
imenujemo interakcija. Poleg starih tem so v vprašalniku tudi nova vprašanja. V tem delu je
tudi prostor za mnenja in utemeljitve odgovorov (Perko, Petek, Urbanc, 2008).
Rezultati analize drugega kroga so temelj oblikovanja vprašalnika za tretji krog. Ta krog je
razdeljen na tri dele. V vprašalnik vnese raziskovalec povratno informacijo oziroma kratek
povzetek iz prejšnjih dveh krogov. Poleg pa so podane še nekatere statistične vrednosti. Tako
lahko strokovnjaki primerjajo svoje odgovore z odgovori drugih. Poleg tega se seznanijo z
mnenji in utemeljitvami. Nazadnje lahko popravijo ali dopolnijo katerikoli prejšnji odgovor
(Perko, Petek, Urbanc, 2008). Če kdo s svojo sodbo preveč odstopa, ga raziskovalec naprosi,
naj ponovno premisli svoje odgovore oziroma navede razloge (Šparovec, 2000).
Raziskovalec izpolnjene vprašalnike znova obdela in se lahko odloči za nadaljnje kroge in to
ponavlja, dokler strokovnjaki ne dosežejo stabilnosti oziroma kolikor toliko enotnega,
usklajenega mnenja. Običajno pa trije krogi zadoščajo (Perko, Petek, Urbanc, 2008).
FAZE IZVAJANJA METODE DELPHI (Šparovec, 2000; Urbanc, Perko, Petek, 2008)
1. Opredelitev problema
2. Sestava ekipe raziskovalcev: raziskovalci morajo biti s področja raziskave in prihajati
morajo z različnih okolij. To morajo biti ljudje, ki imajo sposobnost stimulacije in
znajo razjasniti alternativne poglede. Ekipo sestavlja največ pet ljudi. Heterogenost
raziskovalcev zagotovi veljavnost rezultatov, prav tako pa se izognemo dominaciji
močnejših osebnosti.
3. Razčlenitev in izbira: ekipa raziskovalcev mora odgovoriti na številna vprašanja,
preden lahko sestavi ustrezen vprašalnik. Predmet raziskave ekipa najprej razčleni in
določi izbire. Najbolj uspešna je kombinacija različnih intervjujev: individualni
intervju uporabljamo v predstavitvenem krogu, ker najbolj motivira strokovnjake, ki
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4.

5.

6.
7.

bodo odgovarjali na vprašanja, skupinski intervju uporabljamo v drugem krogu, ker
podpira diskusijo in potrjuje samozaupanje strokovnjakov. Najbolj anonimno tehniko,
vprašalnik po pošti, pa uporabljamo za končni krog.
Sestavljanje vprašanj in vprašalnikov: število vprašanj je omejeno na manj kot
petindvajset. Le-ta morajo biti nedvoumna. Ker strokovnjaki prihajajo iz različnih
okolij, morajo biti podana dodatna navodila, pojasnila, pripombe ipd., da vsi
strokovnjaki dobro razumejo, kar se od njih zahteva.
Izbor vzorca strokovnjakov: strokovnjaki so s področja, ki ga raziskujemo. V skupini
naj bo kakih trideset udeležencev, odvisno od osipa in širine problema. Vzorec
strokovnjakov je običajno v vsakem krogu isti, po potrebi pa se ga menja.
Določanje števila krogov: določi ga raziskovalec ali raziskovalna ekipa. Največkrat
izvedemo tri kroge redko dva ali štiri in ne več kot šest.
Analiza rezultatov: ekipa raziskovalcev rezultate pregleda, interpretira in pripravi
zaključke. Pomembno je, da študija stremi k stabilnosti in ne le h konsenzu. Tako se
lahko razberejo različna mnenja, ki se jih vključi v končne ugotovitve.

5.2. METODA ANKETIRANJA
Metoda anketiranja je postopek, s katerim z anketo raziskujemo in zbiramo podatke,
informacije, stališča in mišljenja o raziskovalnem predmetu. Je najpogosteje uporabljena
metoda v družbenih vedah. Anketiranje je ena izmed faz v raziskovalnem procesu. Zaradi tega
je anketni vprašalnik možno oblikovati šele, ko imamo opredeljen raziskovalni problem, cilj
raziskovanja in hipoteze.
V prvem delu ankete je uvod, ki mora vsebovati obrazložitev, kaj želimo doseči z
anketiranjem, navodilo za izpolnjevanje, način zagotovitve anonimnosti in zahvalo za
sodelovanje.
Anketo lahko izvedemo na več načinov, in sicer kot individualno anketiranje, skupinsko
anketiranje, anketiranje po pošti, po telefonu ali po medmrežju.
Skupinsko anketiranje je cenejše, hitrejše in zagotavlja anonimnost, vendar je težko zbrati vse
ljudi iz vzorca na enem mestu, zato je reprezentativnost vprašljiva. Individualno anketiranje
pa podaja boljšo komunikacijo med anketirancem in anketarjem, zmanjšuje pa občutek
anonimnosti anketiranca. Je počasno in drago.
Anketna vprašanja so lahko odprtega in zaprtega tipa. Pri odprtih anketiranec odgovarja na
vprašanje s svojimi besedami, pri zaprtih pa zraven vprašanj ponudimo odgovore, anketiranec
pa izbere enega izmed njih.
Odprta vprašanja je koristno uporabiti v pripravljalnih fazah raziskovalnega procesa, saj si z
njimi lahko pomagamo pri odkrivanju problema raziskovanja, postavljanju hipotez in pri
konstrukciji zaprtih vprašanj. Zaprta vprašanja pa so primernejša predvsem za
preizkušanje hipotez.
Najpogostejši so naslednji tipi zaprtih vprašanj:
– kategorialna (izbira ene izmed več ponujenih kategorij),
– rangirana (razporeditev po pomembnosti),
– lestvična (skalirana),
– najosnovnejša oblika: (da/ne/ne vem).
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Pred izbiro vrste vprašanj in pred njihovim oblikovanjem moramo vedeti, kaj želimo
z anketo sploh doseči.
Pravilni vrstni red vprašanj odločilno prispeva k pridobivanju kakovostnih odgovorov.
Poznamo dva možna razporeda vprašanj v vprašalniku: psihološki vrstni red in logični vrstni
red. Pri prvem skušamo na začetku anketiranca pridobiti za sodelovanje, zato občutljivejša
vprašanja pustimo za konec. Pri drugem pa upoštevamo vsebino. Najprej postavimo splošna,
nato pa specifična vprašanja. Oba vrstna reda pa lahko tudi kombiniramo.
Besedilo je povzeto po skripti z naslovom Osnove znanstveno raziskovalnega dela in je
namenjeno mladim raziskovalcem in mentorjem (ERICo, 2007).
5.3. METODE OBDELAVE PODATKOV
Zbrani podatki so s pomočjo statističnega programa SPSS in Microsoft Officovega programa
Excel prikazani v tabelarični in grafični obliki. Programa sta uporabljena tudi zaradi lažjega
računskega operiranja in pretvorbe absolutnih vrednosti v relativne vrednosti.
Elemente in storitve, katerih bližina je pomembna, razvrstimo v kategorije, da bi bili prikazani
bolj nazorno. Zaradi objektivnosti in smiselnosti to naredimo s pomočjo vrednostnih
spremenljivk, ki ustrezajo danim vrednostim kvantilnega ranga, kvartilov (Pfajfar, 2011).
Kvantili so značilnosti populacije kot celote in ne posamezne opazovane enote. Zato so
kvantili rangi, iz njih izračunani kvantilni rangi pa spremenljivke. Izmed kvantilov , ki jih
najpogosteje izračunavamo, so izbrani kvartili, ki razdelijo populacijo po številu enot na štiri
enake dele. Torej imamo tri vrednosti, ki delijo populacijo (tri kvartile). Kvartile je smiselno
računati samo pri večjih populacijah (Pfajfar, 2011).
– Prvi kvartil ali spodnji kvartil je vrednost, od katere je ena četrtina vrednosti slučajne
spremenljivke manjša in tri četrtine vrednosti večja od vrednosti kvartila.
– Drugi kvartil ali mediana je kvartil, ki razdeli populacijo na dva enaka dela. Polovica
podatkov (dve četrtini) vrednosti slučajne spremenljivke je manjših in polovica (dve
četrtini) podatkov je večjih od vrednosti kvartila.
– Tretji kvartil ali zgornji kvartil je vrednost, od katere je tri četrtine vrednosti slučajne
spremenljivke manjša in ena četrtina večja od vrednosti kvartila.
S pomočjo metode delphi pridobimo najprej splošna mnenja o obravnavani tematiki, nato pa
vedno bolj podrobne in jasne usmeritve za lociranje domov starejših. S pomočjo anketiranja
dobljene rezultate preverimo še s strani stanovalcev domov, da bi bila raziskava pravilna. Na
koncu pa podatke obdelamo in prikažemo s pomočjo statističnega programa SPSS (metode
kvartilov, hi-kvadrat) in Microsoft Officovega programa Excel.
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6. ALTERNATIVNE OBLIKE BIVANJA STAREJŠIH
Večina starih ljudi nima na razpolago zadostnih sredstev za vsakdanje življenje zaradi stalno
naraščajočih cen osnovnih življenjskih potreb. Stanovanja zahtevajo vzdrževanje reda in
čistoče, kar zahteva določen telesni napor, ki ga človek v letih največkrat ne zmore sam.
Poleg tega so nekateri starostniki brez otrok, pri drugih pa pride do razrahljanih rodbinskih
vezi, ker so otroci, ki odrastejo, s svojim delom in družino ter vsakdanjimi skrbmi tako
zaposleni, da skoraj ne utegnejo skrbeti še za svoje starše. Vse to so razlogi, ki pripeljejo do
tega, da so starejši prepuščeni skrbi in odgovornosti družbe (Reja, Lajevec, 1958). Tako se
odločijo za eno izmed naslednjih možnosti.
6.1. INSTITUCIONALNE IN SKUPINSKE OBLIKE BIVANJA ZA STAREJŠE
Gospodinjske skupine
So oblika institucionalnega varstva. Po arhitekturi in načinu življenja so podobne veliki
družini. Izhajajo iz koncepta »domov četrte generacije«, zgledujejo se po življenju v družini.
Poudarek je na novi obliki pomoči, pri kateri starejši živijo v medsebojnem sožitju. V
gospodinjski skupini je osem do deset starejših. Imajo svoje sobe ali majhne apartmaje s
predsobo, lastno kopalnico in straniščem. Ti zasebni prostori so razporejeni okoli prostornega
dnevnega in jedilnega dela z odprto kuhinjo na sredini. Tu se odvija vsakodnevno življenje in
opravila. Tako so starejši aktivno vključeni pri dnevnih aktivnostih. Ves dan je prisotna hišna
gospodinja, ki skrbi za celotno gospodinjstvo in nego, ki ne zahteva zdravstvene
specializacije. Delo gospodinje je podobno družinskim oskrbovalcem, ki doma oskrbujejo
starega človeka. Od zunaj prihajajo zdravstveni in drugi strokovnjaki, prostovoljci ter svojci.
Celotna ustanova je sestavljena iz več gospodinjskih skupin, ki niso nujno na isti lokaciji. V
Sloveniji nekatere gospodinjske skupine delujejo v sklopu domov za starejše (Kerbler, 2011).
Oskrbniške družine za stare ljudi
So družine, ki sprejmejo medse enega ali več starih ljudi, ki ne morejo več samostojno bivati
v svojem domu. Družine so za to usposobljene, zbrane po strokovnih merilih. Bivanje v
oskrbniški družini je življenje v majhni skupini, kjer so med seboj bolj povezani. V tujini je ta
oblika zelo razširjena. V Sloveniji pa je le malo družin, ki bi bile pripravljene skrbeti za
starostnike (Kerbler, 2011).
Oskrbovana / varovana stanovanja
Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanih stanovanjih.
Namenjena so starejšim, ki živijo razmeroma samostojno življenje, vendar se ne morejo v
celoti sami oskrbovati in negovati. Oskrbovana stanovanja morajo biti prilagojena za
funkcionalno ovirane ljudi, zagotovljena mora biti 24-urna zdravstvena in socialna oskrba.
Stanovanja ohranjajo vse prednosti bivanja, avtonomnost in zasebnost. Stanovalci obenem
koristijo storitve institucionalnega varstva, ki obsega koordinacijo, posredovanje pomoči in
storitev, svetovanje, skupne aktivnosti, klic v sili, osebni stik in drugo. Oskrbovana
stanovanja so praviloma v bližini domov za starejše (MDDSZ, 2012).
Stanovanjske zadruge ali stanovanjske skupnosti
So družinske hiše, prilagojene za bivanje starejših. Tu živijo pari ali posamezniki. Vsak ima
svojo spalnico, delijo pa si kuhinjo, jedilnico, dnevni prostor in kopalnico. V Sloveniji
stanovanjskih zadrug še ni, vendar že potekajo pilotni projekti o stanovanjskih skupnostih
(Kerbler, 2011).
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Dom starejših
Oblikovanje doma temelji na upoštevanju posebnih standardov projektiranja in gradnje
(Kerbler, 2012). Gre za institucionalno varstvo starejših in sodi med stavbe za posebni namen
(stavba, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb).
(Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu MOL, 3. člen, 2012).
6.2. BIVALIŠČA PRILAGOJENA ZA SAMOSTOJNO BIVANJE STAREJŠIH
Pametni domovi
Gre za domove, ki so med seboj funkcionalno povezani. opremljeni z najsodobnejšo
elektronsko opremo in pripomočki. V pametnem domu elektronski sistemi omogočajo nadzor
nad bivalnim okoljem in izvedbo določenih opravil (odpiranje, zapiranje vrat, zaves, vklop,
izklop gretja, daljinski upravljalnik, itd.). Tako je omogočen nadzor nad dogajanjem v okolju,
varovanje uporabnika in nadzor bioloških funkcij uporabnika. Po svetu potekajo številni
demonstracijski in aplikativni projekti na področju pametnih domov (Kerbler, 2011).
Tovrstno demonstracijsko okolje pametnega doma je pri nas Dom IRIS (Inteligentne Rešitve
in Inovacija za samostojno življenje), ki se nahaja na Inštitutu za rehabilitacijo RS. V
stanovanju so nameščeni oprema in pripomočki različnih tehnologij, ki so v pomoč starejšim
in osebam z različnimi vrstami invalidnosti (Dom IRIS, 2012).
Dnevni centri aktivnosti za starejše in dnevno varstvo
Dnevni centri aktivnosti so zelo pestri, ponujajo množico aktivnosti in tako pripomorejo k
vzdrževanju in ohranjanju psihofizične kondicije in medsebojnemu druženju. Dnevno varstvo
se izvaja pretežno v domovih za starejše. Storitev je namenjena tistim starejšim, ki potrebujejo
več oskrbe in nege zaradi bolezni, demence ali zmanjšane samostojnosti pri dnevnih opravilih
(Dnevni centri aktivnosti, 2009).
Namenska stanovanja za starejše
Namenska najemna stanovanja so namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev
in drugih starejših. Lastnik je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. V strukturi stanovanj prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja
(Namenska najemna stanovanja, 2012).
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7. ANALIZA NORMATIVNIH VIROV
Obstajajo zakoni, redi, predpisi, odloki, ki urejajo usmeritve za lociranje domov starejših.
Sedanja zakonodaja, ki posredno ali neposredno ureja omenjeno problematiko, je sledeča:
A) Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 69 03 in 18/04 ZVKSES)
Ta zakon med drugim ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih
stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem
področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in
organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju (1. člen) …
8. člen pravi, da mora minister za večstanovanjske stavbe, oskrbovana stanovanja za starejše
in za stanovanjske stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, predpisati: površinske normative in funkcionalne standarde, kategorizacijo
vseh vrst stanovanjskih enot, tehnične pogoje, standarde vzdrževanja večstanovanjskih stavb
in skupine funkcionalno povezanih večstanovanjskih stavb.
B) Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS št. 102/04)
»Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo
izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih
zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo
objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.« (1. člen)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neovirane dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 97/03) – »Ta pravilnik določa
zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb ter vrste takšnih objektov in prostorov v njih.« (1. člen)
C) Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS št. 67/2006)
»Objekti, v katerih se opravljajo socialnovarstvene storitve, morajo biti grajeni ali
rekonstruirani v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1-UPB1), Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03) in slovenskega standarda SIST ISO TR
9527.« (4. člen)
Ta pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za izvajanje socialnovarstvenih storitev in
ureja minimalne tehnične zahteve za izvajanje dejavnosti, ki jo na podlagi Zakona o
socialnem varstvu opravljajo centri za socialno delo (1. člen).
V pravilniku so zapisane tudi minimalne tehnične zahteve za lokacijo, stavbno zemljišče in
objekte vseh izvajalcev iz 2. in 3. člena tega pravilnika (5. člen).
Makrolokacija objekta je določena v skladu s prostorskimi ureditvenimi zahtevami lokalnih
skupnosti in mrežo socialnovarstvenih objektov po Resoluciji o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (6. člen).
Makrolokacijska pogoja sta: vključitev objekta v urbana naselja in urejena prometna
infrastruktura z možnostjo javnega prometa (6. člen).
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7. člen tega zakona opredeljuje mikrolokacijske razmere stavbnega zemljišča, in sicer:
– komunalna opremljenost zemljišča (osnovna opremljenost: elektrika – zadosti
priključne moči, kanalizacija, voda in telekomunikacija) (Lokan, 2012);
– konfiguracija zemljišča glede na dostopnost za gibalno ovirane ljudi (raven teren za
neovirano gibanje, čim manj stopnic) (Lokan, 2012);
– smer objekta glede na osončenost, osvetljenost, vetrovnost itd. (orientiranost sob od
vzhoda preko juga do zahoda, odprtost v te smeri, da niso preblizu drugi objekti, da
objekt ni postavljen pod hrib, ki leži na južni strani itd ...) (Lokan, 2012)
– urejenost neposredne okolice z možnostjo ozelenitve in ureditve površin za rekreacijo
in počitek (parcela mora biti dovolj velika in ravna, da omogoča ureditev teh površin
...) (Lokan, 2012)
Stavbno zemljišče mora po 7. členu tega pravilnika zajemati zemljišče pod objektom in
funkcionalno zemljišče, ki ga sestavljajo komunikacijske površine (dostopi, dovozi,
parkirišča), gospodarsko dvorišče in zelene ter rekreacijske površine.
Poleg tega je zapisano še, da morajo biti dostopi za pešce varni in ločeni od motornega
prometa in da mora biti objekt postavljen v skladu z zazidalnim načrtom (7. člen).
V 8. členu so navedene minimalne tehnične zahteve objekta: »Objekti in prostori, v katerih se
opravljajo socialnovarstvene storitve in dejavnost centra za socialno delo, morajo biti
dostopni in zasnovani tako, da ustrezajo psihofizičnim in zdravstvenim potrebam uporabnikov
ter izvajanju strokovnega dela delavcev. Prostori morajo biti v bližini pošte, banke,
zdravstvenega doma in drugih objektov s podobnim namenom.«
D) Strategija varstva starejših do leta 2010 – Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje
prebivalstva (Strategija varstva starejših, 2007)
V Strategiji varstva starejših do 2010, je ena od strateških usmeritev tudi področje
stanovanjske politike in prostorskega planiranja.
Področje prostorskega planiranja ureja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 in 58/03-ZZK-1). V temeljnih ciljih določa, da je namen urejanja prostora
omogočiti skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih
vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev
mora izhajati iz uravnoteženih razvojnih potreb, pri čemer je potrebno prostor urejati tudi
tako, da se zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova
uporaba (Uradni list RS, št. 110/02, 3. člen).
V Strategiji varstva starejših je zapisano, da je potrebno zakonodajo in druge ukrepe usmeriti
v izboljšanje stanovanjskega standarda objektov. Potrebno je stremeti k temu, da bi se že v
osnovi gradile stavbe, prilagojene ljudem s posebnimi potrebami (starejšim, invalidom …).
Poleg tega je potrebno sprejeti ukrepe za postopno odpravljanje ovir v že obstoječih objektih
(str. 34).
Poudarjeno je tudi, da je potrebno domove za starejše zagotavljati na območjih, ki so že
namenjena stanovanjski in mešani gradnji, in ne izolirano, zunaj naselij in na robu
naselja. Prav tako je potrebno domove odpreti navzven, da starejši ne bi izgubili stika z
ljudmi in okolico. Domovi naj bodo postavljeni v okolici, ki so je starejši vajeni (str. 34).
Strategija varstva starejših pa navaja tudi ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti z namenom
zagotavljanja primernega bivalnega okolja za starejše osebe. Za našo raziskavo so pomembni
naslednji:
– pri gradnji domov za starejše je potrebno upoštevati medgeneracijsko sodelovanje in
prilagajati bivalni standard teh domov tako, da njihovim prebivalcem omogoča čim večjo
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zasebnost in individualnost (lastne sobe, garsonjere), hkrati pa je potrebno poskrbeti za čim
več prostora za združevanje starejših med seboj in z ostalim prebivalstvom.
Projektiranje stanovanjskih objektov, sosesk je treba prilagoditi sodobnim arhitekturnim
trendom, tako da bodo v največji možni meri upoštevane gibalne in druge potrebe starega
prebivalstva, invalidov in vseh drugih kategorij ter da bodo prostorsko spodbujale druženje
starejše in mlade generacije na vseh ravneh (vrtci in domovi za stare, javne kulturne
ustanove, rekreacija starejših …).
Domovom za starejše pripadajo tudi prostori za parkiranje in pri gradnji teh objektov je treba
načrtovati tudi te.
Število parkirnih mest je povzeto po priporočilih, ki so podana v gradivu "Tehnični normativi
za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin" (1999). Osnova je povzeta po normah
iz Nemčije. Te normative za posamezne namembnosti najdemo v občinskih prostorskih
načrtih (OPN) za posamezne občine po Sloveniji ali v prostorskih ureditvenih pogojih (PUP).
Za mestno občino Ljubljana velja za stanovanjske stavbe za posebne namene (11300), h
katerim prištevamo tudi domove za starejše, eno parkirno mesto/6 postelj, od tega 75% na
terenu za obiskovalce (IPN MOL, 2010).
Za druge občine po Sloveniji velja podobno. Zapisano je v njihovih OPN ali PUP.

Sedanje zakonodaje, ki posredno ali neposredno ureja omenjeno problematiko, je sicer veliko,
vendar pa je malo dokumentov, ki določajo jasne pogoje za umestitev doma starejših v
prostor.
Na splošno je potrebno pri kakršni koli gradnji objektov upoštevati Zakon o graditvi
objektov, pri njegovem umeščanju pa Zakon o prostorskem načrtovanju. Pri konkretnem
umeščanju objektov pa je potrebno upoštevati še podzakonske dokumente.
Najbolj jasen glede umestitev domov starejših v prostor pa je Pravilnik o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, ki določa mikrolokacijske in
makrolokacijske pogoje. Poleg tega določa tudi to, da morajo biti prostori v bližini pošte,
banke, zdravstvenega doma in drugih objektov s podobnim namenom. Tudi Strategija varstva
starejših posredno opredeljuje primernost lokacije za umestitev doma starejših v prostor.
Za vsak dom starejših je posebej določeno število parkirnih mest.
V preglednici 1 so podane usmeritve, pridobljene s pomočjo normativnih virov.
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Preglednica 1: Usmeritve podane na podlagi različnih normativov
Dokument
Področje
Usmeritev
Pravilnik o minimalnih
Okolje
Vključitev objekta v urbana
tehničnih zahtevah za
naselja.
izvajalce socialnovarstvenih
storitev
Strategija varstva starejših do Okolje
Domove za starejše je
leta 2010 – Solidarnost,
potrebno zagotavljati v
sožitje in kakovostno staranje
območjih, ki so že
prebivalstva
namenjena stanovanjski in
mešani gradnji, in ne
izolirano, zunaj naselij in na
robu naselja. Prav tako je
potrebno domove odpreti
navzven, da starejši ne bi
izgubili stika z ljudmi in
okolico. Domovi naj bodo
postavljeni v okolici, ki so jo
starejši vajeni.
Pravilnik o minimalnih
Zemljišče
– Stavbno zemljišče mora
zajemati zemljišče pod
tehničnih zahtevah za
objektom in funkcionalno
izvajalce socialnovarstvenih
zemljišče, ki ga sestavljajo
storitev
komunikacijske površine
(dostopi, dovozi, parkirišča),
gospodarsko dvorišče ter
zelene in rekreacijske
površine.
– Pri umeščanju domov
starejših je potrebna čim
boljša komunalna
opremljenost zemljišča,
konfiguracija zemljišča glede
na dostopnost za gibalno
ovirane ljudi, smer objekta
glede na osončenost,
osvetljenost, vetrovnost itd.
Pravilnik o minimalnih
Promet
– Urejena prometna
tehničnih zahtevah za
infrastruktura z možnostjo
izvajalce socialnovarstvenih
javnega prometa.
storitev
– Dostopi za pešce morajo
biti varni in ločeni od
motornega prometa.
Pravilnik o minimalnih
Psihofizične, zdravstvene
Prostori morajo biti v bližini
tehničnih zahtevah za
potrebe
pošte, banke, zdravstvenega
izvajalce socialnovarstvenih
doma in drugih objektov s
storitev
podobnim namenom.
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Pravilnik o minimalnih
Športno-rekreacijske
Urejenost neposredne okolice
tehničnih zahtevah za
dejavnosti in zelene površine z možnostjo ozelenitve in
izvajalce socialnovarstvenih
ureditve površin za
storitev
rekreacijo in počitek.
Pravilnik o minimalnih
Splošno
Objekt mora biti postavljen v
tehničnih zahtevah za
skladu z zazidalnim načrtom.
izvajalce socialnovarstvenih
storitev
Vir: Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah …, 2006; Strategija starejših …, 2007
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8. IZVEDBA IN REZULTATI METODE DELPHI
V raziskavi je uporabljena metoda delphi, saj gre za mlado področje, ki nima zadostnih
podatkov.
V skladu z začrtanimi cilji je na začetni stopnji zaobjet širok spekter problemov in dilem
izbrane tematike.
Sodelovalo je šest različnih vrst strokovnjakov, skupno sedem (dva iz istega področja).
Deloma so bili to strokovnjaki, zaposleni po domovih za starejše (direktor doma, zdravnik,
delovni terapevt), deloma pa zunanji strokovnjaki (arhitekt, prostorski planer, socialni
delavec), ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z izbrano tematiko. Določili so bili glede na
njihovo (posredno ali neposredno) pristojnost oziroma vedenje o problematiki, povezani z
lociranjem domov starejših.
Izvedena sta bila dva kroga vprašanj. Po pregledu rezultatov drugega kroga se je izkazalo, da
študija že stremi k stabilnosti in soglasju, tako da še en krog ni bil potreben.
V prvem krogu se odprta vprašanja nanašajo na nabor usmeritev za lociranje domov starejših.
Ta krog je prinesel vsebinsko zelo podobne odgovore. Večina strokovnjakov se je strinjala
glede nekaterih usmeritev, na primer, lociranja domov poleg oskrbnih storitev in javnega
potniškega prometa (v nadaljevanju JPP). Pojavljale pa so se tudi posamezne usmeritve, ki so
jih izpostavili le nekateri strokovnjaki (na primer: pomembnost bližine upravne enote). Do
razlik je prihajalo še pri opisovanju mikrolokacije že lociranih domov, saj si je vsak
strokovnjak izbral dom, ki ga pozna ali v katerem je zaposlen.
V primerjavi odgovorov so bili upoštevani dejavniki, ki so lahko vplivali na različna mnenja
strokovnjakov. Pri podajanju odgovorov je vsak izhajal iz svojega področja. Nekateri so
odgovarjali na splošno, drugi pa so točno definirali mikrolokacijo glede na lokacijo že
znanega doma za ostarele. Pomemben vir informacij za sestavo drugega kroga vprašanj so bili
komentarji, ki so spremljali odgovore.
Drugi krog je bil usmerjen v ugotovitve, ali so razkrite resnično vse pomembne usmeritve za
umeščanje domov starejših ali ne. Sledi nabor usmeritev, ki so se v prejšnjem krogu pokazale
kot upoštevanja vredne, in nekaj usmeritev, za katere se predvideva, da so pomembne.
Predstavljene so z zaprtim tipom vprašanj v petnajstih sklopih usmeritev. Pri tem so
izpostavljene predvsem tiste usmeritve, katerih vzroki so se v prejšnjem krogu pokazali kot
vprašljivi, na primer, ali je pomembnejša dostopnost in bližina JPP ali oddaljenost od virov
hrupa oziroma od prometno obremenjenih cest, železnic …
Strokovnjaki so usmeritve razvrščali po pomembnosti glede na umestitev domov v prostor.
Usmeritve so bile podane dovolj neposredno, da so jih lahko brez obotavljanj opredelili kot
smiselne ali nesmiselne za umeščanje domov v prostor. Pri podajanju usmeritev večjih
razhajanj ni bilo.
Nekatere usmeritve so bile skupne vsem, druge pa le strokovnjakom z določenega področja.
Po izboru in pregledu vseh odgovorov strokovnjakov je sledila analiza.
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8.1. ANALIZA REZULTATOV METODE DELPHI – PRVI KROG
A) Z Vašega strokovnega vidika opredelite idealno mikrolokacijo doma starejših v
odnosu do drugih urbanih in socialnih elementov (pomembnost bližine elementov).
Preglednica 2: Pomembnost bližine urbanih in socialnih elementov (1. krog)
Urbani in socialni elementi
Število odgovorov
Trgovina
6
Zdravstveni dom, zdravstvene storitve, urgentna služba, 5
zdravniki specialisti
Dostopnost (prometne poti)
Avtobusna postaja
Banka
Cerkev
Domače okolje
Druženje, vključenost v vsakdanje življenje
Pošta
Travniki, zelenice, parki, gozd
Lekarna
Parkirišče
Šola
Vrtec
Društva upokojencev
Frizer
Gostinski lokal
Kulturne ustanove
Pokopališče
Rekreacija, sprehodi
Tržnica
Upravna enota
Vodne površine
Železniška postaja
Vir: Rezultati metode delphi (1. krog), 2011

4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Naloga strokovnjakov je bila odgovoriti na zgoraj navedeno odprto vprašanje. Namen je bil,
da sami podajo odgovore, zato primeri možnih odgovorov niso bili dani. V preglednici 2 so
predstavljeni vsi elementi, ki so jih podali strokovnjaki. Omenjenih je bilo tudi nekaj
dejavnikov, ki naj bi jih bilo potrebno upoštevati pri iskanju idealne mikrolokacije, vendar pa
z vidika raziskovanja niso bili pomembni (cena zemljišča, manjša struktura doma, dom
zgrajen po principu bivanja doma).
Poleg citiranih mnenj strokovnjakov (preglednica 3), je nekdo izpostavil tudi pomembnost
oddaljenosti lokacije doma od poplavnih območij in njihove nevarnosti.
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Da bi bila opredelitev idealne mikrolokacije doma do drugih urbanih in socialnih elementov
(pošta, zdravstvene ustanove, zelene površine …) bolj jasna, so bili le-ti razvrščeni v
preglednico glede na število dobljenih odgovorov pri posameznem urbanem oziroma
socialnem elementu od največjega do najmanjšega. Največkrat so strokovnjaki izpostavili
pomembnost bližine trgovine in zdravstvenih ustanov ter pomembnost dostopnosti (bližina
prometne infrastrukture).
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Preglednica 3: Mnenja strokovnjakov
Lokacijski dejavniki
Bližina oskrbnih in storitvenih dejavnosti
(pošta, banka, trgovina, tržnica, upravna
enota, frizer)
Bližina javnega potniškega prometa
(železniška, avtobusna postaja, dostopnost)

Bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni
dom, lekarna, urgentna služba, specialistične
službe)

Bližina družabnih ustanov (gostinski lokal,
razna društva, vključevanje v vsakdanje
življenje in druženje)
Bližina športnih in rekreacijskih objektov

Bližina zelenih površin, vodnih površin

Mnenja strokovnjakov
/
– »Prednost za samostojne stanovalce, ki
včasih izkoristijo možnost avtobusnega
prevoza, pa tudi za delavce, ki se v službo
vozijo z avtobusom.«
– »… zaradi obiskovalcev in zaradi oskrbe
oz. delovanja doma.«
– »Zavedati se moramo, da se je starostna
meja zelo dvignila in zato v dom prihajajo
starejši ljudje, ki so po navadi že povsem
odvisni od tuje pomoči oz. so nepomični in
zato zdravstveno bolj ogroženi, zato so za
zdravstvene storitve bolj dojemljivi.«
– »V domove starejših prihaja vse več
stanovalcev neposredno iz bolnic (95 %),
kar pomeni, da je njihovo zdravstveno stanje
zelo resno in včasih tudi kritično. Velika
večina je težko gibljivih.«
– »… nimajo več velikih sposobnosti
doživljanja niti želja po novih doživetjih v
okolju. Potrebe so izrazitejše le po stiku s
svojimi najbližjimi.«
– bližina kamniškega bazena »… od koder se
v vročih poletnih mesecih sliši vrvež in
otroško veselje, kar v vsakdanje življenje
stanovalcev vrne živost.«
– »… domovi bi morali biti grajeni na
obronkih mest, v neposredni bližini narave,
kar bi veliko pripomoglo k počutju
stanovalcev, saj je ravno narava tista, ki
ozdravi dušo.«
– »… pogled na travnike, zelenje je za
stanovalce neprecenljivo, saj jih pomirja,
poleg tega jih narava, ki nas obdaja, v mislih
poveže z njihovim domačim okoljem…«
– »za rekreacijo, gibanje starejših v
naravnem okolju, uživanje v miru«
– »Šumenje vode stanovalce pomirja in
zaposluje z opazovanjem življenja v njej in
na njej«
– »Najpomembnejše je mirno okolje, zelenje
v bližnji okolici, kar pomirja. Starostnike
moti vsak hrup, predvsem s ceste in igrišč.«
– »Na zelenih površinah lahko starejši ljudje
skrbijo tudi za vrtove in rože (kar so počeli
tudi doma).«
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Bližina izobraževalnih ustanov (šola, vrtec)

– »Možnost medgeneracijskega
sodelovanja.«
Bližina posvetnih/sakralnih objektov (cerkev, – »… prihod duhovnika«
pokopališče)
Bivanje v domačem okolju
– »Pomembno je, da je dom v tistem okolju,
na katerega je bil človek navajen skozi
življenje. Na primer: starostnik iz Bohinja bi
v obalnem domu gotovo pogrešal pogled na
hribe in sneg.«
– »…to je zelo blagodejno.«
– »Stanovalci so zadovoljni, če so nastanjeni
v domu v svojem domačem kraju, še posebej,
če so doma iz podeželja, je zanje nevzdržno,
če bi bili nastanjeni v mestu. Včasih pa je
obratno, stanovalci iz mest pogrešajo
živahnost mestnih središč, čeprav je več
stanovalcev iz mest, ki navdušeno sprejemajo
podeželje.«
– »… ker mu je okolje poznano in ima
razvito socialno mrežo – obiski bivših
sosedov bi bili s tem mogoči.«
Zadostno število parkirnih mest
– »V tistih okoljih, kjer niso zagotovljena
parkirna mesta za obiskovalce, imajo starejši
ljudje manj stikov s sorodniki in znanci, saj
se le-ti redko odločijo za obiske.«
Bližina kulturnih ustanov
/
Vir: Rezultati metode delphi (1. krog), 2011
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B) Katere prednosti in slabosti se po Vašem strokovnem mnenju pojavljajo pri lociranju
domov v mestnih in katere v drugih naseljih?
Preglednica 4: Prednosti in slabosti domov v mestnem in podeželskem območju
Prednosti
Slabosti
– dostopnost storitev in
– hrup, onesnaženost,
Mestno območje
oskrbe,
– manj zelenih površin,
– prometna dostopnost,
– večje tveganje udeležbe v
– večja promocija
prometni nesreči,
organizacije,
– imarginalne skupine,
– več kulturnega dogajanja,
– višji stroški zemljišč in
– večja varnost v smislu
bivanja.
naravnih katastrof,
– dostop peš,
– meščani »srečujejo,
potujejo, ustvarjajo«.
Podeželsko
območje

–
–
–
–
–

več zelenih površin,
več druženja, srečevanje z
domačini,
večja solidarnost (pomoč),
mirno okolje,
manjši stroški bivanja.

–
–

omejena prometna
dostopnost,
večja odzivnost reševanja.

Vir: Rezultati metode delphi (1. krog), 2011
V preglednici 4 so prednosti in slabosti lociranja domov za starejše v mestnem in
podeželskem območju. Po mnenju enega od strokovnjakov so možne vse lokacije, če so prav
načrtovane. Vsaka lokacija ponuja nekaj prednosti in nekaj pomanjkljivosti glede na
prostorske pogoje. Usmeritev v prostor naj bi bila največkrat odvisna od projektantov,
investitorja in sredstev, ki so na voljo.
Sicer pa večina poudarja, da je težko poiskati lokacijo, ki bi zadoščala vsem želenim
kriterijem. Če je, na primer, blizu oskrbnih in drugih dejavnosti (običajno v mestnem
območju), je v preveč urbaniziranem okolju (hrup, oddaljenost zelenih površin). Če pa je
lokacija v naravnem okolju, običajno ni blizu zdravstvene oskrbe in oskrbnih dejavnosti.
Po mnenju ene od izbranih strokovnjakinj je lokacija sicer pomembna, saj ne moremo mimo
dejstva, da starejši večino časa v domovih presedijo pred okni in opazujejo dogajanje. Če so
torej vajeni življenja z vasi, se bo starostnik, kot pravi, težko navadil na pogled le do
naslednjega bloka. Največji problem pa vidi v velikosti doma. Kot pojasnjuje, je v domovih,
kjer sprejemajo veliko število ljudi, vključevanje starejših v lokalno okolje precej
onemogočeno. In če ljudje nimajo izhoda v mesto, naj bi bilo pravzaprav popolnoma vseeno,
ali živijo v podeželskem ali mestnem območju.
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8.2. ANALIZA REZULTATOV METODE DELPHI – DRUGI KROG
Pri sestavi drugega kroga vprašanj, so bili v pomoč komentarji, ki so jih podali strokovnjaki
poleg odgovorov v prvem krogu. Nato je bil združen nabor vseh usmeritev, ki so jih
izpostavili strokovnjaki, in še nekaj usmeritev, za katere se je predvidevalo, da so pomembne.
S pomočjo prostorske planerke so bile zaradi preglednosti predstavljene v petnajstih sklopih
usmeritev.
A1) Naloga strokovnjakov je bila razvrstiti lokacijske dejavnike po pomembnosti,
kakršno imajo pri umestitvi domov v prostor. Izbirali so med štirimi možnostmi
(1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno).
Preglednica 5: Pomembnost bližine lokacijskih dejavnikov (2. krog)
Lokacijski dejavniki
Vsota odgovorov
Bližina urejenih zelenih površin (parki,
zelenice)
29
Bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom,
lekarna, urgentna služba, specialistične službe) 28
Oddaljenost od virov hrupa (od prometno
obremenjenih cest, železnic, območij
proizvodnih dejavnosti, gradbišč)
27
Bližina oskrbnih storitev (pošta, banka,
trgovina, tržnica, frizer, upravna enota)
25
Bližina javnega potniškega prometa (mestni
promet, avtobusna, železniška postaja)
Bližina cerkve, pokopališča
Bližina domačega okolja, prvotnega doma
oskrbovancev
Bližina omrežja pešpoti in kolesarskih poti
Bližina kakovostne naravne krajine (gozdovi,
vodne površine, sklenjene kmetijske površine)

25
25
25
24

24
Bližina kulturnih ustanov (gledališče, kino)
19
Bližina družabnih ustanov (gostinski lokal, bar,
društva)
17
Bližina prostočasnih dejavnosti (športnih in
rekreacijskih objektov)
17
Bližina izobraževalnih ustanov (šola, vrtec)
15
Bližina večjega (javnega) parkirišča
15
Bližina cest višje kategorije (regionalne, glavne
ceste, avtoceste)
13
Vir: Rezultati metode delphi (2. krog), 2012
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Na zastavljeno vprašanje so odgovorili vsi izbrani strokovnjaki. Bližino posameznih
lokacijskih dejavnikov so ovrednotili z vrednostjo od 1 do 4 glede na njihovo pomembnost.
Vrednosti dodeljenih točk posameznim lokacijskim dejavnikom so seštete in v preglednici 5
predstavljene kot vsota odgovorov. Lokacijski dejavniki, ki so prejeli največ točk (bližina
zelenih površin, bližina zdravstvenih ustanov …), so najpomembnejši pri umeščanju domov v
prostor, in obratno, usmeritve, ki so jim strokovnjaki pripisali najmanj točk, so nepomembne
pri umeščanju domov v prostor (bližina cest višje kategorije, bližina večjega parkirišča,
bližina izobraževalnih ustanov …).
V drugem krogu metode delphi so bili lokacijski dejavniki iz preglednice 5 ponovno
razvrščeni s pomočjo kvartilov v štiri kategorije po pomembnosti glede na oddaljenost od
doma starejših. Mejne vrednosti kvartilov so prikazane v preglednici 6.
Preglednica 6: Lastnosti kvartilov: Pomembnost bližine lokacijskih dejavnikov (2. krog)
Kvartil
Vrednost kvartila
Število enot
Delež enot [%]
Prvi kvartil (25 %)
17
5
33,2
Drugi kvartil (50 %)
24
3
20,0
Tretji kvartil (75 %)
25
4
26,7
Največja vrednost
≥ 26
3
20,1
Vir: Rezultati metode delphi (2. krog), 2012
Vrednost prvega kvartila (vsota točk do 17) je ločevala prvo kategorijo, ki je zajemala
lokacijske dejavnike, ki so nepomembni pri umeščanju domov starejših v prostor, in drugo
kategorijo, kamor sodijo dejavniki, ki so manj pomembni pri umeščanju domov v prostor. V
prvega sodi, po mnenju strokovnjakov, pet lokacijskih dejavnikov, v drugega pa trije.
Naslednji kvartil, drugi kvartil, katerega vrednost je do 24 točk, razmejuje drugo kategorijo od
tretje. V tretjo kategorijo sodijo štirje lokacijski dejavniki. Njihova bližina do doma starejših
je že pomembna (bližina domačega okolja, JPP, cerkve, pokopališča in oskrbnih storitev). In v
zadnji kategoriji, kamor sodijo dejavniki, ki so zelo pomembni in bi morali biti v bližini doma
starejših, so trije dejavniki (bližina zdravstvenih ustanov, bližina zelenih površin in
oddaljenost od virov hrupa). Te so pridobili 27 točk in več.
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Preglednica 7: Razvrstitev lokacijskih dejavnikov glede na njihovo pomembnost s pomočjo
kvartilov (2. krog)
Pomembnost bližine / Lokacijski dejavniki
oddaljenosti
– bližina družabnih ustanov (gostinski lokal, bar, društva)
Nepomembna
– bližina izobraževalnih ustanov (šola, vrtec)
– bližina večjega (javnega) parkirišča
– bližina prostočasnih dejavnosti (športnih in rekreacijskih
objektov)
– bližina cest višje kategorije (regionalne, glavne ceste,
avtoceste)
– bližina kulturnih ustanov (gledališče, kino)
Manj pomembna
– bližina omrežja pešpoti in kolesarskih poti
– bližina kakovostne naravne krajine (gozdovi, vodne
površine, sklenjene kmetijske površine)
– bližina domačega okolja, prvotnega doma oskrbovancev
Pomembna
– bližina cerkve, pokopališča
– bližina javnega potniškega prometa (mestni promet,
avtobusna, železniška postaja)
– bližina oskrbnih storitev (pošta, banka, trgovina, tržnica,
frizer, upravna enota)
– bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom, lekarna,
Zelo pomembna
urgentna služba, specialistične službe)
– bližina urejenih zelenih površin (parki, zelenice)
– oddaljenost od virov hrupa (od prometno obremenjenih
cest, železnic, območij proizvodnih dejavnosti, gradbišč)
Vir: Rezultati metode delphi (2. krog), 2012
Bivalno okolje je temelj za naše delovanje in dobro počutje. Po mnenju Kerblerja (2011), bi
moralo biti starejšim ljudem, ki bivajo v domovih, zagotovljeno, da bi ostali v domačem
okolju, v katerem bi bili sposobni živeti čim bolj samostojno in čim bolj kakovostno. Zato jim
je treba omogočiti ustrezno infrastrukturo, socialne in zdravstvene storitve, hkrati pa bi
moralo biti poskrbljeno, da se starostniki aktivno vključujejo v življenje družbe.
V preglednici 7 vidimo dejavnike, ki so po mnenju izbranih strokovnjakov pomembni za dom
starejših. Vidimo, da potrjujejo Kerblerja, poleg tega pa v ospredje postavljajo še bližino
urejenih zelenih površin z možnostjo aktivnega gibanja v njej, in pokopališče ter cerkev.
Nasploh se danes po svetu in pri nas vedno več pozornosti posveča življenjskim razmeram
človeka, njegovemu telesnemu in duševnemu zdravju. Domovi in strokovno osebje pomagajo
ljudem omiliti tegobe in vsakodnevne nevšečnosti, ki jo človeku prinesejo leta.
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A2) Navedite po vašem mnenju sprejemljivo oddaljenost posameznih objektov do doma
za starejše (v minutah).
Preglednica 8: Časovna oddaljenost lokacijskih dejavnikov od doma za starejše (peš hoja)
Od 11
Od 5 do do
Nad
Ni
10min
30min
30min
pomembno
(%)
(%)
Lokacijski dejavniki
(%)
(%)
Bližina kulturnih ustanov (gledališče, kino)
42,86
42,86
14,29
0
Bližina družabnih ustanov (gostinski lokal, bar,
društva)
71,43
28,57
0
0
Bližina oskrbnih storitev (pošta, banka,
trgovina, tržnica, frizer, upravna enota)
85,71
14,29
0
0
Bližina izobraževalnih ustanov (šola, vrtec)
42,86
14,29
14,29
28,57
Bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom,
lekarna, urgentna služba, specialistične službe) 50
50
0
0
Bližina javnega potniškega prometa (mestni
promet, avtobusna, železniška postaja)
85,71
14,29
0
0
Bližina omrežja pešpoti in kolesarskih poti
66,67
16,67
16,67
0
Bližina večjega (javnega) parkirišča
71,43
14,29
14,29
0
Bližina cerkve, pokopališča
50
50
0
0
Bližina prostočasnih dejavnosti (športnih in
rekreacijskih objektov)
50
33,33
0
16,67
Bližina kakovostne naravne krajine (gozdovi,
vodne površine, sklenjene kmetijske površine)
71,43
28,57
0
0
Bližina urejenih zelenih površin (parki,
85,71
0
0
14,29
zelenice)
Bližina cest višje kategorije (regionalne, glavne
25
0
0
75
ceste, avtoceste)
Oddaljenost od virov hrupa (od prometno
obremenjenih cest, železnic, območij
proizvodnih dejavnosti, gradbišč)
40
60
0
0
Bližina domačega okolja, prvotnega doma
oskrbovancev
16,67
50
16,67
16,67
Vir: Rezultati metode delphi (2. krog), 2012
Naloga strokovnjakov je bila podati največjo še sprejemljivo oddaljenost oziroma bližino
dejavnikov do doma starejših. Oddaljenost so podajali v minutah ali v metrih oziroma
kilometrih. Zaradi primerjave rezultatov med seboj, so vsi oddane odgovori prikazani v isti
merski enoti, oddaljenosti v minutah. Tako so rezultati v kilometrih pretvorjeni v minute.
Predpostavlja se, da starostniki hodijo v povprečju s hitrostjo 3 km/h.
V anketo je bilo zopet udeleženih sedem strokovnjakov, vendar pa pri posameznih
dejavnostih niso podali sprejemljive časovne oddaljenosti vsi strokovnjaki. Pri posameznih
lokacijskih dejavnikih je tako skupno število odgovorov različno. Zaradi primerjave
pomembnosti bližine oziroma oddaljenosti posameznih dejavnikov je število dobljenih glasov
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za posamezno dejavnost predstavljeno v deležih. Absolutne vrednosti so spremenjene v
relativne.
Iz preglednice 8 je razvidno, da so strokovnjaki soglasni glede bližine večine storitev.
Strinjajo se, da naj bi bili skoraj vsi lokacijski dejavniki oddaljeni od doma do 5 minut peš
hoje. Izjema so le kulturne ustanove, ki so lahko oddaljene tudi več kot 11 minut. Prav tako
tudi domače okolje.
Pri dveh lokacijskih dejavnikih, oddaljenost od virov hrupa in bližina cest višje kategorije, se
je predpostavljalo, da njuna bližina ni primerna v bližini doma starejših zaradi onesnaženosti
in večje nevarnosti udeležbe starostnikov v prometnih nesrečah. To so potrdili tudi
strokovnjaki.
Večkrat pa se je pojavil tudi odgovor »ni pomembno«. Ker se ne da razbrati, ali za
strokovnjake pomembnost bližine nekaterih dejavnikov ni pomembna v smislu oddaljenosti
(vseeno je koliko je nekaj oddaljeno) ali v smislu kot popolnoma nepomembna dejavnost, je
bila ta kategorija uvrščena kot samostojna.
S pomočjo metode delphi so podane naslednje usmeritve. Pri lociranju domov starejših
v prostor so pomembne:
– bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom, lekarna, urgentna služba, specialistične
službe),
– bližina urejenih zelenih površin (parki, zelenice),
– oddaljenost od virov hrupa (od prometno obremenjenih cest, železnic, območij
proizvodnih dejavnosti, gradbišč),
– bližina domačega okolja, prvotnega doma oskrbovancev,
– bližina cerkve, pokopališča,
– bližina javnega potniškega prometa (mestni promet, avtobusna, železniška postaja),
– bližina oskrbnih storitev (pošta, banka, trgovina, tržnica, frizer, upravna enota),
– oddaljenost vseh lokacijskih dejavnikov do 10 minut peš hoje.
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9. REZULTATI
STAREJŠIH

ANKETIRANJA

MED

STANOVALCI

DOMOV

Ob preverjanju predvidevanja strokovnjakov in hipotez, so bili o pomembnosti bližine
izbranih lokacijskih dejavnikih vprašani tudi stanovalci domov. Ugotavljalo se je, katere
storitve so stanovalcem pomembne in si jih želijo imeti na dosegu roke. Zaradi ugotavljanja,
ali obstajajo razlike v pomembnosti bližine lokacijskih dejavnikov v različnih okoljih, so bili
izbrani tako domovi v mestnem kot tudi domovi v podeželskem območju.
Ankete so bile poslane osmim domovom, vendar so odgovore poslali le štirje domovi. Iz
podeželskega območja so sodelovali upokojenci Centra starejših Notranje Gorice in Centra
starejših Horjul, iz mestnega območja pa iz Centra starejših Trnovo in Doma upokojencev
Tabor.
Ostali domovi, ki so bili naprošeni za sodelovanje, so iz različnih razlogov sodelovanje
zavrnili. Nekateri niso bili zainteresirani, drugi so bili v časovni stiski, od tretjih pa odgovorov
ni bilo. Nekateri so bili tudi mnenja, da bi bila anketa preobremenjujoča za starejše, zato so
sodelovanje zavrnili.
Skupaj je bilo zbranih 54 anket. Od tega je bilo 31 anket iz domov podeželskega območja in
23 anket iz domov mestnega območja.
Anketni vprašalniki za starostnike niso bili enaki kot vprašalniki za strokovnjake, pač pa so
bili prilagojeni njihovim zmožnostim in so bili nekoliko poenostavljeni. Vprašanja so bila
zastavljena bolj poljudno.
Pri analizi rezultatov ni konstantnega števila odgovorov, zato je vsako vprašanje obravnavano
posebej.
VZOREC ANKETIRANCEV
V vzorec so bili zajeti starostniki štirih domov. Vzorec je vključeval starostnike, ki so še
samostojno mobilni.
Za dovoljenje, da se ankete lahko izvede med stanovalci, so bili zaprošeni direktorji izbranih
domov. Ankete so bile razdeljene le posameznikom, ki so želeli sodelovati. Nekateri
posamezniki so zaradi zdravstvenih težav odgovarjali s pomočjo strokovnega osebja doma,
drugi pa samostojno.
Preglednica 9: Osnovni podatki izbranih domov starejših
Dom starejših
Tip doma starejših
Center starejših Trnovo
Mestno območje
Dom upokojencev Tabor
Mestno območje
Center starejših Horjul
Podeželsko območje
Center starejših Notranje Gorice Podeželsko območje

Število anket
15
8
16
15

Dom upokojencev Tabor in Center starejših Trnovo, kjer je bila izvedena anketa, sta locirana
v samem središču. Center Trnovo se nahaja nedaleč stran od centra Ljubljane, ob pomembni
vpadnici, Barjanski cesti, in vodi do ljubljanske obvoznice. Gre za koncentrirano območje
virov hrupa, onesnaženosti zraka in večje nevarnosti udeležbe v prometnih nesrečah. Dom
Tabor pa se nahaja v neposrednem središču mesta Ljubljane. »Kamorkoli seže pogled je vse
pozidano«.
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Slika 1: Center starejših Trnovo

Vir: Maša Iza Škarja, 2012
Slika 2: Dom upokojencev Tabor

Vir: Maša Iza Škarja, 2012
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Center starejših Horjul se nahaja v podeželskem območju, odmaknjen od prometnih poti, v
bližini kakovostne naravne pokrajine in hkrati v centru naselja.
Slika 3: Center starejših Horjul

Vir: Maša Iza Škarja, 2012
Center starejših Notranje Gorice se nahaja v urbaniziranem podeželskem območju. Leži ob
glavni cesti, smer Podpeč, v neposredni bližini (okoli 150 metrov) železniške proge. Poleg je
še trgovina Tuš.
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Slika 4: Center starejših Notranje Gorice

Vir: Maša Iza Škarja, 2012
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1A. Ali je bližina naštetih storitev pomembna za vas? DA/NE?
Slika 5: Pomembnost bližine storitev

Vir: Rezultati ankete, 2012
Naloga anketirancev je bila obkrožiti DA pri lokacijskih dejavnikih, katerih bližina se jim zdi
pomembna, in NE pri dejavnikih, katerih bližina se jim ne zdi pomembna. Na vprašanje so
sicer odgovorili vsi anketirani, vendar pa so bili odgovori nepopolno izpolnjeni. Nekateri so
obkrožili le DA pri storitvah, katerih bližina se jim zdi pomembna, za ostale storitve pa se
niso opredelili. Tako se ne da sklepati, ali se le ne želijo opredeliti, ali pa to pomeni, da se jim
bližina storitev ni zdela pomembna. Upoštevani so le obkroženi odgovori. Posledično se je
zgodilo, da vsota odgovorov pri različnih storitvah ni bila enaka.
Zaradi preglednega ovrednotenja pomembnosti lokacijskih dejavnikov, so dobljeni pozitivni
odgovori (DA), s pomočjo metode kvartilov, razvrščeni v štiri kategorije od nepomembnih do
zelo pomembnih za bližino doma starejših. Razvrščeni so ločeno, v mestnem območju in
podeželskem območju, ter kot vsota odgovorov iz obeh okolij skupaj.
V preglednicah 10, 11 in 12 so prikazane vrednosti kvartilov, ki delijo razrede. Lokacijski
dejavniki, od katerih je 25 % vrednosti slučajne spremenljivke manjše od vrednosti kvartila,
so se uvrstili v razred »nepomembno«, dejavniki, ki so dosegli po številu odgovorov drugi
kvartil, so se uvrstili v kategorijo »manj pomembno«. Tretji oziroma zgornji kvartil, od
katerega je tri četrtine vrednosti slučajne spremenljivke manjše in ena četrtina večje od
vrednosti kvartila pa deli kategorijo »pomembno« in »zelo pomembno«.
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Preglednica 10: Lastnosti kvartilov: Pomembnost bližine lokacijskih dejavnikov – mestno
območje
Kvartil
Vrednost kvartila
Število enot
Delež enot [%]
Prvi kvartil (25 %)
6,5
5
25
Drugi kvartil (50 %)
11
6
30
Tretji kvartil (75 %)
17,75
4
20
Največja vrednost
≥ 18
5
25
Vir: Rezultati anket, 2012
Preglednica 11: Lastnosti kvartilov: Pomembnost bližine lokacijskih dejavnikov – podeželsko
območje
Kvartil
Vrednost kvartila
Število enot
Delež enot [%]
Prvi kvartil (25 %)
13,25
5
25
Drugi kvartil (50 %)
20,5
5
25
Tretji kvartil (75 %)
26,0
6
30
Največja vrednost
≥ 27
4
20
Vir: Rezultati anket, 2012
Preglednica 12: Lastnosti kvartilov: Pomembnost bližine lokacijskih dejavnikov – obe
območji skupaj
Kvartil
Vrednost kvartila
Število enot
Delež enot [%]
Prvi kvartil (25 %)
20,25
5
25
Drugi kvartil (50 %)
29,5
5
25
Tretji kvartil (75 %)
43
6
30
Največja vrednost
≥ 49
4
20
Vir: Rezultati anket, 2012
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V preglednici 13 je prikazana pomembnost lokacijskih dejavnikov po kategorijah.
Preglednica 13: Pomembnost lokacijskih dejavnikov po kategorijah
Mestno območje
Podeželsko območje
–
šola,
vrtec
– šola, vrtec
Nepomembno
– pokopališče
– pokopališče
– športno– športnorekreacijski center
rekreacijski center
– upravna enota
– gostinski lokal, bar
– cerkev
– tržnica
– kulturne ustanove
– kulturne ustanove
Manj pomembno
– društva
– društva
upokojencev
upokojencev
– parkirišče
– parkirišče
– tržnica
– cerkev
– voda
– upravna enota
– gostinski lokal, bar
– pošta
– pošta
Pomembno
– javni prevoz
– javni prevoz
– domače okolje
– domače okolje
– frizer
– frizer
– banka
– voda
– trgovina
– trgovina
Zelo pomembno
– zdravstveni dom,
– zdravstveni dom,
lekarna
lekarna
– sprehajalne poti
– sprehajalne poti
– zelene površine
– zelene površine
– banka
Vir: Rezultati anket, 2012

Skupaj
– šola, vrtec
– športnorekreacijski center
– gostinski lokal, bar
– upravna enota
– kulturne ustanove
– društva
upokojencev
– cerkev
– tržnica
– voda
– frizer
– pošta
– javni prevoz
– domače okolje
– banka
– parkirišče
– trgovina
– zdravstveni dom,
lekarna
– sprehajalne poti
– zelene površine

Lokacijski dejavniki, ki so se uvrstili v kategorijo »zelo pomembno« in »pomembno«. so
obravnavani kot dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri umeščanju domov v prostor.
Bližina le-teh naj bi bila čim bližje domovom starejših.
Kot najpomembnejši lokacijski dejavnik so stanovalci opredelili zdravstveni dom, sprehajalne
poti in zelene površine ter trgovino. V mestnem območju k temu dodajajo še banko, ki pa jo v
podeželskem območju uvrščajo v drugi razred pomembnosti.
V razred »pomembno« so stanovalci uvrstili pomembnost bližine pošte, domačega okolja,
javnega prevoza. V podeželskem območju stanovalci izpostavljajo še pomembnost bližine
vodnih površin.
Vsem se zdi najmanj pomembna bližina izobraževalnih ustanov, prostočasnih dejavnosti,
pokopališča, družabnih ustanov (gostinski lokal) in upravne enote. V podeželskem območju v
to kategorijo sodi še bližina tržnice, v mestnem območju pa bližina cerkve.
Ugotovitve kažejo, da so za potrebe starejših tako v mestnem kot tudi v podeželskem območju
pomembni zelo podobni dejavniki.
Do manjših razhajanj prihaja med mnenji strokovnjakov in stanovalcev domov starejših.
Strokovnjaki so poudarjali pomen bližine cerkve in pokopališča, medtem ko stanovalci po tem
niso izrazili pretirane potrebe.
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Preglednica 14: Primerjava odgovorov med mestnim in podeželskim območjem
Podeželsko
Mestno območje območje
DA Razlika
med
Lokacijski dejavniki
DA (%)
(%)
območjema (%)
Pošta
73,91
86,67
-12,75
Banka, bankomat
78,26
76,67
1,59
Gostinski lokal, bar
38,1
46,15
-8,06
Trgovina
95,65
90
5,65
Tržnica
52,38
37,04
15,34
Frizer
68,18
82,76
-14,58
Šola, vrtec
9,52
30,77
-21,25
Zdravstveni dom, lekarna
91,3
100
-8,7
Javni prevoz
77,27
92,86
-15,58
Parkirišče
45,45
71,43
-25,97
Cerkev
30
62,5
-32,5
Pokopališče
25
37,5
-12,5
Kulturne ustanove
55
57,69
-2,69
Društva upokojencev
42,86
73,08
-30,22
Upravna enota
25
48,28
-23,28
Sprehajalne poti
100
93,1
6,9
Zelene površine (park,
travnik)
100
93,1
6,9
Voda (potok, bajer,
jezero …)
40
84
-44
Športno-rekreacijski center
5,26
52
-46,74
Domače okolje
76,19
96,3
-20,11
Vir: Rezultati anket, 2012
Zaradi lažje medsebojne primerjave je v preglednici število odgovorov prikazano z
relativnimi vrednostmi, ker je bilo število odgovorov v posameznem območju različno. Sto
odstotni delež je za vsak lokacijski dejavnik izračunan posebej in predstavlja delež negativnih
(NE) in pozitivnih (DA) odgovorov za posamezni dejavnik.
Deleži rezultatov raziskave med različnima območjema se v večini primerov ujemajo oziroma
gre za manjša odstopanja med njimi. Vseeno pa ponekod prihaja do izjem glede potrebe
bližine določenih dejavnikov. Predvidevamo, da je to posledica okolja doma.
Raziskava je pokazala tudi, da v podeželskem območju obstajajo posebne potrebe, povezane z
določenimi lokacijskimi dejavniki. Pojavlja se želja po bližini na eni strani športnorekreacijskega centra in na drugi strani po bližini vodnih površin. Bližino teh dveh dejavnikov
lahko s sklepanjem glede na delež glasov v urbanem okolju zanemarimo.
Pomembna razlika (kar 30 %) v pomembnosti bližine lokacijskih dejavnikov med območjema
se pojavlja tudi pri pomembnosti bližine cerkve in društva upokojencev. V podeželskem
okolju je bil delež večji od 50 % v korist bližine teh dveh dejavnikov, v mestnem pa manjši.
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Do najmanjših razlik med območjema (do 10 %) prihaja pri oddaljenosti banke (bankomata),
gostinskega lokala, tržnice, zdravstvenega doma, kulturnih ustanov, sprehajalnih poti in
zelenih površin.
Zaradi ugotavljanja, ali obstajajo statistično pomembne razlike po potrebi v različnih okoljih,
v mestnem in podeželskem območju, se s pomočjo statističnega programa SPSS, izvede
metoda Hi-kvadrata, s katero se ugotavlja povezanost med nominalnimi spremenljivkami
(Sagadin, 2003).
Preglednica 15: Primerjava med mestnim in podeželskim območjem s pomočjo metode Hikvadrata
Lokacijski
HiYatesov
Razmerje Cramerjev Pearsonov
Fi dejavnik
kvadrat popravek verjetij
koeficient koeficient
koeficient
kontingence
Pošta
0,220
Banka
0,941
Gostinski
0,870
lokal, bar
Trgovina
0,447
Tržnica
0,449
Frizer
0,431
0,433
Šola, vrtec
0,294
Zdravstveni 0,094
0,345
dom, lekarna
Javni prevoz
0,462
Parkirišče
0,184
Cerkev
0,248
Pokopališče
0,555
Kulturne
0,840
ustanove
Društva
0,264
upokojencev
Upravna
0,054
enota
Sprehajalne 0,308
0,177
poti
Zelene
0,308
0,177
površine
Vodne
0,007
0,006
0,104
0,007
0,007
0,007
površine
Športno0,003
0,001
0,021
0,003
0,003
0,003
rekreacijske
dejavnosti
Domače
0,342
okolje
Vir: Rezultati anket, 2012
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Na podlagi Hi-kvadrata in Yatesovega popravka se ugotovi, ali sta spremenljivki (lokacijska
dejavnika) med seboj statistično pomembno povezani ali ne. Če sta povezani, je statistična
pomembnost manjša od 0,05 (Sagadn, 2003).
Do statistično pomembnih razlik prihaja pri dveh dejavnikih (vodnih površinah in športnorekreacijskih dejavnostih), saj je Sig < 0,05.
Jakost povezanosti med podeželskim in mestnim območjem pri teh dveh dejavnikih je možno
razbrati s pomočjo izračunanih mer kontingence (Fi-koeficient, Cramerjev koeficient in
Pearsonov koeficient kontingence). Za vse mere kontingence velja, da se njihova vrednost
giblje med 0 in 1 (Sagadin, 2003).
Preden se s testi Hi-kvadrata preveri ali sta dve spremenljivki povezani, se je potrebno
prepričati, ali so izpolnjeni pogoji za njihovo uporabo.
Pri nekaterih dejavnikih pogoji niso bili izpolnjeni. Kot v svojem delu piše Sagadin (2003), se
lahko z Kullbackovim preizkusom (v preglednici 15 kot razmerje verjetij) lahko izognemo
zagatam z nizkimi teoretičnimi frekvencami. Ta preizkus lahko izvedemo, četudi s teoretične
frekvence manjše od 5. Tako je bil pri dejavnikih, ki ne izpolnjujejo pogojev za uporaba Hikvadrata izveden Kullbackov preizkus. Ta je manjši od 0,05, kadar prihaja do statistično
pomembnih razlik.
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1B. Koliko ste še pripravljeni iti peš do storitev oziroma dejavnosti [v minutah]?
Preglednica 16: Časovna oddaljenost lokacijskih dejavnikov od doma starejših, po območjih
Podeželsko območje
Mestno območje
Od 11 do
Do 10 min 30
min Do 10 min Od 11 do 30
[%]
[%]
[%]
min [%]
Lokacijski dejavniki
Pošta
57,89
42,11
92,86
7,14
Banka, bankomat
50
50
87,5
12,5
Gostinski lokal, bar
42,86
57,14
66,67
33,33
Trgovina
50
50
94,12
5,88
Tržnica
38,46
61,54
42,86
57,14
Frizer
43,75
56,25
72,73
27,27
Šola, vrtec
62,5
37,5
100
0
Zdravstveni dom, lekarna
66,67
33,33
100
0
Javni prevoz
42,86
57,14
100
0
Parkirišče
60
40
100
0
Cerkev
30,77
69,23
100
0
Pokopališče
55,56
44,44
0
100
Kulturne ustanove
53,85
46,15
50
50
Društva upokojencev
56,25
43,75
50
50
Upravna enota
69,23
30,77
0
100
Sprehajalne poti
57,89
42,11
93,33
6,67
Zelene površine (park, travnik) 55,56
44,44
93,33
6,67
Voda (potok, bajer, jezero …)
52,63
47,37
100
0
Športno-rekreacijski center
30,77
69,23
0
100
Domače okolje
36,36
63,64
66,67
33,33
Vir: Rezultati anket, 2012
Število odgovorov je prikazano z relativnimi vrednostmi. Stoodstotni delež je za vsak
lokacijski dejavnik izračunan posebej in predstavlja vse odgovore skupaj (število odgovorov
po vseh časovnih oddaljenostih).
V podeželskem območju je stanovalcem najpomembnejša neposredna bližina (do 10 minut
peš hoje) upravne enote in zdravstvenega doma. V isti oddaljenosti bi želeli imeti vse
dejavnike. Izjema so: gostinski lokali, tržnica, frizer, javni prevoz, cerkev, športnorekreacijski center, domače okolje, do katerih so pripravljeni iti do 30 minut peš.
V mestnem območju želijo imeti dejavnike, ki so imeli nad 50 % glasov, v bližini do 10 minut
peš hoje. Nekoliko dlje (do 30 minut) so pripravljeni iti peš le do naslednjih dejavnikov:
tržnice, pokopališča, upravne enote, športno-rekreacijskega centra.
Do razlik med podeželskim in mestnim območjem prihaja pri oddaljenosti cerkve, domačega
okolja, javnega prevoza, frizerja, gostinskega lokala. Do vseh teh dejavnikov so stanovalci v
podeželskem območju pripravljeni iti peš do 30 minut, medtem ko v mestnem le do 10 minut
peš hoje.
Na rezultate je vplivalo različno število odgovorov. Nekateri anketiranci so oddaljenost podali
le pri dejavnikih, katerih bližina (do 10 minut peš hoje) jim je pomembna, pri ostalih storitvah
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pa se niso opredelili za časovno oddaljenost. Tako se ne da sklepati, ali jim je oddaljenost
sploh pomembna.
Ker na vprašanje niso odgovorili vsi anketiranci in ker je bila posledično vsota odgovorov pri
naštetih dejavnikih različna, je bila vsota absolutnih vrednosti spremenjena v relativne
vrednosti z namenom, da bi med seboj lahko primerjali časovno oddaljenost po posameznih
storitvah in dejavnostih.
S preglednice 17 vidimo, da je, skupno gledano, najpomembnejša bližina (do 10 minut peš
hoje od doma) pripisana zdravstvenim ustanovam, sledijo sprehajalne poti, zelene površine,
trgovina, pošta in parkirišče. Vsi ti dejavniki so dobili nad 70 % glasov za oddaljenost do 10
minut.
Dejavnike, ki so dobili nad 50 % glasov v časovni oddaljenosti od 11 do 30 minut peš hoje od
doma (tržnica, cerkev, pokopališče, športno-rekreacijski center, domače okolje) so stanovalci
opredelili kot manj pomembne pri lociranju domov in so lahko bolj oddaljeni od doma.
Dejavniki, ki so dobili do 50 % glasov (oddaljenost do 10 minut peš hoje), so manj pomembni
za bližino doma.
Preglednica 17: Časovna oddaljenost lokacijskih dejavnikov od doma starejših, splošno
Lokacijski dejavniki
Pošta
Banka, bankomat
Gostinski lokal, bar
Trgovina
Tržnica
Frizer
Šola, vrtec
Zdravstveni dom, lekarna
Javni prevoz
Parkirišče
Cerkev
Pokopališče
Kulturne ustanove
Društva upokojencev
Upravna enota
Sprehajalne poti
Zelene
površine
(park,
travnik)
Voda (potok, bajer,
jezero …)

Do 10 min [%]
72,73
67,65
50
72,73
40
55,56
70
80,56
64,71
72,73
43,75
41,67
52,63
55
56,25
73,53

Od 11 do 30 min [%]
27,27
32,35
50
27,27
60
44,44
30
19,44
35,29
27,27
56,25
58,33
47,37
45
43,75
26,47

72,73

27,27

66,67

33,33

Športno-rekreacijski center
Domače okolje
Vir: Rezultati anket, 2012

30,77
47,06

69,23
52,94
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2. Bližina česa vam je najbolj pomembna?
Vprašanje je bilo odprtega tipa in ni zahtevalo določenega števila odgovorov. Tako so
anketiranci sami podali odgovor, bližina česa jim je najpomembnejša. Nekaterim je
najpomembnejša bližina enega dejavnika, nekaterim pa dveh ali več. Posledično se število
oddanih anket ne ujema s številom skupnih odgovorov. Zgodilo se je tudi, da anketiranci niso
odgovorili na zastavljeno vprašanje.
Slika 6: Najpomembnejši dejavnik v bližini doma starejših

Vir: Rezultati anket, 2012
Slika 6 nam kaže, bližina katerih lokacijskih dejavnikov je stanovalcem domov
najpomembnejša. Razvidno je, da bližina osmih dejavnikov (športno-rekreacijskega centra,
upravne enote, pokopališča …) ni nikomur najpomembnejša. Na drugi strani pa so tri storitve,
ki so izmed vseh odgovorov (64), prejele skupaj kar 55 % glasov. To so: zdravstvene
ustanove, trgovina in domače okolje.
Sledijo dejavniki, ki so prejeli od 4 do 6 glasov: javni prevoz, zelene površine in sprehajalne
poti, pošta in cerkev. Zadnja skupina dejavnikov, ki je dobila le enega ali dva odgovora, je
pomembna le za posameznike in ne za širšo skupino stanovalcev.
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Slika 7: Najpomembnejši dejavnik v bližini doma starejših, po območjih

Vir: Rezultati anket, 2012
Podrobnejši pregled rezultatov kaže, da se želje po bližini različnih dejavnikov spreminjajo
glede na to, v kakšno območje je dom postavljen.
Do največjega razhajanja prihaja pri pomembnosti bližine zdravstvenih ustanov, domačega
okolja in trgovine. Prvima dvema dejavnikoma so večjo pomembnost namenili v mestnem
območju, tretjemu pa v podeželskem območju.
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3. Vam je pomembno, da greste lahko do storitev peš?
Slika 8: Pomembnost dostopnosti storitev s peš hojo, po območjih [%]

100%
90%
80%
70%
60%
NE
50%

DA

40%
30%
20%
10%
0%
Mestno območje

Podeželsko območje

Skupno

Vir: Rezultati anket, 2012
Na to vprašanje je odgovorilo 50 od 51 anketirancev.
94 % stanovalcem je pomembno, da gredo lahko do storitev peš. V mestnem območju so
vprašanju pritrdili vsi, v podeželskem pa 90 % starostnikov.
To, da je starostnikom pomembno, da gredo do storitev lahko peš, jim verjetno predstavlja
najlažjo/najenostavnejšo pot do želenega cilja (in jim tako ni potrebno skrbeti, kateri avtobus
jih pripelje do želenega cilja, ali imajo napolnjeno urbano, ipd, kar je lahko za starostnike zelo
obremenjujoče).
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4. Ste pripravljeni iti do storitev tudi z mestnim avtobusom?
Slika 9: Dostopnost do storitev z mestnim avtobusom [%]

Vir: Rezultati anket, 2012
Na vprašanje je odgovorilo 50 od 51 starostnikov.
V celoti gledano je 68 % anketirancev pripravljeno iti tudi z mestnim avtobusom po opravkih
oziroma do potrebnih storitev, medtem ko 32 % anketirancev ni pripravljena iti z avtobusom.
Rezultat se nekoliko razlikuje glede na območje, v katero je dom postavljen. V podeželskem
območju je kar 75 % pripravljeno iti z mestnim avtobusom do storitev, medtem ko v mestnem
območju dobrih 63 % anketirancev.
Osnovna oskrba v domovih obsega tudi organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z
uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za upravičence (Javni razpis,
2010). Za vse ostale prevoze morajo stanovalci poskrbeti sami. Pri tem jim pomagajo svojci
in prijatelji ali pa uporabljajo javni potniški promet (taksi, mestni avtobus).
Tako je pomen javnega prevoza opravičljivo poudarjen v bližini domov.
Po besedah enega od direktorjev domov dostopnost do pomembnih javnih ustanov rešujejo z
nudenjem prevoza in zvečine tudi spremstva. Malo večjo oddaljenost pomembnih ustanov
zato ni moteča.
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5. Katero od storitev največkrat obiščete?
Na zastavljeno vprašanje so odgovorili vsi anketirani. Nekateri so podali en odgovor, drugi pa
dva ali več. V mestnem območju je bilo prejetih skupaj 25 odgovorov, v podeželskem pa 44.
Zaradi primerjave največjega obiska storitev so bile absolutne vrednosti spremenjene v
relativne.
Želje in potrebe so različne. Slika 8 prikazuje največji delež obiska trgovine.
Kljub predhodnemu analiziranju ugotovitev, da je večini stanovalcev pomembna bližina
sprehajalnih poti in zelenih površin, tu delež le-teh dejavnikov ne izstopa. Preseneča tudi
majhen odstotek obiska domačega okolja, ki so strokovnjaki postavljali v ospredje kot zelo
pomemben dejavnik. Dejstvo je, da je zasedenost v nekaterih domovih velika. Morda
oskrbovanci niso nastanjeni v bližini domačega okolja in jim je onemogočen pogost obisk letega, sploh pa če v bližini ni javnega prometa.
Slika 10: Največji obisk storitev

Vir: Rezultati anket, 2012
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6. Vidite tržnico iz oskrbnega ali družabnega vidika?
Preglednica 18: Pomembnost tržnice z različnih vidikov
Družabni vidik
28 %
Mestno območje
48 %
Podeželsko območje
39 %
Skupno
Vir: Rezultati anket, 2012

Oskrbni vidik
72%
52%
61%

Predvideva se, da je tržnica mesto srečevanja in druženja starejših generacij ljudi, vendar
rezultat raziskave kaže, da temu ni tako. »Tržnica je pomembna iz družabnega vidika«, je
zagovarjalo 39 % stanovalcev, medtem ko tržnico 61 % stanovalcev vidi bolj iz oskrbnega
vidika. Delež glasov v podeželskem območju je sicer približno enakovreden, medtem ko je
razlika v mestnem območju kar 44 % (oskrbni 72 % : družbeni 28 %).
S pomočjo anket med stanovalci domov starejših razberemo naslednje usmeritve. Pomembna
je:
– bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom, lekarna, urgentna služba, specialistične
službe),
– bližina urejenih zelenih površin (parki, zelenice),
– oddaljenost od virov hrupa (od prometno obremenjenih cest, železnic, območij
proizvodnih dejavnosti, gradbišč),
– bližina domačega okolja, prvotnega doma oskrbovancev,
– bližina cerkve, pokopališča,
– bližina javnega potniškega prometa (mestni promet, avtobusna, železniška postaja),
– bližina oskrbnih storitev (pošta, banka, trgovina, tržnica, frizer, upravna enota),
– oddaljenost vseh lokacijskih dejavnikov do 10 minut peš hoje,
– dostopnost storitev in dejavnosti peš, izjemoma s taksijem ali mestnim avtobusom.
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10. SKLEP
Raziskava se osredotoča na tradicionalne domove za starejše.
Bivanje v domu mora dajati staremu človeku občutek varnosti z več vidikov: zdravstvenega,
psihosocialnega, tehničnega in ekonomskega. Upoštevajoč ta dejstva je pozornost potrebna
pri izbiri lokacije, tipologiji stanovanjskih zgradb, smotrnem načrtovanju, dosledni gradnji
brez arhitektonskih ovir ipd.
Poleg tega je življenjski standard, ki smo ga vajeni danes, drugačen od tistega, v katerem so
bili zgrajeni nekateri domovi. Prav zaradi tega se po domovih trudijo, da bi vsem stanovalcem
nudili standard, ki so ga vajeni. Struktura stanovalcev (izobrazba, poklic, starost) jim narekuje
vsebino in način dela (Dom upokojencev Center, 2012).
Težko je poiskati lokacijo, ki bi zadoščala vsem želenim kriterijem. Če je blizu oskrbnih in
drugih dejavnosti, je v preveč urbaniziranem hrupnem okolju, kjer v bližini ni zelenih površin.
Če pa je lokacija v naravnem okolju in morda še dobro dostopna, običajno ni blizu
zdravstvene oskrbe, trgovin in podobnega. Zato je najbolj optimalno, da je v posamezni regiji
vzpostavljena takšna mreža domov za ostarele, da jih je nekaj v urbanem okolju in nekaj v
bolj naravnem okolju, da si lahko oskrbovanci izberejo tisto, kar jim bolj ustreza. Če pri tem
seveda pozabimo na prosta mesta, koncesije, denar ipd.
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Pri primerjavi rezultatov metode delphi med strokovnjaki in anketami med stanovalci domov
so rezultati precej podobni.
Preglednica 19: Razlika med dobljenimi rezultati z metodo delphi in anketami
Pomembnost
Lokacijski dejavniki – metoda delphi
Lokacijski dejavniki anketiranje
– bližina družabnih ustanov (gostinski
– šola, vrtec
Nepomembna
lokal, bar, društva)
– pokopališče
– bližina izobraževalnih ustanov (šola,
– športno-rekreacijski
vrtec)
center
– bližina večjega (javnega) parkirišča
– gostinski lokal, bar
– bližina prostočasnih dejavnosti (športnih – upravna enota
in rekreacijskih objektov)
– bližina cest višje kategorije (regionalne,
glavne ceste, avtoceste)
– kulturne ustanove
Manj pomembna – bližina kulturnih ustanov (gledališče,
kino)
– društva upokojencev
– bližina omrežja pešpoti in kolesarskih
– cerkev
poti
– tržnica
– bližina kakovostne naravne krajine
– voda
(gozdovi, vodne površine, sklenjene
– frizer
kmetijske površine)
– bližina domačega okolja, prvotnega
– domače okolje
Pomembna
doma oskrbovancev
– javni prevoz
– bližina cerkve, pokopališča
– banka
– bližina javnega potniškega prometa
– parkirišče
(mestni promet, avtobusna, železniška
– pošta
postaja)
– bližina oskrbnih storitev (pošta, banka,
trgovina, tržnica, frizer, upravna enota)
– bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni – trgovina
Zelo pomembna
dom, lekarna, urgentna služba,
– zdravstveni dom,
lekarna
specialistične službe)
– bližina urejenih zelenih površin (parki,
– sprehajalne poti
– zelene površine
zelenice)
– oddaljenost od virov hrupa (od prometno
obremenjenih cest, železnic, območij
proizvodnih dejavnosti, gradbišč)
Vir: Rezultati metode delphi, rezultati anket, 2012
Pomembnost bližine lokacijskih dejavnikov do doma starejših se razvršča v štiri kategorije od
nepomembnih dejavnikov do zelo pomembnih dejavnikov. Ugotovitve kažejo, da je tako za
strokovnjake, kot tudi za starostnike, najpomembnejša bližina zelenih površin oziroma
oddaljenost od hrupa, bližina zdravstvenih ustanov ter bližina sprehajalnih poti.
Sledi pomembnost dejavnikov, kot so bližina oskrbnih storitev, bližina javnega potniškega
prometa in bližina domačega okolja.
Strokovnjaki so v razred »pomembno« uvrstili še bližino cerkve in pokopališča, medtem ko
so te dejavnike stanovalci domov uvrstili kot manj pomemben dejavnik.
V kategorijo »manj pomembno« po mnenju strokovnjakov sodi bližina omrežja pešpoti in
kolesarskih poti ter bližina kakovostne naravne krajine (gozdovi, vodne površine, sklenjene
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kmetijske površine), kar pa se zdi starostnikom zelo pomembno. Vsem pa se zdi bližina
kulturnih ustanov (gledališče, kino) manj pomembna.
Kot nepomembni lokacijski dejavnik so vsi uvrstili bližino družabnih ustanov (gostinski lokal,
bar, društva), bližino izobraževalnih ustanov (šola, vrtec) in bližino prostočasnih dejavnosti
(športno-rekreacijski center). Do razhajanja mnenj prihaja tudi pri umestitvi parkirišča.
Strokovnjakom se zdi to nepomembno, starostnikom pa pomembno.
S pomočjo primerjav med preglednicami in hi-kvadrata se pri primerjavi rezultatov med
mestnim in podeželskim okoljem ugotavlja, da so rezultati med seboj podobni oziroma ne
obstaja pomembna statistična razlika med mestnim in podeželskim območjem.
Do manjših razlik prihaja pri najpogostejšem obisku posameznih storitev in najpomembnejši
storitvi, ki si jo želijo imeti starostniki v bližini doma, kjer bivajo. V podeželskem območju je
na splošno povezanost in poznavanje med ljudmi večja kot v mestnem območju.
Primernost lokacije strokovnjaki povezujejo s populacijo. Če se dom nahaja v odmaknjenem
kraju in vanj prihajajo stanovalci iz mestnih središč, je zanje pomembna dostopnost
storitvenih ustanov (pošta, knjižnica, zdravstveni dom …). Na splošno pa je za večino
starejših, tako v mestnem kot podeželskem območju, pomembno, da se dom nahaja v
neposredni bližini zelenih površin, kjer imajo možnost sprehodov in pogleda na naravo.
Prevladuje želja po umirjenem bivanju.

Na podlagi rezultatov lahko hipotezo H2 potrdimo, medtem ko lahko hipotezo H1 potrdimo le
delno.
Hipoteza H1 pravi, da je pri umestitvi domov za starejše pomembna bližina javnega
potniškega prometa, rekreacijska infrastruktura, cerkev, trgovina. Pomembni so tudi stiki z
domačini.
Hipoteza je sicer pravilna, vendar jo je potrebno dopolniti in nekoliko popraviti. Poleg
omenjenih usmeritev je zelo pomembna še bližina urejenih zelenih površin, zdravstvenih
ustanov, ostalih oskrbnih storitev in družbenih dejavnosti. Bližina rekreacijske infrastrukture
pa ni pomembna.
Hipoteza H2 pravi, da ne obstajajo pomembne razlike pri usmeritvah za lociranje domov v
mestih in drugih naseljih. Strokovnjaki so mnenja, da to drži, stanovalci pa tega niso potrdili.
V mestnih naseljih je večja želja po bližini zdravstvenih ustanov in domačega okolja, v drugih
naseljih pa želja po bližini trgovine.
Pri lociranju domov za starejše bi bilo torej potrebno upoštevati usmeritve iz kategorije »zelo
pomembno« in »pomembno«.
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Preglednica 20: Lokacijski dejavniki, ki so pomembni pri lociranju domov starejših
Kategoriji pomembnosti
Lokacijski dejavniki
– bližina domačega okolja, prvotnega doma oskrbovancev
Pomembna
– bližina cerkve, pokopališča
– bližina javnega potniškega prometa (mestni promet,
avtobusna, železniška postaja)
– bližina oskrbnih storitev (pošta, banka, trgovina, tržnica,
frizer, upravna enota)
– bližina zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom, lekarna,
Zelo pomembna
urgentna služba, specialistične službe)
– bližina urejenih zelenih površin (parki, zelenice)
– oddaljenost od virov hrupa (od prometno obremenjenih
cest, železnic, območij proizvodnih dejavnosti, gradbišč)
Vir: Rezultati metode delphi, 2012
V preglednici 20 je razvidno, da gre za dejavnike, ki nudijo osnovne človeške potrebe in so
najpomembnejši za življenje. To so dejavniki, ki za življenje samo niso nujno potrebni, nudijo
pa ugodje (javni prevoz, sprehajalne poti, zelene površine).
Osnovne človeške potrebe so že od nekdaj potrebe po hrani, pijači in zaščiti telesa. Tem
osnovnim potrebam pa v današnjem kompleksnem okolju sodijo še potrebe po zdravstvenem
in socialnem varstvu ter izobraževanju.
Vendar ljudje ne stremimo le k zadovoljevanju naših osnovnih potreb, temveč tudi k življenju
v blaginji. To pa pomeni, da živimo v varnem, zdravem in svobodnem okolju, ter se
zavedamo, da nam bo vedno nekdo priskočil na pomoč, ko jo bomo potrebovali (Kralj, 2007).
Blaginjo pa nam nudi tudi vse udobje, ki nam ga prinaša današnja tehnologija, mobilizacija,
napredek.
Tako rezultati metode delphi kot tudi rezultati anketiranja kažejo, da je zelo pomembna
bližina zelenih površin in sprehajalnih poti. To dejstvo je pomembno, saj kaže na to, da se
starostniki radi odpravijo ven na sprehod in se razgibajo na svežem zraku.
Tudi po mnenju Pogačnika (1999) so zelene površine družabni prostor za stike med ljudmi.
Poleg tega pa nimajo le družbeno-kulturnega pomena. Imajo tudi estetski in velik higienski
pomen za mesto. V mestnem okolju deluje celo kot psihološki učinek in »vrača« človeka iz
umetnega k naravnemu okolju.
Oddaljenost od virov hrupa, avtomobilskega prometa, nudi mir. Ljudje iščejo določeno
stopnjo intimnosti in izključevanja v skupnih prostorih v intimnih kotičkih. Takšne intimne
kotičke najdejo stanovalci na klopcah bližnjega parka, ob potokih in sprehodu. Pojavljajo se
največkrat v pasivni vlogi gledalca, poslušalca, opazovalca, ne pa kot aktivni subjekt
določenega dogajanja (Lajevec, Reja, 1958).
Na drugi strani težijo k temu, da si ustvarijo pogoje za selektivno družabnost v svojem domu.
Povezanost med stanovalci se v zadnjih letih zmanjšuje. Stanovalci se med seboj
pozdravljajo, redki pa se tudi pogosto družijo. Rezultati raziskave kažejo, da si stanovalci
domov ne želijo bližine družabnih ustanov (društva upokojencev, gostinskega lokala ipd.),
pač pa le bližino domačega okolja. To potrjujejo tudi strokovnjaki: »Veliko stanovalcev nima
več velikih sposobnosti doživljanja, niti želja po novih doživetjih v okolju. Potrebe so
izrazitejše le po stiku s svojimi najbližjimi.« Kot poudarjajo strokovnjaki iz Cerknice, so
stanovalci zadovoljni, če so nastanjeni v domu v svojem domačem kraju.
Vse kaže na to, da daje stopnji povezanosti, druženj, sodelovanja med stanovalci vodilno
vlogo posameznik, največkrat pa socialni delavci in drugo osebje doma, ki organizirajo razne
delavnice, srečanja in prireditve. To se izkaže tudi kot dobra kompenzacija namesto bližine
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domačega okolja, če le-ta ni lahko dostopen. Na ta način upokojenci lahko občutijo sprejetost
in jim ne primanjkuje družabnega življenja.
Bližino zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom, lekarna, urgentna služba, specialistične
službe) so vsi, tako starostniki, kot tudi strokovnjaki postavili med najpomembnejše storitve v
bližini doma. Po domovih je sicer prisotna zdravstvena negovalna služba, ki zagotavlja
zdravstveno oskrbo štiriindvajset ur na dan vse dni v letu. Tako je poskrbljeno za potrebe in
zdravstveno stanje starejšim osebam. Prisotna delovna terapija lajša zdravstvene težave in
zdravo življenje (Dom upokojencev Center, 2012).
Po besedah enega od strokovnjakov iz ustanove v podeželskem območju prihaja v domove
vse več stanovalcev neposredno iz bolnic (95 %), kar pomeni, da je njihovo zdravstveno
stanje zelo resno in včasih tudi kritično, posledično večkrat potrebujejo specializirano
zdravstveno oskrbo. Velika večina je tudi težko gibljivih.
Pomembna je tudi bližina zdravstvenih ustanov s psihološkega vidika, saj se starostniki tako
počutijo bolj varne, saj vedo, da jim bo nekdo pomagal, če se jim kaj zgodi.
Bližino javnega potniškega prometa (železniška, avtobusna postaja, dostopnost) so
strokovnjaki izpostavili kot pomemben dejavnik v bližini doma starejših. Pomembna je
dostopnost do pomembnih javnih ustanov. Prav tako pa je dostopnost pomembna tudi s strani
obiskovalcev, saj to povečuje obiskovanje svojcev. Ponekod, predvsem v podeželskih
naseljih, kjer ni JPP, rešujejo večjo oddaljenost do javnih ustanov z nudenjem prevoza,
velikokrat tudi spremstva, zato to ni moteče. Dostopnost mora biti omogočena tudi zaradi
hitre zdravstvene odzivnosti.
Živimo v času mobilnosti, zato smo vajeni povsod priti do vrat z avtomobilom. Vse manj se
poslužujemo javnega potniškega prometa. Običajno smo ljudje postali v tem pogledu
nekoliko razvajeni. Če vemo, da imamo v bližini cilja zagotovljena parkirna mesta, se lažje
spravimo od doma. Kot trdijo strokovnjaki, več parkirnih mest oziroma bližina večjega
parkirišča v bližini doma pozitivno vpliva na povečan obisk.
S telefonsko raziskavo so leta 2001 ugotovili, da anketiranci celotne Slovenije raje kupujejo v
velikih nakupovalnih centrih kot v manjših prodajalnah. Razlog za to naj bi bila večja izbira
(Mlinar, 2008). Če je to dejstvo podlaga za naše razmišljanje, lahko predvidevamo, da je tudi
v našem primeru večja izbira razlog za večji obisk trgovin. V prodajalnah lahko upokojenci
kupijo praktično vse, kar si običajno poleg domske ponudbe zaželijo. Imajo večjo izbiro
različnih proizvajalcev istega izdelka (z izjemo pridelovalcev zelenjave in sadja), hkrati pa je
cena istih izdelkov v trgovinah bistveno nižja kot na tržnici. Z vidika lokacije in pogostosti
pojavljanja pa je koncentracija prodajaln bistveno večja kot tržnice. Slednje so povečini tudi
manj dostopne in bolj oddaljene. V središču mesta je koncentracija prodajaln večja.
Medtem ko so strokovnjaki poudarjali pomen bližine izobraževalnih ustanov, saj naj bi
otroški glasovi in njihova razigranost vplivala na živost starostnika, pa se starostnikom bližina
teh ustanov ne zdi pomembna. Razlog za to odstopanje je morda v razhajanju misli.
Strokovnjaki so razlog za pomembnost bližine izobraževalnih ustanov iskali v socialnem,
družabnem vidiku, medtem ko starostniki isti dejavnik gledali iz izobraževalnega vidika, v
smislu njihovega izobraževanja.
Nenazadnje pa posredno v povezavi z lokacijo izpostavljajo nekateri strokovnjaki še
pomembnost majhnosti doma. Narejen naj bo za konkretne potrebe konkretnih ljudi. Naj se
dom poskuša prilagoditi potrebi stanovalca in ne obratno. To pomeni, da se stanovalcu ponudi
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to, kar dom ponuja (npr. nekomu, ki rad hodi na sprehode, se najde spremljevalca, ki gre z
njim, namesto da se ga vključi v pevski zbor, ki ga ne zanima).
Strokovnjaki pa so opozorili tudi na pomembnost kontrole in omejen dostop do posameznih
javnih površin, saj bi s tem zagotovili izostanek občutka ogroženosti starostnikov pred
odvisniki od prepovedanih drog, njihovimi iglami, zaradi katerih se sedaj nekateri
posamezniki nekaterih domov izogibajo posedanju in sprehajanju na nekaterih območjih.
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11. USMERITVE ZA LOCIRANJE DOMOV STAREJŠIH V PROSTOR
Pri načrtovanju oziroma lociranju domov starejših v prostor v ospredju izstopajo nekatere
potrebe. Zato naj se:
– preveri, ali načrtovana prostorska umestitev sledi temeljnim ciljem pravnih
dokumentov in pravilom za urejanje prostora (prostorski red Slovenije, zazidalni načrt,
Zakon o graditvi objektov …);
– preveri utemeljenost potrebe po domovih za starejše v prostoru (pokritost z mrežo
javnih zavodov);
– na osnovi analiz primernosti in primerjanja variant, pripravi ustreznost prostora
oziroma predlog najustreznejše variante;
– upošteva zagotavljanje usklajenosti socialnih, družbenih, okoljskih, razvojnih vidikov;
– zagotavlja uravnoteženost vseh spodaj naštetih potreb varovancev;
– omogoči urejena prometna infrastruktura z možnostjo javnega prometa;
– dostopi za pešce ločijo od motornega prometa in naj se zagotovi njihova varnost;
– vključi objekt v urbana naselja oziroma v območja, ki so že namenjena stanovanjski in
mešani gradnji, in ne izolirano, zunaj naselij in na robu naselja;
– odpre domove navzven, da starejši ne bi izgubili stika z ljudmi in okolico. Domovi naj
bodo postavljeni v okolici, ki so jo starejši vajeni;
– predvidi čim boljša komunalna opremljenost zemljišča, konfiguracija zemljišča glede
na dostopnost za gibalno ovirane ljudi in smer objekta glede na osončenost,
osvetljenost, vetrovnost itd.;
– omogoči bližina pošte, banke, zdravstvenega doma in drugih objektov s podobnim
namenom;
– vključi urejenost neposredne okolice z možnostjo ozelenitve in ureditve površin za
rekreacijo in počitek;
– predvidi, da stavbno zemljišče zajema zemljišče pod objektom in funkcionalno
zemljišče, ki ga sestavljajo komunikacijske površine (dostopi, dovozi, parkirišča),
gospodarsko dvorišče ter zelene in rekreacijske površine;
–

–
–
–
–

zagotavlja bližina infrastrukture in dejavnosti (tako v mestnem kot tudi v podeželskem
območju), ki so pomembne za normalno bivanje starostnikov, njihovo kakovostno
življenje in vključevanje v vsakdanje življenje (bližina zdravstvenih ustanov, zelenih
površin; domačega okolja, cerkve in pokopališča, JPP in prometne infrastrukture,
oskrbnih storitev - pošte, banke, trgovine);
upošteva oddaljenost od virov onesnaženosti (od prometno obremenjenih cest,
železnic, območij proizvodnih dejavnosti, gradbišč);
upošteva bližina naslednjih storitev v neposredni bližini doma starejših (do 10 minut
peš hoje): zdravstvenega doma, sprehajalnih poti, zelenih površin, trgovine in pošte;
upošteva bližina domačega okolja, javnega potniškega prometa v razdalji do največ
15 minut peš hoje;
vse zgoraj nadene storitve in dejavnosti morajo biti dostopne starostnikom peš,
izjemoma s taksijem ali mestnim avtobusom.
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12. SUMMARY
This research has focused on the traditional type of old people's homes.
Living in a home for the elderly should offer its inhabitants safety with regard to: health care,
social care, psychosocial care, technical and financial issues. Location plays an important part
in providing all these, as well careful planning, choosing a suitable type of building, and
complete absence of any architectural barriers.
It is hard to find a location that would meet all the criteria. If the location is in the vicinity of
utility and other facilities, it is placed in noisy urban environment, with no green areas. On the
other hand, a location within natural environment may actually be easily accessible but is not
within close reach of health service, shops and the like. Therefore it is best that a region set up
a network of homes for the elderly both in urban and rural environment, so that its residents
can choose according to their preferences. In the end they still need to deal with the problems
of vacancies, concession, financing etc.
The results of the Delphi method amongst experts compared to the results of the survey
carried out amongst the residents of homes for the elderly show great similarity.
The importance of the vicinity of location factors to the old people's home can be divided into
four categories, ranging from the least to the most important factors. Research shows that both
experts and the elderly most appreciate the vicinity of green areas, low level of noise, easy
access to health care facilities and footpaths where they can take a walk.
The next important factors are other facilities, easy access to public transport and the vicinity
of their previous home.
The experts also regarded the vicinity of churches and cemeteries as »important«, whereas the
elderly marked this factor as fairly unimportant.
Other »less important« factors according to the experts are: a nearby network of pathways and
bicycle trails and the vicinity of quality natural environment (forests, water surfaces, farmland) but the elderly regarded them as very important. Both however, consider the vicinity of
cultural institutions (theatre, cinema) less important.
Location factors that were marked as unimportant are the vicinity of places for socialising
(bars, pubs, clubs), educational institutions (schools, kindergartens), and free time activity
centres (sport clubs, recreational centres). There is a difference in opinion when it comes to
parking surfaces; Experts regard this as an important factor whereas the elderly do not.
When choosing the location for old people's homes, »important« and »very important« factors
should be taken into account.
These factors deal with basic human needs and are the most important for life. Along with
these, the modern lifestyle requires health care, social service and education. However, people
do not strive to meet only basic needs but to live in prosperity. Consequently, we wish to be
within close reach of factors that are not absolutely necessary, but provide comfort. (Such are:
public transport, walkways, green areas).
By means of comparisons done in tables and the method of chi-square, the comparison of
results done in rural and urban environment shows, that there is no statistically relevant
difference between the two environments, except for the sports and recreational activities and
water surfaces where there is a statistically important difference.
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There are a few differences in the most frequently used services and the most important
service in the vicinity of the institution where they live.
On the basis of the results hypothesis H2 can be confirmed, whereas hypothesis H1 can be
only partly confirmed.
Hypothesis H1 states that the location of the home for the elderly should be close to
recreational facilities, public transport, church and shops. Another important feature is the link
with the locals. The hypothesis is partly true, but needs to be adjusted and slightly corrected.
Apart from the components already mentioned, there is a need for well- kept green areas,
health care facilities, other services and social activities. The vicinity of recreational facilities
is not important.
Hypothesis H2 states that there are no important differences in location directions of homes
for the elderly in cities and other settlements. The experts claim this is true, whereas the
residents do not confirm this. In urban environment there is a greater demand for health care
facilities and homely environment, in other settlements there is a demand for a nearby shop.
Another factor that is indirectly connected with the location is the small size of a home. It
should be made for the concrete needs of concrete people. The home should try to adjust to
the needs of its residents and not the other way around. That means that the activities in a
home should not be forced upon its residents. (For example, a person who likes going for a
walk should be found a companion for these walks and not be forced to take part in a singing
choir which does not interest him or her.)
The experts also warned about sufficient supervision and limited access to certain public
surfaces to the ensure safety of the elderly, especially the threat of drug abusers and the
needles they leave behind which is why certain individuals in certain homes avoid sitting
outside and taking walks in particular areas.
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14. PRILOGE
14.1. VPRAŠALNIK ZA STROKOVNJAKE – 1. KROG METODE DELPHI

Pozdravljeni,
Sem študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Moje diplomsko delo je s
področja prostorskega planiranja in nosi naslov Usmeritve za lociranje domov starejših.
Do ugotovitev želim priti s pomočjo metode delphi, ki vključuje mnenja različnih
strokovnjakov in se izvaja v dveh krogih. Med drugim sem si zbrala tudi Vas.
Vaši odgovori bodo popolnoma anonimni in bodo vidni le na koncu diplomskega dela kot
rezultat ugotovitev.
Prosim Vas, da mi priskočite na pomoč in odgovorite na naslednja vprašanja.
Že v naprej se Vam zahvaljujem za Vaš čas in pomoč.
Maša Iza Škarja
ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Z vidika lokacije vrednotite dom za starejše, kjer ste zaposleni oziroma dom, ki ga
dobro poznate!
2. Z Vašega strokovnega vidika opredelite idealno mikrolokacijo doma starejših v
odnosu do drugih urbanih in socialnih elementov (pomembnost bližine elementov)!
3. Katere prednosti in slabosti se po Vašem strokovnem mnenju pojavljajo pri lociranju
domov v mestih in katere v drugih naseljih?
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14.2. VPRAŠALNIK ZA STROKOVNJAKE – 2. KROG METODE DELPHI

Pozdravljeni!
Najprej bi se vam zahvalila, da ste si vzeli čas in odgovorili na zastavljena vprašanja v prvem
krogu. Pridobljene odgovore vseh strokovnjakov z različnih področij sem analizirala in vam
pripravila še en vprašalnik. Sedaj vas ponovno prosim za pomoč. Tokrat je pred vami
vprašalnik, ki zahteva kratke in konkretne odgovore.
V svoji raziskavi se osredotočam na tradicionalni »dom za starejše«, ki je opredeljen kot
institucionalno varstvo starejših in sodi med stavbe za posebni namen (stavba, namenjena
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb).
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1. V spodnji preglednici so v prvem stolpcu navedeni urbani in socialni elementi, ki vplivajo
na ustreznost lokacije doma za starejše. Prosim vas, da v drugem stolpcu obkrožite
pomembnost bližine naslednjih storitev/dejavnosti od doma za starejše
(1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno).
V tretji stolpec vpišite po vašem mnenju sprejemljivo oddaljenost posameznih objektov do
doma za starejše (v metrih ali v minutah peš hoje).
Urbani in socialni elementi
Bližina kulturnih ustanov (gledališče,
kino)
Bližina družabnih ustanov (gostinski
lokal, bar, društva)
Bližina oskrbnih storitev (pošta,
banka, trgovina, tržnica, frizer,
upravna enota)
Bližina izobraževalnih ustanov (šola,
vrtec)
Bližina zdravstvenih ustanov
(zdravstveni dom, lekarna, urgentna
služba, specialistične službe)
Bližina javnega potniškega prometa
(mestni promet, avtobusna, železniška
postaja)
Bližina omrežja pešpoti in kolesarskih
poti
Bližina večjega (javnega) parkirišča
Bližina cerkve, pokopališča
Bližina prostočasnih dejavnosti
(športnih in rekreacijskih objektov)
Bližina kakovostne naravne krajine
(gozdovi, vodne površine, sklenjene
kmetijske površine)
Bližina urejenih zelenih površin
(parki, zelenice)
Bližina cest višje kategorije
(regionalne, glavne ceste, avtoceste)
Oddaljenost od virov hrupa (od
prometno obremenjenih cest,
železnic, območij proizvodnih
dejavnosti, gradbišč)
Bližina domačega okolja, prvotnega
doma oskrbovancev

Pomembnost bližine

Oddaljenost
[v
metrih/v minutah
peš hoje]

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2. Prosim, če podate še kakšno vaše mnenje, idejo, pobudo na temo lociranja domov starejših.
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14.3. ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STANOVALCE DOMOV STAREJŠIH

Pozdravljeni,
Sem študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V svojem
diplomskem delu želim ugotoviti najprimernejšo lokacijo za postavitev doma za
starejše. Do ugotovitev želim priti tudi z Vašo pomočjo. Vaši odgovori bodo
popolnoma anonimni.
Prosim Vas, da mi priskočite na pomoč in odgovorite na naslednja vprašanja.
Hvala!
Maša Iza Škarja
ANKETNI VPRAŠALNIK
1. V drugem stolpcu obkrožite DA pri storitvah, katerih bližina je za Vas
pomembna in NE pri storitvah, katerih bližina za Vas ni pomembna.
V tretjem stolpcu pa poleg vsake storitve napišite, kako dolgo ste pripravljeni še
iti do naslednjih storitev (v minutah)?
Pomembnost bližine
Pošta
Banka, bankomat
Gostinski lokal, bar
Trgovina
Tržnica
Frizer
Šola, vrtec
Zdravstveni dom, lekarna
Javni prevoz
Parkirišče
Cerkev
Pokopališče
Kulturne ustanove
Društva upokojencev
Upravna enota
Sprehajalne poti
Zelene
površine
(park,
travnik)
Voda (potok, bajer, jezero
…)
Športno-rekreacijski center

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

DA

NE

DA

NE

Oddaljenost od doma za
starejše (v minutah)
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Domače okolje

DA

NE

2. Bližina česa zgoraj navedenega Vam je najbolj pomembna?
________________________________________________________________
3. Vam je pomembno, da greste lahko do vseh zgoraj navedenih storitev peš?
DA

NE

4. Ste pripravljeni iti do zgoraj navedenih storitev tudi z mestnih avtobusom?
DA

NE

5. Katero od zgoraj navedenih storitev/dejavnosti največkrat obiščete?
________________________________________________________________
6. Vam je bližina tržnice pomembna zaradi družabnega ali oskrbnega vidika?
________________________________________________________________
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