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DRUŽBENOGOSPODARSKI IN PROSTORSKI VIDIKI OSKRBE STAREJŠEGA
PREBIVALSTVA NA KOPRSKEM PODEŽELJU
Izvleček
Tako v Sloveniji, kot tudi v Mestni občini Koper je opazen trend staranja prebivalstva,
posledica tega pa so prostorski in družbenogeografski problemi, vidni predvsem na podeželju.
V ta namen je bila izdelana Strategija varstva starejših oseb, ki med drugim nakazuje
smernice nadaljnjega razvoja oskrbe starejših ljudi. Za raziskovalne potrebe naloge je bilo
območje Mestne občine Koper razdeljeno na tri prostorsko homogene enote, kar je omogočilo
primerjalno analizo razporeditve storitev za starostnike. Z anketo, intervjuji z izvajalci oskrbe
je bilo ugotovljeno, da so največ dodatne pomoči potrebni ravno starostniki s podeželja, saj
le-ti najslabše razpolagajo z informacijami o možnostih oskrbe. Analiza je pokazala, da je
potrebno razvijati in spodbujati nove oblike pomoči, kot npr. oskrbovana stanovanja na
podeželju, mobilne oblike pomoči, centre za starejše občane v primestju, ki bi pripomogli k
dolgotrajnejšemu bivanju starostnika v izvornem okolju. Starostniki v občini Koper imajo na
razpolago veliko število formalnih oblik pomoči, prav tako v občini deluje precejšnje število
nevladnih organizacij in društev za starejše občane, katerih pa se večinoma poslužujejo ljudje
iz mesta in primestja. Podeželani se zaradi nezaupljivosti do tujih ljudi, neinformiranosti, želji
po samozadostnosti, strahom pred odhodom v institucionalizirano varstvo idr., ne poslužujejo
raznih oblik pomoči. Z manj uniformiranimi pristopi, ki bi bili bolj prilagojeni potrebam in
željam podeželskega prebivalstva (v različnih fazah mobilnosti) ter bolj povezanimi z
mrežami formalne in neformalne oskrbe starejšega prebivalstva, predvsem pa z
vključevanjem starejšega prebivalstva v načrtovanje oskrbe, bi lahko povečali zaposljivost
domačega prebivalstva na podeželju in dvig kvalitete bivanja starejših ljudi, kar bi pozitivno
vplivalo tudi na ohranjanje življenja v demografsko ogroženih naseljih.
Ključne besede: Mestna občina Koper, staranje prebivalstva, oskrba starejših ljudi,
oblike varstva, podeželje
SOCIOECONOMIC AND SPATIAL ASPECTS OF THE CARE FOR ELDERLY
CITIZENS IN THE KOPER COUNTRYSIDE
Abstract
A trend of population ageing can be observed in Slovenia and in the Koper municipality,
resulting in spatial and sociogeographic problems in the suburbs and periphery. The document
Strategy of care for the elderly persons in Slovenia has been drawn up in order to confront the
issue of population ageing in Slovenia. In a survey conducted in the Koper municipality,
elderly persons have expressed the need for care and various forms of domestic assistance for
the elderly. It is necessary to develop and promote new forms of assistance, such as sheltered
housing for the elderly in the countryside, mobile assistance and centres for the elderly in the
periphery, enabling elderly citizens to live in their home environment for as long as possible.
Elderly persons living in the Koper municipality can use various formal forms of assistance,
while several non-government organisations and societies for elderly citizens operate in the
Koper municipality as well, mainly to the benefit of citizens living in Koper and the outskirts.
Elderly persons living in the countryside have less choice in terms of services for the elderly
and do not use the various available forms of assistance (distrust of strangers, lack of
information in the countryside, etc.). Different approaches, a more interconnected network of
formal and informal care for the elderly, and above all the involvement of elderly persons in
the process of care planning, would result in an increase of the employment rate of the local
population, enable elderly persons to live in their home environment for longer and preserve
life in demographically endangered areas.
Key words: Municipality of Koper, population ageing, care for the elderly, forms of
care, countryside
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1 UVOD
Staranje prebivalstva je zelo aktualna tema, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja tako v
medijih kot v politiki. Na drugi strani pa so tu razne stroke kot npr. demografija, geografija,
sociologija, ki na ta problem opozarjajo že desetletja. Iz demografskih študij lahko razberemo,
da se pričakovana življenjska doba povečuje in s tem tudi število starejših ljudi. Vlada
Republike Slovenije je v zadnjih letih sprejela več dokumentov, ki se odzivajo na posledice,
ki jih prinaša vse večji delež starejšega prebivalstva v naši družbi. Eden izmed ključnih
dokumentov je strategija varstva starejših do leta 2010, ki je bila sprejeta septembra 2006.
Potencialni učinki starajoče se družbe na vladne programe za socialno varnost in zdravstveno
zavarovanje so vse pogostejše teme razprav, posledično pa se povečuje tudi povpraševanje po
vrsti storitev za starejše prebivalstvo.
S podaljševanjem življenjske dobe 1 se povečuje število ljudi, ki potrebujejo pomoč ali
podporo drugih. V preteklosti so starejšim ljudem pomagali sorodniki, prijatelji, sosedi,
znanci, danes pa so potencialni pomočniki vedno bolj obremenjeni z zaposlitvijo, zabavo in
zasebnim življenjem. Mladi imajo hiter tempo življenja, kjer ni več časa in volje za pomoč
starejšim. Breme starostnika se prenaša na državo in občine. V domeni vsake občine bi
moralo biti, da čim kakovostneje poskrbi za življenje starostnika in spodbuja preživljanje tega
življenjskega obdobja v lastnem okolju, kjer se starejši najboljše počutijo. Na podeželju so
starostniki prepuščeni sami sebi, saj storitve, ki so jih deležni starejši v mestu in obmestnem
pasu, na podeželju niso prisotne. Poleg tega si starejši na podeželju želijo ostati v domačem
okolju do konca življenja in zavračajo kakršnokoli pomoč in odhod v drugo življenjsko
okolje, kar spodbuja tudi politika EU.
Iz geografskega vidika bi ostajanje v domačem okolju pomenilo ohranjanje življenja na
podeželju. Zaradi procesa litoralizacije in drugih pozitivnih demografskih trendov, ki so se v
občini Koper vršili po drugi svetovni vojni bi pričakovali, da ima občina mlado prebivalstvo,
vendar demografske študije kažejo drugačno sliko. Trend staranja prebivalstva je v občini
Koper najbolj opazen na podeželju, predvsem na obmejnem, gričevnatem območju, kjer je v
preteklih letih prihajalo do deagrarizacije in depopulacije. Tako je na podeželju ostal
relativno velik delež starejših, kar ne pripomore k oživljanju le-tega. Z drugačnimi pristopi in
bolj povezanimi mrežami formalne in neformalne oskrbe starejšega prebivalstva bi lahko
povečali zaposlitev domačega prebivalstva, omogočili ostajanje starejših ljudi v domačem
okolju in vplivali na ohranitev življenja v demografsko ogroženih naseljih.
V današnji družbi je potrebno vzpostavljati in ohranjati medgeneracijsko solidarnost, ki
preprečuje, da bi bile posamezne skupine odrinjene na rob družbe. Tako prihaja v družbi do
večjega razumevanja, sodelovanja in spoštovanja med generacijami, osebnostnega razvoja in
aktivnega družbenega sodelovanja, krepijo se socialne mreže in socialni kapital udeležencev,
premagujejo se stereotipi o starih oziroma mladih itd.

1.1 Namen in cilji
Namen diplomskega dela je bil spoznati ponudnike in razporeditev oskrbe starejšega
prebivalstva v Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK). Z anketiranjem starejšega
prebivalstva v MOK smo želeli ugotoviti potrebe po dodatni pomoči občanov ter razlike v
seznanjenosti z različnimi vrstami oskrbe med mestnimi, primestnimi in podeželskimi
1

V zadnjih treh desetletjih se je v Sloveniji pričakovana življenjska doba za moškega podaljšala za 8,2 leta, na
75 let, za žensko pa za 7,7 leta in zdaj znaša 82,3 leta (SURS, 2010).
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starostniki. Predstaviti smo želeli vso ponudbo varstva starejših in izvedeti, v kolikšni meri
vse te vrste oskrbe uporabljajo ljudje na podeželju, primestnem območju ter v mestu.
Zanimale so nas tudi možnosti bolj funkcionalne oskrbe tega prebivalstva in prakse reševanja
te problematike v tujih državah. Podani so predlogi, kako bi lahko v skladu s Strategijo
varstva starejših do leta 2010 (v nadaljevanju Strategija) zadržali starostnike v domačem
okolju in hkrati prispevali k ohranitvi in poseljenosti naselij koprskega podeželja. Opisan je
tudi projekt medgeneracijskega sožitja, ki poteka že tretje leto v Domu upokojencev Izola.
Cilji so bili naslednji:
· na podlagi statističnih podatkov proučiti demografsko stanje v občini Koper;
· razdeliti MOK na različna funkcijska območja – mesto, primestje in podeželje;
· z anketo in intervjuji ugotoviti potrebe starostnikov in razlike v dojemanju in uporabi
različnih oblik oskrbe med prebivalci na podeželju, primestnim in mestnim
območjem;
· analizirati mehanizme delovanja različnih oblik oskrbe, ki so prisotne v občini
(izvajalci že uveljavljenih oblik storitev, možnosti za izboljšanje obstoječih programov
in storitev, nove oblike za zagotavljanje samostojnega življenja starejših ljudi itd.);
· prostorska umestitev uporabnikov različnih oblik oskrbe in primerjava med številom
uporabnikov v mestnem, primestnem in podeželskem okolju;
· predlogi za reševanje problematike opuščenih hiš na podeželju in hkrati zagotovitev
bivanja starostnikom v domačem okolju.

1.2 Delovne hipoteze
Na začetku proučevanja zastavljenega problema so bile zastavljene tri delovne hipoteze.
1. V koprski občini se negativni demografski kazalci povečujejo z oddaljenostjo naselja od
mesta in glavnih prometnic.
2. Starostniki na podeželju so slabše seznanjeni z možnostmi oskrbe kot njihovi vrstniki s
primestnega in mestnega območja ter imajo do storitev odklonilen odnos.
3. Obstoječa mreža formalnih in neformalnih storitev in programov vsem upravičencem ne
zagotavlja enakih možnosti vključevanja glede na kraj, v katerem bivajo.

1.3 Metode dela
Problematika staranja in skrbi za starejše prebivalstvo je zelo široka in zapletena. Le
komplementarni način kombiniranja kvalitativnih in kvantitativnih metod nam odpira
možnosti za bolj celostni pristop k merjenju, analizi in interpretaciji obravnavane teme. Za
pridobitev informacij in podatkov, na podlagi katerih je diplomska naloga nastala, so bile
uporabljene naslednje metode:
· pregled ter analiza virov in literature, ki nam je omogočil seznanitev z
obravnavanimi pojmi in problematiko starostnika ter podeželja. Prebrani so bili tudi
zakonski akti na področju varstva starejših oseb. Ker so se v tujini začeli zavedati
problema staranja prebivalstva pred Slovenijo, je tudi literature na obravnavano
tematiko bistveno več. Po zgledu tujih primerov glede oskrbe starejšega prebivalstva
na podeželju so bili podani predlogi za skrb starostnika v domačem okolju.
· pridobivanje podatkov s pomočjo intervjujev. Vsi podatki o številu uporabnikov
različnih formalnih in neformalnih oblik storitev so bili pridobljeni z intervjuvanjem,
po predhodnem dogovoru s pristojno osebo (Mestna občina Koper, Dom upokojencev
Izola, Obalni dom starejših občanov Koper, Dom upokojencev Lucija, Center dnevnih
aktivnosti Koper, Bit Vizija, Biveal, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Rdeči
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križ, Karitas, Zveza društev upokojencev, Center za socialno delo Koper). Kljub vsem
naporom in prošnjam smo večkrat naleteli na »gluha ušesa«, saj nam nekatere osebe,
predvsem v formalnih institucijah varstva starejših oseb, niso želele pomagati in smo
tako ostali brez podatkov. Tako je bila analiza vseh oblik oskrbe v občini otežena in
nepopolna. Poudariti je treba, da so podatki o številu starejših za neformalno mrežo
organizacij in društev velikokrat precenjeni, saj je statistično zbiranje podatkov
površno;
· priprava in izvedba ankete. Julija in avgusta 2010 je sledilo anketiranje in
intervjuvanje po naseljih koprske občine. Lokalno prebivalstvo predstavlja pomemben
faktor, saj se prav oni srečujejo z različnimi problemi. Zato so bili prav ti vir mojega
nadaljnjega razmišljanja in podajanja predlogov za izboljšanje oskrbe starejših. Pri
zbiranju anketirancev smo izbrali načelo razpršenosti; cilj je bil izvajati ankete po
celotni občini Koper, da bi tako lažje primerjali razlike v razmišljanju ljudi v
mestnem, primestnem in podeželskim okolju.
· analiza in vrednotenje empiričnih podatkov, pridobljenih na terenu. Uporabljeni so
bili različni računalniški programi: SPSS za analizo anket, Arc View ter Arc map za
grafične prikaze in Word Visio za izdelavo tabel in različnih shem.
· neposredna vključitev v ciljno skupino. Kot neposredno praktično izkušnjo lahko
štejemo tudi izvedbo projekta Medgeneracijskega sožitja v Domu upokojencev Izola,
kjer se že tretje leto zapored organizirajo delavnice z oskrbovanci doma, študenti
geografije, Osnovno šolo Livade, Gimnazijo Koper in Visoko šolo za zdravstvo Izola.
Prvi sklop diplomskega dela zajemajo teoretska izhodišča za lažje razumevanje obravnavane
tematike. Več pozornosti je namenjeno staranju prebivalstva ter podeželju v različnih
druzbenogospodarskih razmerah. Predstavljena je razdelitev MOK na mestno, primestno in
podeželsko območje, ki predstavlja tudi osnovo za primerjalno analizo. Sledi analiza
demografske slike Mestne občine Koper. Poudarek je na obdelavi izbranih demografskih
kazalcev in predstavitvi le-teh na kartah. V poglavju o varstvu in skrbi za starejše so
predstavljeni temeljni dokumenti, ki se nanašajo na starostnike ter financiranje le-teh s
strani MOK. Z metodo intervjujev in anket je bilo pridobljeno gradivo za ugotavljanje potreb
po dodatni pomoči na različnih funkcijskih območjih v občini (potrebe so bile prikazane tudi
s pomočjo kazalca o čakalnih listah v domovih upokojencev). Najobsežnejši del diplomskega
dela zajema analiza varstva starejših oseb v občini Koper. Predstavljena so vsa podjetja,
organizacije in državne službe, ki delujejo na območju občine (ponudba). Ob koncu so
opisani primeri dobre prakse varovanja starejših iz tujine, nato so podani predlogi, kako bi
lahko oživljali in ohranjali strukturo prebivalcev v naseljih koprskega podeželja. Kot primer
dobre prakse za povezovanje mlajše in starejše generacije je opisan projekt
Medgeneracijsko sožitje.
1.4

Terminologija

Za lažje razumevanje tematike v diplomski nalogi so predstavljeni bistveni pojmi.
Podeželje
Pri opredelitvi podeželja si strokovnjaki niso enotni. Vsaka stroka definira podeželje z vidika
svojega namena obravnave oziroma z vidika svojih potreb.
Po Kladniku (1999) so podeželska območja območja zunaj mest, katerih značilne poteze so
manjša gostota prebivalstva, prevlada kmetijske in gozdarske dejavnosti v pokrajinski
podobi (čeprav to še ne pomeni nujne prevlade kmečkega prebivalstva), navezanost
precejšnjega dela nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko pridelavo in kmečko prebivalstvo,
počasnejša prebivalstvena rast in (ali) zaradi močnega izseljevanja celo upadanje števila
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prebivalcev, preprostejša socialna slojevitost, tesnejše zveze med ljudmi, večja
tradicionalnost in praviloma manjša naselja z nižjimi stopnjami centralnosti. V obdobju
fevdalizma sta bila mesto in podeželje pravno ostro ločena, zato je bila njuna razmejitev
preprosta. S širjenjem industrializacije in urbanizacije pa so zunanje meje mest pričele
izginjati in sčasoma se je marsikje izoblikoval ruralno- urbani kontinuum.
Podeželje kot družbena predstava je alternativni način opredelitve podeželja. Ta pristop
prenaša pozornost od statističnih značilnosti podeželja k ljudem, ki tam živijo ali ga
obiskujejo. Poudarek je na procesih, ki oblikujejo izkušnje ljudi in predstave sodobne
podeželskosti. Postmodernizem se kaže v fizični modernizaciji podeželja in spodbujanju
sprememb v obnašanju in dojemanju ljudi, ki žive na podeželju. Pojavlja se razmišljanje o
hibridnem prostoru, ki ga označuje mrežna struktura, gibljiv prostor in niz medsebojnih
odnosov (Potočnik Slavič, 2010a; Klemenčič, 2006).
Starost in staranje
Staranje je proces, ki spremlja posameznika vse življenje, starost pa je neko življenjsko
obdobje v procesu in času staranja. Staranje je normalno biološko dogajanje, ki mu je
podvrženo vsako živo bitje (Acetto, 1968). Do tridesetega leta te spremembe označujemo kot
razvoj in zorenje, po tej starosti pa prihaja do dodatnih sprememb, ki pomenijo počasno in
normalno slabšanje vseh organskih sistemov. Starost je, podobno kot otroštvo in odraslost,
fenomen generacijskih razlik. Starost ni le fiziološki proces, temveč je proces, odvisen od
družbene skupnosti, družine, človekovega duševnega zdravja, prehrane in okolja, v katerem
živi (Miloševič Arnold, 2003; Dragoš, 2000).
Oskrba starejših
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je dolgotrajno oskrbo opredelila
kot vrsto storitev za osebe, ki so skozi daljše časovno obdobje odvisne od pomoči drugih pri
izvajanju temeljnih dnevnih opravil. Ta osnovna osebna oskrba se pogosto nudi v
kombinaciji z osnovnimi zdravstvenimi storitvami (previjanje obvez, protibolečinska
terapija, spremljanje zdravstvenega stanja itd.). Dolgotrajna oskrba vključuje tudi socialno
oskrbo, pomoč v gospodinjstvu, nudenje transporta in druge oblike pomoči pri praktičnih
opravilih, ki omogočajo osebi, da živi neodvisno življenje. Namen dolgotrajne oskrbe torej ni
le preživetje osebe, ki potrebuje pomoč in oskrbo, pač pa zagotavljanje čim večje kakovosti
njenega življenja z upoštevanjem njenih omejenih psihofizičnih sposobnosti (Organisation for
Economic…, 2005; European commission, 2010).
Družbenogospodarski vidik
Pri družbenogospodarskem vidiku je poudarjeno proučevanje družbe, ki je del nekega okolja.
Gospodarski vidik proučuje učinke naravnih in družbenih dejavnikov geografskega okolja na
dejavnike proizvodnje, potrošnje in menjave; družbeni pa proučuje prostorske vplive na
vzorce socialnih odnosov (Lah, 1978; Černe, 1990). V diplomskem delu je bil ta vidik
uporabljen pri proučevanju potrebe in ponudbe oskrbe v MOK. Vse storitve so bile opisane in
kategorizirane v različne razrede glede na mobilnost starostnika.
Prostorski vidik
Prostorski vidik v geografiji želi spoznati na kakšen način so človekove dejavnosti
razporejene in urejene na zemeljskem površju in kateri procesi so vodili k taki prostorski
razporeditvi, ter seveda kako to vpliva na spreminjanje funkcije in podobe pokrajine (Černe,
1990). Prostorski vidik je bil uporabljen pri analizi razpršenosti storitev in ustanov po MOK.
Zanimala nas je tudi uporaba različnih storitev oskrbe starejših glede na funkcijsko razdelitev
občine. Primeri iz tujine in lastni predlogi so bili umeščeni v proučevano območje.
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2 STARANJE PREBIVALSTVA
Staranje prebivalstva je tema, ki je tesno povezana z aktualnimi političnimi, gospodarskimi,
socialnimi in etičnimi vprašanji v današnji Evropi, saj je danes tu skoraj štirikrat več starih2
ljudi, kot jih je bilo v času otroštva sedanjih najstarejših Evropejcev, v naslednjih letih pa se
bo njihov delež še skoraj podvojil (Ramovš, 2003). Tudi v Sloveniji naglo upada število
rojstev, daljša se življenjska doba; v naslednjih letih bodo v zadnje življenjsko obdobje prišli
najbolj številni letniki prebivalstva.
Iz preglednice 1 je razvidno, da se je od leta 1869 povečeval delež starih ljudi, posledično se
je zviševal tudi indeks staranja, medtem ko se delež mladih iz leta v leto zmanjšuje. Še
posebej po letu 1953 je opazen trend staranja prebivalstva (končan demografski prehod).
Preglednica 1: Deleži starostnih razredov in indeksa staranja za Slovenijo.

leto/ starost
0-14
1869
32,9
1910
34,8
1931
30,5
1953
27,7
1991
20,6
2002
15,3
Vir: Popisi prebivalstva, 2010

15-64
62,1
58,5
62,5
65,0
68,5
70,0

65+
5,0
6,7
7,0
7,3
10,9
14,7

indeks staranja
15,2
19,3
23,0
26,4
53,1
96,3

Po projekciji prebivalstva naj bi se delež starejših v Sloveniji do leta 2060 povečal za 16,1 %
(Preglednica 2). To pomeni povečanje števila starejših prebivalcev s 325.300 v letu 2008 na
589.900 v letu 2060. Delež prebivalcev, starih 80 let ali več, se bo povečal s sedanjih 3,5 %
na 14,1 % v letu 2060, oziroma z 71.200 v letu 2008 na 249.500 v letu 2060 (Prebivalstvo
Slovenije danes in jutri…, 2009).
Preglednica 2: Projekcije prebivalstva do leta 2060 za Slovenijo.

starostna skupina (leta)
leto
skupaj
0-14
15-64
65+
2008
2.022.644
280.865
1.416.458
325.321
2010
2.034.220
281.651
1.414.418
338.151
2020
2.058.003
291.580
1.346.206
420.217
2030
2.022.872
258.508
1.252.831
511.533
2040
1.957.942
235.960
1.152.616
569.366
2050
1.878.003
239.902
1.027.671
610.430
2060
1.768.113
225.755
952.469
589.889
Vir: Prebivalstvo Slovenije danes in jutri…, 2009

80+
71.176
79.622
111.320
135.110
193.333
224.641
249.535

Po letu 1999 je opazno, da se tudi politično zanimanje (po zgledu Evropske Unije) usmerja k
pripravi sistemskih ukrepov za reševanje te problematike. Predvidevamo lahko, da bo
politična moč upokojenske generacije v prihodnjih letih in desetletjih čedalje večja. Tekoči
državni proračun lahko razje z razporejanjem denarja v pokojninski sklad za ohranjanje višine
svojih tekočih pokojnin v škodo vsega drugega, kar se v državi napaja iz proračuna (Ramovš,
2003; Šircelj, 2009).

2

Stara oseba je po definiciji oseba, starejša od 65 let (Malačič, 2003).
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Naloge pri pripravi prebivalstva na povečan delež starega prebivalstva (Ramovš, 2010):
· razvoj znanosti in strok, ki se ukvarjajo s starostniki;
· samoorganiziranje ljudi v tretjem življenjskem obdobju;
· organiziranje postmoderne socialne mreže za medgeneracijsko sožitje;
· skrb za medsebojno povezanost;
· skrb za informiranost vsega prebivalstva o kakovostni starosti (še posebno starejših);
· ustanavljanje zagovorniških organizacij za stare ljudi;
· oblikovanje pravnih pogojev in gospodarskih razmer;
· priprava primerne zakonodaje in davčnega sistema.

2.1 Znanosti, ki se ukvarjajo s to tematiko
Ker so starostniki in staranje prebivalstva aktualna tema, se vse več strok ukvarja s tem
problemom. Gerontologija je znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh.
Gerontologijo danes bolj ali manj pospešeno razvijajo vse znanosti, ki se posvečajo človeku
in družbi (Ramovš, 2003). Gerontagogika se posveča pripravi za čim kakovostnejše življenje
v starosti; danes postaja tretja vzgojeslovna veja ob pedagogiki in andragogiki. S svojo
metodiko pomaga pri vključevanju tretje generacije v obstoječe socialne mreže, pri njihovi
reintegraciji, zlasti pa pri oblikovanju novih socialnih mrež v skupnosti, da bi omogočale
starejšim ljudem polno osebnostno rast tudi v tretjem obdobju življenja ter njihovo aktivno
vlogo in prispevek v skupnosti (Ramovš, 2003; Mali, 2008).
Socialno delo, kot podveja sociologije, je znanost in stroka, ki raziskuje možnosti za osebno
rast ljudi v medčloveškem sožitju in možnosti za dober razvoj socialnih skupin (Ramovš,
2003). Socialni delavci so odgovorni, da dajejo pobude za izboljšanje zakonodaje in za
ustanavljanje novih služb, ki bi služile starostnikom (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).
Sociologi pojmujejo prostor v smislu medija medosebnih stikov. Terensko delo socialnega
delavca je usmerjeno na posameznika, saj spoznava dileme, frustracije, vsakodnevna rutinska
opravila starostnika, odnose z drugimi ljudmi; želi razumeti poglede in perspektive starostnika
in prepoznavati njihove potrebe (Miloševič Arnold et al., 2009). Sociologija nima razvite
posebne veje, ki bi se ukvarjala s prebivalci na podeželju.
S starejšim prebivalstvom se ukvarja tudi demografija, ki je znanost, ki se ukvarja s študijem
obsega, strukture in porazdelitve prebivalstva v prostoru in v različnih časovnih obdobjih.
Predmet demografije je reprodukcija ali obnavljanje prebivalstva, pri čemer opredelimo
prebivalstvo kot skupnost ljudi, ki v danem obdobju prebiva na nekem območju (Malačič,
2003).
S starostniki se ukvarjajo še naslednje vede (po Ramovš, 2003):
· biologija in medicina (organsko dogajanje v starajočem se človekovem telesu, o
škodljivih in ugodnih vplivih hrane, gibanja, počitka in številnih drugih fizičnih,
kemičnih in bioloških procesih);
· psihologija (duševno dogajanje in vedenje tako na zavestni kot na nezavedni ravni);
· statistika (razmerja v prebivalstvu);
· ekonomija (delovna razmerja in pogoji pri ustvarjanju in porabi sredstev za življenje)
· politologija (socialno-politični sistem);
· pravo (sprejemanje zakonov na področju staranja);
· zgodovina (opis starosti, staranja in odnosov med generacijami v preteklosti);
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·
·

etnologija (običaji in navade Slovencev in drugih ljudstev glede staranja in
medgeneracijskih odnosov, posebej glede odnosa do starih ljudi);
teologija (verska vrednost življenja v luči smrti in življenja po njej).

2.2 Podeželje in starost v različnih družbenogospodarskih razmerah
Proces preoblikovanja klasične statične agrarne družbe v kulturno pokrajino dinamične
moderne družbe se je v Sloveniji odvijal v treh fazah (Preglednica 3). Za agrarno fazo, ki je
trajala do 2. svetovne vojne, veljajo značilnosti klasične agrarne družbe. Podeželje, ki je imelo
predvsem proizvodno funkcijo, je predstavljalo jedro poselitve prebivalstva. Industrijska doba
(do osamosvojitve Slovenije) je z uvedbo mehanizacije prinesla optimalno izkoriščanje
zemlje, posledično opuščanje obdelave manj primernih kmetijskih zemljišč, socialno
preobrazbo kmečkega prebivalstva in spreminjanje zunanje podobe podeželja. V tem obdobju
se je začelo prebivalstvo seliti s podeželja v mesta. V postindustrijski dobi se zaradi prehoda v
kapitalistično gospodarstvo in vstopanja Slovenije v EU začne podeželje spreminjati. Postalo
je preplet elementov klasičnega in sodobnega kmetijstva ter privlačno okolje za bivanje.
Podeželje se sooča z novimi socialnimi, gospodarskimi in razvojnimi procesi. Dandanes se
premalo ukvarja s problemom depopulacije podeželja, staranjem prebivalstva in opuščanjem
obdelovalnih površin na tem območju (Klemenčič, 2006). Potrebno bo sistematično pristopiti
k reševanju teh problemov. Številne empirične raziskave podeželskih območij v Sloveniji so
izpostavile staranje prebivalstva kot enega glavnih problemov podeželja druge polovice 20.
stoletja (Potočnik Slavič, 2010b).
Tako kot podeželje se je bistveno spremenila tudi vloga starostnika v družbi. V agrarni dobi je
bil starostnik zelo spoštovan in obravnavan kot vir znanj in veščin, v industrijski dobi se je na
starostnika začelo gledati kot višek v družbi (začeli so se pojavljati razni negativni stereotipi
pa do danes, ko se ponovno poskuša vključiti starostnika v družbo z raznimi
medgeneracijskimi programi.
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industrija; obrtno-manufakturna
proizvodnja
terciarni sektor; krošnjarstvo,
gostinstvo, prevozništvo
glavni vir informacij, znanj in veščin

večgeneracijska

ubožnice, hiralnice

družinska integracija, starost ni
sistemsko opredeljena

demografsko ravnovesje (prevladuje
mlada generacija)

individualna materialna odvisnost od
srednje generacije

družina

ustanove

vključevanje v
družbo

prebivalstveno
ravnovesje

finančna plat

odnos do
starostnika

industrija; delovno intenzivna proizvodnja

kmetijstvo; samooskrbno

proizvodnosocialne
strukture

individualna materialna samostojnost

demografsko neravnovesje (naraščanje stare
populacije)

uniformno kategorialno vključevanje v sistem
(enotno pokojninsko, invalidsko in
zdravstveno zavarovanje; enotno organizirano
institucionalno varstvo

domovi upokojencev

- izguba veljavnega in družbenega položaja
- izključitev iz družbe
- družbeni tabu, negativni stereotipi
starostnikov
dvogeneracijska

terciarni sektor; šibka razvitost, razvoj turizma

kmetijstvo; tržna in samooskrbna proizvodnja

proizvodna

industrializacija, modernizacija, terciarizacija,
deagrarizacija, depopulacija
proizvodno-bivalna

funkcije

procesi

INDUSTRIJSKA DOBA

Vir: povzeto po Klemenčič, 2006; Potočnik Slavič, 2010b; Ramovš, 2003; Hojnik Zupanc, 1999

DRUŽBA/
STAROSTNIK

PODEŽELJE

AGRARNA/TRADICIONALNA
DOBA

Preglednica 3: Spreminjanje podeželja in vloge starostnika v družbi v različnih družbenogospodarskih razmerah.

individualna materialna samostojnost
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dvogeneracijska družina, enostarševske
družine, istospolne zveze
domovi upokojencev, dnevno varstvo,
medgeneracijski centri, varovana stanovanja
fleksibilno in individualno vključevanje v
sistem (fleksibilno pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarovanje; raznolikost
oblik institucionalnega varstva;
deinstitucionalizacija, prenašanje
funkcionalnih storitev iz ustanove na dom
starega človeka)
zrcalno demografsko ravnovesje (povečano
število stare populacije)

terciarni sektor; razvoj storitvenih in
informacijskih dejavnosti
zavedanje pomembnosti starostnika (poskus
vključevanja starostnikov v družbo)

proizvodna, bivalna, rekreacijska, okoljskovarstvena
kmetijstvo; tržna proizvodnja, ekološka
pridelava, vzdrževanje kulturne krajine
industrija; podjetništvo

suburbanizacija

POSTINDUSTRIJSKA DOBA

2.3 Teoretski pristopi k proučevanju tematike
Zapletenost in prepletenost razvojnih dejavnikov pri preučevanju podeželja otežuje
oblikovanje teoretskega orodja, s katerim bi celovito predstavili podeželsko stvarnost. V
literaturi najdemo več teoretskih konceptov, ki pa osvetljujejo le del podeželske tematike, na
primer gospodarsko, sociološko, kulturno in identitetno. Podeželje je potrebno obravnavati
kot hibridni prostor; to je prostor z nizom zapletenih medsebojnih odnosov družbenih in
naravnih bitnosti.
Pri proučevanju podeželja se je v preteklosti uporabljal socialnogeografski pristop, ki je
poskušal biti celovit in problemski v dojemanju podeželja (v ospredje postavlja procese in
funkcijski pristop). Velikokrat je v uporabi predstrukturalistični pristop, ki se osredotoča na
sestavine struktur (le-te obravnava ločeno). Aktualno pa je tudi obravnavanje podeželja z
aplikativnega vidika (planerskega, okoljskega, turističnega in kmetijskega, Klemenčič, 2006).
V gerontologiji kot znanstveni vedi o staranju in starih je bila pozornost usmerjena na telesno
zdravje (biologizacija gerontologije) in na materialno preskrbljenost starih ljudi
(ekonomizacija gerontologije). Neredko se je pristop omejil na duševnost in doživljajski svet
starega človeka (psihologizacija gerontologije), na družbeno statistično ali na politološko
obravnavo starosti (sociologizacija in politologizacija gerontologije). V zadnjem času prihaja
v ospredje potreba po antropologizaciji gerontologije - to je potreba, da v celokupni znanosti
gledamo na starega človeka v luči sistemske celovitosti vseh razsežnosti (integralna
gerontologija, Ramovš, 2003; Mali, 2008).
Gerontologija uporablja individualiziran pristop pri prepoznavanju posameznikove situacije,
ki omogoča uporabnikom ohranjanje vpliva nad odločitvami v vsakdanjem življenju. V
socialnem delu se uporablja tudi metoda poslušanja in pogovarjanja s starostniki in zbiranje
življenjskih zgodb. Specializirani so tudi za medicinsko-diagnostični pristop (Zaviršek, Zorn,
Videmšek, 2002).
V Preglednici 4 so prikazani različni teoretski pristopi v sociologiji in geografiji skozi
pretekla leta. Danes se poskuša na problem gledati sistematsko in funkcionalno.
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smeri raziskovanj
metode proučevanja

metode proučevanja

smeri raziskovanj
deskriptivna teorija
Vir: povzeto po Klemenčič, 2006; Ramovš, 2003; Hojnik Zupanc, 1999

DRUŽBA/
STAROSTNIK

PODEŽELJE

NEKOČ
zbiranje faktografskega gradiva, odkrivanje
zakonitosti o vzrokih in učinkih, prostorski
vidik, kvantitativna analiza
deskriptivna teorija, geografski determinizem
nerazvitost stroke, opisovanje, deskriptivna
metoda, vzorčno- razvojno raziskovanje

Preglednica 4: Teoretski pristopi pri preučevanju podeželja in starostnika skozi zgodovino.
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sistemska teorija, prostorsko- funkcijska teorija
celostno, holistični pristop, ekološki pristop,
individualiziran pristop, medicinskodiagnostični pristop
sistemska teorija

DANES
aplikativni in sistemski pristop

Zakon o dolgotrajni oskrbi starejših prebivalcev bo doprinesel k večji deinstitucionalizaciji
in prenosu dela socialne oskrbe v domače okolje (Potočnik Slavič, 2010b).
Deinstitucionalizacija je eden od procesov približevanja sistema oskrbe posamezniku. Gre za
proces krepitve moči civilne družbe in vplivanja posameznikov neposredno na sistem ali
preko pripadnosti različnim samoorganiziranim skupinam. V industrijski dobi opazimo toge
ustanove, medtem ko se v postmodernem obdobju vedno bolj uveljavlja recipročni odnos med
institucijami, posameznikom in/ali skupinami civilne družbe (Hojnik Zupanc, 1999).
Proces deinstitucionalizacije se kaže kot (Hojnik Zupanc, 1999):
1. Odpiranje institucij v več oblikah: sprostitev notranjih omejitev stanovalcev in iskanje
novih možnosti individualizacije v mejah, ki jih narava institucije še dopušča, razvoj
zunanjih dejavnosti (izvajanje socialnih storitev na domu).
2. Alokacija socialno-zdravstvenih storitev v bivalno okolje (decentralizacija) je proces
od vertikalne, hierarhične integracije k horizontalni, mrežni integraciji v bivalnem
okolju. Storitve so dostopne posameznikom na domu: sistem organiziranih socialnih
in zdravstvenih storitev v lokalnem okolju, različne oblike samopomoči in sosedske
pomoči. Zelo pomembno vlogo v zadnjem času imajo storitve na daljavo, kjer
telekomunikacijska tehnologija omogoča posamezniku, da ima dostop do storitev, ki
so prostorsko oddaljene (urejanje bančnih zadev, nakupovanje, zdravstvene storitve,
redni stiki s sorodniki, ki živijo v oddaljenih krajih). Telekomunikacije so pomembne
posebno pri vzdrževanju razvejane socialne mreže, kar še posebej velja za sorodstvene
in prijateljske vezi.
3. Nastajanje samoorganizacijskih skupin civilne pomoči (deprofesionalizacija), ki ga
tudi imenujemo »postmodernizem« v socialni politiki.

2.4 Podeželje Slovenske Istre
2.4.1 Kulturna pokrajina Slovenske Istre
Slovensko Istro bi lahko omejili na kraški rob na vzhodu, do hrvaške meje nad dolino
Dragonje na jugu in Jadranskega morja na zahodu. Severna meja območja poteka po državni
meji z Italijo. Območje Koprskega Primorja zavzema 326 km², povprečna nadmorska višina
znaša okoli 180 m, med višinskimi pasovi prevladuje razred 0-99 m, najvišji predeli pa segajo
do 500 m nadmorske višine. Povprečni naklon je 11°. Relief tega območja predstavljajo griči
z vmesnimi dolinami ter ravnice rek in potokov. V preteklosti so ljudje poselili slemena
gričev, saj so bili tam za preživetje najboljši pogoji (največ sončnega obsevanja, strateška
lega na slemenu; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Kamnina tega območja je fliš, ki ga
sestavljajo predvsem laporji in peščenjaki. Le-ti so slabo odporni proti vodni eroziji, zato je
po poletnih neurjih erozija lahko zelo močna. Prav zaradi erozije se ljudje niso poseljevali po
pobočjih in vznožjih gričevij. Obdelovalne površine na pobočjih so »zavarovali« z grajenjem
kulturnih teras, ki so bile urejene že od antičnega časa. Terasiranje je kmetovalcem
omogočilo intenzivno obdelavo zemljišč kljub visokim naklonom, povečalo je površino
pobočij in debelino prsti ter zavrlo erozijske procese (Drobnjak, 1990).
Območje je bilo naseljeno že v antiki, kar lahko pripišemo tudi ugodnemu podnebju. To
območje spada v obmediteransko podnebje, ki se od pravega mediteranskega podnebja
razlikuje po nižjih temperaturah, viških padavin (v mediteranskem podnebju se višek pojavlja
pozimi, medtem ko v submediteranskem jeseni), manjši osončenosti, listopadnem rastju idr.
Značilna je izrazita vetrovnost. Prilagoditev na močne vetrove se odraža v gradnji hiš v
naseljih, ki stojijo tesno druga ob drugi. Povprečna letna temperatura znaša 13,6 °C. Letno
pade okoli 1000 mm padavin, največ novembra. Pogoste so poletne suše. Visoko število
sončnih ur (2219 letno) in drugi klimatski pogoji omogočajo uspevanje številnih rastlinskih
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vrst toplejših krajev, med katerimi sta najpomembnejši vinska trta in oljka (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999; Razvojni program podeželja…, 2005).
Najpomembnejši vodotoki v MOK so Dragonja, Rižana in Badaševica. Vzhodni del občine
zaradi kraškega površja nima površinskih vodotokov. V času poletnih nižkov se pojavljajo
nizki pretoki, ki pomenijo večjo občutljivost za različne obremenitve. Ker na slemenih gričev
ni rečne mreže, je nekoč vsaka vas imela svoj puč (izdolbina z vodo), kjer so ljudje napajali
živino, gospodinje so prale obleke, vodo so uporabili za namakanje obdelovalnih površin po
slemenih. Pogoste poplave v dolinah rek Dragonje, Rokave in Rižane so en izmed razlogov,
zakaj se ljudje niso naseljevali ob vodotokih (Poročilo o stanju okolja…, 2009).
V 14. stoletju se je povečevalo kmečko prebivalstvo in prišlo je do velike degradacije rastišč.
Večji obseg pogozdovanj se je v Istri izvedel v času med obema vojnama zaradi sanacije
obsežnih erozijskih žarišč. Po odprtju večjih tovarn (Tomos, Iplas, Intereuropa idr.) leta 1953
se je pričelo intenzivnejše zapuščanje podeželja, večjih kmetijskih površin, zlasti pašnikov,
kar je bil vzrok za začetek zaraščanja velikih površin na podeželju (Poročilo o stanju
okolja…, 2009).
2.4.2 Družbenogeografski razvoj Slovenske Istre
Politični in zgodovinski razvoj pokrajine je bil zelo buren. Kot oblastniki območja so si sledili
Histri, Rimljani, Ostrogoti, Bizantinci in Franki. Pomembni sta bili pripadnost Beneški
Republiki od 13. st. do leta 1797 ter habsburška nadoblast od konca Ilirskih provinc do leta
1918. Po dobrih dveh desetletjih fašistične ureditve takratne Republike Italije je bilo v
severnem delu Istre, ki mu je pripadalo tudi celotno območje Koprskih Brd, oblikovano
Svobodno tržaško ozemlje, katerega cona B je leta 1954 pripadla takratni Jugoslaviji oz. SR
Sloveniji in SR Hrvaški. Posledično se je sprožil velik emigrantski val prebivalstva v Italijo
zaradi različnih gospodarskih in tudi političnih razlogov.
Celotno območje Slovenske Istre je ves čas pred 1954 v gospodarskem smislu gravitiralo na
Trst. Klimatsko in reliefno ugodnejši predeli, ki so tudi bližje mestu, so zanj pridelovali
predvsem vrtnine in mleko. Nekoliko bolj oddaljeno, hladnejše in višje jugovzhodno območje
Koprskega pa je dobavljajo Trstu le seno in drva (Titl, 1965, Požeš, 1991). S postavitvijo
državne meje leta 1954 ter načrtnim razvojem industrije in drugih gospodarskih dejavnosti v
obalnih mestih so se razvojni dejavniki na podeželju bistveno spremenili. Zamrle so tudi
tradicionalne dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kot npr. pekarstvo, mlinarstvo, prodaja jajc
in mleka ter drugih pridelkov itd. Hiter gospodarski razvoj priobalnega dela obravnavanega
območja v 60. letih 20. stoletja in kasneje je absorbiral vso razpoložljivo delovno silo, ki je
preostala po možnosti optiranja v Italijo sredi petdesetih let. V tem času se je preselilo veliko
ljudi iz drugih predelov Slovenije in Jugoslavije (Požeš, 1991). Takrat je Koper namreč
doživljal svoj industrijski razcvet in je potreboval delovno silo.
Prebivalstvo na območju Slovenske Istre je danes etnično pestro, saj tu živi poleg avtohtonega
italijanskega prebivalstva tudi močna skupina priseljenih iz nekdanjih republik SFRJ 3. Na
obalni ravnici, ki zavzema skoraj tretjino površja obalnega območja, živi skoraj 90 %
prebivalstva z nadpovprečno gostoto poselitve (553 preb/km²).

3

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 je v občini Koper živelo 9346 priseljencev, kar je znašalo 19,7 % celotnega
prebivalstva v občini (Popis 2002, 2010).
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Preglednica 5: Število prebivalstva od 1961 do 2008 za občine Koper, Izolo in Piran.

občine

površina (km²)

površ
ina
(%)

prebivalstvo
1961

prebivalstvo
1971

prebivalstvo
1981

prebivalstvo
2002

prebivalstvo
2008

Koper
311
81 29.228
31.081
41.843
47.539
51.354
Izola
29
8
9939
10.488
12.513
14.549
15.946
Piran
45
11 11.410
12.413
15.235
16.758
17.338
Slovenska
385
100 50.577
53.982
69.591
78.846
84.638
Istra
Vir: Popis prebivalstva 1961, 2010; Popis prebivalstva 1971, 2010; Popis prebivalstva 1981,
2010; Popis prebivalstva 2002, 2010, Prebivalstvo po naseljih 2008, 2010
Preglednica 5 nam nakazuje naraščanje števila prebivalstva v občini Koper, Izola in Piran od
leta 1961, kar je poznano kot pojav litoralizacije oz. proces zgoščanja prebivalstva in
dejavnosti v ozkem obalnem pasu.
Naselja Koprskih Brd delimo na več različnih tipov: stara slikovita romanska naselja, nove
urbanizirane soseske ter podeželska naselja. Pri slednjih ločimo dve obliki. Prva je razširjena
na kmetijskem območju v neposredni bližini mest, kjer naselja niso strnjena, ampak so hiše ali
kmečki domovi razporejeni glede na razdelitev parcel in rabo tal. V gričevju zunaj mestnega
ozemlja pa prevladujejo gručaste vasi in skoraj vsa ležijo na slemenih ali prisojnih pobočjih
(Simič, Pucer, 2001).
2.4.3 Funkcijska opredelitev območja Mestne občine Koper
V začetku se nam zastavlja vprašanje, kaj sploh pomeni podeželje v Slovenski Istri, kje je
meja, ki loči mestni in primestni pas od podeželja.
Avtorji Razvojnega programa podeželja za območje občin Koper, Izola in Piran so na podlagi
socialnih in gospodarskih kriterijev mejo potegnili južno od Sv. Antona- Marezig- PomjanaŠmarij (Karta 1, Razvojni program podeželja…, 2005). Ta opredelitev območij je bila
prevzeta kot podlaga za nadaljnje analize in preučevanja. Avtorji so kot »mesto« opredelili
Koper in njegovo bližnjo okolico (Markovec, Semedela, Olmo, Prisoje, Žusterna) 4.

4

Mesto v celotni občini meri 12.900 m², kar je 4,1 % površine celotne občine. Primestna naselja zavzemajo
86.000 m² (27,7 %), podeželska pa največjo površino in delež v občini, in sicer 212.100 m² (68,2 %).
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Karta 1: Naselja v MOK, razdeljena v različna funkcijska območja

Vir: po Razvojni program podeželja…, 2005
Značilnosti funkcijskih območij
Na podeželju je prisotna problematika opuščanja kmetovanja, zaraščanje pokrajine,
neurejenega lastništva, izseljevanje prebivalstva v gospodarsko razvita mesta, propadanje
naravne in kulturne dediščine, neurejene razmere na infrastrukturnem področju in razdrobljen
fond kmetijskih zemljišč. Poleg vseh omenjenih procesov prihaja tudi do spremembe v
razvoju vasi; propadanje praznih, neizkoriščenih stavb ali celih delov naselij na eni strani in
gradnja novih hiš na robu vasi na drugi. V vasi ostajajo starejša in ekonomsko šibkejša
gospodinjstva, kar pomeni tudi slabšanje socialnih vezi in medsebojnih stikov. Novi deli vasi
z nizko gostoto zazidave uničujejo obdelovalne površine in posegajo v ekološko ravnotežje.
Pozitivne trende na podeželju (predvsem glede socialnega razvoja) opažamo predvsem v
večjih naseljih, ki imajo boljše cestne povezave z mestom Koper (Gračišče, Sočerga; Požeš,
1991; Razvojni program podeželja za območje občin Koper, Izola in Piran, 2005). Zaledje v
koprski občini ostaja še vedno gospodarsko, socialno in demografsko nerazvito v primerjavi s
primestjem in mestom Koper.
Primestno območje je zelo dinamično, saj se je v dobi dvajsetih let zelo spremenilo. Nekoč še
povsem agrarno, ima danes predvsem »bivalno« vlogo. Prostorska preobrazba v sodobnosti se
kaže v rasti naselij. Pojavljajo se nove skupine hiš na ločenih kompleksih med naselji.
Značilen je nov tip stanovanjske hiše, ki so si med seboj podobne v vseh regijah Slovenije in
se ne prilagajajo značilnostim regionalne arhitekture. Prebivalci so večinoma zaposleni v
mestih. Dejavnosti, ki bi zadrževale ljudi doma, skorajda ni. Obdelovanje kmetijskih površin
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je kvečjemu dodatna dejavnost (Požeš, 1991). Razvoj kulturno-turistične ponudbe je na
začetku svojega razvoja, realiziranih je le nekaj posamičnih projektov (npr. vinske ceste).
Slika 1: Model procesov v Slovenski Istri

Na Sliki 1 je prikazano današnje stanje in procesi na območju Slovenske Istre. Območje je, po
socialnih in gospodarskih kriterijih, ki so jih izbrali avtorji Razvojnega programa podeželja za
območje občin Koper, Izola in Piran, razdeljeno na:
· območje urbanizacije, zgostitve prebivalstva in terciarizacije;
· prehodno območje (iz agrarne v suburbano pokrajino) ali primestno območje;
· podeželsko območje.
Na modelu je označeno tudi območje dvojezičnosti, ki obsega ožji obalni pas in primestno
območje ob italijanski meji. Naselja, ki se nahajajo blizu pomembnejših cest in železnic,
imajo praviloma boljše pogoje za razvoj (tudi demografski trendi so v takih naseljih
ugodnejši). Zadnjih dvajset let je na primestnem območju Slovenske Istre prisoten trend
zraščanja naselij. Pred urbanizacijo so bila za to območje značilna razložena naselja in
naselja, sestavljena iz več vasi in zaselkov. Z rastjo teh prvotnih jeder so se zaselki in vasice
začele zraščati v enotna naselja (npr. Sv. Anton- Pridvor- Pobegi- Čežarji- Prade; VanganelGuci; Babiči- Marezige). Prav tako je prišlo do spremembe procesov, kar se tiče tokov ljudi.
Še pred 50 leti so se ljudje iz bolj in manj oddaljenih naselij selili proti mestu, medtem ko se
danes prebivalstvo iz mest seli na primestno območje (višja kakovost življenja). Zmanjšalo
oziroma ustavilo se je tudi odseljevanje iz naselij na podeželju. Tu prihaja do vsakodnevnih
migracij na delo v mesta ob obali (do tega procesa je verjetno prišlo tudi zaradi izboljšanja
infrastrukturnih povezav in opremljenosti na podeželju).
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3 DEMOGRAFSKA ANALIZA MOK
3.1 Primerjava izbranih demografskih kazalcev MOK z demografskimi
kazalci Slovenije
Število prebivalcev v MOK se je skozi zgodovino spreminjalo:
· naraščanje prebivalstva do leta 1931. Leta 1869 je na območju koprske občine
živelo 25.718 ljudi, po letu 1931 pa začne število ljudi
· upadanje prebivalstva po letu 1931. Eden glavnih razlogov je bila gospodarska kriza
Trsta, zaradi česar je prihajalo do izseljevanja predvsem v čezmorske države.
Odseljevanje se je nadaljevalo od obdobja med obema vojnama do obdobja po drugi
svetovni vojni predvsem v Italijo zaradi gospodarskih motivov.
· naraščanje prebivalstva od leta 1961. Zaradi močnega priseljevanja v občino iz
drugih predelov SR Slovenije in SFRJ se je na koprskem število prebivalcev povečalo.
Leta 1961 je štela koprska občina 29.932 prebivalcev, do leta 1971 je število naraslo
na 36.009 prebivalcev, leta 1981 pa so jih registrirali že 42.310 (Titl, 1965; Popis
prebivalstva, 1981, 2010). Prav tako se je pozitivna rast števila prebivalstva
nadaljevala po letu 1990. Po popisu iz leta 2002 je imela občina Koper 47.539
prebivalcev. Konec leta 2008 je imela občina približno 51.300 prebivalcev (približno
25.400 moških in 25.900 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi
občinami uvrstila na 4. mesto (Priloga 1).
Preglednica 6: Primerjava izbranih demografskih kazalcev za občino Koper in Slovenijo, 2009.

Občina Koper
51.915
166,8
106
2,0

število prebivalcev
gostota poselitve
naravni prirast (absolutno)
naravni prirast na 1000
prebivalcev
priseljeni iz tujine na 1000
25,8
prebivalcev
povprečna starost
42,3
indeks staranja
136,3
delež tujcev med prebivalci
6,3
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010

Slovenija
2.042.335
100,7
3106
1,5
14,8
41,3
117,6
3,5

V MOK niso vsi izbrani demografski kazalci iz Preglednice 2 manj ugodni od slovenskega
povprečja. V letu 2009 je bilo v MOK več smrti od rojstev, saj znaša naravni prirast na 1000
prebivalcev 2,0. Indeks staranja nam pove razmerje med številom starega prebivalstva in
številom otrok do 15. leta starosti. Normalno stanje predstavlja indeks z vrednostmi med 33 in
38, kar pomeni, da je starejših prebivalcev za 2/3 manj kot otrok. Ko indeks preseže vrednost
40, pomeni, da je prebivalstvo v procesu staranja (Malačič, 2003). Skoraj v vseh
obravnavanih naseljih na koprskem podeželju je razmerje med starim in mladim
prebivalstvom v prid starega. Povprečna starost občanov je bila 42,3 let in tako višja od
povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3). Med prebivalci te občine je bilo število
najstarejših, tako kot v večini slovenskih občin, večje od števila najmlajših: na 100 oseb,
starih 0-14 let, je prebivalo 136 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila
vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta
je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev MOK dviga v povprečju hitreje
kot v celotni Sloveniji (Slovenske občine v številkah, 2010).
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Slika 2: Starostna piramida za občino Koper in Slovenijo za leto 2008.

Vir: Slovenske občine v številkah, 2010
Za družbe s starejšim prebivalstvom, kakršno je tudi prebivalstvo MOK, je značilna oblika
piramide, ki spominja na žaro. Zaradi manjšega števila rojstev, podaljševanja življenja in
posledično večanja deleža prebivalstva v višjih starostnih kategorijah postajajo vrhovi piramid
vse bolj kopasti. Spodnji deli, ki predstavljajo mlado prebivalstvo, pa se vse bolj ožijo. Zaradi
manjšega števila rodnosti med 1. svetovno vojno in večje umrljivosti zaradi starosti opazimo
ugreznino pri starosti 85 let in več. Ugreznina pri starosti 60- 64 let je posledica večje
umrljivosti med 2. svetovno vojno. Opazimo veliko število prebivalcev, ki so stari med 50 in
60 let; to so otroci »baby booma«5. Število prebivalstva v MOK je dodatno okrepilo tudi
doseljevanje prebivalcev iz držav bivše SFRJ.

3.2 Število prebivalcev
Osrednji, južni in jugovzhodni del MOK, ki obsega krajevne skupnosti Marezige, Šmarje,
Boršt, Gradin, Gračišče in Črni Kal, ter pokriva 70 % površine občine, je v obdobju po 2.
svetovni vojni zajela depopulacija. V obdobju 1984-1981 se je število prebivalcev zmanjšalo
za skoraj polovico. 20 % vseh aktivnih prebivalcev je bilo kmetov, ostali prebivalci so bili
zaposleni predvsem v terciarnih in sekundarnih dejavnostih. Razlogov za odseljevanje
prebivalcev iz notranjosti občine bliže mestom je bilo več (oddaljenost teh območij od
zaposlitvenih in oskrbnih središč, slaba prometna povezanost z mestom, možnosti zaposlitve
v mestu idr.). Obravnavana območja depopulacije ležijo izven izohrone 30 minutne
dostopnosti z javnim prevoznim sredstvom. Po letu 1980 pa so na teh območjih opazne
spremembe v razvoju. Kljub neugodni starostni strukturi število prebivalcev na celotnem
obravnavanem območju stagnira, kar pomeni, da se je izseljevanje ustavilo. Spreminjanje
razvojnih trendov je posledica načrtnega razvoja infrastrukture na podeželju. Gre predvsem za
posodabljanje obstoječih in gradnjo novih cest (Kubed-Varda - povezava s Pridvorom),
oskrbo z vodo prek regionalnega vodovoda (»višinski vodovod«), ohranjanje osnovnih šol v
lokalnih središčih, zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva, kar je prispevalo k
izboljšanju življenjskih razmer na podeželju (Majnolović, 1980; Požeš, 1991).

5

Baby boom je pojav zelo visoke rodnosti v nekem obdobju. Nanaša se na generacije, rojene med letoma 1946
in 1964 (Bizjak, 2002).
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Priloga 2 prikazuje število prebivalcev po krajevnih skupnostih v letih 2001 in 2007. Največ
prebivalcev imajo KS Koper-center (okoli 5500), Olmo-Prisoje, Semedela, Žusterna,
Škocjan, najmanj pa KS Zazid, Rakitovec, Podgorje, Boršt, Gradin. Potrjuje se nam
hipoteza, ki pravi, da se negativni demografski kazalci (v tem primeru število prebivalcev)
povečujejo z oddaljenostjo naselja od mesta in glavnih prometnic. Karta Indeksa gibanja
prebivalcev po krajevnih skupnostih (2001 in 2007) nam prikazuje spreminjanje števila
prebivalcev od leta 2001. Največji upad števila prebivalcev je bil zabeležen v KS Žusterna,
Koper-center (odseljevanje prebivalstva na primestna območja v občini), v Gradinu in
Rakitovcu (odmaknjena naselja s slabimi cestnimi povezavami). Najbolj vitalna območja pa
so osrednja območja v občini Koper, ki vključujejo KS Sveti Anton, Pobegi-Čežarji,
Vanganel, Gračišče in Boršt, z največjim porastom števila prebivalcev.
Iz Karte 2 je razvidno, da se je od leta 1991 pozitiven demografski trend premaknil proti
notranjosti koprske občine6. Največji porast števila prebivalcev od leta 1991 zasledimo v
naseljih, ki se nahajajo blizu mesta Koper, kjer poteka suburbanizacija (primestno območje);
Kampel, Prade, Bošamarin, Manžan. Povečanje števila prebivalcev je moč opaziti v tudi v
nekaterih podeželskih naseljih, ki so do leta 1991 stagnirala ali celo odmirala: Labor, Boršt,
Glem (razlog, zakaj ima KS Boršt visok indeks števila prebivalcev7), Truške, Kozloviči,
Bočaji, Popetre, Rižana, Gabrovica pri Črnem Kalu. Visok indeks imajo tudi naselja iz KS
Gračišče: Marsiči, Dvori, Smokvica, Butari. Odmirajoče vasi so predvsem Olika, Peraji,
Rožar, Galantiči, Tuljaki, Bočaji in Abitanti, kjer se je število prebivalstva najbolj
zmanjšalo.
Kot je navedeno zgoraj, pa se je od leta 1980 marsikje na podeželju izseljevanje ustavilo.
Podatki o številu prebivalcev na podeželju nam kažejo, da se je v 57,4 % naseljih na
podeželju število prebivalstva povečalo, v 7,4 % je prebivalstvo stagniralo in pri 35,2 % je
opazen trend upadanja števila prebivalstva.

6
7

Enak trend beleži tudi Požeševa (1991).
Labor, Boršt in Glem sestavljajo KS Boršt.
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Karta 2: Število prebivalcev in indeks prebivalstva po naseljih v MOK, 2001/2007.
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3.3 Število prebivalcev, starih nad 65 let
Trend dolgotrajnega odseljevanja na koprskem podeželju od 60. let 20. stoletja dalje je vplival
na močno poslabšanje starostne sestave prebivalstva (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Število starega prebivalstva je največje v mestu Koper in bližnji okolici ter se proti hrvaški
meji zmanjšuje (Karta 3), kar je logično, saj je tudi število prebivalcev večje v mestu kot pa
na podeželju. Na sliki deleža starega prebivalstva pa ni izrazito prevladujočega trenda (Karta
4). Trdimo lahko, da imajo vasi pod kraškim robom največji delež starega prebivalstva
(30-60 %). Presenetljiv je podatek, da je med naselji, ki spadajo v prva dva razreda - z manj
kot 10 % starega prebivalstva - velik delež podeželskih naselij (Lukini, Marsiči, Butari,
Zupančiči, Grintovec, Popetre). To je pogojeno z dejstvom, da je število prebivalcev v teh
naseljih majhno in so le-ta večinoma sestavljena iz ene še živeče družine (npr. naselja Lukini,
Marsiči) ali dveh, treh družin. Te družine so bile nekoč večgeneracijske. Ker so starejši umrli,
so tako v naselju ostali le še otroci, vnuki in pravnuki in je to razlog za majhen delež starega
prebivalstva.
Karta 3: Število starega prebivalstva v MOK, 2007.
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Karta 4: Delež starega prebivalstva v MOK, 2007.

Preglednica 7: Število prebivalstva po funkcijskih območjih v MOK, 2007.

MESTO
PRIMESTJE
PODEŽELJE
Vir: MOK, 2010

število prebivalstva
število
delež (%)
24658
48
22055
42,9
4641
9,1

število starejših ljudi (nad 65 let)
število
delež (%)
4430
50,8
3421
39,2
868
10

Kot je razvidno iz Preglednice 7, živi največ prebivalstva v mestu (48 %), najmanj pa na
podeželju (9,1 %). Ker zavzema funkcijska enota mesto najmanjšo površino v celotni občini
(4,1%) in ima največje število prebivalcev, je tudi gostota prebivalstva tu najvišja. Podeželje
zavzema kar 68,2 % površine v občini Koper in tu živi najmanj prebivalcev (redka poselitev).
Delež starega prebivalstva v Mestni občini Koper znaša 17 % vsega prebivalstva: v
mestu 18 %, v primestju 15,5 % na podeželju pa 18,7 %. Prebivalstvo v občini lahko
opredelimo kot staro prebivalstvo 8.

3.4 Indeks staranja prebivalstva
Indeks starosti (tudi indeks staranja) je razmerje med številom prebivalcev, starih 65 let ali
več, in številom otrok, starih 0 -14 let, pomnoženo s 100. Čim nižji je indeks starosti, tem
ugodnejša je starostna sestava prebivalstva. Po podatkih popisa iz leta 1981 je bilo
prebivalstvo izrazito staro v vseh krajevnih skupnostih v občini Koper. Kar 15 % vseh
gospodinjstev je bilo starih (vsi člani starejši od 65 let, Majnolović, 1980; Požeš, 1991).

8

O starem prebivalstvu govorimo, kadar se odstotek starih giblje nad 7 % (Malačič, 2003).
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Karta 5: Indeks staranja prebivalstva po naseljih v MOK, 2007.

* Opomba: naselja Abitanti, Belvedur, Brežec, Brič, Dilici, Karli, Maršiči, Olika, Peraji,
Sokoliči in Galantiči niso prikazani na kartah, ker nimajo stalnega mladega ali starega
prebivalstva.
Tako kot pri sliki deležev starejšega prebivalstva po naseljih se tudi pri indeksu ne pokaže
viden trend razporeditve starega in mladega prebivalstva. Spet izstopajo naselja pod kraškim
robom, ki imajo zelo velik delež starega in majhen delež mladega prebivalstva. V skupino
naselij s starim prebivalstvom spadajo še Zabavlje, Trebeše, Gradin, Stepani, KoromačiBoškini.

3.5 Povprečna starost
Koprska občina je tudi pri kazalcu povprečne starosti prebivalstva nad slovenskim
povprečjem, saj spada med občine, ki imajo najvišjo vrednost v državi. Ne glede na
pomanjkanje podatkov, lahko iz Karte 6 razberemo, da imajo naselja, ki dosegajo najvišje
indekse staranja, tudi najvišjo povprečno starost (Podgorje, Črnotiče, Loka, Trebeše).
Zelo visoko povprečno starost imajo tudi naselja Boršt, Predloka, Trebeše, Pregara, Trsek,
Rakitovec, Bezovica in Rižana.
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Karta 6: Povprečna starost prebivalcev po naseljih v MOK, 2002.

Hipotezo, ki pravi, da se negativni demografski kazalci povečujejo z oddaljenostjo naselja od
mesta in glavnih prometnic, lahko delno sprejmemo. Hipoteza drži v primeru kazalca števila
prebivalstva. Pri kazalcih o številu in deležu prebivalstva nad 65 let, indeksu staranja ter
povprečni starosti ni moč zaznati prevladujočega trenda. Stanje glede izbranih demografskih
kazalcev je najbolj zaskrbljujoče za naselja pod kraškim robom: Črnotiče, Gabrovica pri
Črnem Kalu, Loka, Praproče, Podgorje in Brežec pri Podgorju.

4 VARSTVO IN SKRB ZA STAREJŠE
Pri oskrbi in negi starih ljudi je treba najti ravnotežje med družino, novimi socialnimi
programi za starejše ljudi ter nastanitvijo v ustrezni oskrbni ustanovi. V okviru EU se naglo
uveljavljajo programi za oskrbo starih ljudi, ki so vezni člen med družino in institucionalnim
varstvom (npr. dnevno varstvo, oskrbovana stanovanja, socialna oskrba in nega na domu,
začasno varstvo za oddih svojcev ter medgeneracijsko prostovoljstvo). Gre za sodobne
programe vzpostavljanja novega ravnotežja med odgovornostjo posameznika, njegove
družine, države in civilne družbe na področju skrbi za kakovostno staranje in solidarno sožitje
med generacijami (Strategija varstva starejših…, 2010).
V Sloveniji še nimamo urejenega sistema dolgotrajne oskrbe starejših, kronično bolnih,
invalidnih in oslabelih oseb. Različne storitve in prejemki se zagotavljajo v okviru obstoječih
sistemov socialne zaščite (zdravstvo, socialno varstvo, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje; Strategija varstva starejših…, 2010).
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Mrežo socialnega varstva sestavljajo (Mesec, 2003):
1. javni sektor (centri za socialno delo, domovi starejših občanov, centri za pomoč na domu,
nosilci drugih javnih storitev v bivalnem okolju - stanovanjske oblike);
2. zasebni sektor;
3. nevladne in prostovoljske organizacije (društva upokojencev, skupine starih ljudi za
samopomoč);
4. neformalni ali primarni sektor (družina, sorodstvo, soseska, prijatelji idr.).

4.1 Temeljni dokumenti, financiranje in politika odnosa do starejšega
prebivalstva
Celotno poglavje 4.1 je povzeto po Strategiji varstva starejših do 2010. Strategija je odziv
Republike Slovenije na staranje prebivalstva in na evropske zahteve po skrbi za novo
solidarnost med generacijami. Osnovni namen strategije je uskladiti in povezati delo
pristojnih vladnih resorjev z gospodarstvom in civilnim (tretjim) sektorjem, da se povečata
solidarnost in kakovost medčloveškega sožitja med tretjo, srednjo in mlado generacijo ter da
se zagotovita kakovostno staranje in oskrba naglo rastočega deleža tretje generacije.
Prvi del Strategije pojasnjuje izhodišča strategije. Formalna izhodišča strategije so relevantni
evropski in drugi mednarodni ter domači dokumenti, ki jih je RS sprejela v zadnjih letih.
Drugi del strategije določa njene globalne cilje v trajnostnem razvoju človeških virov in skrbi
za vse tri generacije državljanov Slovenije v razmerah starajoče se družbe.
Prednostna področja posebne skrbi so:
· skrb za ustvarjanje razmer za aktivno vključevanje tretje generacije v proces dela in
zaposlovanja,
· skrb za socialno primerne in finančno vzdržne pokojnine,
· skrb za preventivno krepitev zdravja starih ljudi, za njihovo zdravljenje in za
stabilnost sistema zdravstvenega zavarovanja,
· uvedba zavarovanja za dolgotrajno oskrbo,
· skrb za vzgojo in izobraževanje mlade in srednje generacije za kakovostno sožitje s
starimi ljudmi in za primerno vseživljenjsko učenje ter izobraževanje za starejše,
· usmeritev raziskovanja in znanosti na področje staranja, starosti in sožitja med
generacijami,
· usmerjanje prostorskega planiranja za tako stanovanjsko in javno ureditev, ki bo
primerna za življenje in delo starih ljudi,
· razvoj sodobnih komunikacijskih sredstev po meri starih ljudi in njihovo udeležbo pri
vsakdanji rabi teh sredstev,
· tak razvoj prometa, ki bo omogočal gibljivost in udeležbo starih ljudi,
· skrb za učinkovito zaščito starih ljudi pred nasiljem in zlorabami.
Strategija si zastavlja za cilj zagotovitev socialne oskrbe na domu za vsaj 10.000 oseb, starih
65 let ali več, kar je 3 % oseb v tej starostni skupini. Med globalnimi cilji strategije varstva
starejših pa so tudi zahteva po zagotavljanju enakomernega dostopa do kakovostnih
socialnih storitev ter odgovornost posameznika, njegove družine, lokalne skupnosti in države
za kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji.
Glavno finančno breme za program pomoči na domu naj bi nosila občina, ki je po zakonu
dolžna zagotavljati 50 % stroškov storitev. Ceno storitev za uporabnika dodatno zmanjšuje
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država s subvencijo, ki je del politike aktivnega zaposlovanja – država deloma pokriva stroške
delovne sile, ki izvaja storitve. Nekateri uporabniki so deležni še dodatnih oprostitev pri
plačilu storitev.
Vlada RS je septembra 2010 sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja.
Sprejeti dokument predstavlja informacijo o ukrepih s področja aktivnega staranja in je
nadgradnja Strategije varstva starejših do leta. Temeljni namen in cilj ukrepov sta dvig
povprečne stopnje zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let ter približevanje
cilju strategije Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast
(Računovodja.com, 2010).
4.1.1 Subvencije s strani MOK
Storitve in bivanje v različnih ustanovah za starejše se delno financirajo iz davkov
(zagotavljajo se v državnem in občinskem proračunu), delno pa iz prispevkov za socialno
zavarovanje (zagotavljajo se v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja ter obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Socialnovarstvene storitve so krite iz javnih
virov le v primeru nezmožnosti lastnega plačila, sicer pa jih plačujejo uporabniki oziroma
njihovi svojci (Strategija varstva starejših…, 2010). Leta 2007 je bilo iz občinskega proračuna
za socialno varstvo starejših namenjenih 1.064.805 €, kar je znašalo 52 % glede na vsa
sredstva za socialno varnost v MOK (Sopič, 2009). MOK sofinancira razvoz kosil na dom,
institucionalno varstvo starejših oseb iz občine Koper (Obalni dom upokojencev Koper, Dom
upokojencev Lucija, Center za starejše občane Lucija, Dom upokojencev Podbrdo, Dom
upokojencev Idrija, Dom upokojencev Gradišče, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Dom
starejših Laško, Dom starejših Idila d.o.o., Talita kum zavod) in Center aktivnosti za starejše
občane Koper. Poleg tega se iz občinskega proračuna financira javna služba pomoči na domu
(CSD Koper - Mali princ). Velik delež sredstev, namenjenih za starejše občane, nam dokazuje
zavedanje občine o problematiki varstva starostnikov in zadovoljevanju njihovih potreb.
Največ denarne pomoči nameni občina starostnikom iz mestnega okolja (53,6 %), najmanj pa
tistim s podeželja (13,6 %, Priloga 3, 4). Delež subvencij za kosilo na dom od vseh subvencij
znaša 32,6 %. Mesečno je leta 2010 občina Koper sofinancirala razvoz kosil 70 občanom
(48,6 % v mestu, 37,1 % v primestju in 14,3 % na podeželju). Ne glede na to, da podeljuje
občina najmanj subvencij v podeželsko okolje, so tam subvencije najvišje (naselja Dvori,
Trsek, Puče, Krnica, Gabrovica pri Črnem Kalu, Osp, Priloga 5).
Za občane, nastanjene v različnih domovih starejših občanov, občina prispeva kar 67,4 %
sredstev, namenjenih starejšim občanom (ni v skladu s Strategijo varstva starejših, ki pravi, da
je naloga občine finančno podpiranje in ohranjanje starostnika v domačem okolju). Tako kot
pri razvozu kosil opazimo tudi pri subvencioniranju bivanja starostnika v domovih
upokojencev največji delež pomoči v mestnem okolju (izjema so subvencije za druge domove
upokojencev po Sloveniji, kjer je največ pomoči namenjeno starostnikom iz primestja, Priloga
6).
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5 POTREBE STAROSTNIKOV PO DODATNI POMOČI V
MOK
5.1 Potrebe po zdravstveno-socialnih storitvah anketirancev v MOK
Potrebe in osveščenost o različnih vrstah oskrbe v občini smo preverili na terenu z metodo
anketiranja. Namen ankete (Priloga 7) je bil pridobitev informacij, kako je starejše
prebivalstvo seznanjeno z različnimi vrstami oskrbe, ali je dodatna pomoč potrebna in če bi si
jo, glede na sredstva, lahko privoščili. Predvsem nas je zanimalo, če obstajajo razlike med
odgovori anketirancev, ki živijo v mestu, primestju in na podeželju. Anketa se je v praksi
običajno razvila v intervju, saj so bili anketiranci izprašani tudi za predloge, kako izboljšati
sistem oskrbe, kaj pričakujejo od različnih izvajalcev dodatne pomoči idr. Anketirane so bile
le osebe, starejše od 65 let. Pri izbiri anketirancev v občini Koper se je upoštevalo načelo
razpršenosti. Skupaj je bilo izvedenih 47 anket: v mestu Koper (za mesto sem upoštevala še
bližnjo okolico, tj. Semedelo, Markovec, Olmo, Prisoje, Žusterno) 9 anket, v primestju 18, na
podeželju pa 20 anket (Karta 7). Anketiranih je bilo 30 žensk in 17 moških. Ankete so bile
izvedene poleti 2010, predvsem v jutranjih urah. Ker se je »trkanje na vrata« neznancem
izkazalo za napačno metodo, saj so starejši ljudje, predvsem na podeželju, odklonili izvajanje
anket, sem se pri vsakem anketirancu prej najavila.
Karta 7: Naselja v MOK, kjer je bilo izvedeno anketiranje.

Nekateri anketiranci so želeli ostati anonimni. Najstarejši anketiranec je bil rojen leta 1921,
najmlajši pa leta 1950. Anketiranih je bilo 24 ljudi, ki so bili še poročeni, 1 samski in 22
ovdovelih. Največ anketirancev (20) je bilo v času aktivne dobe zaposlenih v javnem
podjetju/ustanovi, najmanj pa v zasebnih podjetjih in ustanovah (4). Od vseh anketirancev, ki
so odgovorili, da so bili celo življenje kmetje (15), jih je največ živelo na podeželju (10),
drugi pa v primestju. Največ anketirancev je v svojem kraju živelo od rojstva (26), 13 se jih je
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v sedanji kraj bivanja priselilo iz drugih občin v Sloveniji, 6 je pred preselitvijo živelo v
sosednjem vasi/naselju, dva pa sta se priselila iz druge države (Hrvaška). Iz drugih slovenskih
občin (Nova Gorica, Ljubljana, Maribor, Sežana, Hrpelje-Kozina, Slovenska Bistrica,
Senovo, Trbovlje) se je 6 anketirancev priselilo v mesto, 6 v primestje in le 1 na podeželje.
Največ ljudi s podeželja je živelo v istem naselju od rojstva (15 od 26). Vseh 47 anketirancev
je z življenjem v kraju zadovoljnih.
Najpogostejši odgovori na vprašanje, kaj najbolj pogrešajo v naselju in kaj jim je najbolj všeč,
so bili različni pri anketirancih z različnih območij. Anketiranci s podeželja so navajali
navezanost na domači kraj. To je tudi eden izmed argumentov, zakaj je potrebno spodbujati
pomoč na domu ali druge storitve v domačem kraju, saj predvsem ljudje s podeželja ne želijo
zapuščati svojega naselja. Nekateri anketiranci s podeželja so tudi izpostavili pomanjkanje
mladega prebivalstva v naselju. Želeli bi si novih, mladih ljudi v kraju, ki bi dogajanje v
naselju popestrili. Po drugi strani pa se nekateri bojijo priseljevanja novih ljudi, saj imajo z
nekaterimi priseljenci v naselju težave. Izpostavili so doseljence, ki so se priselili iz bivših
držav Jugoslavije, ki ne spoštujejo istrske arhitekture, tradicij in načina življenja. Največ
anketirancev s podeželja pogreša trgovino, zaradi česa so odvisni predvsem od otrok. Vsi
so bili zelo navdušeni ob predlogu, da bi lahko občina uvedla potujoče trgovine (v nekaterih
krajih so to že izvajali, vendar se ni obneslo zaradi previsokih cen artiklov). Ne glede na vse
pomanjkljivosti v naselju so anketiranci zelo zadovoljni z življenjem na podeželju. Všeč jim
je predvsem narava, mir, svež zrak, domačnost, navezanost na zemljo itd.
Pri anketirancih s primestja sem dobila večjo pestrost odgovorov na to, kaj v naselju
pogrešajo in kaj jim je najbolj všeč; nekateri se med seboj veliko družijo (predvsem v
naseljih, kjer imajo aktivno in dejavno društvo upokojencev - na primer v Hrvatinih in
Škofijah), drugim pa družbe primanjkuje. Veliko anketirancev si želi boljših avtobusnih
povezav, kar bi jim olajšalo dostop do mesta, kjer bi sami lahko opravili nakupe, se
udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali dejavnosti v Centru dnevnih aktivnosti za starejše
občane itd. To bi jim dalo občutek samostojnosti in neodvisnosti. Tako so večinoma
primorani ostati v lastnem naselju, kjer pogrešajo dogajanje in nekatere storitve (izpostavili
so gledališče, banko, lekarno, pošto itd.).
Anketiranci iz mesta so zadovoljni z življenjem v mestu, saj pravijo, da »imajo vse na
dosegu roke«. Nekateri pogrešajo večjo izbiro trgovin in slaščičarne.
Analiza ankete je pokazala, da največ dodatne pomoči potrebujejo anketiranci s podeželja,
najbolj samostojni pa so anketiranci iz primestja, saj jih je kar 14 menilo, da pri vsakdanjih
opravilih ne potrebujejo dodatne pomoči. Polovica anketirancev iz mesta bi dodatno pomoč
potrebovala, polovica pa meni, da so še vedno samostojni. Iz odgovorov anketirancev bi lahko
posplošili, da so starostniki na podeželju najbolj odvisni od druge pomoči, starostniki iz
primestja pa najbolj samostojni.
Rezultati ankete so pokazali, da so anketiranci najbolj samostojni pri osebni negi in kuhanju.
Največ težav jim povzroča nakupovanje in čiščenje stanovanja. Pri tem vprašanju se je
pokazala korelacija med potrebo po dodatni pomoči in zakonskim stanom. Ljudje, ki so
poročeni, večinoma ne potrebujejo dodatne pomoči, saj si partnerja med seboj pomagata.
Največ dodatne pomoči pa potrebujejo ovdovele osebe (predvsem vdovci), ki živijo sami
doma.
Pri vprašanju, če bi za pomoč lahko plačali, se nam potrdi dejstvo, da so ljudje na podeželju
večinoma v večji finančni stiski kot v primestju in v mestu, saj si kar 12 anketirancev s
podeželja ne bi moglo privoščiti dodatne pomoči. Na vasi je sistem medsebojne pomoči
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bolj razvit (vsaj nekoč je bilo tako), zato se mogoče tudi podeželanom zdi tuje, da bi za
pomoč morali plačevati. Vsi anketiranci iz mesta bi si pomoč lahko delno ali v celoti plačali.
Preglednica 8: Finančna moč anketirancev z različnih območij v MOK.
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Anketiranci na podeželju so skeptični in nezaupljivi glede prejemanja brezplačne pomoči
(prostovoljci), medtem ko bi bili anketiranci iz mesta in primestja te pomoči zelo veseli.
Ljudje s podeželja želijo biti bolj samostojni in tudi če potrebujejo dodatno pomoč, jo
zavračajo. Tudi če bi bila pomoč brezplačna, pravijo, da pomoči ne bi sprejeli, saj bi jih lahko
prostovoljci oropali, grdo ravnali z njimi, izkoriščali idr.
Le 8 anketirancev že prejema dodatno pomoč. Sedemnajst anketirancev s podeželja, ki
pomoči ne prejema, je izpostavilo, da tudi v primeru, da bi pomoč potrebovali, le-te ne bi
sprejeli (razlogi so različni: finančna stiska, nezaupanje, samozadostnost), s čimer se nam
potrjuje drugi del hipoteze, ki pravi, da imajo starostniki na podeželju odklonilen odnos do
storitev. Anketiranci, ki so pomoči deležni, uporabljajo: pomoč na domu (CSD Koper),
dodatek za tujo nego, patronažno službo in denarno pomoč CSD Koper. Anketiranci, ki so
prejemali dodatno pomoč, so s pomočjo zelo zadovoljni. Nekateri so se pritoževali le nad
trajanjem oskrbe, saj menijo, da bi si socialne delavke/zdravnice lahko vzele več časa za
posameznika.
Preglednica 9: Prejemanje dodatne pomoči v MOK.
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Storitve, ki bi jih anketiranci največ uporabljali, če bi dodatno pomoč rabili, bi bile: dostava
hrane na dom (korelacija z osebami, ki živijo same v gospodinjstvu), pomoč na domu,
patronažna služba in zdravstvena oskrba na domu. Anketiranci, predvsem s podeželja, so
izpostavili, da bi raje prejemali katerokoli od navedenih pomoči, le da jih svojci ne bi
namestili v dom upokojencev. Veliko anketirancev je zaradi nemobilnosti odgovorilo, da bi
potrebovali pomoč pri nakupovanju ali dostavo hrane na dom. Anketiranci, ki so izpostavili to
obliko pomoči, so večinoma prihajali iz bolj oddaljenih naselij. Sami ne morejo nakupovati
hrane (trgovin v veliki večini oddaljenih krajev ni, anketiranci so nemobilni) in jim pri tem
večinoma pomagajo otroci (ali jim kar sami dostavljajo hrano ali pa jih peljejo na lokacijo,
kjer sami opravijo nakupe). Knjižnico in frizerja bi potrebovali predvsem anketiranci iz mesta
in primestja, ki so še v zelo dobrem zdravstvenem stanju in o drugih oblikah dodatne pomoči
še ne razmišljajo.
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Z anketo smo želeli raziskati, koliko so različne vrste oskrbe in varovanja prepoznavne.
Spraševali smo o nekaterih storitvah, ki v MOK že obstajajo (Rdeča tipka, Mali princ, Center
za starejše občane) in drugih, ki bi bile primerne za uveljavitev na podeželju in jih MOK še ne
izvaja (varovana stanovanja in skupinska stanovanja). Predvidevalo se je, da bodo anketiranci
za storitve, ki so v MOK že uveljavljene, vsaj slišali, primeri iz tujine pa bi jim bili neznani.
Vendar to v celoti ni držalo. Največ anketirancev je že slišalo za Center za starejše občane.
Več anketirancev je že slišalo za Rdečo tipko kot pa za Malega princa. Vzrok temu gre iskati
predvsem v imenu storitev, saj se ta vrsta storitve (Rdeča tipka) enako imenuje tudi v Italiji,
kjer je zelo razširjena in precej reklamirana v medijih. Zaradi enakega razloga (v Italiji je to
že v praksi) je več anketirancem bolj znano varovano stanovanje kot pa skupinsko stanovanje.
Graf 1: Seznanjenost podeželskih anketirancev s storitvami v MOK.
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Graf 2: Seznanjenost primestnih anketirancev s storitvami v MOK.
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Graf 3: Seznanjenost mestnih anketirancev s storitvami v MOK.
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Pri vprašanju o seznanjenosti z različnimi vrstami storitev in varovanj so bili mnogo bolj
osveščeni anketiranci iz mesta. Le en anketiranec ni slišal za Malega princa, trije za
varovana stanovanja in pet za skupinska stanovanja. Prav vsi so že slišali za Rdečo tipko in
Center za starejše občane (veliko anketirancev se tudi udeležuje aktivnosti v centru). Iz
pogovora sem izvedela, da so za storitve in varovanja slišali iz medijev in zgibank, ki so jih
našli v ambulantah, bolnicah in v Centru dnevnih aktivnosti Koper. Potrjuje se hipoteza, da so
starostniki na podeželju slabše seznanjeni z možnostmi oskrbe kot njihovi vrstniki iz mesta in
primestja. Še največ anketirancev je že slišalo za Center za starejše občane. Veliko
anketirancev je odgovorilo, da so že slišali za določene storitve in vrsto varovanja. Opazili
smo, da so anketiranci s podeželja površno informirani o različnih oblikah storitev v MOK.
Zaradi nelagodja, ker dejansko niso poznali nobene vrste storitve, so na določena vprašanja
odgovarjali pritrdilno.
Ne glede na to, da je tradicionalna večgeneracijska družina bolj redkost kot pravilo tudi na
koprskem podeželju, in da otroci ne prevzemajo več oskrbe staršev, se le-ti še vedno obračajo
po pomoč prav na otroke. Velika večina anketiranih z vseh treh območij bi se ob težavah z
zdravjem najprej obrnila na otroke9. Anketiranci se zavedajo, da otroci nimajo časa za
nudenje pomoči, vendar so otroci mlajši in bolj osveščeni. Tako bi jim lahko vsaj svetovali in
pomagali priti do najboljše rešitve. Tudi pri tem vprašanju je opazna razlika v načinu
razmišljanja med anketiranci s podeželja in ostalimi. Na podeželju pričakujejo, da jim bodo
otroci pomagali pri oskrbi, v mestu in primestju pa bi se na otroke obrnili zgolj za
svetovanje. Anketiranca iz primestja in podeželja sta odgovorila, da bi se za pomoč obrnila
na sosede, saj otroci živijo v drugih slovenskih občinah ali celo v tujini. Kar trije anketiranci
iz primestja bi se zaradi enakega razloga najprej obrnili na Center za socialno delo. Pravijo, da
otrok ne želijo obremenjevati s svojimi težavami. Najraje bi si sami poiskali najboljšo rešitev,
ki bi jim ogovarjala. Iz mestnega okolja bi si dva anketiranca poiskala pomoč na Centru za
socialno delo, en pa na MOK.
Graf 4: Iskanje pomoči anketirancev v primeru zdravstvenih težav v MOK.

Vir: Ankete, 2010
9

Tudi po raziskavah Nagodejeve, Dremljeve, Hlebčeve (2006) se starostniki, ki zbolijo, obračajo na člane ožje
družine (še posebno tisti, ki živijo na podeželju).
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Kar polovica vprašanih iz mesta razmišlja o selitvi v prihodnosti. Zavedajo se, da se jim
lahko zdravstveno stanje v prihodnosti hitro/nepričakovano poslabša, kar bi pomenilo selitev
v ustanovo za starejše. Zanimivo je dejstvo, da anketiranci s podeželja ne razmišljajo o selitvi.
Le eden se o tem trenutno ne bi znal odločiti. Prav vsi so odgovorili, da se iz kraja bivanja ne
bi nikoli preselili. Želijo si umreti doma. Ko sem omenila možnost poslabšanja
zdravstvenega stanja, so mi odgovorili, da bi raje trpeli doma brez pomoči, kot pa da bi se
preselili v dom upokojencev v mestu.
Preglednica 10: Morebitno bivanje starostnikov v institucionalizirani ustanovi v MOK.
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Po pričakovanjih so ljudje iz mestnega okolja odgovarjali, da bi najraje bivali v domu
starejših občanov v mestu, ljudje s podeželja pa bi ostali na podeželju. Preostanek
življenja bi ljudje najraje preživljali v domačem okolju: meščani v mestnem okolju, ljudje s
podeželja pa na podeželju. Noben anketiranec s podeželja si ne bi želel iti v dom upokojencev
v mestu. Največ anketirancev je bilo v primestnem okolju in na podeželju navdušenih nad
skupinskimi stanovanji na podeželju. Zelo jih je navdušilo, da bi bili negovani in bi se hkrati
lahko še družili z vrstniki.
V mestu in primestju bi se kar vsi anketiranci udeleževali dejavnosti v centru za starejše
občane. Anketiranci v primestju so mnenja, da se v njihovem naselju premalo dogaja in se
ljudje med seboj premalo družijo. Vsi iz primestja bi se radi udeleževali aktivnosti v Centru
aktivnosti za starejše občane v Kopru, vendar to velikemu številu starejših ljudi iz bolj
oddaljenih naselij onemogoča omejena mobilnost. Tisti, ki nimajo izpita za avto, pravijo, da
če bi bile avtobusne povezave z mestom boljše, bi se enkrat do dvakrat tedensko družili v
centru. Izgradnja manjših centrov (ali še bolje: preureditev zapuščenih stavb, hiš ali delov
gospodarskih poslopij, krajevnih domov v prostore za druženje) po različnih naseljih v
primestju bi tako rešila problem nemobilnosti starejših oseb. Enajst starejših s podeželja bi se
udeleževalo dejavnosti (navdušeni so bili predvsem nad kartanjem, šivanjem, klekljanjem),
devet anketirancev pa je reklo, da nimajo časa za druženje. Iz odgovorov sodeč bi bilo torej
smiselno odpirati manjše centre v primestnem območju, kjer bi se starejši lahko srečevali
in izobraževali.
Preglednica 11: Udejstvovanje v centru za starejše občane anketirancev v MOK.
Če bi se v bližini vašega naselja odprl center za
starejše občane, bi se udeleževali pri aktivnostih?
območje
mesto

primestje

podeželje

DA

9

18

11

NE

0

0

9

Vir: Ankete, 2010

39

5.2 Potrebe po uporabi zdravstvenih ali socialnih storitev starostnikov v
MOK in podatki o njihovih čakalnih dobah
Čakalna doba je najhitrejši možni termin, ko lahko izvajalec v okviru pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije zavarovani osebi zagotovi zdravstveno ali socialno
storitev. Potrebe po oskrbi starostnikov iz različnih funkcijskih območij v MOK se lahko
razberejo tudi iz podatkov o čakalnih dobah, ki so bile pridobljene od različnih izvajalcev
storitev in ustanov.
Decembra 2009 je bilo v Obalnem domu upokojencev Koper oddanih 76 prošenj za sprejetje
v dom iz naselij v občini Koper (63,3 % od vseh poslanih prošenj), v Dom upokojencev Izola
pa 33 prošenj. Najvišji delež oddanih prošenj za sprejetje v dom prihaja od starostnikov iz
mestnega okolja; potrditev ugotovitev iz ankete, kjer so anketiranci povedali, da razmišljajo o
selitvi v dom upokojencev. Starostniki s podeželja nočejo zapuščati domačega okolja, kar se
odraža v nizkem deležu oddanih prošenj za sprejetje v dom (Priloga 8).
Pridobljeni so bili tudi podatki o čakalni listi za pomoč na domu pri Centru za socialno
varstvo Koper, ampak žal ni bilo moč pridobiti podatka o kraju bivanja čakajočih oseb.
Decembra 2009 je 40 starostnikov oddalo prošnjo za pomoč na domu. Vsi so nujno
potrebovali pomoč, ker je šlo v večini primerov za odpuste bolnikov iz bolnice v takem
stanju, da so potrebovali stalno pomoč (Primožič, 2010).
Na podlagi z anketo pridobljenih podatkov o potrebah starejšega prebivalstva v občini in
podatkov o čakalni listi Obalnega Doma upokojencev in Doma upokojencev Izola je bila
narejena shema potreb po dodatni pomoči v občini Koper (Slika 3), ki prikazuje razlike v
potrebah starostnikov po različnih območjih. Kot izhodiščna točka je bila uporabljena karta,
ki prikazuje število starejših občanov po naseljih na čakalni listi za institucionalno varstvo. Z
anketo je bilo ugotovljeno, da so najmanj samostojni in potrebujejo največ dodatne pomoči
anketiranci s podeželja. Le-ti pa imajo oddanih najmanj prošenj za sprejetje v domove, saj
ne želijo zapuščati doma. Prav zaradi tega so tudi neinformirani glede različnih vrst oskrbe,
ki so jim na razpolago v občini. O dodatni pomoči ne razmišljajo, ker pravijo, da si le-te ne bi
mogli privoščiti (finančna nemoč podeželanov). Ker so starostniki s podeželja najbolj
odvisni od tuje pomoči (iskanje pomoči pri otrocih), bi jim MOK morala približati čim več
storitev, ki jih pogrešajo (trgovina, prostor za druženje idr.). Nekaj anketirancev iz mesta je
odgovorilo, da bi dodatno pomoč potrebovali. V mestnem okolju so bili anketiranci zelo
dobro seznanjeni z različnimi storitvami in bi bili za te storitve pripravljeni v celoti plačati.
Iz karte je vidno veliko število oddanih prošenj iz mestnega okolja. To potrjujejo tudi
anketiranci, ki so dejali, da razmišljajo o svoji prihodnosti in zaradi tega že prej pošljejo
prošnjo za sprejem v dom upokojencev.
Anketiranci iz primestja, kjer je tudi najmanjši delež starostnikov glede na ostalo
prebivalstvo na tem območju, so najbolj samostojni in ne potrebujejo dodatne pomoči. Tudi
anketiranci iz primestja so bili dobro seznanjeni z različnimi vrstami oskrbe v občini, vendar
še vedno ne toliko kot tisti iz mesta (glede zdravstvene nege so še dovolj samostojni, zato jih
različne oblike oskrbe (še) ne zanimajo). V primestnem območju so anketiranci bolj
izpostavili potrebo po druženju in izobraževanju.
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Vir: MOK, 2010; Ankete, 2010

Slika 3: Potrebe po dodatni pomoči starostnikov v občini Koper.
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6 PONUDNIKI STORITEV V MOK
Slika 4 nam prikazuje vse ponudnike in izvajalce varstva starejših v občini Koper, število
starostnikov, ki te storitve uporabljajo, povezovanje med različnimi izvajalci in status
ustanove/organizacije. Različne vrste oskrbe v MOK so razdeljene na formalno mrežo služb
in nevladne organizacije.
Formalno socialno pomoč starim ljudem nudijo v MOK predvsem centri za socialno delo,
zdravstvene ustanove (zdravstveni domovi, zdravstveni dom, patronažna služba) in centri za
pomoč na domu. Pod formalno vejo oskrbe spada tudi zasebno podjetništvo, ki se na področju
varstva starejših še ni tako uveljavilo. Šele v zadnjih letih so se v MOK začela ustanavljati
podjetja, ki pomagajo starostnikom na domu ali jim nudijo varstvo. Nerazvitost je potrebno
delno pripisati slabo nadzorovanemu samozaposlovanju na tem področju (delo na črno),
poglavitna ovira je tudi strah pred znižanjem kakovosti varstva, neizdelan sistem podeljevanja
koncesij; sistem, ki bi zagotavljal ustrezen nadzor in kakovost zasebnih storitev in preprečeval
okoriščanje na račun starih ljudi (Mesec, 2003). Največjo vlogo v občini imata Center za
socialno delo Koper in MOK. Center za socialno delo Koper (CSDK) preko različnih
programov in storitev za starejše ljudi (Vitica, Rdeča tipka, Mali princ), vključuje 804 starejše
ljudi10. Ima povezovalno vlogo med različnimi izvajalci oskrbe starejših občanov v občini (z
namenom sodelovanja različnih izvajalcev je začel delovati program Vitica). Sodelujejo z
Obalnim domom upokojencev Koper, Domom Danica, MOK, Rdečim križem in skupinami
ljudi za samopomoč. Tudi MOK ima zelo pomembno vlogo pri povezovanju različnih
izvajalcev in finančni podpori starostnikov v občini (podpora družinskim pomočnikom,
subvencije za razvoz kosil na dom, subvencije ob odhodu starostnika v institucionalizirano
varstvo, finančna podpora nevladnim organizacijam in društvom). Sodelujejo s Centrom za
socialno delo Koper, domovi starejših občanov, Zdravstvenim domom Koper, Univerzo za
tretje življenjsko obdobje, Rdečim križem, Karitasom, Društvom upokojencev in
Medgeneracijskim društvom Svetilnik. Pod okriljem občine deluje Center dnevnih aktivnosti
za starejše občane Koper (100 % finančna podpora).
Neformalno obliko pomoči nudijo starejšemu človeku predvsem družinski člani, sorodniki,
prijatelji, sosedi in znanci. Pomembna prednost pred formalnimi oblikami pomoči je v tem, da
preprečujejo osamljenost in izolacijo. Pomembno pa je poudariti tudi to, da je lahko vpliv
družine na starejšega človeka tudi negativen. Lahko se zgodi, da družina starejšega človeka
zanemarja, ne skrbi zanj ali pa tudi preveč skrbi zanj v tem smislu, da vse postori sama, se
tako zapira in ne povezuje s širšim okoljem in tako zadržuje starega svojca v družini, ko bi
zanj bilo bolje, če bi poiskali pomoč kakšne institucije (Mesec, 2003). V MOK že vrsto let
delujeta humanitarni organizaciji Rdeči Križ koper in Karitas Koper, ki izvajata tudi programe
za starostnike. Veliko starostnikov se udejstvuje v društvih upokojencev po različnih
krajevnih skupnostih. Manj poznane so skupine ljudi za samopomoč, ki so prisotne v Mestni
občini Koper (Skupina ljudi za samopomoč pri demenci Izola in Medgeneracijsko društvo
Svetilnik). Zelo pomembna, vendar težje merljiva, je družinska pomoč, ki nudi starostniku
socialno, zdravstveno in čustveno oporo.
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Tu niso všteti starostniki iz Obalnega doma upokojencev Koper in Doma Danica, s katerimi tudi sodelujejo.
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Vir: Intervjuji, 2010

Slika 4: Vsi ponudniki storitev za starejše ljudi v MO Koper.
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Najintenzivnejše je povezovanje med javnimi podjetji in službami, kjer ima MOK največjo
vlogo povezovalca med vsemi izvajalci pomoči. Zasebno podjetje Bit Vizija in podjetji s
koncesijo (Dom Danica in Biveal) se niso še v zadostni meri vključili in začeli sodelovati v
celotnem sistemu oskrbe v občini. Do povezovanja prihaja tudi med formalnim sektorjem in
nevladnimi organizacijami in društvi. Ne glede na to, da v občini težijo k medsebojnemu
povezovanju izvajalcev pomoči in rednem sestajanju akterjev, je sistem oskrbe starejših v
občini še vedno zapleten. Dejstvo, da obstoječe storitve in prejemki niso povezani v enovit
sistem in da v praksi tudi ni najboljše koordinacije med službami, ki jih zagotavljajo, otežuje
dostopnost do storitev in zmanjšuje njihovo kakovost.
Shema ponudbe različnih izvajalcev (Slika 5) nam prikazuje vse oblike oskrbe starejših
občanov v MOK in katere funkcije le-te opravljajo glede na zdravstveno in socialno
samostojnost starostnika:
· delno samostojni starostniki. Imajo največjo izbiro storitev (z različnimi
dejavnostmi), saj lahko izbirajo med 11 različnimi izvajalci. Veliko od teh storitev se
izvaja tudi na domu;
· popolnoma samostojni starostniki. Udejstvujejo se lahko v društvih upokojencev, v
CDA Koper in na Univerzi za tretje življenjsko obdobje (zadnji dve se nahajata v
mestnem okolju);
· popolnoma odvisni starostniki. Le-ta je odvisen od drugih ter nima druge izbire kot
institucionalno varstvo, ki se nahaja v mestnem in primestnem okolju, ali pa
družinskega pomočnika.
Obstoječa mreža storitev in ustanov oskrbe starostnika ni funkcionalno razporejena po
območju občine. Glede na to, da so starostniki s podeželja najmanj samostojni in potrebujejo
največ storitev in pomoči, bi morala občina finančno in razvojno poskrbeti tudi za ustrezno
institucionalizirano varstvo v domačem okolju (izbire storitev pomoči na domu je veliko).
Potrebe po druženju in izobraževanju starostnikov iz primestja so delno zadovoljene, saj na
tem območju delujejo le društva upokojencev. Nimajo enakih možnosti kot njihovi sovrstniki
iz mesta, ki se lahko udejstvujejo v CDA Koper in izobražujejo na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje.
Najpogostejši obliki oskrbe, ki se ukvarjata s starostnikom, sta »družabna podpora« in pomoč
na domu. Veliko ponudnikov nudi dejavnosti zdravstvene in socialne pomoči ter
izobraževanja (tu so vštete tudi tiste ustanove in društva, ki organizirajo razna predavanja za
starostnike). V občini je slabo razvita ponudba dostave hrane na dom, pomoč pri
nakupovanju, organizirani prevozi in varovanje na daljavo (le dva izvajalca). Število
dejavnosti/ storitev se manjša glede na samostojnost starostnika; popolnoma samostojni imajo
na razpolago najmanj storitev (izobraževanje in druženje), popolnoma odvisni starostniki pa
imajo največ izbire (domovi upokojencev, ki nudijo starostniku vse, kar potrebuje).
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Vir: Intervjuji, 2010

Slika 5: Izvajalci pomoči in oblike oskrbe v MOK glede na samostojnost starostnika.
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Formalna oskrba v občini Koper nudi raznovrstne storitve (zdravstveno in socialno skrb,
pomoč na domu, izobraževanje, druženje, varovanje na daljavo) za različen profil starostnika od popolnoma samostojnih do odvisnih starostnikov. Starostniki v mestu imajo več oblik
formalne oskrbe (ODU Koper, Univerza za tretje življenjsko obdobje, CDA, Zdravstveni
dom), boljše pogoje za življenje kot njihovi vrstniki s podeželja, s čimer lahko potrdimo
hipotezo, da obstoječa mreža formalnih in neformalnih storitev in programov vsem
upravičencem ne zagotavlja enakih možnosti vključevanja glede na kraj, kjer bivajo (Priloga
10). Svetla točka formalnih institucij je podjetje s koncesijo Biveal, ki oskrbuje visok delež
prebivalstva na podeželju, natančneje v naseljih pod kraškim robom, kjer živi najvišji delež
starostnikov v občini. Največ nevladnih organizacij je prisotnih v primestju. Najvišji delež
pomoči nevladnih organizacij na podeželju (ki je še zmeraj relativno nizek!) pade na
razdeljevanje hrane Rdečega križa. Zelo pozitivno je dejstvo, da v MOK obstaja veliko
storitev in velika ponudba izvajalcev, ki ponujajo pomoč v domačem okolju. Te storitve so
namenjene vsem starostnikom, ne glede na to, kje živijo. Iz preglednice oskrbe starostnika
glede na njegovo samostojnost po različnih območjih (Priloga 9) pa je moč opaziti, da
starostniki s podeželja teh storitev ne uporabljajo. Torej ponudba na podeželju je precejšnja,
vendar se je starostniki ne poslužujejo. Manjše zanimanje oz. vključevanje starih ljudi s
podeželja v formalne institucije in storitve lahko nevladne organizacije pripišejo želji po
neodvisnosti, slabi osveščenosti o izbiri različnih vrst oskrbe, zavračanju odhoda iz
lastnega doma in nezaupljivosti. Iz tega sledi, da je na podeželju potrebno predstaviti in
seznaniti prebivalce z vso izbiro pomoči v domačem okolju, ki jo občina nudi.

6.1 Oskrba za popolnoma odvisne starostnike
6.1.1 Domovi starejših občanov
Za Slovenijo je značilna izrazito institucionalna usmeritev za pomoč starejšim ljudem, kljub
temu da obstajajo še številne druge oblike pomoči. Razlogi za to so politični, družbeni,
kulturni in strokovni. Vpliv pa ima tudi tradicija, saj najdemo zametke domskega varstva že v
13. stoletju, ko je bil ustanovljen Zavod za neozdravljive bolnike v Ljubljani (Mali, 2008).
V Slovenski Istri delujejo:
· dva javna domova starejših občanov (Obalni dom upokojencev Koper in Dom
upokojencev Izola) in
· dva domova s koncesijo (Dom Danica in Dom starejših občanov Lucija).
Trije domovi od štirih so locirani v mestnem okolju.
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Preglednica 12: Pregled institucionalnega varstva v Slovenski Istri po različnih kazalcih.

kraj
status
št. oskrbovancev
št. oskrbovancev
iz MOK
št. oskrbovancev
iz »neobalnih«
občin
% oskrbovancev
MOK iz različnih
območij
število ljudi na
čakalni listi
število ljudi na
čakalni
listi
(MOK)
storitve

OBALNI
DOM
UPOKOJENCEV
KOPER

DOM
UPOKOJENCEV
IZOLA

CENTER ZA DOM
STAREJŠE
DANICA
OBČANE
LUCIJA

Markovec
javni zavod

Izola
javni zavod

Gažon
zasebno
s podjetje
koncesijo
40
/

206
180

220
74

Lucija
zasebna
družba
koncesijo
156
40

14

14

18

/

mesto: 65,6
primestje: 28,3
podeželje: 6,1
120

mesto: 47,3
primestje: 32,4
podeželje: 20,3
85

mesto: 85
primestje: 7,5
podeželje: 7,5
/

/

76

23

/

/

splošna
ambulanta,
pedikerske,
frizerske storitve,
fizioterapevt,
razvoz kosil na
dom

pedikerske,
frizerske
storitve, razvoz
kosil na dom,
pranje in likanje
perila
za
občane, pomoč
na domu

bar,
pedikerske,
frizerske
storitve,
fizioterapevt,
posvetovalnica
z
zdravo
prehrano,
splošna
ambulanta
Vir: Zečevič, 2010; Sorgo Brec, 2010; Milavec, 2010; Sabadin Ferarra, 2010

s

/

pedikerske,
frizerske
storitve,
fizioterapevt

Obalni dom upokojencev Koper je bil zgrajen leta 1980 za 153 oskrbovancev. Zaradi
večanja potreb po namestitvah so dom postopoma prenavljali (ODU Koper, 2010). Od
Obalnega doma upokojencev Koper je odvisnih 375 starejših ljudi v občini Koper
(oskrbovanci doma, naročniki kosil na domu, neznano število koristnikov ambulante v domu).
Največji delež oskrbovancev s prebivališčem zunaj koprske občine prihaja iz Ljubljane (27,3
%).
Dom Danica d.o.o. izvaja institucionalno varstvo starejših oseb kot zasebni dom. Od leta
2004 dalje je registriran kot zasebni dom in ima dovoljenje za delo Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve. Starostnikom nudi prehodno obliko nastanitve (ko starostniki
čakajo na odobritev drugih domov za upokojence). Prednost doma je v majhnem številu
oskrbovancev, saj je tako mogoča individualna obravnava vsakega posameznika in hitro
prepoznavanje zdravstvenih sprememb. 70 % stanovalcev doma je stalnih, saj se le ti kljub
možnosti premestitve v drugi dom za premestitev niso odločili. 30 % stanovalcev čaka na
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premestitev v drugi dom, večina zaradi oddaljenosti od domačega kraja in ker želijo imeti
svojce v bližini (Sabadin Ferarra, 2010).
Dom upokojencev Izola je bil ustanovljen leta 1953. Starostniki iz občine Koper se za
bivanje v Domu upokojencev Izola odločijo zaradi dolge čakalne liste v ODU Koper, dobre
lokacije doma in mnogih aktivnosti, ki se izvajajo v domu (DU Izola, 2010). Glede na ostala
dva domova v Slovenski Istri ima DU Izola visok delež starostnikov iz občine Koper s
podeželskega okolja.
Center za starejše občane Lucija je zasebna družba s koncesijo za izvajanje dejavnosti
institucionalnega varstva starejših oseb. Lastnika družbe sta Plan Invest d.o.o. Portorož (51
%) ter Občina Piran (49 %). Družba je bila ustanovljena leta 2006 in takoj po ustanovitvi in
pridobitvi koncesije je začela s pridobivanjem ustrezne dokumentacije za izgradnjo doma za
starejše. 1. decembra 2008 je Center začel z izvajanjem svoje dejavnosti (Center za starejše
občane Lucija, 2010). Zelo visok je delež oskrbovancev iz MO Koper, ki prihajajo iz
mestnega okolja (85 %).
Največ oskrbovancev v ODU Koper, DU Izola in CSO Lucija iz občine Koper prihaja iz
mestnega okolja (Priloga 10). Zelo visok delež mestnega prebivalca (85 %) je opazen v CSO
Lucija. Najvišji delež oskrbovancev s podeželja ima DU Izola.
6.1.2 Družinski pomočnik
Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam in starostnikom, ki menijo, da jim institucije
ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije pa tudi kot
premostitveno obdobje pred sprejemom v dom. Institut družinskega pomočnika je pravica
upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z
Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere
družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Družinski pomočnik je oseba,
ki invalidni osebi ali starostniku nudi pomoč, ki jo potrebuje. To je lahko oseba, ki ima isto
stalno prebivališče kot oskrbovana oseba oziroma eden od družinskih članov oskrbovane
osebe. Oskrbovana oseba pa lahko za družinskega pomočnika pod pogoji, ki jih določa zakon,
izbere tudi drugo osebo (ne samo enega od staršev). Po Zakonu o socialnem varstvu so za
financiranje pravic družinskih pomočnika zadolžene občine. Del sredstev se zagotavlja tudi iz
naslova dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo invalidnih
oseb. Zakon o socialnem varstvu nalaga centru za socialno delo, da ves čas spremlja, če
družinski pomočnik oskrbovani osebi zagotavlja ustrezno pomoč in da o delu družinskega
pomočnika sestavlja letna poročila, ki vsebujejo tudi mnenja oskrbovane osebe (Družinski
pomočnik, 2010).
V letu 2009 je bilo v občini Koper 31 družinskih pomočnikov; od tega 38,7 % v mestu, 35,5
% v primestju in 25,8 % na podeželju. Iz karte o številu družinskih pomočnikov v občini je
razvidno, da so le-ti skoncentrirani tam, kjer je visok delež starejšega prebivalstva na
podeželju (naselja Gabrovica pri Črnem Kalu, Črni Kal, Kortine, Zazid, Priloga 11). Problem,
ki ni prisoten le v občini Koper, temveč tudi drugod po Sloveniji, predstavlja organiziranost
družinskih pomočnikov. Le-ti niso povezani v nobeno organizacijo in jih družba jemlje kot
nekaj samoumevnega (Pirjevec, 2010). Ponovno je potrebno izpostaviti tudi na ne vedno
ustrezno pomoč družine.
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6.2 Oskrba za delno odvisne starostnike
Večina izvajalcev, ki nudi pomoč delno odvisnim starostnikov v občini Koper, izvaja storitve,
ki omogočajo bivanje občanov v domačem okolju. Socialna oskrba na domu je pomembna
oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja
najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Storitev se prilagodi potrebam posameznega
upravičenca in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov. Poleg nudenja podpore pri ohranjanju starostnika v domačem
okolju je cilj pomoči na domu tudi razbremenjevanje pritiska za sprejem v institucije. Pomoč
na domu je socialnovarstvena pravica. Mrežo javne službe za pomoč družini na domu
zagotavlja občina za osebe s stalnim prebivališčem na območju občine, v okviru Centra za
socialno delo, v nekaterih krajih pa tudi doma za starejše. Lahko pa gre tudi za samostojni
javni zavod (Ljubljana, Maribor; Flaker et al., 2008).
Pod storitvami oskrbe na domu so bile poleg pomoči na domu v MOK (Služba za pomoč na
domu CSDK, patronažna služba, Rdeča tipka, Vitica, Biveal, Bit Vizija) vključene tudi druge
storitve in dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju starostnika v domačem okolju (dostava
hrane na dom, Rdeči križ in Karitas). Vse te storitve so izveninstitucionalne oblike varstva, ki
starostniku omogočajo, da ostane v lokalnem okolju čim dlje avtonomen. Formalni
zavodi/podjetja nudijo pomoč/varovanje na domu 568 ljudem v občini, kar predstavlja 6,5 %
vseh starostnikov v MOK. Ker je na podeželju opazen nižji delež pomoči na domu v
primerjavi z mestnim in primestnim okoljem, bo potrebno programe in storitve finančno še
bolj spodbujati in promovirati. Storitve, ki ponujajo pomoč v domačem okolju, bodo postale
vedno bolj iskane, saj se za njih zanima vedno več starostnikov. To potrjuje tudi čakalna lista
pomoči na domu Centra za socialno delo Koper, kjer je bilo leta 2009 na čakalni listi 40
prošenj.
6.2.1 Pomoč na domu
Center za pomoč na domu Mali princ
Osnovna dejavnost centrov za pomoč na domu je socialna oskrba na domu, namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami,
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti (Nagode, 2009).
Center za pomoč na domu Mali princ (v nadaljevanju Mali princ) je razvojni program Centra
za socialno delo Koper, ki deluje na območju vseh treh občin slovenske Istre. Center za
pomoč na domu Mali princ razvija in vodi program varovanja starostnikov na daljavo,
poimenovan Rdeča tipka. Aprila 2009 je začel z izvajanjem dodatnega programa socialnega
servisa VITICA (Knific, 2010).
Center za pomoč na domu Mali princ izvaja naslednje temeljne cilje (Pirjevec, 2010):
· informiranje uporabnikov o izvajalcih storitev, vzpodbujanje samopomoči in drugih
oblik pomoči ter solidarnosti, animiranje in strokovna podpora razvoju mreže
izvajalcev storitev pomoči na domu, vzpostavljanje baze podatkov izvajalcev in
uporabnikov storitev, analiziranje stanja na področju izvajanja pomoči na domu v
občinah regije in sooblikovanje nacionalnega informacijskega sistema;
· koordiniranje posameznih služb, organizacij in posameznikov, ki izvajajo storitve za
starejše osebe (javnih služb, zasebnih ustanov, nevladnih organizacij);
· povezovanje uporabnikov z ustreznimi službami s področja socialnega in
zdravstvenega varstva ter z drugih področij;
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·

varovanje starejših oseb na
telekomunikacijske tehnologije.

daljavo

(Rdeča

tipka)

s

pomočjo

posebne

Služba za pomoč na domu
V občini je organizirana javna služba za pomoč na domu, ki jo je občina dolžna zagotavljati
po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program oskrbe v domačem okolju.
Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičencev v primeru invalidnosti,
starosti ter drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za
pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper (Pirjevec, 2010). Ugotavljajo, da je
uporabnike v večini primerov o organizirani pomoči na domu seznanila socialna služba oz.
Center za socialno delo Koper, ki jih je že obravnaval. Svojci, ki so seznanili svoje družinske
člane o tej možnosti, pa so se predhodno na centru seznanili s to obliko pomoči. Zelo
pomemben je podatek, da je patronažna služba v 33 primerih ponudila to obliko pomoči. Tu
gre za primere, kjer so uporabniki predhodno potrebovali storitve patronažne sestre, po
opravljenih njenih storitvah pa so še nadalje potrebovali pomoč pri določenih opravilih. Iz
tega lahko sklepamo, da je sodelovanje in povezovanje centra s patronažno službo zelo dobro
in še naprej potrebno (Primožič, 2006). Program Pomoč na domu CSD Koper je financiran iz
sredstev MOK, Zavoda RS za zaposlovanje in financiranja vključenih oseb (Center za
socialno delo Koper, 2010).
Število uporabnikov pomoči na domu Centra za socialno delo Koper se iz leta v leto veča.
Leta 2005 je bilo v MOK 123 uporabnikov pomoči na domu, leta 2006 129, 2009 pa že 165.
Največ uporabnikov pomoči na domu je leta 2007 živelo v mestu (48,1 %), najmanj so to
storitev koristili starostniki s podeželja (10,9 %). Nekatere krajevne skupnosti na podeželju
niso imele v letu 2007 nobenega starejšega občana, ki bi koristil pomoč na domu Centra za
socialno delo Koper (Zazid, Rakitovec in Gradin). Leta 2009 nista bili v programe pomoči na
domu vključeni KS Zazid in KS Gradin. V KS Rakitovec se je leta 2009 v program vključila
ena oseba, medtem ko je v KS Boršt umrla oseba, ki je koristila pomoč na domu. Leta 2009
so se pomoči na domu CSDK najbolj posluževali starostniki iz primestja (46,7 %), najmanj pa
tisti s podeželja (13,3 %). Če primerjamo število oskrbovancev med leti 2007 in 2009,
opazimo zmanjšanje deleža starostnikov v mestu ter povečanje le-tega v primestnem in
podeželskem okolju. Največji indeksi pomoči na domu za leto 2007 in 2009 so v primestnih
KS (Ankaran, Hrvatini, Marezige in Škocjan), visoki pa so tudi v nekaterih podeželskih KS
(Gračišče, Črni Kal in Podgorje, Priloga 12).
Največji problem oskrbe predstavlja razkropljenost uporabnikov po celotnem območju
MOK, kar pomeni za financiranje predvsem visoke potne stroške. Potne stroške je težko
zmanjševati, saj mora biti storitev pomoči pri vzdrževanju osebne higiene opravljena do
10. ure zjutraj. Določene krajevne skupnosti imajo tudi do 5 uporabnikov, ki potrebujejo
osebno higieno (v ta kraj je potrebno poslati dve oskrbovalki). Prihaja tudi do
preobremenjenosti izvajalcev teh storitev, saj povprečno en izvajalec opravlja storitve za 7
starostnikov (normativi dovoljujejo le 5 starostnikov na enega izvajalca, Primožič, 2010).
Biveal
Biveal je podjetje s koncesijo za zdravstveno nego in pomoč na domu starejšim občanom v
koprski občini. V podjetju so zaposlene 4 zdravnice, ki vsak dan po 9. uri obiskujejo
oskrbovance. Vsaka ima svoj rajon v občini in povprečno na dan oskrbijo 5-10 oseb (Škerjanc
Cotič, 2010).
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Število oskrbovancev se iz mesca v mesec spreminja. Septembra 2010 so oskrbovali 58
starostnikov po celotni občini Koper, od katerih je 22,4 % živelo v mestu, 43,1 % v primestju
in 34,5 % na podeželju. Podjetje želi oskrbovati čim več ljudi s podeželja, saj se zavedajo
dejstva, da je to območje, kjer pomoči primanjkuje. Oskrbovanci s podeželja so zgoščeni na
vzhodnem delu občine (predvsem v naseljih pod kraškim robom), kjer so potrebe največje
(Priloga 13).
Bit Vizija
Socialni servis Bit Vizija d.o.o. je s svojo dejavnostjo pričel v letu 2006 kot prvi zasebnik v
obalnih občinah, ki deluje z dovoljenjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Podjetje trenutno deluje na področju občin Koper, Izola in Piran. Pomoč na domu opravlja pet
medicinskih sester. Storitve se izvajajo vse dni v tednu, 24 ur na dan. Glede na to, da je
storitev samoplačniška, je veliko starostnikov ne zmore plačevati, zato največkrat pri plačilu
pomagajo svojci. Storitev naj bi bila namenjena premostitvenem času (čas dokler posameznik
ne gre v dom starejših občanov). Opažajo pa trend dolgoročnejše oskrbe posameznikov zaradi
želje po domači oskrbi, prezasedenosti domov za starejše občane in dolge čakalne vrste ter
skrajševanja oz. ukinjanja podaljšane oskrbe v bolnišnicah. Po podatkih Bit Vizije se v
povprečju posameznika oskrbuje 2 uri dnevno (BIT Vizija, 2010).
Meseca aprila 2010 so oskrbovali 20 starostnikov, 80 % le-teh prihaja iz občine Koper. Vsi
oskrbovanci iz MO Koper so prihajali iz mestnega in primestnega okolja (Olup, 2010;
Pirjevec 2010). Žal podrobnejša analiza oskrbovancev ni bila narejena, ker nam teh podatkov
niso želeli posredovati.
Patronažna služba ZD Koper
Patronažna služba deluje v okviru Zdravstvenega doma Koper in se izvaja preko ZZZS, kar
pomeni, da je brezplačna. Osebni zdravnik napiše napotnico za izvajanje te vrste pomoči. V
večini delajo samo dopoldne in med tednom (Mesec, 2003). Patronažna služba ima izreden
pomen, saj patronažne sestre prihajajo na dom, v družino, skupino in v lokalno skupnost. To
je edina zdravstvena služba, katere osnovna dejavnost je, da zazna zdravstvene razmere v
okolju, kjer ljudje živijo. Potrebe po teh storitvah naraščajo, saj se ležalne dobe v bolnišnicah
krajšajo, manjka pa tudi prostorov v domovih za ostarele (Ramovš, 2003).
V Zdravstvenem domu Koper nimajo posebne organizirane službe za pomoč starejšim
občanom. Posamezne enote oz. ambulante niso ločene glede na starost obravnavanega
pacienta, le ambulanta, ki deluje v okviru Obalnega doma upokojencev Koper, obravnava
predvsem starejše občane oz. stanovalce doma. Enota oz. služba, ki v pretežni meri obravnava
starejše občane, je patronažna služba (Pirjevec, 2010).
Podatkov o številu in kraju bivanja oskrbovancev ni bilo moč pridobiti kljub mnogim
prošnjam za pridobitev podatkov. Tudi to je eden izmed pokazateljev nesodelovanja.
6.2.2 Storitve v bivalnem okolju
To so tiste storitve, ki so namenjene prevozu ljudi ali pa dostavi življenjskih potrebščin na
dom, na primer dostava dnevnih obrokov in dostava živil iz trgovine. V Sloveniji so
organizirane oblike prevoza še slabo razvite (Pomoč družini, 2010).
Dostava kosil na dom
V MOK je organizirana dnevna dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi
med storitve socialnega servisa in jo izvaja Obalni dom upokojencev Koper v sodelovanju z
zasebnim prevoznikom. Junija 2008 so v ta namen pripravili od 150 do 160 kosil dnevno, 10
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uporabnikov je dnevno prihajalo samih po kosilo. Kosila pripravljajo vse dni v letu. Število
uporabnikov je ob nedeljah in praznikih manjše (okoli 100). Z oktobrom 2010 je MOK uvedla
enotno ceno za razvoz kosil po celotni občini (1,06 €). Cilj poenotenja cene je bil povečanje
dostopnosti in omogočanje enakih pogojev vsem starostnikom v občini. Pred poenotenjem
cene je bila razlika v ceni med mestom in podeželjem kar 94,2 € mesečno (Pirjevec, 2010).
Število pripravljenih kosil se je od leta 2007 do 2008 povečalo za 11 % (s 136 na 151
odvoženih kosil), od leta 2007 do leta 2010 pa za 16 % (170 dostavljenih kosil). Največji
delež naročnikov prihaja iz mestnega okolja (64,1 %), najmanjši pa s podeželja (6,5 %,
Priloga 14).
Vitica
Namen programa Vitica je zapolniti vrzel, ki obremenjuje program oskrbe na domu, cilj pa je
ohranjanje pogojev za kakovostno bivanje v okviru lastnega doma. V letu 2010 so vsebine
programa obsegale spremstva k zdravniku, po nakupih, na pokopališče, v banko, urade,
nakupi hrane, prevzemi receptov, napotnic pri osebnih zdravnikih, nakupi zdravil v lekarnah,
manjša popravila v stanovanju, druženje itd. V obdobju od 15. 4. 2009 do 31. 12. 2009 je bilo
v program Vitica vključenih 46 oseb (podatkov o kraju bivanja oskrbovancev ni bilo moč
pridobiti, Knific, 2010).
Težave, s katerimi se soočajo pri izvedbi programa Vitica, so predvsem pomanjkanje kadra in
pomanjkanje osnovnih pripomočkov za delo (osebni avtomobili).
6.2.3 Storitve na daljavo
Storitev pomoč na daljavo je namenjena starejšim od 65 let, invalidom ter ljudem s
kroničnimi in akutnimi boleznimi in jim omogoča, da čim dlje samostojno in varno živijo v
svojem domačem okolju, saj omogoča takojšnje organiziranje učinkovite pomoči. Storitev
obsega 24-urno varovanje preko posebnega telefonskega aparata z rdečim gumbom, s katerim
uporabnik lahko pokliče na pomoč tudi takrat, ko ne more doseči telefona. Služba je
opremljena s sodobno opremo, ki sprejme klic, prepozna podatke uporabnika in tako
omogoči, da prejme pomoč, ki jo potrebuje. Ko uporabnik storitve aktivira sprožilo za klic v
sili, se na zaslonu računalnika v dežurnem sprejemnem centru prikaže njegova kartoteka z
vsemi najvažnejšimi podatki. V primeru, da se uporabnik ob klicu ne odzove, operater
predpostavi, da uporabnik potrebuje nujno pomoč in jo v najkrajšem možnem času tudi
priskrbi (Nagode, 2009).
Rdeča tipka
Program varovanja/pomoči na daljavo je storitev socialnega servisa, ki ga občine slovenske
Istre zagotavljajo svojim občanom. Zaradi lažje prepoznavnosti med ljudmi so program
poimenovali Rdeča tipka. Problem predstavlja draga tehnična oprema, kar pomeni dražjo
storitev za uporabnika (Center za socialno delo Koper, 2010).
Število vključenih oseb v pomoči na daljavo se iz leta v leto povečuje (Priloga 15). Upad leta
2009 lahko razložimo z odprtjem novega doma starejših občanov v Luciji (v obdobju
december 2008 do februar 2009 beležijo 17 prenehanj, od tega 8 prav iz občine Piran).
Večina oseb, vključenih v program varovanja na daljavo, ima oddane vloge za sprejem v
socialni zavod (Knific, 2010).
Največ je storitev varovanja na daljavo leta 2009 koristilo starostnikov iz primestja (47,7 %).
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Če upoštevamo, da spadajo KS Boršt in KS Marezige v podeželsko okolje, sta bila s
podeželja v varovanje na daljavo vključena dva starostnika (8,3 %, Priloga 16). Razlogi za
neprisotnost te vrste oskrbe na podeželju so lahko v tradicionalnosti družbe, težje sprejemanje
novosti ljudi s podeželja in neinformiranost ljudi. Prav zaradi tega bi bilo treba to vrsto oskrbe
bolje promovirati na podeželju.
Bit Vizija
Servis BIT Vizija izvaja poleg pomoči na domu tudi storitev varovanja na daljavo. Podatkov
o številu in kraju bivanja oskrbovancev ni bilo mogoče pridobiti.
6.2.4 Prostovoljna pomoč
Pod nepoklicno prostovoljno delo spada tisto delo, ki se ne opravlja v delovnem razmerju in
drugih pravno urejenih pogodbenih razmerjih, se ne opravlja za plačilo (možna so
nadomestila za stroške in nagrade), se ne opravlja v polnem obsegu in s polno odgovornostjo
kot poklicno delo in ni nujno tudi nestrokovno, laično. Nepoklicno prostovoljno delo s
starejšimi se v glavnem odvija v okviru javnih zavodov (Center za socialno delo, domovi za
ostarele) in prostovoljskih organizacij (Društva upokojencev in invalidov, Rdeči križ, Karitas
idr.). Gre predvsem za preprečevanje osamljenosti, skrb za kakovost življenja in pomoč pri
obvladovanju vsakodnevnih opravil in podpora pri ohranjanju telesne, duševne in socialne
sposobnosti (Mesec, 2003).
Škofijska Karitas Koper
V letu 2007 je delovalo 417 prostovoljcev, leta 2009 pa 151 stalnih in 151 občasnih
prostovoljcev. Ti so v letu 2007 opravili 11.000 ur prostovoljnega dela (od tega za delo s
starejšimi približno 5000 ur), leta 2009 pa 9732 ur prostovoljnega dela (Poročilo Istrske
območne Karitas za leto 2009, 2010; Petrinja, 2010).
Aktivnosti programa za starejše vključujejo organizacijo duhovnih, kulturnih in družabnih
srečanj, obiskovanje starejših, osamljenih, bolnih oseb na domu, obiski starejših v institucijah,
izvajanje pomoči na domu, organizacijo medsebojnega srečevanja prijateljskih skupin in
skupin za samopomoč, materialno in finančno pomoč. Osnovni nameni in cilji programa
(pomoč starejšim, bolnim in invalidom) so omogočiti zadovoljevanje nematerialnih potreb, ki
se kažejo predvsem v ustvarjanju dobrih medčloveških odnosov, pomoč pri zadovoljevanju
duhovnih potreb, gojitev in razvijanje čuta za sočloveka, ohranjanje socialnih stikov
posameznikov, ki živijo doma, medgeneracijsko druženje in povezovanje; s pomočjo na domu
tudi razbremenitev družinskih članov, pomoč pri obvladovanju opravil vsakdanjega življenja
in skrb za materialno ogrožene. Za božič in veliko noč so pošiljali voščilnice, pomagali so jim
pri negi na domu, hišnih opravilih, organizirali so družabna srečanja, romanja in izlete,
obiskovali so jih v domovih za ostarele in bolnišnicah idr. (Petrinja, 2010).
V mestnem okolju sta aktivni dve Župnijski Karitas (Koper in Sv. Marko Koper), v
primestnem kar sedem (Bertoki, Šmarje, Dekani, Sv. Anton, Škofije, Ankaran, Marezige), na
podeželju pa tri (Krkavče-Koštabona, Predloka in Sočerga). Na vseh območjih v občini se v
različnem obsegu in za različno število starostnikov izvajajo zgoraj navedene aktivnosti.
Najbolj aktivna je ŽK Bertoki, ki izvaja šest različnih aktivnosti za 93 starostnikov. Najbolj
pogosta aktivnost prostovoljcev so obiski starostnika na domu (druženje). Stopnjo dejavnosti
ŽK po različnih območjih lahko primerjamo s številom starostnikov, ki jim je nudena pomoč
na domu, pomoč v denarju, pomoč pri hišnih opravilih in obiskih, ki jih prostovoljci opravijo.
Najmanjše število starostnikov prejema pomoč Karitasa v mestnem okolju (26), največ pa v
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primestju (kar 320). Na podeželju prejema pomoč 126 starostnikov (Priloga 17). Najbolj
aktivne so torej ŽK v primestju, kjer pa je starejše prebivalstvo najbolj samostojno.
Rdeči križ Koper
Rdeči križ je humanitarna organizacija, ki del svoje dejavnosti usmerja v skrb za starejše
ljudi. Delo članov Rdečega križa temelji na prostovoljnosti in dobrodelnosti. Skrb za boljšo
kakovost življenja starejših je ena izmed temeljnih nalog Območnega združenja Rdečega
križa Koper, saj ugotavljajo, da je starostnikov na tem območju vse več. Rdeči križ deluje
prek mreže prostovoljcev, združenih v krajevne odbore, ki jih je v občini triindvajset. Na
terenu imajo organizirane izpostave Rdečega križa, kjer imajo v sodelovanju s Centrom za
socialno delo Koper in Malim princem organizirano psihosocialno svetovanje ter različna
predavanja s področja skrbi in ohranjanja zdravja. Poleg tega izvajajo redne obiske bolnih,
invalidnih in osamljenih starejših oseb na domu, redne obiske starejših oseb v domovih
upokojencev, razna priložnostna srečanja, organizirane imajo medgeneracijske skupine idr.
(Pirjevec, 2010; Srabotič, 2010).
Rdeči križ sodeluje s krajevnimi skupnostmi, katerim se po potrebi dodeli materialno pomoč.
Tako so tudi uspeli vzpostaviti mrežo »alarmov« za odkrivanje in opozarjanje na ljudi, ki
potrebujejo pomoč. Vsaka krajevna skupnost ima svojega predstavnika, ki usklajuje pomoč
Rdečega križa s pomoči potrebnimi starejšimi občani. Na področju socialnega varstva je
nujno ozaveščanje ljudi, včasih je najbolje, če to delo opravlja oseba, ki mu potencialni
uporabniki zaupajo in ne »strogi uradniki«. Krajevni odbori Rdečega križa organizirajo oblike
prostovoljne pomoči na domu, medsosesko pomoč, družabna in druga srečanja, zdravstvena
predavanja, merjenje kostne mase, krvnega pritiska, sladkorja v krvi ter druga predavanja s
socialno tematiko (Srabotič, 2010).
Preglednica 13: Pomoč Rdečega križa starostnikom v MOK, 2009.
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Rdeči križ nudi socialno pomoč 83 osebam (od tega 17 starostnikom oz. 20,5 %), pomoč v
obliki hrane pa 63 osebam v MOK (od tega 20 starostnikom oz. 31,7 %). Največ socialne
pomoči in pomoči v obliki hrane gre v mestno okolje, najmanj pa na podeželje (Preglednica
13). Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da ni socialne pomoči deležen nihče starejši od 65 let,
ki živi na podeželju. Obe obliki pomoči je potrebno prevzeti na sedežu Območnega združenja
Rdečega križa Koper, ki se nahaja v mestu, kar pomeni boljšo preskrbljenost za mestno
prebivalstvo kot podeželsko (problem (ne)mobilnosti starostnikov). Iz kart (Priloga 18) je
razvidno, da je na podeželju bolj prisotna pomoč v obliki hrane kot pa socialna pomoč.
Rdeči križ razdeli preko krajevnih organizacij materialno pomoč (prehrambeni paketi,
oblačila, obutev, higienski pripomočki, plačilo položnic) predvsem zaradi oskrbe manj
mobilnih (starostniki in invalidi). Prek krajevnih organizacij Rdeči križ pomaga 403 osebam.
Na podeželju ni organiziranih krajevnih organizacij za razdeljevanje pomoči (ljudje s
podeželja morajo sami poskrbeti za prevzem pomoči ali se dogovoriti s prostovoljci). Za
razliko od podeljene socialne pomoči in pomoči v obliki hrane je največ materialne pomoči
prek krajevnih organizacij podeljene v primestnem okolju (70,5 %). Če predpostavljamo, da
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sta KS Marezige in KS Šmarje v podeželskem okolju (veliko naselij na podeželskem
območju), podeli Rdeči križ 10,9 % materialne pomoči na podeželje (Priloga 19).
Skupina ljudi za samopomoč pri demenci Izola
To je skupina naključno zbranih posameznikov, ki se povezujejo v prijateljsko skupino.
Temeljna dejavnost v skupini je pogovor, ki se nanaša na teme, ki člane povezujejo. V
pogovoru sodeluje in posreduje svojo lastno življenjsko izkušnjo vsak član, ki ob tem izrazi
svoje občutke, stališča in mnenja (Miloševič Arnold, 2003).
Skupina ljudi za samopomoč pri demenci Izola se srečuje enkrat mesečno v Domu
upokojencev Izola. V registru imajo okoli 100 članov, na mesečno srečanje pride v povprečju
18 ljudi. Udeleženci skupine so predvsem otroci ali sorodniki dementnih starejših oseb, ki
večinoma živijo blizu starša (Kopilovič, 2010). Udeleženci so večinoma ljudje iz mesta (66,7
%) in primestja (33,3 %, Priloga 20). Neprepoznavnost delovanja skupine, neinformiranost in
zatiskanje oči pred demenco ter želja po samozadostnosti so le nekateri razlogi za neudeležbo
ljudi s podeželja.
6.2.5 Zdravstveni dom Koper
V Zdravstvenem domu Koper nimajo posebne organizacijske oblike oz. službe za pomoč
starejšim občanom. Posamezne enote oz. ambulante niso ločene glede na starost
obravnavanega pacienta, le ambulanta, ki deluje v okviru Obalnega doma upokojencev Koper,
obravnava predvsem starejše občane oz. stanovalce doma. Enota oz. služba, ki v pretežni meri
obravnava starejše občane, je patronažna služba (Pirjevec, 2010).

6.3 Oskrba za samostojne starostnike
Društva upokojencev
V MOK so upokojenci organizirani v 14 društvih in 4 klubih, ki so združeni v Zvezo društev
upokojencev MOK. Zveza organizira športno, kulturno in socialno dejavnost na ravni občine.
Društva razpolagajo s sredstvi, ki jih dobijo s članarino, in od Zveze društev upokojencev
MOK. Njihova pomoč temelji na prostovoljnem delu. V letu 2007 je več kot 170
prostovoljcev opravilo čez 400 obiskov na domu in 50 v domovih za upokojence ter
bolnišnicah (Pirjevec, 2010; Jenko, 2010).
Društva upokojencev v MOK vključujejo cca. 4890 članov (Priloga 21), kar je 56,1 % vseh
starostnikov v MOK. Največje število članov imajo društva v mestnem okolju, najbolj
dejavna pa so društva iz primestnega okolja. Le-ta imajo manjše število članov, vendar so
starostniki med seboj bolj povezani in bolj aktivni. Edino društvo, ki deluje na podeželju, je
Društvo upokojencev Gračišče, ki slovi po udejstvovanju na vseh področjih.
Obstoječa društva s svojimi programi omogočajo starejšim ljudem možnost izbire za aktivno
zapolnjevanje prostega časa. Z izbiro in vključitvijo v ustrezen program si starejši ljudje
zagotovijo potrebo po ustvarjalnosti, aktivnosti, kreativnosti ter zapolnitvi prostega časa.
Center dnevnih aktivnosti Koper
Center se je odprl 7. 7. 2010 v središču Kopra. Glede na starost in število starejših ljudi v
občini, predvsem v mestu Koper, je načrtovana naložba smiselna. S postavitvijo centra, v
katerem se izvajajo razne aktivnosti, izobraževanja in predavanja bi starejšim ljudem
zagotovili možnosti izbire za kvalitetno samostojno življenje. Center deluje pod okriljem
Mestne občine Koper, sodeluje pa z Zvezo upokojencev Koper (Ložnar Kranjc, 2010).
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V Centru dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper (CDA) je bilo oktobra 2010 včlanjenih
213 starostnikov, ki pa se ne nujno udeležujejo aktivnosti. CDA obiskujejo večinoma
popolnoma samostojni starostniki iz mesta (75,6 %), medtem ko je število starostnikov s
podeželja zelo majhno (le 3,8 %, Priloga 22). Razlog za nizko udeležbo starostnikov s
podeželja in primestja je nemobilnost oziroma slabe avtobusne povezave v MOK. S finančno
podporo MOK bi se lahko v prihodnosti organiziral prevoz iz CDA na podeželje in v
primestje (tako bi imeli vsi starostniki enake možnosti vključevanja v dejavnosti CDA).
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Univerze za tretje življenjsko obdobje so namenjene izobraževanju in razvoju znanja starejših.
V okviru teh univerz se razvija izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast,
razumevanje lastnega položaja v družbi ter dejavno delovanje v družbi. Njeni člani se
izobražujejo na predavanjih, v strokovnih delavnicah in tudi v študijskih krožkih, kar pomeni,
da so poleg mentorja tudi člani s svojimi izkušnjami, odkrivanjem, znanjem in kulturo vir
učenja v skupini (Brank, 2010). Udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje prihajajo
večinoma iz MOK. Starostniki iz »neobalnih« občin prihajajo iz Vremskega Britofa, Sežane,
Kozine, Buj in Lokev (3 % vseh udeležencev). Zaradi istih razlogov kot pri CDA Koper velja
tudi za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, da je delež starostnikov s podeželja zelo nizek
(le 3,5 %, Priloga 23). Presenetljiv pa je podatek, da se kar 53,3 % starostnikov iz primestja
izobražuje v tej ustanovi; kar nam potrjuje rezultate ankete, da so prav starostniki iz primestja
najbolj aktivni.

6.4 Načrtovane spremembe oskrbe starostnikov v MOK
6.4.1 Dom upokojencev Olmo in oskrbovana stanovanja
Prav zaradi dolgih čakalnih vrst v domovih v Koprskem Primorju se je Mestna občina Koper
odločila za gradnjo dodatnega doma upokojencev, ki bo lociran v neposredni bližini mesta
Koper. Dom upokojencev Ptuj bo v Olmu pri Kopru v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve gradil nov dom za starejše občane. V objektu v treh etažah (6500
kvadratnih metrov) bo prostora za 150 prebivalcev. V bližini bo zraslo tudi 30 varovanih
stanovanj. Koprska občina bo za oba projekta prispevala komunalno opremljeno zemljišče
(Podpalmo.si, 2010).
V nadaljevanju bodo nanizani argumenti in protiargumenti smiselnosti izgradnje
načrtovanega novega doma upokojencev.
Preglednica 14: Argumenti in protiargumenti smiselnosti izgradnje načrtovanega novega doma
upokojencev.

+

-

več
bivalnih
zmogljivosti
za
institucionalno varstvo
skrajšanje čakalnih dob v domovih
upokojencev

neskladje s smernicami Strategije, ki spodbuja
bivanje starostnika v domačem okolju
težja zagotovitev polne zasedenosti obeh domov
(zračna razdalja med obema institucijama je le
cca. 2 km)
primernost lokacije novega doma je vprašljiva
ker:
· je dom umeščen v spalno naselje;
· ima neprimerno mikroklimo za starejše
(v dolini);
· je v okolici premalo zelenih površin.
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Slika 6: Načrt novega doma upokojencev v Olmu.

Vir: Pirjevec, 2010
6.4.2 Infocenter »Sasotel«
V kratkem naj bi v Škofijah (v že zgrajeni stavbi - stari menjalnici) vzpostavili infocenter
»Sasotel« oziroma obliko socialnega servisa, ki bo predvsem starejšim občanom ponujal
odgovore na vprašanja v zvezi z življenjskimi situacijami, kot so: kje je najbližja lekarna,
kakšen je urnik zdravnika, kakšen je postopek za sprejem v dom starejših občanov itd.
Izvedba projekta je vezana na uspešnost prijave na razpis čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija (Kp - MOK, 2010).

7 PRIMERI IN PREDLOGI ZA OSKRBO STAROSTNIKOV
NA PODEŽELJU
7.1 Primeri iz tujine
Oskrbovana (varovana) stanovanja
Ta storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti
oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje
s pomočjo strokovnega osebja. Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega pomoč pri
bivanju (čiščenje vseh ali posameznih prostorov, odnašanje smeti, postiljanje idr.),
organizirano prehrano (prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju,
pomivanje posode), pomoč pri pranju, sušenju in likanju. Socialna oskrba v oskrbovanem
stanovanju obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, npr.
pomoč pri oblačenju, varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom idr.). Oskrbovana stanovanja so se v
razvitih državah zelo uveljavila. Pomembna lastnost varovanih stanovanj je ta, da niso
institucija, ampak so stanovanja, ki ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem domu,
predvsem pa avtonomnost in zasebnost. Socialno-zdravstvena služba mora biti povezana s
stanovanji preko signalnih naprav, da lahko zagotovi hitro in ustrezno pomoč (ÖzerKemppainen, 2006).
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Oskrbniške družine
Oskrbniška družina sprejme enega, dva ali majhno skupino starostnikov v svojo oskrbo.
Takšne družine so vzporednica rejniških družin za otroke in temeljijo na
deinstitucionaliziranem socialnem varstvu. V praksi se je ta možnost oskrbe le delno
uveljavila. Vzrok majhne realizacije je nepripravljenost mlajših generacij za skrb in
prevzemanje odgovornosti za starostnike (Ramovš, 2003).
Hišne skupnosti
Hišna skupnost obsega socialno skupino, ki živi v skupnem gospodinjstvu in šteje do osem
starejših oseb, ki so potrebni nege. Vsak izmed stanovalcev ima svojo sobo ali majhen
apartma s predsobo in lastno kopalnico. To jim omogoča umik v zasebnost. Zasebni prostori
so razporejeni okoli bivalne kuhinje, ki je prirejena za osemčlansko gospodinjstvo, ali okoli
prostornega dnevnega prostora. Tu se odvija vsakodnevno življenje hišne skupnosti, ki jo
sooblikuje vsak starostnik. V nekaterih primerih imajo hišne skupnosti na voljo še zavarovano
zunanje območje v obliki terase, vrta ali dvorišča. Vsak dan je v skupnosti prisotna oseba, ki
opravlja vlogo gospodinje, pere perilo, pomaga pri oblačenju itd. To vlogo bi v okviru
domače nege opravljali svojci. Negovalno osebje prihaja v skupnost po potrebi in opravlja
ambulantno oskrbo. Hišna skupnost predstavlja stanovanjsko ponudbo in nudi individualno
nego, ki je nevsiljivo vodena. Skupnost je avtonomna, lahko pa se povezuje z drugimi
skupnostmi, prostorsko ali organizacijsko. Bistvo hišnih skupnostih je, da je v ospredju
avtonomija starostnika in čim večje ohranjanje njegovih sposobnosti za osebne stvari (Winter,
2002; Jones et al., 2010). Hišne skupnosti združujejo prednosti doma za starejše, pomoči na
domu in varovanih stanovanj. Od klasičnih domov se razlikujejo po arhitekturni zgradbi
stavbe in prostorov, zlasti pa po sestavi zaposlenih. V hišnih skupnostih se zaposleni namreč
ne delijo na osebje za čiščenje, kuhanje in strežbo, ampak opravljajo celovito oskrbo hišne
gospodinje. V ospredju službe pa je medčloveško sožitje in ne nega (Ramovš, 2003).
Igrišča za starejše ljudi
V Avstriji so taka igrišča za stare ljudi opremili s pisanimi pripomočki in napravami za fitnes,
pa tudi s šahom na prostem in gugalnicami, primernimi za starejše ljudi. Poleg orodij so
postavili table z napisi, katere dele telesa je mogoče z vadbo krepiti. Takšna nova oblika
aktivnosti je naletela na dober odziv med starejšimi ljudmi. Tovrstna igrišča so se razširila po
vsej Evropi – imajo jih tudi na Finskem in v Nemčiji (Hvalič Touzery et all., 2010).
Krajevna medgeneracijska središča
To je dom za starejše ljudi (okoli 40) s štirimi gospodinjskimi skupinami. Dom sprejema
oskrbovance, obenem pa je v podporo starim ljudem v bližnji okolici z vrsto podpornih
programov, nego in pomočjo na domu, dnevnim centrom, varstvom za stare ljudi v času, ko
so družinski oskrbovalci odsotni, in podpornimi programi, izobraževanji tistih, ki so prevzeli
skrb za nego svojcev (Grošelj, 2007).
Občinska prevozna služba
Velikega pomena za delovanje dnevnih centrov in enot je občinska prevozna služba, ki
dopolnjuje javni potniški prevoz. Švedske občine so razvile to servisno službo za
funkcionalno ovirane ljudi (starejše, invalide), ki niso zmožni uporabljati sredstev javnega
potniškega prevoza (Vovk, 1995).
Podjavoršek (2000) je raziskovala možnosti, da bi se v skrb za starostnike vključile tudi
kmetije z ustrezno dopolnilno dejavnostjo. Ugotovila je, da interes za uvajanje dopolnilne
dejavnosti socialnih storitev na kmetijah obstaja, celo nekoliko večji je interes kmetov, kakor
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pa interes starostnikov, ki bi se bili pripravljeni vključiti v socialne storitve na kmetiji.
Največja ovira pri uresničevanju zamisli o socialnih storitvah kot dopolnilni dejavnosti na
kmetijah ostaja zaenkrat zakonodaja, ki ne podpira tovrstne dejavnosti. Socialne storitve na
kmetijah bi omogočale nadaljnji razvoj podeželja in hkrati manj bremenile občinske
proračune.
Skrb za stare ljudi kot dopolnilna dejavnost na kmetijah bi lahko pripomogla k rešitvi
problematike staranja prebivalstva in opuščanja kmetovanja na koprskem podeželju. Ovira, ki
bi nastala pri uvajanju skrbi starostnikov kot dopolnilne dejavnosti na podeželju, predstavlja
predvsem majhno število gospodinjstev, ki jim kmetovanje predstavlja edini vir dohodka;
kmetijstvo na koprskem podeželju je večinoma le še popoldanska dejavnost.

7.2 Predlogi za podpiranje neodvisnosti življenja starejših ljudi
Za večino ljudi je življenje v domačem okolju, ki so ga navajeni, pomembna sestavina
kakovostne starosti. Prav zaradi tega je potrebno razvijati nove programe, ki bi omogočali
ohranjanje starostnika doma.
Model 1- obnavljanje in adaptacija zapuščenih hiš na koprskem podeželju ter koriščenje
zadružnih domov za dnevne centre
Glede na rezultate ankete lahko sklepamo, da mora biti ohranjanje posameznika v domačem
okolju prvenstveni namen programov skrbi za starejše osebe. Slika 7 nam prikazuje podporo
pri neodvisnosti starejšega človeka v domačem okolju. Od notranjosti proti zunanjosti kroga
se stopnjuje pomembnost nosilcev, ki pripomorejo k boljšim življenjskim pogojem
starostnika. Največjo vlogo igra lokalna skupnost, ki pripomore k ustvarjanju vzdušja
domačnosti. V prakso bi moral priti koncept skupnostne skrbi, ki zagovarja bivanje in
integriranje starostnika v domače okolje z lokalnim prebivalstvom. Lahko bi to bile verske
skupine (verouk v sklopu osnovnih šol v Marezigah, Šmarjah, Gračišču, ki imajo podeželsko
zaledje), ki bi obiskovale starostnike na domu, skupine ljudi za samopomoč, medgeneracijske
skupine idr. Te skupine imajo predvsem pomembno vlogo pri preprečevanju osamljenosti
starostnika, ki živi sam v stanovanju. Prostovoljci bi lahko lajšali nemobilnost starejših
(prinašanje hrane na dom, prostovoljci Rdečega križa - raznašanje materialnih dobrin, pomoč
pri osebni negi, čiščenju doma itd.). Prostovoljci in različne skupine bi se lahko udejstvovali v
dnevnem centru za starejše občane, ki bi deloval v naselju (razna srečanja, predavanja,
druženja). Dnevni center bi lahko bil javnega ali pa zasebnega značaja. Vsi starejši ljudje iz
naselja bi se lahko združevali v centru za starejše, ki bi lahko deloval v zadružnih domovih.
Na koprskem podeželju je v vaseh namreč veliko prostorov zadružnih domov neizkoriščenih,
ki bi jih bilo potrebno le dodatno opremiti (kuhinja). Čez dan bi potekale različne aktivnosti
(pevski zbor, šivanje, družabne igre itd.), imeli bi tudi možnost prehranjevanja (organizirano
kosilo in večerja), tako da ne bi bilo treba voziti kosila iz mesta, s čimer bi se zmanjšali
stroški dostave hrane. V centru bi bila zaposlena tudi medicinska sestra in socialna delavka.
Veliko starih istrskih hiš v vaseh na koprskem podeželju propada zaradi smrti lastnikov ali
odselitve iz kraja. Te zapuščene hiše bi lahko kupila občina ali pa zasebna podjetja (v tujini
to opravljajo agencije, ki se ukvarjajo z adaptacijo domov za starejše osebe), jih obnovila in
adaptirala za bivanje starejših ljudi. V eni hiši bi lahko živelo od 2 do 4 starejših ljudi (vsak bi
imel možnost izbire ali želi bivati sam v sobi). Nudena bi jim bila medicinska in socialna
pomoč ter varovanje na daljavo. Vsaka hiša bi imela svoj vrt, kjer bi se starejši lahko zaposlili
čez dan. Na ta način bi se ohranjalo življenje v vaseh.
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Slika 7: Podpiranje neodvisnosti v življenju starejših ljudi.

Za skrb starostnika v določenem okolju je zelo pomembno tudi delovanje občine, koliko truda
in denarja se z različnimi programi ter storitvami nameni starejšemu občanu. Najpomembnejši
del bi bila finančna podpora občine. Z različnimi subvencijami in podporami bi morala občina
spodbuditi razvoj in povečanje mobilnih oblik oskrbe na koprskem podeželju, npr. razvoz
kosil na dom, mobilne trgovine, knjižnice, frizerji, socialne storitve: pomoč in nega na domu,
pomoč pri nakupovanju, spremstvo na banko, pokopališče, varovanje na daljavo. Vsaka hiša,
prilagojena bivanju starostnika, bi imela možnost varovanja na daljavo, ki uporabnikom
omogoča samostojno, varno in bolj kvalitetno življenje. Varovanje na daljavo, socialni servisi
in mobilne oblike oskrbe bi lahko bile tudi v pristojnosti zasebnikov. Naloga države pri
ohranjanju starostnikov v domačem okolju je ta, da v skladu z evropskimi smernicami določi
primerno strategijo, ki podpira bivanje starostnika v lastnem domu. S pravo politiko se bo
lahko začel premik od institucionaliziranih oblik varstva v mestu k varstvu starostnika
doma. Zelo pomembna pa so tudi izdatna sredstva, ki jih bo država podelila občinam.
Poleg oživljanja vasi na koprskem podeželju, ohranjanja prebivalstva v vaseh in
preprečevanja izseljevanja ljudi v mesta bi lahko s takimi projekti tudi nudili zaposlitev
domačinom. V projekte nudenja alternativnih oblik bivanja in oskrbe starejših oseb v naseljih
na podeželju bi bili vključeni zainteresirani in strokovno usposobljeni domačini (zlasti ženske
in mladi iskalci zaposlitve). S tem bi preprečili izseljevanje tudi srednje generacije.
Nekatere storitve (prehranjevanje, druženje, oskrba starejših) bi lahko izvajale kmetije v
naseljih kot dopolnilne dejavnosti.
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Problemi pri izvajanju projektov prenavljanja hiš in vzpostavitve centrov za starejše občane
na podeželju in v primestju:
· z odkupom starih istrskih hiš (problem lastništva);
· visoki začetni stroški pri izvedbi projekta, kar pomeni visoko ceno nakupa ali najema
stanovanj za starostnike;
· nezaupljivost starejšega prebivalstva na podeželju - predvsem trmoglavost Istranov, ki
so zelo navezani na svoj dom;
· starejši ljudje na podeželju težje spreminjajo svoje navade, prav tako tudi prostor
bivanja.
V planu MOK je vzpostavitev infocentra za starostnike v Škofijah, ki bo ponujal raznovrstne
odgovore na težave starostnikov. Infocenter bi se lahko razvil v informativno točko glede
ponudbe raznovrstnih storitev in ustanov v MOK, ki jih občan lahko koristi. Center bi prevzel
tudi vlogo promocije in osveščanja starostnikov, da bi le-ti zgubili razne predsodke in bi jim
tako približali tudi nove oblike oskrbe v občini, ki so nepoznane (Vitica, Rdeča tipka).
Model 2- delovanje v lokalni skupnosti
Za prikaz uspešnega projekta delovanja v lokalni skupnosti za zagotovitev bivanja starostnika
v domačem okolju je bila izbrana tipična istrska vas na koprskem podeželju. Namen projekta
je izboljšati ali vzdrževati življenje starejše osebe v najmanj omejenem in najbolj varnem
okolju. Delo naj bi bilo izvedeno v različnih fazah.
Slika 8: Izvedba projekta varovanih hiš na koprskem podeželju

Vir: povzeto po Weil, 2005; Bornarova, 2008; Pelc, 2002
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Faza 1: Sprva je potrebno problem spoznati, pregledati vso literaturo in dobre primere iz
tujine. Skupina strokovnjakov iz različnih strok pripravi gradivo in različne ideje za izvedbo
projekta varovanih stanovanj.
Faza 2: Terensko delo. Zelo pomembno je vključevanje lokalnega prebivalstva. S pomočjo
anket in intervjujev spoznamo njihove želje in predloge za izvedbo projekta. Delo na terenu
vključuje tudi ponujanje storitev, ki jih zagotavlja določena občina. Sledi formalna ocena
stanja (število uporabnikov, potrebe po smiselnih storitvah, ki bi delovale v naselju,
zmogljivost socialne mreže in ponudnikov storitev) in oblikovanje predlogov, pri čimer
sodelujejo tudi domačini. Na koncu druge faze bi se izbralo primerno lokacijo za uvedbo
projekta varovanih hiš.
Faza 3: Izvajanje projekta varovanih hiš (koordinacija storitev, prenova in adaptacija hiše).
Potrebno je tudi raziskati možnosti neformalnih povezav, ki so pogosto enako pomembne kot
formalne.
Faza 4: Evalvacija projekta. Ko je sistem formalne in neformalne oskrbe v naselju
vzpostavljen, starostniki pa naseljeni v oskrbovanih hišah, je potrebno spremljati situacijo in
ugotoviti, ali vse poteka po načrtu oziroma ali je treba načrt spremeniti (seznaniti jih je
potrebno tudi z vsemi možnostmi oskrbe). Funkcija spremljanja lahko vključuje tudi analizo
stroškov in iskanje cenejših razpoložljivih storitev (Weil, 2005; Bornarova, 2008; Pelc, 2002).
Cilji v določenem naselju na podeželju so predvsem razvoj širšega spektra neinstitucionalnih
storitev, razvijanje kakovosti in učinkovitosti zagotavljanja dolgoročnih storitev, vlivanje
vitalnosti naselju, ugotoviti, kateri posamezniki so izpostavljeni največjemu tveganju, da bi
jih namestili v dom, in preprečevanje neustrezne institucionalizacije. Izvedljivost modela 1 je
vprašljiva predvsem zaradi problematike lastništva hiš na koprskem podeželju. Večina hiš ima
več gospodarjev in so le-ti velikokrat razseljeni. To bi oteževalo odkup in nadaljnjo možnost
vselitve starostnikov. Pri modelu 2 bi predstavljal največji problem sodelovanje s
strokovnjaki, saj so ljudje na koprskem podeželju še precej tradicionalni in zaprti do novosti.
7.2.1 Projekt »Medgeneracijsko sožitje«
Na podeželju bi moralo prihajati do večjega sožitja generacij, ki prinaša koristi tako
skupnosti, starostnikom kot tudi mladini (Slika 9). Kot že ugotovljeno, je prebivalstvo po
naseljih na koprskem podeželju staro. Da ne bi prišlo do segregacije in izločanja starega
prebivalstva, bi moralo vsako naselje poskrbeti za različna srečanja, dogodke, ki bi
vključevala tudi mlajšo generacijo. Prav zaradi zavedanja, da takih srečanj na obalnem
območju primanjkuje, je že tretje leto v teku projekt »Medgeneracijsko sožitje« v Domu
upokojencev Izola. Projekt poteka v obliki srečanj v Domu upokojencev Izola (šolsko leto
2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011). Cilj projekta je začrtati smernice medgeneracijskega
sožitja na lokalni ravni ter povezati oskrbovance in domove starejših z lokalnim šolskim
okoljem. Na podlagi intenzivnega vključevanja šolske mladine po vsej vertikali je bilo
ugotovljeno, da trenutno na tem področju v občinah Koper, Izola in Piran ni organiziranega
pristopa. Veliko dejavnosti za medgeneracijsko sožitje pa že poteka, vendar bolj na podlagi
osebnega pristopa in osebnih pobud.
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Slika 9: Koristi medgeneracijskih programov

Vir: povzeto po Youth- Senior Connection, 2010
Z izvajanjem medgeneracijskih delavnic v Domu upokojencev Izola je bilo ugotovljeno
sledeče:
· starejši si želijo več srečanj z mladimi;
· potrebno je ohranjati stike s starejšimi, saj imajo veliko življenjskih izkušenj, veščin in
znanj, ki bi jih lahko posredovali mlajšim generacijam;
· srečanja ne smejo biti daljša od ene ure;
· skupine ne smejo biti večje od 20 udeležencev, saj se drugače izgubi posameznikovo
sodelovanje;
· vsebina programa se mora prilagoditi starejšim (upoštevanje različnih socialnih okolij
starostnika, podajanje le osnovnih informacij, glasno in počasno govorjenje itd.);
· dobro je, če so starejši ljudje vključeni v celotno dogajanje (sodelovanje, vprašanja
med srečanjem, petje obeh generacij idr.);
· v delavnicah medgeneracijskega sožitja mora priti do telesnega stika mlajših in
starejših ljudi (stisk roke), a upoštevati je treba tudi želje po zasebnosti;
· veseli so manjših pozornosti (lepe besede, manjše darilce);
· na začetku srečanja so starejši zelo mirni in tihi, na koncu pa se razživijo (zelo jim je
všeč petje);
· delavnice bi se morale izvajati redno in kontinuirano, saj starejši ob vsakem
nadaljnjem srečanju postanejo vse bolj odprti in zgovorni. Ko se enkrat prekine stik z
njimi, izgubijo zaupanje, se zaprejo vase in so razočarani.
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Da bi projekt ustanavljanja varovanih stanovanj zares zaživel in imel smisel, je potrebno
starostnikom na podeželju ponuditi tudi medgeneracijsko druženje, da ne bi prišlo do
osamitve starejših ljudi na vaseh koprskega podeželja. Medgeneracijsko sožitje bi na
podeželju lahko razvijali z medsebojnimi druženji, tematskimi srečanji in »konkretnimi«
akcijami ob posebnih priložnostih. To bi dosegali s sodelovanjem z lokalnimi vrtci in
osnovnimi šolami. Mladino je potrebno navajati in izobraževati v smeri strpnosti in
prepoznavanja življenjskih izkušenj in znanj ter veščin, ki jih poseduje starejša generacija.
Slika 10: Srečanje oskrbovancev DU Izola s srednješolci Gimnazije Koper, 2010.

Avtor: Jerman, 2010
Slika 11: Srečanje oskrbovancev DU Izola z osnovnošolci iz OŠ Livade, 2010.

Avtor: Jerman, 2010
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8 SKLEP
Povečevanje števila prebivalcev, zviševanje povprečne starosti občanov in povečevanje
deleža starega prebivalstva so dejstva, s katerimi se bo morala MOK sistematsko spoprijeti.
Da bi v MOK obdržali prebivalstvo v domačem okolju in ohranjali vitalno strukturo
prebivalcev po naseljih na podeželju, bo potrebno razvijati alternativne oblike pomoči za
starostnike ter oglaševati in promovirati že obstoječe storitve.
Od leta 2001 se prebivalstvo v mestnem in podeželskem okolju MOK manjša, delež starejših
pa naglo povečuje. V MOK ni moč zaslediti prevladujočega trenda glede demografskih
kazalcev, s čimer lahko zavrnemo hipotezo, ki pravi, da se negativni demografski kazalci
povečujejo z oddaljenostjo naselja od mesta in glavnih prometnic. Največji delež (30-60 %)
starejšega prebivalstva imajo naselja pod kraškim robom: Podgorje, Črnotiče, Gabrovica pri
Črnem Kalu, Predloka in Loka. V nasprotju z zaskrbljujočimi demografskimi kazalci v mestu
in na podeželju pa se opaža povečanje števila prebivalcev in najnižji delež starostnikov v
primestju, ki je v zadnjih dvajsetih letih doživelo veliko sprememb (rast in zraščanje naselij,
sprememba v funkciji naselij, razvoj turizma, idr.).
Izvedenih je bilo 47 anket po naseljih v MOK, s katerimi so bile pridobljene informacije o
potrebi po dodatni oskrbi starostnikov po različnih funkcijskih območjih. Rezultati ankete so
pokazali, da so potrebe po dodatni pomoči starostnikom največje na podeželju, kjer so
starostniki najmanj samostojni. Najmanj samostojni starostniki imajo v občini na razpolago le
institucionalizirano varstvo v mestu in primestju (ODU Koper, Dom Danica), kar pomeni, da
je starostnik primoran zapustiti domače okolje. Delež starostnikov s podeželja, ki ima oddano
prošnjo za sprejetje v dom, je najnižji, vendar je bilo z anketo ugotovljeno, da ravno
podeželani potrebujejo največ dodatne pomoči - velikokrat je bila izpostavljena težava pri
nakupovanju, ker trgovin na podeželju ni, zato bi morala občina spodbujati mobilne oblike
oskrbe, npr. potujoče trgovine. V občini je na razpolago veliko storitev, ki podpirajo
ohranjanje starostnika na domu (pomoč na domu, Rdeča tipka, Vitica, patronažna služba,
zasebna podjetja), vendar ljudje s podeželja, ne glede na pestro ponudbo, teh storitev ne
koristijo. Izvajalci bi se morali bolj osredotočiti na promocijo storitev na podeželju in
osnovati načrte za boljšo pokritost oskrbe v celotni koprski občini. Rezultati ankete so namreč
pokazali, da je obveščenost o vseh oblikah pomoči starostnikov s podeželja premajhna in
ne dovolj dostopna, s čimer lahko potrdimo drugo hipotezo. Lahko bi se izoblikovala
kakovostna in pregledna zgibanka/zloženka, ki bi vsebovala informacije o storitvah za
starostnike (humanitarne organizacije, pomoč na domu, telefonske številke zdravstvenih
storitev …) in bi bila širše dostopna v vseh okoljih, kjer se starostniki gibljejo (ZD, knjižnica,
društva upokojencev itd.). Ker so starostniki s podeželja tudi finančno šibkejši, bi morala
občina nameniti več subvencij za podeželsko okolje (največ subvencij občina podeli
starostnikom iz mesta).
Najpomembnejša akterja na področju oskrbe starejših v občini sta Center za socialno delo
Koper in MOK, ki zajemata največje število oskrbovancev in prevzemata vlogo povezovalcev
med izvajalci. Potrjuje se nam tudi tretja hipoteza, ki pravi, da obstoječa mreža formalnih in
neformalnih storitev in programov vsem upravičencem ne zagotavlja enakih možnosti
vključevanja glede na kraj, v katerem bivajo, saj imajo starostniki v mestnem okolju na
razpolago več oblik oskrbe: institucionalizirano varstvo, Zdravstveni dom, Center dnevnih
aktivnosti in Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Na podeželju so starostnikom ponujene
različne storitve, prednjačijo zdravstvene, ni pa možnosti institucionalnega varstva v obliki
varovanih, oskrbovanih stanovanj ali dnevnih centrov. Tudi načrti oskrbe starejšega
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prebivalstva v MOK ne načrtujejo izrecnega vključevanja podeželskega območja, saj je novi
dom upokojencev načrtovan v mestnem okolju.
Za kakovosten in uspešen sistem oskrbe v MOK je nujno povezovanje med vsemi izvajalci
pomoči za starejše v občini. S pridobivanjem podatkov od različnih izvajalcev pomoči je bilo
moč opaziti premalo sodelovanja med njimi. Obstoječe storitve niso povezane v enovit
sistem, v praksi ni integriranih storitev, npr. zdravstvo in sociala oziroma ni najboljše
koordinacije med službami, ki storitve zagotavljajo. Problem predstavljajo predvsem nekatera
zasebna podjetja in podjetja s koncesijo, ki ne želijo sodelovati z ostalimi izvajalci oskrbe
starejših. So pa ta zelo pomembna za starostnike na podeželju, saj nudijo pomoč na domu.
Spodbujanje zasebništva na področju oskrbe starejših bi lahko omililo problem velikega
števila pomoči potrebnih starejših ljudi. Rezultati raziskave so pokazali še eno vrzel v sistemu
oskrbe starostnikov, in sicer premajhno sodelovanje z društvi upokojencev, ki združujejo
največje število starostnikov v MOK. Društva upokojencev bi morala vzpostaviti sodelovanje
z dobrodelnimi organizacijami, ki bi na lokalni ravni skrbeli za tiste, ki so te pomoči potrebni.
Na koprskem podeželju je smiselno ohranjati heterogeno strukturo prebivalstva predvsem
zaradi ohranjanja vitalnosti vasi in preprečevanja demografskega in fizičnega propada vasi;
le-ta razvija tolerantnost do socialnih in kulturnih razlik. Naloga MOK je torej sprejemanje
ukrepov, ki bi starejšim ljudem omogočali predvsem nadaljnje bivanje v okolju, ki so ga
vajeni in v katerega so vključeni, hkrati pa nudenje vse potrebne pomoči, da bi samostojno
funkcionirali; s tem bi spodbujali neodvisnost, dostopnost in omogočali starejšim ljudem, da
polno sodelujejo v načrtovanju lastne oskrbe. Raziskava je pokazala, da je zaznati občutno
pomanjkanje spodbud in idej za alternativne oblike pomoči starostnikom, ki bi lahko
vključevale zainteresirane in strokovno usposobljene delavce na podeželju (zlasti ženske in
mlade iskalce zaposlitve). V načrtovanje oskrbe starejšega občana bi morali vključiti tudi
njihove otroke, saj je bilo ugotovljeno, da se zlasti na podeželju starostniki najprej obrnejo po
pomoč k otrokom. Zaradi ohranjanja kakovostne oskrbe bi morala občina poskrbeti za
izobraževanje, morda celo financiranje družinskih članov, ki skrbijo za ostarele starše. Z
adaptacijami hiš in zadružnih domov, v katerih bi izvajali programe pomoči in oskrbe
starostnikov in bi lahko povrnili življenje vasem. Posledično bi se ohranjalo prebivalstvo v
domačem okolju, zagotavljala bi se nova delovna mesta lokalnemu prebivalstvu,
ohranjale bi se arhitekturne in kulturne značilnosti istrske dediščine, preprečevalo bi se
izseljevanje prebivalcev s podeželja in oživile bi se vezi med generacijami. Z
vzpostavitvijo dnevnih centrov v zadružnih domovih po naseljih v primestju bi tako potešili
potrebe starostnikov s tega območja po izobraževanju in druženju in hkrati bi lahko prihajalo
do medgeneracijskih srečanj. Predvsem zaradi velike razpršenosti naselij v koprski občini je
potrebno razvijanje telekomunikacij, ki so zelo pomembne pri ohranjanju starostnika doma.
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9 SUMMARY
Population growth, population ageing and an increased number of elderly population are a
reality in the municipality of Koper and a systematic approach to these issues is necessary.
Since 2001 the population in the urban and rural areas of the municipality of Koper has been
decreasing, while the share of the elderly has been growing fast. In the municipality of Koper
no mainstream trend in relation to demographic indicators can be detected, which rules out
the hypothesis that demographic indicators increase along with the remoteness from the town
and the main traffic routes. The share of elderly population is largest in the villages below the
Karst edge. In contrast with the alarming demographic indicators in the town and the
countryside, a trend of population growth and the lowest share of elderly persons can be
observed in the suburbs, which have undergone numerous changes in the past twenty years.
A survey involving a total of 47 questionnaires was carried out in the municipality of Koper
to gather information on the needs for more services of care for the elderly in different
functional areas. The survey showed that additional forms of assistance for the elderly are
particularly required in the countryside, where elderly persons are least independent.
The municipality offers a variety of services enabling the elderly to live at home (home
assistance, Rdeča tipka, Vitica, community nursing service, private service providers),
however, the elderly living in the countryside do not use these services. Service providers
should improve the promotion of services in the countryside and define plans for improved
availability of services for the elderly across the entire municipality. According to the survey
information concerning the various forms of assistance is insufficient and insufficiently
available to the elderly living in the countryside, which confirms the second hypothesis. As
the elderly living in the countryside are financially weaker, the municipality should provide
for more subsidies for the rural areas.
The Social Work Centre of Koper and the Municipality of Koper play the major role in the
area of care for the elderly, covering the largest share of elderly people and acting as a link
between service providers. The third hypothesis, assuming that the existing network of formal
and informal services and programs is not equally available considering the place of
residence, as the elderly living in the urban area can choose from more forms of
assistance, is confirmed.
In order to guarantee a quality and efficient system of care for the elderly in the municipality
of Koper it is necessary to organise all service providers in the municipality in a uniform
system. The existing services are not interconnected and integrated, e.g. healthcare and social
services, or there is insufficient coordination between the service providers.
Maintaining a heterogeneous population structure in the Koper countryside is particularly
important in order to preserve the viability of the villages and prevent their demographic and
physical decay. By renovating decaying Istrian houses in the countryside and village
community centres, where assistance and care programs for the elderly could be conducted,
the viability of these areas would be restored. This would allow elderly persons to live in
their home environment for longer, create new jobs for the locals, preserve the Istrian
architectural and cultural heritage, prevent the emigration from the countryside and
reinforce intergenerational relations. Due to the dispersed settlements in the Koper
municipality it is necessary to develop telecommunication services, which play an important
role in enabling elderly persons to live in at home.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Delež prebivalstva v občinah glede na vse prebivalstvo Slovenije, 2008.

Vir: Slovenske občine v številkah, 2010
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Priloga 2: Število prebivalcev in indeks prebivalstva po KS v MOK, 2001/2007.
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Priloga 3: Število subvencij po naseljih v MOK, 2009.

Priloga 4: Vse subvencije, olajšave v MOK.

MESTO (%)

PRIMESTNO
OBMOČJE (%)
28,2
30,7

PODEŽELSKO
OBMOČJE (%)
5,1
30,8

bivanje v Obalnem domu Koper 66,7
bivanje v Domu upokojencev
38,5
Izola
bivanje v Centru za starejše
0
16,7
83,3
občane Lucija
bivanje v domovih za starejše
33,3
16,7
58,3
občane v ostalih občinah
kosila
48,6
37,1
14,3
Vir: ODU Koper, 2010; DU Izola, 2010, CSO Lucija, 2010, MOK, 2010
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Priloga 5: Delež olajšav MOK za razvoz kosil na dom, 2010.
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Priloga 6: Število subvencij v Obalnem domu za starejše občane Koper, Domu upokojencev Izola, Centru za starejše občane Lucija in ostalih domovih, 2009.
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Priloga 7: Anketa o oskrbi starejših, 2010.

Pozdravljeni. Sem Keli Jerman, študentka Filozofske Fakultete, Oddelka za geografijo v
Ljubljani in opravljam diplomsko delo z naslovom Družbeno- gospodarski in prostorski
vidiki oskrbe starejših oseb na koprskem podeželju.
Del diplome predstavlja tudi raziskava o oskrbi in potrebi po zagotavljanju različnih storitev
na podeželju za starejše ljudi, zato Vas prosim za Vaše odgovore. Pridobljene podatke bom
hranila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za sodelovanje sem Vam iskreno
zahvaljujem.
1. Naselje: _________________________
2. Spol: M / Ž
3. Zakonski stan:
§ poročeni
§ samski/a
§ izvenzakonska skupnost
§ vdova/ec
4. Kje ste bili zaposleni?
§ kmet
§ industrija
§ javno podjetje/ustanova
§ zasebno podjetje/ustanova
5. Ali ste celo življenje živeli v tem kraju?
§ od rojstva
§ živel/a v sosednji vasi
§ živel/a v drugi občini (Kateri?__________)
§ živel/a v drugi državi (Kateri?__________)
6. Ali ste z življenjem v kraju zadovoljni? DA / NE
7. Kaj Vam je v naselju najbolj všeč in kaj v naselju najbolj pogrešate?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Ali menite, da pri vsakdanjih opravilih potrebujete dodatno pomoč? DA / NE / MORDA
9. Kakšno pomoč potrebujete
vsak dan

občasno

ne

osebno nego
zdravstveno nego
čiščenje stanovanja/ hiše
pri nakupih
pri prinašanju hrane
pomoč pri urejanju vrta

77

10. Bi lahko za pomoč plačali? DA / NE / DELNO
11. Ali bi sprejeli pomoč prostovoljcev? DA / NE / NE VEM
12. Ali že prejemate kakšno pomoč?
§ DA …… Kakšno obliko pomoči in od koga? _______________
§ NE
13. Katere storitve bi izbrali, če bi potrebovali pomoč (največ tri možni odgovori)?
§ nič
§ pomoč na domu
§ pomoč pri nakupovanju
§ varovanje na daljavo
§ dostava nakupov na dom
§ družinskega pomočnika
§ dostava hrane na dom
§ patronažna služba
§ knjižnica
§ frizer
§ zdravstvena oskrba
14. Ali poznate oz. ste že kdaj slišali za:
§ Rdečo tipko……………………………… DA / NE
§ Malega princa……………………………. DA / NE
§ varovana stanovanja………………………DA / NE
§ center za starejše občane…………………. DA / NE
§ skupinska stanovanja……………………...DA / NE
15. Če bi rabili dodatno pomoč, na koga bi se obrnili?
§ otroke, sorodnike
§ sosede
§ občino Koper
§ Center za socialno delo Koper
§ Zdravstveni dom Koper
§ Rdeči križ, Karitas
16. Ali razmišljate o selitvi v prihodnosti? DA / NE / NE VEM
17. Če bi se iz naselja zaradi zdravstvenih težav ali iz drugih razlogov morali seliti, kam bi
najraje šli?
§ dom upokojencev v mestu
§ dom upokojencev na podeželju
§ varovano stanovanje
§ skupinska stanovanja na vasi
18. Če bi se v bližini Vašega naselja odprl center za starejše občane, bi se udeleževali pri
aktivnostih? DA / NE

Hvala za sodelovanje

78

Priloga 8: Delež starostnikov iz MOK na čakalni listi po različnih območjih, 2010.

Obalni dom upokojencev Koper
MESTO
64,5 %
PRIMESTJE
19,7 %
PODEŽELJE
15,8 %
Vir: ODU Koper, 2010; DU Izola, 2010

Domu upokojencev Izola
54,5 %
36,4 %
9,1 %

Priloga 9: Pregled oskrbe v MOK glede na samostojnost starostnika, po različnih območjih, 2009 in 2010.
MESTO (%) PRIMESTN
PODEŽELSK
O
O OBMOČJE
OBMOČJE
(%)
(%)

POPOLNA
ODVISNOST
STAROSTNIKA

Obalni dom upokojencev Koper
65,6
28,3
6,1
Dom Danica
/
/
/
Dom upokojencev Izola
47,3
32,4
20,3
Center za starejše občane Lucija
7,5
7,5
85
Družinski pomočnik
38,7
35,5
25,8
DELNA
Služba za pomoč na domu
40
46,7
13,3
ODVISNOST
CSDK
STAROSTNIKA Dnevna dostava kosila
64,1
29,4
6,5
Patronažna služba ZD Koper
/
/
/
Rdeča tipka
44
47,7
8,3
Vitica
/
/
/
Bit Vizija
/
/
/
Biveal
22,4
43,1
34,5
Karitas Koper*
5,5
26,7
67,8
Rdeči križ Koper**
54,4
37
8,6
Skupina ljudi za samopomoč
66,7
33,3
0
SAMOSTOJNA
Društva upokojencev
36,2
60,7
3,1
STAROST
Center dnevnih aktivnosti za
75,6
20,6
3,8
starejše občane Koper
Univerza za tretje življenjsko
43,2
53,3
3,5
obdobje
Vir: Intervjuji, 2010
*Opomba: šteti le starostniki, ki so jim prostovoljci nudili nego na domu, pomoč pri hišnih
opravilih in obiski na domu
**Opomba: šteti so starostniki, ki so prejemali socialno, materialno pomoč in pomoč v obliki
hrane
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Priloga 10: Število oskrbovancev Obalnega doma upokojencev Koper, Doma upokojencev Izola in Centra za starejše občane Lucija v MOK, 2010.
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Priloga 11: Število družinskih pomočnikov po naseljih v MOK, 2009.
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Priloga 12: Pomoči na domu in indeks za leti 2007 in 2009 v MOK.
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Priloga 13: Število oskrbovancev pomoči na domu Biveal v MOK, 2010.

Priloga 14: Razvoz kosil v MOK, marec 2010.
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Priloga 15: Skupno število vključenih oseb v program Rdeče tipke v MOK, 2001-2009.

leto
število uporabnikov
2001
8
2002
22
2003
37
2004
67
2005
84
2006
95
2007
99
2008
113
2009
109
Vir: Knific, 2010
Priloga 16: Število oskrbovancev Rdeče tipke po KS v MOK, 2009.
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Škofije

Sv. Anton

Dekani

Šmarje

Bertoki

Sv. Marko
Koper

Koper

Župnijska
Karitas

št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
140
60

52

80
40
273

84
42
42

157
45

Obiski na
domu (ob
praznikih,
med letom)
70
10

1
40
45- 50

20

Družabna
oz. duhovna
srečanja

Priloga 17: Programi za starejše Škofijske Karitas Koper v MOK, 2009.

Pomoč
neposredno v
denarju

3
1

194
6

50
3

Nega na
domu

30
5

20
1

72
6

Pomoč pri
hišnih
opravilih

2
2
50

80
40
51

6
2

Obiski v domovih
za
starejše/bolnišnicah
/zavodih

90

85

150,90

1

150

Po pošti
poslane
voščilnice

Legenda:
- ABC- mestno območje
- ABC- primestno območje
- ABC- podeželsko območje

DK, OK v EUR
Ankaran
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
Krkavčešt. obravnav letno
Koštabona
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
Predloka
št. obravnav letno
št. vseh starejših
porabljena sredstva
DK, OK v EUR
Vir: Petrinja, 2010
1
50

215
75

100
50

1
45

375
75
208

1
150

86

Priloga 18: Socialna pomoč in pomoč v obliki hrane Rdečega križa Koper v MOK, 2009.

Priloga 19: Materialna pomoč Rdečega križa po krajevnih organizacijah v MOK, 2010.

krajevna organizacija
Pobegi- Čežarji
Šalara- Škocjan
Za gradom
Ankaran
Žusterna
Škofije
Bertoki
Semedela
Hrvatini
Šmarje
Sv. Anton
Olmo- Prisoje
Vanganel
Marezige
Vir: Rdeči križ, 2010

število oseb
40
35
35
34
34
31
30
28
25
25
23
22
22
19

Priloga 20: Udeleženci skupine ljudi za samopomoč pri demenci Izola v MOK, 2010.

Kraj bivanja udeležencev v
oktobru
1.
Koper
2.
Pobegi
3.
Zgornje Škofije
4.
Spodnje Škofije
5.
Izola
6.
Portorož
Vir: Kopilovič, 2010

Št.
udeležencev
8
1
2
1
3
1
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Priloga 21: Število članov društev upokojencev v MOK, 2010.

ime društva
1.
Društvo upokojencev Koper center
2.
Društvo upokojencev Škofije
3.
Društvo upokojencev Bertoki
4.
Društvo upokojencev Sveti Anton
5.
Društvo upokojencev Pobegi- Čežarji
6.
Društvo upokojencev Šalara- Škocjan
7.
Društvo upokojencev Gračišče
8.
Društvo upokojencev Vanganel
9.
Društvo upokojencev Šmarje
10. Društvo upokojencev Marezige
11. Društvo upokojencev Ankaran
12. Društvo upokojencev Semedela
13
Društvo upokojencev Olmo- Prisoje
14
Društvo upokojencev Žusterna
15
Društvo upokojencev Dekani
16
Društvo upokojencev Hrvatini
Vir: Jenko, 2010

število članov
370
250
150
200
150
700
150
150
220
200
600
600
500
300
200
150

Priloga 22: Število in kraj bivanja članov CDA Koper v MOK, 2010.
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Priloga 23: Udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje v MOK, 2009.
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