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UVOD

TOMAŽ BANOVEC

Strokovni vodja projekta HELPS

Temeljni cilj projekta HELPS je bila promocija razvoja 
strategij in praks, ki bodo izboljšale kakovost življenja 
ranljivih skupin prebivalstva. Projekt se je osredotočal 
predvsem na skupini starejših in invalidov v večjih 
srednjeevropskih mestih, pri čemer je bil poudarek 
na razvoju inovativnih bivalnih in socialno-varstvenih 
ukrepov, programov in politik.

S celostnim pristopom je HELPS naslavljal šest izzivov:
- dostopnost informacij za neodvisno življenje,
- dostopnost v urbanih okoljih,
- opolnomočenje formalnih in neformalnih ponudni-
kov socialnih storitev in strokovnjakov s teh področij,
- okrepitev omrežij socialne opore na ravni skupnosti,
- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije/
pripomočkov, 
- vzdržnost in učinkovitost sistemov socialnega 
varstva. 

Na teh osnovah smo oblikovali svojo vizijo in delo.

Vizija za 2020 z elementi strategije (doseženo 
stanje leta 2020)

Slovenija je poleg klasičnih institucionalnih oblik oskr-
bovanja in varovanja starejših in njihovih stanovanj 
razvila še druge oblike, ki temeljijo na prostovoljstvu 
in skupnem življenju, medgeneracijskem sodelovanju 
in samopomoči malih seniorskih skupnosti, ki si na ta 
način organizirajo svoje življenje in aktivno staranje. 
Ob sprejemu ustrezne zakonodaje in predvsem zahva-
ljujoč samoorganizaciji seniorskih stanovanjskih bival-
nih skupnostih (ob pomoči države in nevladnih pro-
stovoljskih organizacij) so alternativne oblike postale 
priznana in sprejeta oblika skrbi za seniorje in druge 
skupine, ki želijo ali so tudi objektivno primorani v tak 
način bivanja. Skupno, na solidarnosti in zadružni-
štvu temelječe oblike sobivanje seniorskih in drugih 
skupin in tako povečanih gospodinjstev je deležno 
širše pomoči in razumevanja, institucionalne oblike 
se postoma preoblikujejo in razvijajo ter omogočajo 
alternativne oblike.

Poleg tega so razvite še druge oblike pomoči starejšim 
ljudem, ki živijo v svojih domovih: oskrba na domu, 
prilagoditve bivalnega okolja, urejanja njihove stori-
tvene okolice in socialnega ter drugega omrežja. Vse 
oblike pa temeljijo na skupnostnih načelih, določenih 
z Resolucijo o strategiji socialne varnosti in drugimi 
dokumenti, sprejetih v okviru reformnih prizadevanj.

sobiVanje starejših kot ena od možnih oblik

Upokojenci v Sloveniji imamo približno 40 % prihod-
kov manj kot takrat, ko smo bili še zaposleni, po drugi 
strani pa dovolj prostega časa, da lahko s prostovoljno 
in medsebojno delitvijo dela ter uporabo istih sred-
stev uredimo prijetno in kulturno sobivanje, svojim 
potrebam pa ustrezno socialno mrežo.

Stanovati dovolj zasebno in vseeno ne biti sam. 
Samostojno in sporazumno upravljati ter uživati svoje 
življenje, njegovo kulturno in drugo raznovrstnost ter 
skupno življenje. Prednosti sobivanja so v tem, da po-
večuje varnost, razdelitev bremen ter drugih storitev, 
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zagotavlja pa tudi pomoč do visoke starosti.

Pri preučevanju značilnosti sobivanja in specifičnosti, 
ki veljajo za slovenski prostor, smo sledili naslednjim 
smernicam, pridobljenim zlasti iz izkušenj v tujini:
- razmislek in odločitev o sobivanju naj bo pravočasna, 
ko smo še aktivni, v srednjih letih, pred upokojitvijo, 
ko so otroci preskrbljeni;
- razvoj lastne, tudi nove ali alternativne osebne vizije, 
strategije za preostanek življenja v okviru dolgožive 
družbe;
- zbiranje informacij o alternativnih in skupnostnih 
oblikah bivanja in prilagajanje svojih in skupnih bival-
nih enot in sosesk za tak namen;
- analiza uporabe časa, možne in potrebne spremem-
be navad za drugačne oblike bivanja;
- analiza potreb in možnosti ter dosedanjih materi-
alnih osnov ob zmanjšanju vloge gospodinjstva in 
možnem spreminjanju potrošnih navad;
- razvoj lastnega izobraževanja, odprava finančnih in 
drugih nepismenosti in razvoj novih spretnosti (npr. 
IKT), znanj in veščin;
- razmislek o možnih dopolnilnih možnostih zaslužka 
po odhodu v pokoj z analizo davčnih bremen poveza-
nih s tem, kje na rednem trgu dela lahko še delujem, 
katere veščine bodo še potrebne;
- športna oz. rekreacijska aktivnost v povezavi z zdrav-
jem; želje, omejitve itd.;
- utrjevanje sedanje in oblikovanje nove socialne 
mreže (družina, sošolci, kolegi iz dela in društva, prija-
telji, hobiji in navade);
- če gre za novo alternativno ali skupnostno obliko 
bivanja; kaj lahko ponudimo v taki bivalni skupnosti 
drugim (veščine, znanja, spretnosti) in kaj pričakujemo 
od drugih članov;
- razmislek o možnih novih lokacijah in preselitvi ali 
reorganizaciji sedanje bivalne enote za varno in aktiv-
no, mogoče kolektivno staranje;
- pregled in seznanjanje z državnimi in drugimi politi-
kami na tem področju (zdravje, pokojnine, dolgotrajna 
oskrba, stanovanjska politika);
- zavarovanja, obvezna, prostovoljna, razpršenost 
(razvoj finančne in drugih pismenosti), zavarovalni 
produkti za tak namen; 
- mogoče potrebujemo nov varčevalni program? 
Ekonomska in druga preračunavanja varčevalnih ste-
brov in stebričkov, upravljanje s premoženjem;
- zbiranje somišljenikov in partnerjev za skupne odlo-
čitve in načrte, vključitev v svetovalne skupine, skupne 

oblike pomoči in podobno;
- povezovanja v društva in družbe, ki nam pri tem 
pomagajo;
- izdelava opomnikov in podlag za odločanje (osebna 
in družinska SWOT analiza) ter napisan načrt življenja 
v prihodnje.

do konca in naprej

V pričujoči publikaciji želimo povzeti in zaokrožiti naša 
triletna prizadevanja in na novo pridobljena znanja ter 
izkušnje, hkrati pa podati nekaj priporočil in usmeritev 
za nadaljnje delo. 

Na podlagi zanimanja in zaznanih potreb uporabnikov 
svetovalnice za izboljšanje bivanja starejših smo se 
usmerili v dve prednostni področji: 
- razvoj in promocija ideje sobivanja starejših in 
- pravočasne prilagoditve bivalnega okolja za varno 
bivanje starejših.

V ta namen smo izdali publikacije in brošure in jih 
uspešno promovirali po vsej Sloveniji: zbornik prispev-
kov o sobivanju starejših »Da je skupaj lažje biti sam« 
(december 2013) in brošuro o prilagoditvah bivalnega 
okolja in uporabi pripomočkov za starejše »Majhni 
posegi za velike učinke« (junij 2014). 

Delovna ekipa je dobro vpeljana in učinkovita, s sode-
lavci v starosti od 25 do 73 let. S tem smo na nek način 
vpeljali tudi medgeneracijsko komponento, saj smo 
ob skupnem delu ugotovili, kako pomembno je vpra-
šanje sobivanja za vse generacije. V tem smislu je naše 
razmišljanje usmerjeno podobno kot kažejo trendi 
v tujini, kjer se vse več prostora namenja celovitemu 
pristopu in iskanju vseživljenjskega oziroma univerzal-
nega (bivalnega) okolja.

Nastala je diplomska naloga na temo družbenih vidi-
kov sobivanja starejših, katere povzetek podajamo v 
enem od prispevkov. V drugem smo pregledali obsto-
ječo zakonodajo in veljavne dokumente, ki zadevajo 
sobivanje starejših. Poskusno smo izračunali okvirno 
ceno sobivanja in dokazali, da je sobivanje tudi eko-
nomsko upravičeno (cost benefit analiza). Pregledali 
smo nekaj zanimivih primerov praks sobivanja 
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starejših iz tujine, upoštevajoč predvsem uporabnost 
teh primerov v slovenskem okolju in se poskušali čim 
več naučiti iz izkušenj in tudi napak drugih. 

Pričakujemo, da bomo lahko delo nadaljevali tudi po 
tem, ko se projekt HELPS in z njim mednarodno finan-
ciranje zaključi.
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DRUŽBENI VIDIKI 
SOBIVANJSKIH 
SKUPNOSTI 
STAREJŠIH

KARINA SIRK

Strokovna sodelavka projekta HELPS

Živimo v času visoke stopnje potrošnje dobrin, na-
ravnih virov, pretijo nam še višje ravni brezposelnosti. 
Urbani posameznik je individualizirano bitje, živeč v 
anonimnosti in intimi lastnega doma. Z drugimi se 
sicer vsakodnevno srečuje, vendar na socialne stike 
vedno bolj vplivajo novi mediji in tehnologije, ki inte-
rakcijam jemljejo prostorskost in jih spreminjajo v nad-
prostorske, celo nadčasovne. 

Ljudje vseh generacij se v vedno večji meri spopadajo 
na eni strani s pomanjkanjem časa zaradi podaljšanega 
delavnika, na drugi strani pa z osamljenostjo in slabšim 
fizičnim počutjem, kar lahko hitro povzroči različne 
bolezni, kot je na primer depresija. 

V družbah, kjer nam grozi vedno večja oddaljenost 
med ljudmi, pomanjkanje virov ter časa, bi morali raz-
mišljati o alternativnih pristopih in načinih bivanja, ki 
bi se strateško soočali s temi tegobami, jih naslavljali 
in dvigovali kvaliteto življenja posameznikov. Preden 
dovolimo, da trenutno (še) prevladujoči neoliberali-
stični režim dodatno oklesti naša življenja družbenosti 
in povezanosti, bi morali strateško pristopiti k iskanju 
rešitev za spremembe vsakdanjega življenja, ki bi jih 
lahko implementirali v praksi. Sobivanjske skupnosti 
združujejo avtonomnost privatne bivanjske enote s 
prednostmi življenja v skupnosti. Vključujejo priva-
tne, polprivatne in javne prostore zunaj in znotraj. 
Obstajajo različne oblike načrtovanja in postavitve so-
bivanjskih skupnosti. Glavna značilnost vseh je močan 
in živ skupinski duh. 

V zahodnih družbah najbolj rizična skupina, ki bo do 
leta 2025 celo najštevilčnejša na svetu, so starejši. Prav 
ti posamezniki se največkrat srečujejo s posledicami 
osamitve in osamljenosti, kar vpliva na zdravstveno 
stanje in splošno zadovoljstvo z življenjem ter na 
raven kakovosti življenja. »Starajoča se družba stoji 
pred novimi izzivi. Ljudje v tretjem življenjskem obdo-
bju niso samo številčno vedno močnejši, ampak tudi 
vedno bolj samozavestni in avtonomni. Masovni in 
državno vodeni domovi ali druge oblike bivanja za sta-
rejšo generacijo so vse bolj preživeti.« (Štuhec in Fras 
2010, 3) V zadnjih letih se prvič soočamo s starajočo 
baby boom populacijo, ki jo prvikrat predstavljajo bolj 
izobraženi starostniki, ki si (vsaj v tujini) prizadevajo za 
aktivnejše staranje.

 
razVoj in zgodoVina sobiVanjskih skupnosti

Sobivanjske skupnosti so skupnosti, ustvarjene pose-
bej za socialno povezljivost in podporo vseh njenih 
članov. Sobivanjska skupnost je slovenski izraz za »co-
housing« – prevodna rešitev je bila po posvetu s termi-
nologi vnešena tudi v terminološko zbirko Evroterm. 

Kot pravi Kutin, »sobivanjske skupnosti ne obravnava-
mo kot idealno obliko bivanja, ampak jo predstavljamo 
zato, ker so pri njenem načrtovanju v največji meri 
izkoriščeni psihološki in sociološki potenciali, ki jih 
skrivajo faze projektiranja in gradnje in ki do trenutka 
vselitve občutek kakovosti bivanja stanovalcev dvigne-
jo na višjo raven kot pri ostalih oblikah gradnje.« (Kutin  
2009, 71)

Satler sobivanjske skupnosti razdeli na 4 tipe:
- skupina dolgoletnih prijateljev, ki spoznajo, da bi 
imelo skupno življenje za vse koristi (socialne, ekonom-
ske, čustvene),
- skupina prijateljskih zakonskih parov, ki jim tak način 
življenja omogoča skrb za partnerja ali alternativo v 
primeri smrti zakonca,
- po spolu in stanu mešana skupina prijateljev, v kateri 
obstajajo tesne socialne vezi že od prej in si želijo 
znižati življenjske stroške preko skupnega življenja, si 
vzajemno pomagati in se družiti,
- sestavljena skupina zainteresiranih kandidatov, ki se 
zbere s pomočjo formalnih pristopov (institucij ipd.). 
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Sobivanjske skupnosti so se razvijale kot neposreden 
odziv na zaznane družbene probleme in spremembe 
sredi dvajsetega stoletja – problem osebne alienacije 
in zloma skupnosti v povezavi s koncepti utopiz-
ma, feminizma in komunalnega življenja. Zato med 
drugim sobivanjske skupnosti ponujajo priložnost 
raziskovanja, kaj sedaj razumemo kot medsebojno 
povezanost ter socialne in okoljske razsežnosti trajno-
stnega razvoja. 

Prvi val razvoja sobivanjskih skupnosti je potekal 
v Severni Evropi – na Danskem, Švedskem in na 
Nizozemskem. Tamkajšnje skupnosti so zastopale 
skupnostne in feministične ideje takratnega časa. Leta 
1964 so na Danskem zgradili prvo skupnost, temelječo 
na kolektivnem bivanju. Na Danskem in Nizozemskem 
je bil razvoj takšnih skupnosti povezan z izboljšanjem 
socialnih odnosov in povečanjem občutka skupnosti. 
Na Švedskem je bila glavna motivacija za sobivanje 
zmanjšanje bremena gospodinjskega dela za ženske 
in izboljšanje kvalitete življenja zaposlenih staršev in 
njihovih otrok. 

Takšne skupnosti so bile danska rešitev za socialne 
probleme v postindustrijski družbi ob koncu 20. stole-
tja. Po zgledu Danske je socialno in družbeno odzivna 
in politično progresivna kultura v vsej severni Evropi 
podpirala razvoj sobivanjskih skupnosti prek primerne 
zakonodaje, finančne podpore in ustreznih politik. To 
je imelo velik vpliv predvsem na Nizozemskem, kjer je 
veliko bivanjskih sosesk in objektov zgrajenih po na-
čelih sobivanjskih skupnosti, čeprav morda v osnovi to 
sploh niso. Sobivanjske skupnosti so sčasoma prešle 
v »mainstream« in jih poznamo tako kot sisteme od 
spodaj navzgor kot od zgoraj navzdol. 

Danska »bofaelleskaber1« izvira iz želje po izboljšanju 
socialnih razmerij in globljem smislu skupnosti. Tako 
danske sobivanjske skupnosti sestavljajo pretežno 
eno ali dvonadstropne stavbe s posameznimi indivi-
dualnimi stanovanji ter ločenimi skupnimi prostori. 

Švedska »kollektiwhuse2« je bolj pragmatična. 
Pobudniki so poskušali zmanjšati bremena hišnih 
opravil, zlasti za ženske, ki so vstopale v delovna 
razmerja. Zgradbe so večinoma srednje visoke – v 

1  Bofaelleskaber je danski izraz za sobivanjske 
skupnosti.
2 Kollektiwhuse je švedski izraz za sobivanjske 
skupnosti.

višini stanovanjskih blokov, ki so malo drugačni od 
tradicionalnih. 

Nizozemske sobivanjske skupnosti imajo podoben 
izvor kot danske. Tudi zgradbe so podobne danskim, 
razlika je le ta, da je v njih več urbane oblike. V nizo-
zemskih skupnostih so skupni prostori manjši, jedilni-
ce so v velikosti, primerni za manjše skupine in ne za 
celotno skupnost, s tem pa želijo vzpostaviti občutek 
intimnosti. 

Sobivanjske skupnosti so v zgoraj naštetih državah 
med drugim predstavljale inovativno rešitev za pre-
magovanje izključenosti žensk in staršev samohranil-
cev s trga delovne sile in izboljšanje kvalitete življenja 
otrok in družin na sploh. Delitev dobrin pa je imela 
tudi pozitivne okoljevarstvene posledice. Scazoni 
predlaga, da so sobivanjske skupnosti rešitev za su-
burbano alienacijo, saj spodbujajo povezanost gospo-
dinjstev, kar naj bi vodilo k večji in razširjeni enakosti 
med vsemi pripadniki družbe. Podporne in skrbstvene 
sobivanjske skupnosti promovirajo socialne stike in 
razvoj socialnega kapitala. 

Drugi val razvoja sobivanjskih skupnosti se je dogajal 
v Združenih državah Amerike v 80. in v začetku 90. let 
20. stoletja. Motivirali so ga posamezniki, ki so stremeli 
k skupnosti, socialni podpori, interakciji in varnosti. 
Ameriški model sobivanjskih skupnosti se je razvil iz 
evropskega, a si je prisvojil raznolike razvojne pristo-
pe. Še bolj se je osredotočal na okoljevarstvene vidike. 

Ameriški sobivanjski projekti so v večji meri kot evrop-
ski privatni in razviti na pobudo rezidentov. Velika 
večina skupin oziroma skupnosti ima pri načrtovanju 
sobivanja pomoč profesionalcev, ki pospešijo celoten 
proces dizajna in izvedbe. 

V suburbanih območjih so posamezniki ustvarili sobi-
vanjske skupnosti brez preseljevanja ali gradnje novih 
stavb in prostorov. V ta namen so podrli ograje med 
obstoječimi zgradbami in začeli deliti svoja dvorišča 
ter določili skupne objekte. Glavni socialni namen 
sobivanjskih skupnosti v Severni Ameriki je namreč 
podoben danskemu, in sicer razvoj podpornih omrežij 
s sosedi in večji občutek pripadnosti soseski. 

Tretji val razvoja se je začel v 90. letih v Avstraliji ter 
jugovzhodni Aziji in doživljal nadaljnjo metamorfozo. 
Fizična in finančna dostopnost, zelena arhitektura in 
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ekološki pristop, prilagodljivost in odzivnost na regi-
onalno in lokalno okolje so lastnosti, ki so se še doda-
tno okrepile in razvile v tretjem valu razvoja. 

Sobivanjske skupnosti so prišle v Avstralijo brez veli-
kega »pompa« in se razvijale zelo počasi. Prvi projekt, 
Cascade Cohousing, je zrastel v Hobratu v Tasmaniji 
leta 1991, od takrat pa se je razvilo le še nekaj sobi-
vanjskih skupnosti. Specifično kulturno družbeno 
okolje očitno (še) ni nared za takšne oblike bivanja. 

Unikatne adaptacije sobivanjskih skupnosti so se po-
javile na Japonskem, tam namreč principi skupnosti 
ustrezajo obstoječim kulturnim vzorcem. V Tokiju sta 
se tako pojavila dva projekta sobivanjskih skupno-
sti, ki sta inspiracijo črpala iz danskega in švedskega 
primera; en projekt so ustanovile privatne institucije 
s privatnim kapitalom, drugega pa javne. Slednji je 
strogo sledil participatornemu načrtovalnemu proce-
su, prvi pa je ta korak razvoja skupnosti zaobšel. Kljub 
temu sta oba projekta zavzela nekonvencionalen pri-
stop k deljenju skupnih obrokov, ki ustrezajo stresnim 
življenjskim stilom in poznim delovnim uram zaposle-
nih, živečih v teh skupnostih. 

Sobivanjske skupnosti so se v letih od začetka do 
danes izkazale za bolj prilagodljive od splošnega 
kolektivnega bivanja oziroma namenskih skupnosti, 
saj se oddaljujejo od v naprej predvidene ideologije. 
Pragmatičnost jih dela priljubljene širšemu občinstvu. 
Socialni, okoljski in ekonomski vidiki tvorijo trajnost 
takšnega načina bivanja. Sobivanjske skupnosti lahko 
vidimo kot bivanjski koncept, ki ga lahko razvijemo 
in adaptiramo na potrebe starejših ljudi, ki si želijo 
druženja.

 
starejši in sobiVanjske skupnosti

Staranje prebivalstva je vseevropski demografski 
pojav, »(...) na katerega vplivajo različni dejavniki, kot 
so izboljšane življenjske razmere zaradi medicinsko-
-tehničnega napredka, boljša higiena, vsesplošna 
družba blagostanja, kljub kriznim situacijam, dobra 
socialna varnost, skrb za zdravo življenje ter ne naza-
dnje več desetletij miru na evropskem kontinentu, ki 
je uspel po mirni poti odpraviti tudi totalitarni komu-
nistični režim.« (Štuhec in Fras 2010, 4) Tako je mogoče 

vse daljše življenjsko obdobje razdeliti glede na aktiv-
nost starostnika, to razlikovanje pa vpliva na bivalne 
zmožnosti starostnikov in na možnosti, ki jih določeno 
okolje razvija in ponuja. 

Psiholog Lawton tako loči med štirimi bivalnimi potre-
bami starejših: varnost, spodbuda, kompetentnost in 
nadzor nad okoljem. Med seboj so povezane. Manko 
enega izmed dejavnikov vodi k nižji kvaliteti življenja. 
Poleg sodi tudi »želja po prostorih, ki pospešujejo 
socialne stike in nadomeščajo tiste socialne stike, 
ki so jih starejši prej doživljali na delovnem mestu.« 
(Lawton v Štuhec in Fras 2010, 6) Glavni značilnosti 
sobivanjskih skupnosti starejših sta večja finančna in 
okoljevarstvena učinkovitost ter preprečevanje social-
ne izolacije starejših. 

V času, ko se največja kohorta v zgodovini stara, se 
bomo morali kot družba spoprijeti s posledicami le 
tega. To bo najbolj vplivalo na povečano potrošnjo na 
področju zdravstva, nege, izobrazbe in brezposelnosti. 
Sčasoma se bomo morali začeti posluževati načinov 
delovanja, ki integrirajo načela zdravja in socialnih 
praks skozi solidarnost v civilni družbi in v instituci-
jah. Iz kulture trošenja za dobrine in servisne storitve 
bi se lahko obrnili v kulturo deljenja in izmenjave. 
Sobivanjske skupnosti kot načini bivanja predstavljajo 
prav ta načela družbe. 

Tudi gerontologi priznavajo, da se vse bolj širi ideja bi-
vanja v skupnosti, s tem pa imamo v mislih tiste oblike 
bivanja, pri katerih je pomembno skupno življenje. 
Tipično za sobivanje je tudi mešanje različnih skupin 
stanovalcev, lahko pa gre za starostno ločene skupine 
(na primer skupnosti mladih družin, starejših itd.)

Zgovorni so podatki ameriške raziskave starejših, ki je 
pokazala, da je v letu 2008 kar 72 % moških in 42 % 
žensk v starosti 65 let in več živelo s svojim partner-
jem. V starosti 75 let je samo še 29 % žensk živelo s 
svojim partnerjem. Približno 31 % neinstitucionalizira-
nih starejših od 65. leta je živelo samih. To se še pove-
čuje s starostjo, še posebno pri ženskah – 50 % žensk 
pri starosti 75 let živi samih. Iz podatkov je razvidno, 
da se z višanjem starosti (predvsem pri ženskah, ki 
imajo daljšo življenjsko dobo kot moški) viša tudi od-
stotek posameznikov (zaradi smrti partnerja), ki živijo 
sami. 

Družbeni vidiki sobivanjskih skupnosti starejših
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V zadnjih dveh desetletjih in pol se ameriški starejši 
vse bolj odločajo za individualno življenje ali za življe-
nje s svojim partnerjem/partnerico. To je izrazit odmik 
od razširjene družine, v kateri so živeli v mladosti. 
Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na odločitev starej-
ših glede tipa bivanja: 
- posameznikove preference,
- gospodarski viri,
- prisotnost ali odsotnost zakonca ali otrok, ki želijo 
deliti stanovanje in 
- fizična sposobnost za ohranitev samostojnega 
gospodinjstva. 

Izbor oblike bivanja je hkrati tudi odsev la-
stnosti družbe in njenega pogleda na staranje. 
Individualistično usmerjen zahod vidi staranje večkrat 
kot problematično stopnjo življenja, medtem ko ko-
lektivistične nezahodne kulture večkrat obravnavajo 
staranje kot eno od življenjskih poti. Individualistične 
družine zmanjšajo nego in se zanašajo na formalno 
in institucionalizirano podporo in nego, medtem ko 
kolektivistične družine uporabljajo nego za poglo-
bitev družinskih vezi, včasih celo pretirano. Družbe 
sicer niso izrecno individualistične ali kolektivistične, 
vendar pa je ena stran po navadi dominantnejša kot 
druga. 

Kot pravi Bruhn, mnoge študije navajajo pozitivne 
učinke družbenih omrežjih na zdravje med starejšimi, 
med drugim je manjša verjetnost samomorilnosti, 
kardiovaskularne bolezni ter umrljivosti zaradi raka. 
Starejši, ki so se udeleževali različnih oblik družbenih 
aktivnosti, so zmanjšali svoje tveganje za instituci-
onalizacijo za skoraj polovico. Posameznik, ki ima 
več prijateljev in socialnih stikov, je v celoti gledano 
boljšega zdravstvenega stanja kot posameznik z manj 
prijatelji. Durret navaja, da pri starejših, ki so redno 
vključeni v socialne interakcije z drugimi in so aktivni v 
vsakodnevnem življenju, lahko opazimo visoko raven 
samozavesti. 

Štuhec in Fras ugotavljata, da starejši zunaj stanovanja 
na dan preživijo le 2,5 ure. Življenje starejših je tako 
osrediščeno okoli stanovanja, njegovo stanje in zado-
voljstvo z njim pa je ključno za kvaliteto življenja sta-
rejše osebe. »Raziskave kažejo, da starejši ljudje, ki so 
zadovoljni s svojim stanovanjem, pozitivneje načrtu-
jejo prihodnost, so na telesnem, duševnem in social-
nem področju aktivnejši, imajo več socialnih stikov in 
pozitivneje doživljajo vsakdan. Kot najpomembnejši 

potrebi na področju bivanja starejših ljudi navajajo 
potrebo po varnosti in neodvisnosti oziroma samo-
stojnosti,« (Štuhec in Fras 2010, 6).

sobiVanjske skupnosti starejših

O sobivanjskih skupnostih starejših (senior cohousing) 
lahko govorimo nekje od 90. let 20. stoletja dalje. 
Takrat je Charles Durrett na Danskem opazil adapta-
cijo multigeneracijskega koncepta sobivanjskih sku-
pnostih v »drugi polovici življenja« posameznikov in 
ga poimenoval »senior cohousing« oziroma sobivanj-
ske skupnosti starejših. V tistem času se pojavi trend 
opolnomočenja starejših prek skupnega življenja v so-
bivanjskih skupnostih. Opolnomočenje se ne nanaša 
samo na nove veščine in znanja starejših, ampak tudi 
na drugačne pristope in znanja strokovnih delavcev, ki 
pomagajo starejšim. 

V sobivanjskih skupnostih so se prioritete in aktivno-
sti posameznikov premaknile od varovanja otrok do 
skupnega in zadovoljivega staranja v skupnosti. Člani 
takšne skupnosti namreč zagotavljajo pomoč drug 
drugemu, kar vpliva na izboljšano počutje in staranje 
ljudi v skupnosti. Tako sobivanjske skupnosti starejših 
omogočajo v prvi vrsti socialno in družbeno kot tudi 
finančno in okoljsko trajno skupnost. 

Skupina danskih učiteljev, ki so želeli pomagati sta-
rejšim, je uspešno prepoznala kritično vlogo, ki jo pri 
staranju igrajo socialne povezave. Ustvarili so prostor 
za starejše, kjer se lahko pogovorijo o problemih, ki jih 
prinaša staranje. Durrett je na podlagi teh ugotovitev 
v ZDA razvil desettedenski tečaj za delovne skupine 
starejših, ki bi pripravil Američane na družno staranje 
v skupnosti. V ta namen je predhodno pripravil izobra-
ževanje za moderatorje delovnih skupin, iz katerih se 
kasneje lahko razvijejo sobivanjske skupnosti. S tem 
so se v 90-ih letih 20. stoletja sobivanjske skupnosti 
starejših prvič pojavile v ZDA.

Ključni element izobraževanj je priprava udeležencev 
na »vzajemno sopomoč3 «, ki je osrednjega pomena 
za skupnost. Medsebojna podpora in skrb lahko pri-
pomoreta k zmanjšanju družbene in socialne izolacije 

3 Angleški izraz »co-care«.
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ter promovirata pozitivno in aktivno staranje. Ta la-
stnost je ključna za sobivanjske skupnosti starejših. 

Sobivanjske skupnosti starejših lahko opredelimo 
takole:
- je investicija starejših posameznikov v socialno in 
medsebojno podporo;
- je smer kompenzacije za anonimnost modernih 
sosesk v času, ko se povečuje število enočlanskih 
gospodinjstev in ko mnogo starejših živi v takšnih 
gospodinjstvih;
- ponuja dodatne možnosti za neformalno skrb in 
bivanjske potrebe posameznikom, ki se približujejo 
visoki starosti;
- ponujajo možnosti in priložnosti za učenje in izme-
njavo veščin, kakor tudi možnosti za skupne dejavno-
sti in druženje;
- ohranja starejše ljudi aktivne, zdrave, hkrati pa 
zmanjšuje potrebo po zdravstvenih storitvah ter stori-
tvah socialnega varstva;
- omogoča prepletanje zasebnega in družbenega 
življenja ter
- spodbuja posameznike k razmisleku o prihodnosti 
ter hkrati ustvarja pozitivne pristope za pripravo na 
staranje. 

Čeprav je starostna segregacija lahko razumljena kot 
nekaj negativnega, se je izkazalo, da lahko v primeru 
starejših pozitivno vpliva na kakovost življenja staro-
stnikov, prav tako pa tudi na širše družbeno razume-
vanje in sprejemanje starostnikov in starosti.

 
družbeni Vidiki sobiVanjskih skupnosti starejših

Na področju preučevanja družbenih vidikov sobivanj-
skih skupnosti starejših trenutno obstaja še veliko ne-
jasnosti. Jasno je, da skupnostni način življenja pozi-
tivno vpliva na starajočo se populacijo, a ker je obstoj 
takšnih skupnosti šele nedaven pojav, podrobne anali-
ze družbenosti takšnih skupnosti še ne obstajajo. 

Družbene povezave so izredno pomembne v vseh 
fazah življenja, najpomembnejše pa so v starejših 
letih. Avtorici Glass in Vander Plaats navajata, da ob-
staja močna povezava med družbenimi omrežji in 
izboljšanimi zdravstvenimi stanji. Ne samo družinski 
člani, tudi prijatelji lahko igrajo zelo pomembno vlogo 

v splošnem počutju in mentalnem zdravju starostnika. 
Za posameznike z močno podporno mrežo proces 
staranja ni tako obremenjujoč kot za tiste, ki se poču-
tijo same in osamljene ter nimajo pomembnih drugih 
oseb, s katerimi se povezujejo, kar lahko še dodatno 
poslabša potencialno negativne in prekerne življenj-
ske pogoje in zdravstveno stanje. 

Ko se z leti število smrti družinskih članov in prijateljev 
povečuje, se med še živečimi povečujeta osamlje-
nost in depresija. Kot navaja John Bruhn, obstaja 
med starejšimi večje tveganje za samomorilnost. 
Samomorilnost pa je večja med prebivalci, ki so v traj-
nostni oskrbi in so stari 65 let ali več. Med povečano 
tveganje za samomorilnost sodijo dejavniki, kot so 
psihični problemi, družbeni stres, finančna nesposob-
nost in invalidnost. 

Osamljenost in izolacija med starejšimi predstavljata 
problem za javno zdravstvo, saj lahko vodita tudi v 
kritična zdravstvena stanja. Starejši, ki imajo otroke, 
si v splošnem ne želijo živeti z njimi; procent tistih, ki 
živijo z lastnimi otroki, vztrajno pada že od leta 1950. 
Skoraj 30 % starejših starih 65 let ali več, ki ne živijo v 
institucijah, živi samih. Možnost za socialno izolacijo in 
osamljenost se bo še povečala z vstopom baby boo-
merjev v jesen življenja. Ti predstavljajo prvo generaci-
jo starejših, ki je bolje izobražena, ima manj otrok in je 
večkrat samska na stara leta. Podatki kažejo, da jih je 
kar tretjina neporočenih, samskih ali ločenih in živijo 
sami. 

Sobivanjska skupnost tako nudi način, kako se lahko 
posamezniki skupaj lotevajo soočanja z morebitnimi 
(skupnimi) stresorji in neprijetnimi situacijami ali teža-
vami. S kolektivno strategijo ter komunikacijo se lahko 
posamezniki odločijo za skupno akcijo oziroma vede-
nje. Posledice takšnega načina delovanja so izboljšana 
emocionalna podpora, znižan nivo stresa, okrepitev 
socialnih odnosov, promocija dobrobiti posameznikov 
in skupnosti, osebna potrditev ipd. 

Skupno soočanje s stresorji naslavlja vse morebitne 
stresorje kot stresorje vseh, ne glede na to, ali so indi-
vidualni ali kolektivni. Stresorji tako predstavljajo naše 
težave in našo odgovornost in ne le posameznikovih 
težav in posameznikovih odgovornosti. 

Razlike med (samo) socialno podporo in skupnim soo-
čanjem je v alokaciji virov. V primeru socialne podpore 

Družbeni vidiki sobivanjskih skupnosti starejših
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se viri premaknejo od ene osebi k drugi, pri skupnem 
soočanju pa so viri enakovredno porazdeljeni med 
posamezniki. Starostniki se tako prek izkušnje bivanja 
v sobivanjski skupnosti starejših prepoznajo kot sebi 
enaki oziroma imajo občutek »sedenja v istem čolnu«.

 
sklep

Nadvse pomemben vidik sobivanjskih skupnosti za 
starejše je prav socialno povezovanje. S splošnim sta-
ranjem populacije se bomo morali zelo kmalu soočati 
z reševanjem težav, ki jih prinaša življenje v poznih 
letih. Starejši sami (tako pri nas kot v tujini) ne vidijo 
več domskega življenja kot edinega možnega za 
varno in kvalitetno starost, zato se bomo tudi pri nas 
morali začeti ukvarjati z možnimi alternativami. Da bi 
kakovost življenja tudi v starosti ostala enaka ali celo 
višja, bo potrebno poseči po novih modelih. Pozitivne 
vidike tega prinaša sobivanje starejših. Primeri dobrih 
praks iz tujine kažejo, da takšni načini bivanja starejše 
opolnomočijo, jih povežejo z vrstniki in jim vrnejo 
voljo do življenja. 

Sobivanjske skupnosti starejših prav tako kot skupno-
sti drugih generacij omogočajo socialno, finančno in 
okoljsko trajnost. Člani takšnih skupnosti zagotavljajo 
(vzajemno) pomoč drug drugemu, kar vpliva na splo-
šno dobro počutje in spreminja odnos do staranja. 
Glavna značilnost sobivanjskih skupnosti starejših je 
preprečevanje socialne izolacije starejših in aktivno 
staranje. Empirični podatki namreč kažejo, da obstaja 
statistično pomembna povezava med prostorskimi 
principi oblikovanja sobivanjske skupnosti in stopnjo 
družbene udeležbe. S tem imamo v mislih socialne 
interakcije, participacijo v skupnosti, skupnostno pod-
poro, občutek varnosti in enotnosti ter pripadnosti. 
Starejši, ki prebivajo v takšnih vrstah skupnosti, imajo 
socialno podporo drugih stanovalcev, kar jim med 
drugim ponuja tudi možnost za neformalno skrb, 
priložnost za učenje in izmenjavo veščin, kakor tudi 
možnosti za skupne aktivnosti in druženje, hkrati pa 
so aktivnejši in bolj zdravi. 

Kot dodaten razlog za to, da starejši morda še niso 
pripravljeni na takšne vrste življenja, poleg že omenje-
nih lahko dodamo tudi slabo informiranost starejših o 
alternativnih načinih bivanja. Verjetno bi bilo v bližnji 

prihodnosti dobro delati prav na izobraževanju in 
informacijskem opolnomočenju potencialnih kandi-
datov za sobivanje starejših. Drug možen pristop bi bil 
vzpostavitev dialoga s pristojnimi državnimi in lokal-
nimi organi, ki lahko sistemsko pripomorejo k razvoju 
takih skupnosti in politik na tem področju. Vsekakor 
bo potrebno združiti različne vidike in strokovnjake 
z različnih področij, da bi se starejšim lahko kar se da 
približali in poskušali zadovoljiti čim več potreb, pove-
zanih s starostjo. 

Namen prispevka je osvetliti nastanek in razvoj ter 
različne lastnosti sobivanjskih skupnosti starejših ter 
poudariti pozitivne učinke, ki jih ima takšen način 
bivanja za starejše. 

Kot praktično vodilo za tvorjenje novih sobivanjskih 
skupnosti priporočam priročnika The Cohousing 
Handbook – building a place for community avtorja 
Chrisa Hansona ter The Senior Cohousing Handbook - 
A Community Approach to Independent Living avtor-
ja Charlesa Duretta, v katerih lahko najdemo natančne 
opise vseh potrebnih korakov za ustanovitev in ži-
vljenje v sobivanjski skupnosti. Seveda pa se moramo 
zavedati, da je vsaka skupnost edinstvena in se mora 
pri svojem razvoju odzivati na potrebe svojih članov 
ter družbenega okolja, v katerem se nahaja.
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STRATEŠKE 
SMERNICE PRI 
SPODBUJANJU 
RAZVOJA OBLIK 
SOBIVANJA 
STAREJŠIH V 
SLOVENIJI 

MATEJA NAGODE

Strokovna sodelavka projekta HELPS

Ideja sobivanja v širšem smislu alternativnih oblik bi-
vanja v slovenskem prostoru vsekakor ni nova; nanjo 
v Sloveniji že vrsto let opozarjajo in jo promovirajo 
predvsem organizirane skupine starejših. Z vzpostavi-
tvijo Svetovalnice za starejše pri ZDUS v letu 2012 in 
pri njenem aktivnem delovanju se je ideja sobivanja 
zopet izkazala za zanimivo in aktualno, predvsem 
pa kot ne dovolj prepoznano področje. Sobivanje je 
namreč lahko eden izmed odgovorov na socialno in 
stanovanjsko situacijo starejših ljudi, za katere je pri 
nas značilno, da večinoma živijo v svojih lastniških 
stanovanjih, ki so prepogosto prevelika in posledično 
draga za vzdrževanje. Dejstvo je, da imajo starejši na 
voljo kar nekaj odgovorov na svoje potrebe. Odidejo 
lahko v dom za starejše, ki je v slovenskem sistemu z 
dolgo tradicijo najtrdneje pozicioniran in najpogostej-
ša izbira, obenem pa prepogosto tudi edina možna. 
Obstajajo tudi druge oblike bivanja in oskrbe, kot so 
oskrbovana stanovanja, oskrbniške družine, ipd. Le-te 
pa v praksi niso tako zelo zaživele in jih v Sloveniji ne 
spodbujamo v zadostni meri. Zato si v nadaljevanju 
oglejmo možnosti uveljavljanja oblik sobivanja v 
Sloveniji tako z uporabniškega kot tudi s strokovnega 

in odločevalskega vidika, ki je rezultat raziskovalnega 
dela v okviru projekta HELPS. Članek bomo zaključili 
s ključnimi zakonskimi podlagami in smernicami za 
razvoj sobivanja v slovenskem prostoru. 

pogled na sobiVanje starejših V sloVeniji – 
razVoj in perspektiVa

V okviru projekta HELPS smo temo sobivanja po-
drobneje raziskali z vpeljavo bifokalne perspektive 
(po Mesec 1998). Raziskali smo torej, kaj o sobivanju 
menijo strokovnjaki in odločevalci ter obenem kakšno 
stališče zavzemajo potencialni uporabniki. Predvsem 
nas je zanimalo, kje vidijo prednosti in priložnosti 
tovrstnega bivanja in kje ovire. Pri tem smo uporabili 
kombinirano metodologijo z uporabo kvantitativnih 
(anketni vprašalnik) in kvalititatvnih (intervju, skupin-
ski intervju) metod raziskovanja. Po Creswell in Plano 
Clark (Creswell in Plano Clark 2007, 63) lahko raziskavo 
opredelimo kot raziskavo s triangulacijskim načrtom.

Slika 1: Pogledi na možnosti sobivanja starejših v 
Sloveniji 

uporabniški Vidik

V krajši študiji je sodelovalo okrog 200 starejših pro-
stovoljcev, ki aktivno sodelujejo v programu Zveze 
društev upokojencev Slovenije Starejši za starejše in se 
redno srečujejo s starejšo populacijo ljudi v njihovem 
okolju. Med rednim letnim usposabljanjem, ki je pote-
kalo februarja 2014 v Izoli, smo jih seznanili s projek-
tom HELPS in delom Svetovalnice za izboljšanje biva-
nja starejših ter jih obenem prosili, da izpolnijo krajši 
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vprašalnik o možnostih in ovirah pri življenju v stano-
vanjskih skupini starejših, kjer smo sobivanje definirali 
kot »skupno življenje v stanovanjski skupini, v kateri 
skupaj živita najmanj dva starejša (ki nista v partnerski 
zvezi). Stanovanjska skupina je lahko formalizirana in 
spoštuje normative, ki veljajo tudi za gospodinjske 
skupine v domovih za starejše, lahko pa je organizi-
rana neformalno, in sicer na podoben način, kot so 
organizirane npr. neformalne stanovanjske skupine za 
študente«. Anketirani prostovoljci namreč sodijo v po-
tencialno skupino kandidatov za sobivanje za starejše, 
zato so njihov pogled, njihovo razmišljanje in njihova 
stališča o možnostih sobivanja nadvse dragocena. 
Ob tem se seveda zavedamo, da vzorec anketiranih 
ne predstavlja reprezentativnega vzorca potencialnih 
uporabnikov, zato uporabnost pridobljenih podatkov 
vidimo predvsem v njihovem kvalitativnem (vs. kvan-
titatinem) smislu – torej njihovem poznavanju, načinu 
razmišljanja ter viziji o možnostih sobivanja starejših v 
Sloveniji. Rezultate anketiranja mestoma povezujemo 
z ugotovitvami oz. izraženimi stališči na skupinskem 
intervjuju novembra 2013 s kandidati za sobivanje, ki 
so se za tovrsten način bivanja zanimali pri ZDUS-ovi 
svetovalnici. 

Na podlagi rezultatov študije ugotavljamo, da imajo 
anketiranci pogojen interes za sobivanje v stanovanj-
skih skupinah za starejše – interes je relativno nevtra-
len4  in ne odraža nekega močnega, že definiranega 
odnosa do takšnega načina življenja. Kot pričakovano, 
se jim zdi v povprečju najbolj idealno bivati v samo-
stojnem gospodinjstvu5  s partnerjem in najmanj ide-
alno v domu za starejše6 . Kljub temu lahko zaznamo 
neko srednjo mero tolerance do bivanja v domu za 
starejše, se pravi, da anketirani do te oblike bivanja in 
oskrbe v starosti niti niso preveč odklonilni. Med ome-
njenima oblikama bivanja se nahaja spekter drugih 
oblik, kot so najeta stanovanja, oskrbovana stanova-
nja, gospodinjska skupina ipd. Različne alternativne 
oblike bivanja pa v Sloveniji niso tako zelo razširjene, 
sploh v primerjavi z institucionalnim varstvom, ki ima 

4 Na lestvici od 1 (sploh ni primeren) do 5 (zelo je 
primeren) so to obliko bivanja v povprečju ocenili s 3,2 
(niti ni primeren niti neprimeren).
5  Na lestvici od 1 (sploh ni primeren) do 5 (zelo je 
primeren) so to obliko bivanja v povprečju ocenili s 4,4 (je 
primeren).
6 Na lestvici od 1 (sploh ni primeren) do 5 (zelo je 
primeren) so to obliko bivanja v povprečju ocenili s 3 (niti 
ni primeren niti neprimeren).

v Sloveniji že dolgo tradicijo in je kulturno močno za-
sidrano v našem prostoru. Skupnostne oblike so se pri 
nas intenzivneje začele razvijati šele v času tranzicije 
in se pravzaprav niso nikoli tako razširile kot instituci-
onalno varstvo. Ne čudi torej, da anketiranci izražajo 
dokaj indiferenten odnos do različnih oblik sobivanja 
starejših7  – ne vidijo niti veliko niti malo možnosti, da 
bi se razvile v Sloveniji. Takšen odnos lahko pripišemo 
dejstvu, da takšnih oblik bivanja ne poznajo oz. zanje 
še niso slišali (neinformiranost in neosveščenost). 

Posebej pomembno se zdi izpostaviti stališča an-
ketirancev o različnih vidikih bivanja v stanovanjski 
skupini za starejše. Ugotavljamo, da negativne plati 
stanovanjskih skupin vidijo predvsem v izgubi oz. 
pomanjkanju zasebnosti, v vprašanju glede zadostno-
sti oskrbe ob morebitnem poslabšanju zdravstvene-
ga stanja sostanovalcev ter v morebitnem fizičnem 
naporu starejših ljudi ob selitvi. Kot pozitivno anketi-
ranci ocenjujejo druženje in preprečevanje osamlje-
nosti, ki ga prinaša življenje v stanovanjski skupini, 
finančni vidik v smislu zniževanja življenjskih stroškov, 
predvsem stroškov bivanja, ter kot pozitivno ocenju-
jejo možnost, da bi z življenjem v stanovanjski skupini 
lahko razbremenili svojce.

7 Npr. (1) Skupina dolgoletnih prijateljev, mešana 
po spolu in stanu, ki spoznajo, da bi od skupnega življenja 
imeli materialne, socialne in čustvene koristi, vzajemno 
pomoč itd.; (2) Skupina prijateljskih zakonskih parov in/ali 
posameznikov, ki s tem želijo poskrbeti zase in sobivalce 
(npr. za partnerja v primeru smrti drugega ali pa kadar je 
eden od njiju potreben celodnevnega varstva, drugi pa 
sam tega ne zmore ipd); (3) Sestavljena stanovanjska sku-
pina zainteresiranih v okviru neke neprofitne organizacije 
ali stanovanjskega sklada, ki bi na podlagi ankete in raz-
govorov izbrala osebe s podobno izobrazbo, političnim 
prepričanjem, interesi, finančnim stanjem, življenjskim 
slogom ipd. Po uvajalnem obdobju bi se kandidati samo-
stojno odločili za bivanje v stanovanjski skupini.
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Preglednica 1: Mnenje (potencialnih) uporabnikov o 
stanovanjskih skupinah za starejše

Pozitivna plat druženje in preprečevanje 
osamljenosti

zmanjšanje življenjskih 
stroškov

razbremenitev svojcev

Negativna plat pomanjkanje zasebnosti

pomanjkanje oskrbe

napor ob selitvi

Podobno je bilo razmišljanje kandidatov za sobiva-
nje v okviru skupinskega intervjuja. Ti so sobivanje 
označili kot način za zmanjševanje stroškov bivanja, 
povečanje kakovosti življenja in preprečevanje osa-
mljenosti. Z zagotavljanjem okolja, ki je podoben 
življenju v družini ali drugi skupini, združuje ljudi s 
podobnimi interesi, željami in hobiji. Takšen način 
bivanja po njihovem mnenju lahko prinaša občutek 
varnosti, pripadnosti, solidarnosti, skrbi, aktivne vklju-
čenosti in neodvisnosti od svojih družinskih članov. 
Starejšemu človeku omogoča, da ima sam nadzor 
nad svojim življenjem. Kandidati za sobivanje so na 
skupinskem intervjuju bolj poglobljeno razmišljali o 
različnih vidikih in možnostih udejanjanja takšnega 
načina bivanja, zato v nadaljevanju predstavimo nji-
hove konkretne ideje in pomisleke. Kandidati so si 
enotni v tem, da morajo biti oblike sobivanja različne 
in fleksibilne ter da morajo temeljiti oz. morajo biti 
prilagojene potrebam stanovalcev. Mnenja so tudi, da 
se mora skupina ljudi, ki bo stanovala skupaj, spoznati 
in spoznavati že pred odločitvijo o skupnem bivanju 
in da naj bi ta proces potekal v obliki različnih sre-
čanj – sestankov, druženja na dogodkih, preživljanja 
skupnih počitnic in podobno. Uspeh sobivanja je po 
njihovem mnenju odvisen od kompatibilnosti vseh 
stanovalcev in njihove zmožnosti ohranjati in vzdr-
ževati skupnost tako v socialnem kot tudi finančnem 
smislu. Enotni so si tudi glede pravil v stanovanjskih 
skupinah, za katere menijo, da so nadvse pomembna 
in da naj se oblikujejo na način doseganja konsenza. 
Glede bivanja v stanovanjskih skupinah za starejše pa 

so se na skupinskem intervjuju pojavile tudi preneka-
tere dileme, o katerih so imeli kandidati različne ideje, 
poglede in pomisleke. Kot pomembno se je izkazalo 
vprašanje lastništva stanovanja, v katerem bi sobivali, 
in sicer v smislu, ali naj bi bili vsi enakovredni podna-
jemniki in bi bil lastnik objekta nekdo tretji, ali bi bil 
eden izmed stanovalcev lahko lastnik, ostali pa (nje-
govi) najemniki. Slednja rešitev postavlja pod vprašaj 
privilegiranost lastnika in podrejenost ostalih stano-
valcev. Podobno vprašanje se je izpostavilo glede sta-
novanja, ki ga stanovalec zapušča – ali naj ga proda, 
ali naj ga raje oddaja in si z najemnino krije stroške 
bivanja v stanovanjski skupini. Vsekakor gre za osebno 
odločitev vsakega posameznika. Za bivanje v stano-
vanjski skupini je pomembna tudi delitev prostorov. 
Večina sogovornikov na skupinskem intervjuju je bila 
mnenja, da je minimalen standard to, da ima vsaka 
soba svojo kopalnico in manjšo kuhinjo, skupen pa je 
večji prostor s kuhinjo in dnevnim prostorom. Seveda 
takšna razporeditev v praksi pomeni, da bi moral biti 
prostor zgrajen prav v te namene in da v obstoječih 
stanovanjih oz. hišah to največkrat ne bi bilo možno. 

Izpostavili smo nekaj pomembnih tem, vezanih na 
organiziranje in vsakdanje življenje v stanovanjski 
skupini za starejše, do katerih so se opredelili kandi-
dati za sobivanje, v nadaljevanju pa prikazujemo, kje 
oz. v čem starejši prostovoljci iz programa Starejši za 
starejše vidijo največji vpliv za spodbuditev ustana-
vljanja stanovanjskih skupin za starejše v Sloveniji. Na 
vprašanje v anketnem vprašalniku »Kaj oz. kdo lahko 
spodbudi ustanavljanje stanovanjskih skupin starejših 
v Sloveniji?« se je največ8  anketirancev opredelilo, da 
je to najverjetneje slabšanje materialnega položaja 
starejših, sledi npr. iniciativa ZDUS9 . Takšno držo anke-
tirancev lahko povežemo z miselnostjo, da so stano-
vanjske skupine, o katerih govorimo, primerna rešitev 
za revnejše ljudi, torej tiste, ki si česa drugega ne 
morejo privoščiti. Zato tudi ne preseneča, da najmanj 
anketirancev izpostavi državo in medijske kampanje 
o informiranju kot pomembne pri spodbujanju usta-
navljanja stanovanjskih skupin za starejše. Sklepamo 
lahko, da anketiranci sobivanja v stanovanjskih skupi-
nah ne prepoznajo kot polnovredno in enakovredno 
strateško odločitev posameznika o načinu bivanja v 
smislu posameznikovega življenjskega sloga, pač pa 
bolj kot izhod v sili pod pritiskom strukturnih vs. indi-
vidualnih dejavnikov.

8 54,1 %.
9 47,5 %.
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Slika 2: Spodbuda za ustanavljanje stanovanjskih 
skupin za starejše

Pomembno sporočilo opisane študije je, da med anke-
tiranimi potencialnimi uporabniki ne obstajajo močna 
in že definirana stališča o sobivanju starejših v stano-
vanjskih skupinah, ob čemer lahko ugotovimo, da je 
mnenje o tovrstnem bivanju relativno nevtralno. Zato 
menimo, da v Sloveniji potrebujemo strategijo širšega 
osveščanja in informiranja o različnih možnostih biva-
nja, sobivanja in oskrbe v starosti, predvsem v smislu 
alternative obstoječim možnostim in možnosti izbire 
sebi najustreznejšega načina preživljanja zadnjega 
življenjskega obdobja. 

strokoVni in odločeValski Vidik 

Kaj o sobivanju in stanovanjskih skupinah menijo 
slovenski strokovnjaki, smo podrobneje predstavili v 
publikaciji Da je skupaj lažje biti sam (2013), kjer so 
objavljeni pogovori z njimi. Na tem mestu podajamo 
analizo njihovega razmišljanja z vidika prednosti so-
bivanja ter ovir in priložnosti za njihovo uveljavitev v 
slovenskem prostoru. Poseben poudarek je namenjen 
vlogi države oz. oblikovalcem javnih politik.

Glede možnih oblik stanovanjskih skupin starejših, 
ki bi se lahko oblikovale v Sloveniji, so strokovnjaki 
nanizali več različnih pogledov in razmišljanj. Skupni 

imenovalec vsem oblikam je prav gotovo to, da so 
možne vse tiste oblike, ki dajejo odgovor oz. zadovo-
ljujejo potrebe starejših ljudi. Infrastruktura ter orga-
nizacija skrbi in podpore mora biti čim bolj fleksibilna, 
saj lahko le na ta način zadovoljuje spreminjajoče se 
potrebe stanovalcev. Prevladujoča je torej potreba 
posameznika. Natančno definiranje različnih oblik 
sobivanja je lahko predvsem zaviralni dejavnik pri 
razvoju stanovanjskih skupin za starejše v Sloveniji; 
pomembno je zagotoviti čim večjo raznovrstnost pri 
odgovarjanju na stanovanjske in socialne potrebe sta-
novalcev. Glede na dolgo tradicijo domov za starejše 
in relativno visoko stopnjo institucionalizacije oskrbe 
starejših v Sloveniji se je med strokovnjaki oblikovalo 
stališče, da so v prvi fazi za Slovenijo bolj verjetne do 
neke mere formalizirane oblike sobivanja, kot so na 
primer gospodinjske skupine, ki so v našem prostoru 
že prisotne. Za ustanavljanje popolnoma neformalnih 
sobivanjskih rešitev je namreč še vedno moč opaziti 
pomanjkanje spodbud. 

Tudi strokovnjaki razmišljajo o prednostih stano-
vanjskih skupin podobno kot potencialni uporabniki 
in kandidati za sobivanje (uporabniški vidik). Med 
prednostmi naštejejo predvsem neinstitucionalizira-
nost bivanja in oskrbe, večjo socialno in ekonomsko 
varnost, ki preprečuje osamljenost in izolacijo, zmanj-
šanje stroškov bivanja, večji vpliv nad organiziranjem 
lastnega življenja tako z vidika oskrbe (individualno 
prilagojena socialna in zdravstvena oskrba) kot tudi z 
vidika družbenega življenja (razvijanje in poglabljanje 
socialnega omrežja, preživljanje prostega časa, inti-
mnost, udeležba v skupnosti, solidarnost, prostovolj-
stvo, ipd.). Predvsem je pomembno, da stanovanjska 
skupina združuje ljudi s podobnimi interesi, navadami 
in načinom življenja, da nudi občutek doma oz. do-
mačnosti, udobja, spoštovanja, občutek pripadnosti, 
možnosti soustvarjanja in sovplivanja, vzajemne 
pomoči in zaupanja. Lahko je organizirana v lokalnem 
okolju, ki omogoča stanovalcem, da ostanejo blizu 
svojega (prejšnjega) doma, v njim domačem okolju, 
kar pomeni, da lahko ostanejo aktivni član skupnosti.

Strokovnjaki opredelijo različne poglede in vloge 
oblikovalcev javnih politik oz. odločevalcev pri uvelja-
vljanju različnih oblik sobivanja na socialnem in sta-
novanjskem področju. Po njihovem mnenju bi morala 
država oz. oblikovalci javnih politik na socialnem in 
stanovanjskem področju (zakonodaja, programi, stra-
teški dokumenti):
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- povečati interes za vpeljevanje oblik sobivanja in 
prepoznati pomen različnih stanovanjskih potreb 
starejšega prebivalstva;
- deregulirati stanovanjsko infrastrukturo in druge 
pogoje za organizirane oblike bivanja;
- konkretizirati in aktualizirati načrte za pospeševanje 
procesa deinstitucionalizacije in razvijanja skupnostne 
oskrbe;
- udejanjiti sinergično delovanje med različnimi stro-
kami in politikami;
- pripisati manj aktivno vlogo državi (država naj skrbi 
za zakonodajo oz. smernice, spodbuja dobre prakse 
ter skrbi za osveščanje).

Za razvoj različnih oblik sobivanja oz. alternativnih 
oblik bivanja je v prvi vrsti potrebno pretehtati dose-
danji razvoj in trenutno stanje ter ugotoviti, zakaj do 
implementacije še ni prišlo oz. kaj zavira razvoj. V na-
slednji preglednici strnjeno prikazujemo mnenja stro-
kovnjakov, ki so opozorili na nekaj glavnih preprek. 
V prvi vrsti opozorijo na zakoreninjen model domov 
za starejše med potencialno populacijo, ki po drugi 
strani ni seznanjena z možnimi modeli alternativnih 
oblik (so)bivanja in inovativnih rešitev. Posamezniki in 
civilna družba tudi nimajo dovolj znanja in niso dovolj 
vešči, da bi se samoorganizirali (vendarle pa obstajajo 
tudi nekateri samoiniciativni primeri, kot je npr. primer 
prijateljic Klevišar in Žagar). Strokovnjaki opozorijo 
tudi na pomanjkanje interesa zasebnih investitorjev, ki 
bi lahko pomagali pri spodbujanju in širjenju tovrstnih 
praks, pa tudi na nepripravljenost odločevalcev, da bi 
k tej problematiki aktivno pristopili. 

Prepreke za razvoj različnih oblik sobivanja:

- prevladujoč model domov za starejše oz. institucio-
nalni paternalizem; 

- nepripravljenost odločevalcev, da bi prepoznali 
pomen in potrebo po novih oblikah sobivanja; 

- pomanjkanje interesa zasebnih investitorjev;

- pomanjkanje veščin, pobud in znanja posameznikov 
oz. samoorganizirajočih se skupin; 

- nepoznavanje različnih modelov sobivanja in inovacij 
s tega področja.

Priložnosti za razvoj različnih oblik sobivanja:

- finančna potreba po zmanjšanju življenjskih stroškov 
v starosti;

- miselni preobrat, ko starejši ne bodo več sprejeli mo-
nopola institucionalnih rešitev;

- samoiniciative organiziranja neformalnih oblik 
sobivanja;

- nadaljevanje razprav in osveščanja (kot rezultat 
Svetovalnice za izboljšanje bivanja starejših);

- izkazan interes pomembnih odločevalcev za spodbu-
janje sobivanja;

- umestitev v zakonodajo, strateške dokumente, 
projekte ipd. (ReNPSV, Strategija staranja (AHA.SI), 
Nacionalni stanovanjski program, zaveza k deinstituci-
onalizaciji Brdo 6. 5. 2014 ipd.).

Vir: Da je skupaj lažje biti sam (2013)
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V povezavi s preprekami, ki onemogočajo in zavirajo 
razvoj različnih oblik sobivanja pri nas, je smotrno 
temeljito pretehati ključne priložnosti za njihov razvoj. 
Na podlagi pogovorov s strokovnjaki se je izkazalo, da 
so ključne priložnosti vezane na ekonomske oz. fi-
nančne okoliščine starejšega prebivalstva (z vidika re-
duciranja stanovanjskih stroškov), na miselni preobrat 
od trenutno prevladujoče tradicionalne miselnosti o 
domovih za starejše kot najbolj primernem odgovoru 
na potrebe v smeri nepriznavanja monopola insti-
tucionalnih rešitev. Priložnosti so vezane tudi na sa-
moiniciativne rešitve organiziranja neformalnih oblik 
sobivanja, ob predpostavki, da so ljudje o tem dovolj 
informirani in osveščeni. V tem smislu se priložnost 
za razvoj kaže tudi v nadaljevanju dela Svetovalnice 
za izboljšanje bivanja starejših, predvsem z njeno 
preventivno vlogo, tj. osveščanjem in informiranjem 
slovenske strokovne in laične javnosti. Pomemben 
je interes ključnih odločevalcev, ki lahko vplivajo na 
spodbujanje sobivanja ter umestitev te teme v zako-
nodajne rešitve, strateške dokumente in usmeritve in 
podobno. Slednjo priložnost podrobneje razdelamo v 
nadaljevanju. 

zakonske in strateške smernice pri spodbujanju 
razVoja oblik sobiVanja V sloVeniji 

Za razvoj različnih oblik sobivanja v starosti je izje-
mnega pomena, da se oblikujejo na način od spodaj 
navzgor (angl. »bottom-up«), torej da se razvijajo na 
način samoiniciative in samoorganizacije posame-
znikov in akterjev civilne družbe (mikro raven). To 
še posebej velja za tiste najbolj neformalne oblike 
stanovanjskih skupin oz. skupnosti. Ob tem pa ima 
seveda pomembno vlogo tudi makro raven oz. sistem, 
ki lahko tak razvoj spodbuja in usmerja s pristopom 
od zgoraj navzdol (angl. »top-down«) na način, da 
tovrstno bivanje prepozna kot pomembno in perspek-
tivno za življenje starejših ljudi. 

V nadaljevanju zato nanizamo nekaj najpomembnej-
ših nacionalnih instrumentov, ki imajo bolj ali manj 
pomembno vlogo in vpliv na spodbujanje razvoja in 
implementacijo različnih alternativnih oblik (so)biva-
nja v starosti.

Slika 3: Iniciative za razvoj sobivanja

Zakon o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavaro-
vanju za dolgotrajno oskrbo

Sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci 
in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo  bo trenutno 
ureditev dolgotrajne oskrbe – za katero je značilno, 
da se izvaja v ločenih sistemih socialne varnosti in 
zaščite, da je nekoordinirano, neintegrirano, da je bolj 
usmerjeno v institucionalno varstvo kot v skupno-
stno oskrbo ipd. – sistemsko na novo uredila. Eden 
izmed pomembnih ciljev nove ureditve je osebam, 
ki so odvisne od pomoči drugih, zagotoviti dostopne 
in kakovostne storitve, predvsem v njihovem doma-
čem okolju. Cilj je torej spodbujati skupnostne oblike 
oskrbe in bivanja, zato gre v tem smislu za premik od 
institucij v skupnostne rešitve, kamor lahko uvrstimo 
tudi alternativne oblike (so)bivanja. 

Zaveza k procesu deinstitucionalizacije

Slovenija se je na mednarodnem posvetu o preho-
du iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe 
v Republiki Sloveniji (deinstitucionalizacija), ki je 
potekala 6. maja 2014 na Brdu pri Kranju, zavezala k 
spodbujanju tega procesa v naši državi. Sprejetih je 
bilo več ukrepov, za spodbujanje oblik sobivanja pa so 
predvsem pomembni naslednji:
- pripraviti spremembo zakonodaje in financiranja 
s področij dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, 
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, 
zaposlovanja ter infrastrukture;
- pripraviti konkreten načrt deinstitucionalizacije 
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in razvoja skupnostnih služb na ravni države ter ga 
uskladiti z vsemi relevantnimi deležniki (lokalne sku-
pnosti, izvajalske organizacije, NVO, uporabniki). Ti 
načrti morajo imeti jasno določene prioritete, ope-
rativne cilje, časovno dinamiko izvajanja sprememb, 
kazalnike in določene načine njihovega spremljanja 
ter vrednotenja; 
- prek različnih razpisov intenzivno spodbujati pre-
izkušanje in razvijanje novih oblik in načinov sku-
pnostne oskrbe (npr. projekti skupnostnega dela kot 
načina oskrbe).

Strategija varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, 
sožitje in kakovostno staranje prebivalstva in priprava 
nove strategije

Strategija varstva starejših je bila do nedavnega glavni 
strateški dokument na področju varstva starejših v 
Sloveniji, ki je nastala kot odziv države na staranje 
prebivalstva in kot odgovor na evropske zahteve 
po zagotovitvi nove solidarnosti med generacijami. 
Osnovni namen strategije je bil uskladiti in povezati 
delo pristojnih vladnih resorjev z gospodarstvom in 
civilnim tretjim sektorjem, tako da se povečata soli-
darnost in kakovost medčloveškega sožitja med tretjo, 
srednjo in mlado generacijo ter zagotovita kakovo-
stno staranje in oskrba naglo rastočega deleža tretje 
generacije . Poudarek je bil na obratu iz institucional-
ne v skupnostno oskrbo. Trenutno je Slovenija brez 
veljavne strategije na področju staranja. 

Zato se je država v imenu Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva 
za zdravje zavezala s podporo evropskemu projektu 
AHA.SI10  (Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji), ki bo 
za nekatera področja (dolgotrajna oskrba, zaposlova-
nje in upokojevanje, aktivno in zdravo staranje) pri-
pravil podlage oz. ukrepe za novo strategijo. Znotraj 
omenjenih področij lahko pomembno mesto zavza-
me tudi umestitev alternativnih oblik (so)bivanja. 

10 Ki ga vodi in koordinira Nacionalni inštitut za 
javno zdravje. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega var-
stva 2013 – 2020

Resolucija o nacionalnem programu socialnega var-
stva do leta 2020 je bila sprejeta v letu 2013. Posebno 
pozornost namenja naslednjim trem ciljem, ki lahko 
pomembno vplivajo tudi na razvoj različnih oblik (so)
bivanja:
- zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje 
socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih 
skupin prebivalstva;
- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavlja-
nje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov;
- izboljševanje kakovosti storitev in programov ter 
drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti 
upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, s pove-
čanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kako-
vosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov 
in njihovih predstavnikov na načrtovanje in izvajanje 
storitev.

Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 

Nacionalni stanovanjski program se v Sloveniji pripra-
vlja že vrsto let. V juniju 2014 je bila pripravljena ver-
zija v obliki gradiva za posvetovanje, ki je potekalo od 
junija do septembra 2014. Cilji programa so:

- uravnotežena ponudba primernih stanovanj;
- lažja dostopnost do stanovanj;
- kakovostna in funkcionalna stanovanja;
- večja stanovanjska mobilnost prebivalstva.

V okviru drugega cilja (lažja dostopnost do stanovanj) 
velja posebej izpostaviti držo nacionalnega programa, 
ki izpostavi zagotavljanje dostopnosti do stanovanj 
starejšim in pravi: »(...) je dejstvo, da se prebivalstvo 
Slovenije pospešeno stara. Po projekcijah prebivalstva 
bo v Sloveniji leta 2060 več kot 30 % prebivalstva 
starejšega od 65 let (okoli 650.000 prebivalcev). Ker 
starejši sami težje pokrivajo stanovanjske stroške in 
potrebujejo prilagojena stanovanja, jim je treba zago-
toviti večje število oskrbovanih stanovanj na primer-
nih lokacijah in izboljšati možnosti za druge oblike (so)
bivanja ter paziti na ohranjanje medgeneracijskega 
sožitja in družbene vključenosti«. Osnutek nacional-
nega stanovanjskega programa z vidika odpravljanja 
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stanovanjske revščine starejših oseb v nadaljevanju 
spodbuja »sobivanje starejših oseb v večjih ali sku-
pinskih gospodinjstvih. Primere sobivanja je mogoče 
iskati tako v priselitvi starejših v stanovanje druge 
starejše osebe, ki je funkcionalno in lokacijsko primer-
nejše, kot tudi v osnovanju bivanjskih skupnosti sta-
rejših v za ta namen posebej zgrajenih, prenovljenih 
ali prilagojenih stanovanjih v bližini dnevnih centrov 
starejših ali v bližini oskrbnih središč. Vključenost 
starejših oseb v širšo družbo bo zagotovljena z načrto-
vanjem primernih stanovanj v okviru mešanih sosesk, 
kar bo prispevalo k večji kakovosti bivanja in socialne 
vključenosti«. Nacionalni stanovanjski program v 
pripravi, kot smo videli, se do sobivanja konkretno 
opredeli in ga na pobudo ZDUS-a in ekipe HELPS tudi 
aktivno spodbuja.
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Za namen projekta HELPS smo izvedli finančni del 
študije izvedljivosti oblik sobivanja starejših ob upo-
števanju slovenskih danosti in posebnosti na področju 
nepremičnin. Analizirali in primerjali smo različne 
oblike najemnih stanovanj, primernih za starejše, ana-
lizirali cene in stroške ustreznih stanovanj in izvedli 
simulacijo stroškov sobivanja štirih in šestih oseb v na-
jemnem stanovanju, urejenem v skladu s Pravilnikom 
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbo-
vanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja 
pogojev za njihovo obratovanje, pod tržnimi pogoji. 
Rezultati analiz so vzpodbudni, saj kažejo, da so dejan-
ski stroški primerljivi oziroma nižji od stroškov ostalih 
oblik najema. Potrebno pa je poiskati poti do ponudbe 
ustrezno urejenih nepremičnin in do podpore pri do-
stopu do takega načina bivanja; vzpostaviti je potreb-
no torej ustrezen sistem.

 
identifikacija ustrezne najemne enote za noVo 
obliko sobiVanja starejših

Za namen projekta smo izbrali prikaz sobivanja sta-
rejših na primeru sobivanja štirih in sobivanja šestih 
oseb. Za navedeno število oseb je potrebno najprej 
določiti, kakšna je ustrezna nepremičnina, za katero 

bomo izvedli simulacije izračunov. Nepremičnina 
mora biti v skladu s pravilnikom, ki predpisuje ureditev 
nepremičnin tudi v primeru oskrbovanih stanovanj.

Pogoji ureditve najemnega stanovanja oziroma hiše so 
navedeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahte-
vah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o 
načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje 
(Uradni list RS, št. 110/2004).

Pravilnik vsebuje obširen seznam zahtev in standar-
dov, od tehničnih gradbenih zahtev (npr. širina vrat, 
minimalna kvadratura prostorov in dimenzije pohištva 
ipd.) do parkirišča, dostopnosti. 

Pravilnik določa še pogoje za oskrbnika oskrbovanega 
stanovanja, kar bi bilo smiselno prevesti v našo situaci-
jo (problem organizacije sistema dolgotrajne oskrbe). 
Oskrbnik zagotovi izvajanje storitev osnovne in soci-
alne oskrbe v skladu s predpisi s področja socialnega 
varstva in izvajanje storitev zdravstvene nege v skladu 
s predpisi s področja zdravstvenega varstva, ki jih v 
okviru svojih dejavnosti izvajajo izvajalci, ki imajo do-
voljenje za delo ali koncesijo za izvajanje storitev ali pa 
imajo status javnega zavoda na področjih socialnega 
oziroma zdravstvenega varstva s sklenitvijo pogodbe 
z registriranimi izvajalci. Če je oskrbnik sam registrirani 
izvajalec teh storitev, jih lahko izvaja sam. Če imajo 
oskrbovana stanovanja le enega lastnika, zagotovi 
izvajanje storitev lastnik sam (s sklepanjem pogodb 
ali sam, če je registriran); kadar je v stavbi z oskrbova-
nimi stanovanji po določbah Stanovanjskega zakona 
obvezna določitev upravnika, lahko naloge oskrbnika 
opravlja upravnik. V tem primeru se razmerja v zvezi s 
temi nalogami uredijo v pogodbi o opravljanju uprav-
niških storitev.

Na osebo v najemnem stanovanju predvidimo (zao-
kroženo navzgor na cele m2):
- 10m2 spalnica,
- 5m2 kopalnica.
- 3m2 mala čajna kuhinja (opcijsko).

Skupni prostori se ocenijo glede na število oseb (pri 
ocenah zaokroženo navzgor)
- dvigalo 7m2 v vsakem nadstropju (opcijsko);
- shramba / pralnica 5m2;
- kuhinja 3mx1,5m + 3x0,4m ali 5x0,4m, za 4 osebe 
torej minimalno 4,2x1,5m=6,3 m2, za 6 oseb pa mini-
malno 5x1,5m=7,5m2;
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- jedilnica: širina mize 80cm (40cm z vsake strani), dol-
žina pri 4 osebah 200cm, pri šestih pa 260cm. Površina 
jedilnice tako zavzame ob predpostavki, da je okrog 
mize z ene strani 75cm prostora, z druge pa 120cm, 
275x400=11m2 pri štirih oziroma 275x460=12,7m2 pri 
šestih osebah;
- prostor za bivanje 
•	 dve sedežni garnituri po 240x80cm pri štirih  

(plus dva) in dvakrat po 320x80cm pri šestih 
(plus dva) stanovalcih, kar v grobem zasede 
240+90+80x240=9,9m2 pri štirih (plus dva) stano-
valcih in 320+90+80x320=15,7m2 pri šestih (plus 
dva) stanovalcih;

•	 knjižne omare 4 x oziroma 6x60cm x (40cm   
globine+90cm za prehod), torej 3,2m2 za štiri   
stanovalce in 4,7m2.

Skupaj prostor za bivanje tako nanese 13,1m2 za štiri 
in 20,4m2 za šest stanovalcev. V primeru skupnega 
prostora, ki bi bil hkrati kuhinja in jedilnica, bi bil ta 
velik minimalno 17,3m2 za štiri stanovalce in 20,2m2 
za šest stanovalcev.
- skupen prostor za komunikacije, lahko združen s 
sobo za goste (npr. izvlečna postelja v omari), ocenje-
na velikost malega kabineta 6m2;
- soba za bolnika / gosta 10m2 (opcijsko);
- veža (ocenjeno po Pravilniku) 3m2;
- hodniki (ocenjeno, s širino 100cm in ob predpostavki 
celotne dolžine po kvadratno oblikovani bivalni po-
vršini) med 10 in12m2 pri štirih in med 12 in 14m2 pri 
šestih stanovalcih.

Mogoča je seveda drugačna razporeditev pohištva. 
Gre le za simulacijo možnega.

Preglednica št. 1: Pregled kvadrature najemne enote glede na število stanovalcev in seznam prostorov.

Število stanovalcev: 4 Število stanovalcev: 6

Del stanovanja m2 skupaj m2/osebo m2 skupaj m2/osebo

Spalnica 40 10 60 10

Kopalnica 20 5 30 5

Mala čajna kuhinja 
(opcijsko)

12 3 18 3

Dvigalo (opcijsko) 14 3,5 14 2,3

Shramba / pralnica 5 1,3 5 0,8

Kuhinja z jedilnico 17,3 4,3 20,2 3,4

Dnevni prostor (pro-
stor za bivanje)

13,1 3,3 20,4 3,4

Prostor za komuni-
kacije (kabinet)

6 1,5 6 1

Soba za bolnika / 
gosta (opcijsko)

10 2,5 10 1,7
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Veža 3 0,8 3 0,5

Hodnik 10 2,5 12 2

Hodnik z opcijami 12 3 14 2,3

Skupaj 114,4 28,7 156,6 26,1

Skupaj z opcijami 152,4 38,2 200,6 33,4

Glede na izračun potrebne površine bivalne enote je 
pri štirih stanovalcih še možno dobiti večje stanovanje 
in ga ustrezno prilagoditi potrebam, pri šestih stano-
valcih pa je bolj smiselno iskati hišo in dodatno vgradi-
ti dvigalo. Na slovenskem prodajnem in najemniškem 
trgu namreč ni primernih atrijskih oziroma pritličnih 
hiš. Tudi pritlična stanovanja večjih kvadratur so redka, 
tako z možnostjo nakupa kot najema, vendar pa stano-
vanjski bloki ustrezajo kriterijem Pravilnika in imajo že 
večinoma vgrajeno ustrezno dvigalo. 

Tako smo se za potrebe naše analize odločili, da opra-
vimo potrebne izračune in simulacije za dve enoti:

 1. stanovanje, veliko od 115 do 150m2 in 
 2. hišo, veliko od 150 do 200m2 stanovanjske  
 površine (brez vštete kleti, vrta in parkirišč). 

Na točki 150m2 se obe situaciji srečata, tako se lahko 4 
osebe, ki jim manj ustreza najem stanovanja, odločijo 
tudi za najem manjše hiše.

Potrebno je opozoriti, da je pri oglaševanih hišah z 
uporabno površino 150 do 200m2 za naš namen po-
trebno analizirati cene oddaje hiš s površino med 210 
in 300m2. Zraven se namreč vedno oglašuje še kletna 
etaža, ki pa za naš namen, razen za shrambo, nima 
uporabne vrednosti. Tako je oglaševane kvadratne 
metre za ustrezno primerjavo po naši oceni potrebno 
ustrezno prevesti z množenjem z dvema tretjinama 
(pri klasični slovenski hiši s kletjo, pritličjem in prvim 
nadstropjem).

V nadaljevanju najprej analiziramo možne oblike 
najema stanovanja oziroma hiše.

oblike možnosti najema stanoVanj (osebe nad 
65 let)

Oskrbovana stanovanja

Storitev institucionalnega varstva je lahko zagoto-
vljena tudi v oskrbovanem stanovanju. 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 življe-
nje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih 
obsega na osnovi Pravilnika o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 
19/99, 28/99, 127/03, 125/04 in 60/05) osnovno in so-
cialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno 
nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitev se 
izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših 
ljudi prilagojenih stanovanjih.

Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:
- pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje 
vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnaša-
njem smeti in postiljanje
- organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pri-
pravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in 
pomivanje uporabljene posode
- pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.

Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju 
dnevnih opravil, na primer pomoč pri oblačenju, slače-
nju itd.
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- varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, 
kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca 
pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje usta-
nov o stanju in potrebah upravičenca.

Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih mora biti 
zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne 
nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na da-
ljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in 
željam posameznega upravičenca. Izvajalec storitve 
pa je dolžan zagotoviti tudi izvajanje zdravstvenega 
varstva in zdravstvene nege s sklenitvijo pogodbe z iz-
vajalcem te dejavnosti. Stanovalci oskrbovanih stano-
vanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne 
storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi 
storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posame-
znik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

Oskrbovana stanovanja so lahko lastniška ali pa naje-
mna. Gradnja tovrstnih stanovanj je podrobneje do-
ločena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah 
za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o 
načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje 
(Uradni list RS, št. 110/2004), ki ga je izdalo Ministrstvo 
za okolje in prostor. V omenjenem pravilniku so 
podane minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskr-
bovanimi stanovanji. Oskrbovana stanovanja morajo 
imeti tudi oskrbnika (pravna ali fizična oseba), ki skrbi 
za 24-urno dnevno pomoč stanovalcem oskrbovanih 
stanovanj. Oskrbovana stanovanja so praviloma v 
bližini domov za starejše.

Ponudniki oskrbovanih stanovanj

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo cen najema 
oskrbovanih stanovanj različnih ponudnikov. 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (NS PIZ)

Pri oskrbovanih stanovanjih NS PIZ povzemamo 
stroške obratovanja in oskrbe po ''Izjavi za doplačilo'' 
posameznih oskrbovanih stanovanj. Vse navedene 
kvadrature na spletni strani NS PIZ ne ustrezajo popol-
noma kvadraturam v izjavah za doplačilo. Kljub temu 
ocenjujemo, da so podatki dovolj natančni za potrebe 
te analize. Ocenjeni pripadajoči obratovalni stroški in 
stroški oskrbe so izračunani tako, da se je od stroška iz 
izjave o doplačilu odštela mesečna najemnina. Izračun 

je narejen ob predpostavki ene osebe na stanovanje. 
Ob predpostavki, da znašajo mesečni stroški oskrbe 
na osebo 80 EUR (podatek smo vzeli iz 3. razpisa MOL 
za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, ki je odprt 
do 12.11.2015, objavljen na Spletni strani Javnega 
stanovanjskega sklada MOL), lahko izračunamo tudi 
ocenjene obratovalne stroške. Pripadajoči obrato-
valni stroški in stroški oskrbe so zaradi velikih razlik 
neprimerljivi. Razlike so predvidoma zaradi različnih 
storitev, vključenih v stroške oskrbe. Za bolj natančne 
podatke bi bilo potrebno primerjati cenike domov za 
ostarele, ki pa imajo javno dostopne podatke le o ceni 
oskrbnega dne. 

Iz dostopnih podatkov je razvidno, da je povprečna 
cena najema kvadratnega metra oskrbovanega stano-
vanja 4,79 EUR oz. zaokroženo 215 EUR na stanovanje, 
če izločimo Kranj, ki močno izstopa in kjer je povpreč-
na cena najema na kvadratni meter 7,45 EUR oziroma 
342 EUR na stanovanje. Oskrbovana stanovanja NS 
PIZ so večinoma zasedena (sodeč po podatkih spletne 
strani NS PIZ).

Javni zavodi s koncesijo

Med javnimi zavodi s koncesijo smo za analizo izbrali 
Javni stanovanjski sklad MOL, ki ima trenutno odprt 
razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj. Dodelitev 
stanovanja JSS MOL poteka prek razpisa. Osnovni 
pogoji oddaje stanovanj v najem so pri MOL enaki kot 
za vsa ostala oskrbovana stanovanja. Posebni pogoji 
so obvezna sklenitev dogovora za osnovni paket 
oskrbe v višini približno 80 EUR na osebo, s katerim 
je utemeljena potreba po najemu oskrbovanega 
stanovanja, pogoji glede drugih najemov prosilca ali 
članov gospodinjstva, lastništva nepremičnin prosilca 
ali članov gospodinjstva in dohodkovni kriterij. Točke 
se dobijo na podlagi stanovanjskega statusa, kvalitete 
bivanja, utesnjenosti v stanovanju in funkcionalnosti 
stanovanja, števila članov gospodinjstva, zdravstvene-
ga stanja, starosti prosilca, statusa žrtve nasilja, aktiv-
nosti v društvih in nevladnih organizacijah in stalnosti 
bivanja v občini. Zato stanovanja ni prav enostavno 
dobiti.

Povprečna cena najema kvadratnega metra oskrbo-
vanega stanovanja JSS MOL je 3,77 EUR oziroma 200 
EUR na stanovanje, izstopa pa dvoinpolsobno stano-
vanje, kjer je povprečna cena najema na kvadratni 
meter 4,57 EUR oziroma 320 EUR na stanovanje. 



29

Ponudniki brez koncesije

Med ponudniki oskrbovanih stanovanj brez koncesije 
smo za analizo izbrali podjetje DEOS d.d., registrirano 
za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj. 
Podjetje ima koncesijo za sedem centrov starejših in 
dovoljenje za delo za oskrbovana stanovanja (Spletna 
stran podjetja DEOS).

Iz dostopnih podatkov je razvidno, da je povprečna 
cena najema kvadratnega metra oskrbovanega sta-
novanja podjetja DEOS 9,79 EUR oziroma 525 EUR na 
stanovanje.

Povprečna cena najema oskrbovanega stanovanja 
NS PIZ in zavodov s koncesijo je tako dobrih 200 EUR. 
Pri ocenjenih obratovalnih stroških v višini 135 EUR 
(ocena glede na izračun stroškov dveh oseb v trisob-
nem stanovanju) in stroških osnovnega paketa oskrbe 
v višini 80 EUR na osebo (povzeto po razpisu JSS 
MOL), znaša celoten strošek najema skupaj z obrato-
valnimi stroški in stroški osnovne oskrbe 415 EUR me-
sečno. Stanovalci lahko zaprosijo tudi za subvencijo 
najemnine, saj je najemnina določena v višini neprofi-
tne najemnine v skladu z veljavno Uredbo. Cena profi-
tnih najemnih oskrbovanih stanovanj (brez koncesije) 
je 1,5 krat višja. Podatkov za višino stroškov nimamo, 
oskrbo pa nudi bližnji center starejših. Te vrednosti se 
načeloma ne bi smele veliko razlikovati od višine pri-
merljivih stroškov pri oskrbovanih stanovanjih NS PIZ 
in JSS MOL.

Namenska stanovanja

Namenska najemna stanovanja so namenjena reše-
vanju stanovanjskih vprašanj upokojencev in ostalih 
starejših. Nepremičninski sklad (NS PIZ) je lastnik 2.860 
namenskih najemnih stanovanj. Stanovanja so v 119 
krajih in 668 stanovanjskih ter stanovanjsko-poslovnih 
objektih po vsej Sloveniji (stanje z dne 31.12.2013). V 
strukturi stanovanj prevladujejo garsonjere in enosob-
na stanovanja, povprečna površina stanovanja je 38 
m2. Najemnina za ta stanovanja se v skladu s členom 
115/2 Stanovanjskega zakona oblikuje prosto. V izho-
dišču je bila najemnina oblikovana na način in v višini 
neprofitne najemnine. Tako oblikovane najemnine se 
v skladu s sklepi Nadzornega sveta povečujejo za sto-
pnjo inflacije, dosežene v preteklem letu. Najemnina 
se je 1.7.2014 uskladila s stopnjo inflacije v letu 2013 
(0,7%). V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po 

dejanski porabi zaračunavali dobavitelji in izvajalci 
za porabljeno energijo, vodo, telefon, RTV-prispevek, 
skupni obratovalni in ostali stroški.

Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe so 
enaki kot pri oskrbovanih stanovanjih, tj. status upo-
kojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let, 
primerno zdravstveno stanje – sposobnost samostoj-
nega bivanja in sposobnost plačevanja najemnine ter 
ostalih stroškov, ki so vezani na najem. Stanovanja se 
oddajajo v skladu s Pravili za oddajanje namenskih 
najemnih stanovanj. Najemna pogodba se sklene za 
nedoločen čas.

V postopkih oddajanja namenskih stanovanj sodelu-
jejo stanovanjske komisije pri društvih upokojencev 
po Sloveniji, ki zbirajo in obdelujejo vloge za najem. 
Stanovanjska komisija enkrat letno sestavi prednostno 
listo za najem, ki velja vse leto. Ko se stanovanje izpra-
zni, stanovanjska komisija predlaga novega najemnika 
na podlagi prednostne liste.

Najemnik je dolžan pred sklenitvijo najemne pogod-
be skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev 
stanovanja ob izselitvi. Ta stanovanja niso prilagojena 
po Pravilniku, prav tako pa tudi ne nudijo možnosti 
najema storitev dolgotrajne oskrbe (NS PIZ).

Neprofitna stanovanja

Neprofitno stanovanje je tisto stanovanje, za katerega 
ima najemnik sklenjeno najemno pogodbo za nedo-
ločen čas in neprofitno najemnino, to je najemnino, 
ki ne sme presegati višine, določene z Uredbo o me-
todologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih sta-
novanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje sub-
vencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 s 
spremembami).

Neprofitna stanovanja se oddajajo v najem na podlagi 
javnega razpisa tako prosilcem, ki glede na socialne 
razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, kot 
prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati 
lastno udeležbo.

Za neprofitno stanovanje lahko zaprosi vsaka fizična 
oseba, ki izpolnjuje določene pogoje (Državni portal 
RS – e-uprava).
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Neprofitna najemnina se računa individualno za 
vsako stanovanje v skladu z Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08). Vsak 
izračun se tako nanaša le na eno stanovanje in lahko 
drugim služi le za orientacijo. Glavna kriterija, ki naj-
bolj vplivata na višino najemnine, sta površina stano-
vanja in število točk, ki so pripisane stanovanju.

Povprečna cena najema neprofitnega stanovanja je 
tako približno 170 EUR na mesec, oziroma 3,88 EUR na 
m2.

Neprofitna najemnina

Eno izmed glavnih meril pri dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj je dohodek gospodinjstev. Dohodki gospo-
dinjstev prosilcev v obdobju leta dni pred razpisom ne 
smejo presegati določenega deleža povprečne neto 
plače v državi. Delež je odvisen od števila članov (sple-
tna stran Ministrstva za infrastrukturo in promet).

Subvencije neprofitne najemnine

Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencio-
nirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike 
med neprofitno najemnino, določeno v prejšnjem od-
stavku, ter ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za 
minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohod-
ka, v skladu s prvim odstavkom tega člena. Subvencija 
se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine 
(Stanovanjski zakon SZ-1, 121. člen).

Analiza obravnavanih stanovanj z vidika neprofitne 
najemnine

Pri našem pregledu lahko ugotovimo, da se analizira-
ne oblike najema stanovanj, z izjemo tržnega najema 
oskrbovanega stanovanja (ponudniki brez koncesije, 
na primer podjetje DEOS d.d.), po ceni najema ne 
razlikujejo bistveno. Vse cene najema so namreč obli-
kovane na isti pravni podlagi, Uredbi o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencionira-
nih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08) in 
Stanovanjskem zakonu (SZ-1). Tako so tudi vsi naje-
mniki, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus, upravičeni 
do subvencije neprofitne najemnine. 

Če prenesemo povprečno ceno najema, izraženo kot 
povprečno ceno analizirane oblike najema stanovanj, 
ki vse nudijo neprofitno najemnino, v našo simulirano 
situacijo, pridemo do naslednjih zaključkov.

Za stanovanje, veliko od 115 do 150m2, bi najem stal 
od 446 do 582 EUR, oziroma od (zaokroženo) 112 do 
146 EUR na osebo. To je za 66,50 do 32,50 EUR razlike 
v ceni najema na osebo, torej je cena na osebo od 37 
do 18 % nižja od povprečne neprofitne najemnine 
oskrbovanih, namenskih in neprofitnih stanovanj. 
Podobno se ponovi pri šestih stanovalcih, kjer so 
razlike še višje. Razlika tam znaša od 81,50 do 48,50 
EUR razlike v ceni najema na osebo, torej je cena na 
osebo od 46 do 27 % nižja od povprečne neprofitne 
najemnine oskrbovanih, namenskih in neprofitnih 
stanovanj.

Ta velika razlika izhaja iz tipa stanovanja, ki smo si 
ga zamislili za namen te analize. Ta ob nudenju vsaj 
enakega udobja in zasebnosti glede uporabe spalnice 
in kopalnice z wc-jem, v dražjih primerih tudi čajne 
kuhinje, sicer predvideva delitev skupnih prostorov 
(dnevne sobe, kuhinje, kabineta, shrambe), vendar 
ima prednost v družbi in delitvi stroškov, še vedno pa 
omogoča dovolj zasebnosti. Trenutno takih stanovanj 
ni na voljo in največji vsebinski približek predstavljajo 
enosobna najemna stanovanja. Če bi računali razlike v 
ceni samo za ta tip stanovanja, bi bile razlike še višje.
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Preglednica št. 2: Simulacija povprečne neprofitne najemnine za referenčna stanovanja.

 

 

Število stanovalcev: 4 Število stanovalcev: 6

EUR skupaj EUR/osebo EUR skupaj EUR/osebo 

Cena najema skupaj 115 28,75 150 25,00

Cena najema skupaj 
z opcijami 

150 37,50 200 33,33

Simulacije povpreč-
ne neprofitne naje-
mnine (od - do)

446 111,55 582 97,00

582 145,50 776 129,33

Vprašanje pa je, ali so ponudniki na trgu pripravljeni oddajati nepremičnine po teh cenah. Za odgovor je potreb-
no primerjati tržne cene najema primerljivih stanovanj in hiš.

Najemna stanovanja – prosti trg

V naslednjih preglednicah analiziramo nepremičninski trg za naš primer ustreznih enot na podlagi objavlje-
nih prodajnih cen stanovanj in hiš, objavljenih in ocenjenih cen najema in delno trenutno oglaševanih cen in 
ponudbe. 

Preglednica št. 3: Povprečne cene prodanih stanovanj v Sloveniji v 2013 (za površino med 49 in 53 m2).

Območje Povprečna cena EUR/m2

Slovenija 1.510

Ljubljana 2.080

Ljubljana okolica 1.790

Maribor 1.080

Celje 1.190

Kranj 1.560

Koper 2.050

Obala (brez Kopra) 2.260
 
Vir: Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2013, Geodetska uprave Republike Slovenije (2014: 22). 
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V Sloveniji je bilo konec 2013 evidentiranih približno 
530 tisoč stanovanjskih enot v eno- in dvostano-
vanjskih hišah, kar pomeni, da so stanovanjske hiše 

predstavljale nekaj več kot 60 % stanovanjskega fonda 
(Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2013, 
Geodetska uprave Republike Slovenije str. 25). 

Preglednica št. 4: Povprečne cene prodanih hiš v Sloveniji v 2013 (za površino med hiše v povprečju 160 m2 in 
površino zemljišča 750 m2).

 Območje Povprečna cena 
EUR/m2

Površina hiše v m2 Površina zemljišča 
v m2

Povprečna pogod-
bena cena 

Slovenija 770 147 1050  114.000 

Ljubljana 1.450 161 440  233.000 

Ljubljana okolica 950 182 750  173.000 

Maribor 630 158 520  100.000 

Maribor okolica 680 145 980  99.000 

Vir: Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2013, Geodetska uprave Republike Slovenije (2014: 26)

Primerjava območij, kjer se v povprečju opravi največ 
prometa s hišami kaže, da so razlike v starosti in ve-
likosti prodanih hiš ter pripadajočih zemljišč med 
območji precejšnje. Zato njihove cene niso povsem 
primerljive. Cene oddaje stanovanj v Ljubljani zbira in 
objavlja portal slonep.net. Cene spremlja v skladu z 

Metodologijo spremljanja trga nepremičnin s pomo-
čjo oglaševanih cen, ki temelji na analizi relativnih cen 
(EUR/m2) po četrtletjih. Statistični model je izdelan v 
sodelovanju med Geodetskim inštitutom Slovenije in 
spletnim portalom SLONEP (www.slonep.net).
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Preglednica št. 5: Referenčne relativne cene najema stanovanj v Ljubljani za 2. četrtletje 2014 po tipih stanovanj.

Tip stanovanja Cena v EUR/m2

Soba 10,71

Garsonjera 10,80

1-sobno 9,41

1,5-sobno 8,92

2-sobno 8,44

2,5-sobno 7,81



Nas zanimajo cene najema večjih stanovanj (4 in več 
sobnih), kjer lahko bivajo štiri osebe. V Ljubljani bi bila 
trenutno povprečna oglaševana cena najema takega 
stanovanja 9,15 EUR/m2.

V naslednji tabeli prikazujemo oceno stroška najema 
večjih (4 in več sobnih) stanovanj po drugih sloven-
skih mestih glede na primerjalno vrednost prodanih 
stanovanj. 
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3-sobno 8,00

3,5-sobno 7,97

4-sobno 9,11

4,5-sobno 8,85

5 in večsobno 9,49

Referenčna relativna cena 8,71

Preglednica št. 6: Ocenjena cena najema večjih stanovanj za 2. četrtletje 2014.

 Območje Cena v EUR/m2

Slovenija 6,68

Ljubljana (vir: SLONEP) 9,15

Ljubljana okolica 7,87

Maribor 4,76

Celje 5,22

Kranj 6,86

Koper 9,06

Obala (brez Kopra) 9,97

Zadnje podatke o cenah najema hiš na portalu SLONEP 
najdemo za leto 2011. Od takrat so se cene precej 
spremenile. Po podatkih portala nepremicnine.net 
tako prikazujemo povprečne oglaševane cene oddaje 
hiš v Ljubljani s kvadraturo med 150 in 300m2 na dan 
9.8.2014. Izločene so največje vrednosti, ki ponavadi 
pomenijo bolj luksuzne nepremičnine ali pa lastnike, ki 
so precenili trg. Mediana oglaševanih cen na m2 

z izločenimi ekstremnimi vrednostmi in preračunano 
na uporabno površino brez kleti je 10,18 EUR nam2. To 
je približno enako kot cena najema oskrbovanih stano-
vanj obravnavanega ponudnika brez koncesije. Tako je 
eden izmed možnih scenarijev tudi najem take hiše in 
vložek za prilagoditev in obnovo nepremičnine s strani 
najemnikov, ki se jim odbija od prihodnjih najemnin, 
saj lastniki predvidoma niso pripravljeni vložiti svojega 



denarja, ali pa so le do določene mere. Cene najema 
po drugih večjih mestih, kjer bi bile zaradi infrastruk-
turnih pogojev predvidoma locirane nepremičnine, pa 
so, razen obale, nižje.

analiza tekočih stroškoV

Tekoče stroške stanovanj in hiš je zelo težko oceniti, saj 
se cene storitev po mestih in upravnikih večstanovanj-
skih stavb lahko močno razlikujejo, poraba je odvisna 
od izbire energentov, energetske ustreznosti nepre-
mičnine, nenazadnje od varčnosti posameznika in še 
česa. Oceno tako opiramo na stroškovnik trisobnega 
stanovanja v Ljubljani, ki smo jih okvirno uredili in po-
skusili čim bolj smiselno vključiti v oceno. Za boljšo in-
formacijo bi potrebovali veliko več podatkov oziroma 
ožje usmerjeno analizo z več znanimi spremenljivkami. 

Po izračunu znašajo stroški obravnavanega stanovanja 
mesečno z vštetimi povprečnimi stroški ogrevanja 
(enakomerno razporejenimi preko celega leta) za dve 
osebi zaokroženo 240 EUR, za eno osebo pa zaokro-
ženo 135 EUR. Koeficient torej znaša 1,78, kar se zelo 
sklada z OECD ekvivalenčno skalo iz leta 2004 (www.
oecd.org). Kot že napisano, je stroške težko oceniti in 
zares utemeljiti, vendar se ti iz obravnavanega primera 
precej skladajo z navedenimi stroški različnih ljudi, 
ki svoje podatke izmenjujejo po forumih, in z mojimi 
osebnimi, zato jih bomo uporabili za oceno stroškov 
najetega stanovanja iz našega primera.

Pri izračunu stroškov za referenčno stanovanje s 
135m2, kjer v prirejenem stanovanju za sobivanje se-
niorjev bivajo štiri osebe, je glede na izhodiščne po-
datke stroškov stanovanja, ki smo ga vzeli za podlago 
in oceno nekaterih stroškov, ki se povišajo glede na 
višjo porabo več oseb (elektrika, telefon) skupni znesek 
stroškov na stanovanje 407 EUR oziroma malo nad 100 
EUR na osebo (101,73 EUR). Tudi to se sklada z OECD 
ekvivalenčno skalo iz leta 2004, saj znaša razmerje 
glede na stroške ene osebe 3,01. Za naše scenarije 
sobivanja seniorjev bodo ti stroški očitno dovolj dobra 
ocena za izračun.

Za hišo s 175m2 uporabnih površin bomo za izhodi-
šče uporabili enake podatke, vendar bomo določene 
stroške izločili, saj jih v stroških hiš ni. Za odvoz smeti 

bomo uporabili na primer cenik Snage, za vodo račun 
VO-KE in tako dalje, kar je vse navedeno v opombi 
tabele. Vse stroške bomo računali glede na število upo-
rabnih kvadratov in zanemarili klet.

Na tak način izračunani povprečni stroški hiše, v kateri 
živi 6 odraslih oseb, znašajo zaokroženo 338 EUR, 
oziroma zaokroženo navzgor 57 EUR na osebo. OECD 
koeficient tako znaša 2,5, vendar smo za izhodišče vzeli 
stroške stanovanja in ne hiše. Tako je zaradi določenih 
izločenih stroškov pri bivanju v hiši koeficient najbrž 
nekaj višji (vendar je tu potem prisoten problem veli-
kega števila ogrevanih kvadratov).

Ker so stroški pri življenju v hiši po izračunu toliko 
nižji kot v bloku, smo izračunali še strošek na osebo, 
če v enaki hiši živijo štiri osebe. V tem primeru skupni 
stroški znašajo 318 EUR, na osebo pa okvirno 80 EUR. 
OECD koeficient znaša 2,35.

finančna struktura možnosti razVoja oblik 
sobiVanja starejših pri nas

Načela, upoštevana pri simulaciji izračunov za nove 
oblike sobivanja starejših:
a) ena oseba – ena soba (okvirni standard oskrbovane-
ga stanovanja); 
b) vsaka soba ima svoje sanitarije in kopalnico in 
mogoče še malo čajno kuhinjo; 
c) skupna kuhinja z jedilnico; 
d) dnevni prostor: ločena soba za število stanovalcev 
plus 2; 
e) shramba: prostor za pralni stroj in orodja (čistila 
ipd,);
f ) majhen skupen prostor za komunikacije (računalnik, 
telefonija); 
g) soba za goste (ali bolnika) – opcijsko;
h) pomemben del je vertikalna komunikacija – dvigalo 
– ali horizontalni atrijski koncept, kar omogoča bivanje 
osebam na invalidskem vozičku.

Upoštevati je treba možnosti v bližnji okolici: dvorišče 
ali vrt za posedanje, soseska in opremljenost s storitva-
mi v bližini, transport ipd. Transport je v sestavi stro-
škov pomemben. 

34 Finančna struktura študije izvedljivosti oblik sobivanja starejših
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Dogovorili smo se, da naj v taki bivalni skupnosti živi 
trajno največ 6 ljudi (večja ekonomičnost) in da je po-
trebno izračuna narediti za 4 in 6 oseb. Predvidevamo, 
da ljudje, ki živijo v taki skupnosti, praviloma niso v 
bližnjem sorodstvenem razmerju, so partnerji, prijate-
lji ali drugače povezani. Predpostavka je predhodno 
druženje dalj časa v ustrezni obliki. Člani so približno 
iste generacije, starejši, ki so za sobivanje dobro soci-
alno ter drugače pripravljeni in imajo redne prihodke 
(pokojnina, renta najemnine in drugi zagotovljeni 
dohodki), kot to predpostavljajo v domovih za starej-
še ali v NS PIZ-u (Nepremičninski sklad PIZ: Pravila za 
oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem – čistopis). 
Predvideva se tudi, da bodo ustrezno zavarovali svoje 
in skupne interese (Banovec, 2014).

Za potrebe naše analize smo se odločili, da opravimo 
potrebne izračune in simulacije za dve enoti:

 1. stanovanje, veliko od 115 do 150m2 in 
 2. hišo, veliko od 150 do 200m2 stanovanjske  
 površine (brez vštete kleti, vrta in parkirišč). 

Na točki 150m2 se obe situaciji srečata, tako se lahko 4 
osebe, ki jim manj ustreza najem stanovanja, odločijo 
tudi za najem manjše hiše.

Po izračunu bi bila tržna cena najema nepremičnine 
(9,15 EUR/m2 za večja stanovanja in 10,18 EUR/m2 
za hiše v Ljubljani), enaka kot cena najema m2 pri 
ponudniku oskrbovanih stanovanj, ki nima koncesije, 
posplošimo lahko torej na 9,8 EUR/m2. Če bi se s ponu-
dnikom uspeli dogovoriti za neprofitno najemnino, bi 
lahko zaprosili za subvencijo, v vsakem primeru pa tudi 
v primeru tržne najemnine najemnik lahko dobi sub-
vencijo v višini največ 3 EUR/m2 (SZ-1, 121.b člen).

Večinoma se pri izračunih sklicujemo na Ljubljano, 
stroški in cene pa morajo biti v drugih večjih mestih 
po Sloveniji nižji ali največ enaki, z možnostjo rahlega 
odstopanja navzgor na obali.

Tekoči obratovalni stroški znašajo v treh simuliranih 
primerih: 
- 57 EUR/mesec (6 oseb v hiši uporabne površine 
175m2);
- 80 EUR/mesec (4 osebe v hiši uporabne površine 
175m2) in 
- 102 EUR/mesec (4 osebe v stanovanju, velikem 
135m2).

Tekoče obratovalne stroške smo računali za nekaj 
večjo hišo, kot smo računali najemnino, saj nekaj stro-
škov odpade tudi na klet.

Najemnina za referenčni nepremičnini je ocenjena na 
izračunanih 9,8 EUR/m2, kjer smo pri hiši v izračun vzeli 
le uporabno površino. Tako znaša strošek najemnine 
135 m2 velikega stanovanja 1.323 EUR, 150 m2 hiše pa 
1.470 EUR. Glede na pregled ponudbe nepremičnin na 
portalu nepremicnine.net je ponudbe hiš v celotni po-
vršini od 220 do 250 m2 v Ljubljani za to ceno dovolj. V 
drugih mestih morajo biti cene glede na izračune nižje.

Ocena stroška preureditve stanovanja oz. hiše

Preureditev je odvisna od situacije do situacije in jo je 
nemogoče oceniti. Vseeno bi jo bilo najbrž potrebno 
okvirno omejiti in na to vezati izbor primerne nepre-
mičnine. Ker primernih hiš in stanovanj pri nas ni, bo ta 
strošek nujno prisoten. Ob ideji, da to v celoti predsta-
vlja vložek najemnikov, ki se jim povrne ob odbijanju 
od najemnine (lastniku pa ostane obnovljen objekt), 
točen znesek niti ni toliko važen, saj gre za neke vrste 
avans in ne za plačilo stroškov. Vse pa je seveda po-
trebno ustrezno pravno urediti (na primer zavarovanje 
vložka s hipoteko na nepremičnino na podlagi ustre-
zne notarsko overjene pogodbe). 

Za primer vseeno navajam ceno obnove lastne nepre-
mičnine (2014). Obnavljali smo vrstno hišo v Ljubljani, 
letnik 1962, z 210m2, od tega uporabne površine v 
pritličju in prvem nadstropju 140m2. Za obnovo in 
energetsko sanacijo fasade, menjavo oken, strehe, vrat, 
novo keramiko in ograje na balkonih in vhodu, nova 
vhodna protivlomna vrata, obnovo kopalnic, električ-
ne napeljave, nova keramična tla in obnovo parketov, 
novo keramiko na terasi ter kitanje, brušenje in be-
ljenje sten je bilo za celotno investicijo porabljenih 
okvirno 50.000 EUR. To je znesek, na katerega bi bilo 
po oceni smiselno omejiti ceno obnove in prirejanja 
ustrezne nepremičnine. Na štiri osebe to znese 12.500 
EUR, na šest pa 8.333 EUR, kar se nam zdi še sprejemljiv 
znesek avansa. 

Vštet ni znesek vgradnje dvigala, ki pa ga je glede 
na članek v SLONEP mogoče dobiti že od 8.000 EUR 
naprej (Spletna stran portala Slonep). Strošek se s tem 
poveča za 2.000 EUR na osebo pri štirih in 1.334 EUR 
pri šestih stanovalcih. Predvidoma bi bilo potrebno 
vgraditi tudi klicni center za pomoč na daljavo, za 



Preglednica št. 7: Prikaz analize stroškov brez subvencije tržne najemnine (v EUR).

Vrsta stroška (na osebo) 4 osebe v stanovanju 4 osebe v hiši 6 oseb v hiši

Najemnina brez 
subvencije

 330,75  367,50  245,00 

Tekoči obratovalni stroški  102,00  80,00  57,00 
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oceno tega stroška pa ni podatka, najbrž pa ni tako 
velik.

Ocenjujemo, da bi se ob ustrezni ponudbi precej pro-
dajalcev starejših hiš odločilo za oddajanje v najem, 
kjer bi najemniki zagotovili investicijo prilagoditve 
prostorov, ki bi se ustrezno poračunala s prihodnjo 
najemnino. Možna je tudi opcija prodaje nepremičnine 
starejše osebe, ki bi del kupnine takoj vrnila v obliki 
investicije v prilagoditev in obnovo, kar bi se ji pora-
čunalo z najemnino. Tako bi se strošek obnove inve-
stitorju odštel od stroškov nakupa, namesto da bi se k 
temu prištel. V prid tej možnosti govori tudi upadanje 
prometa s stanovanjskimi nepremičninami. Število 
prodanih stanovanj in hiš je bilo po Poročilu o sloven-
skem trgu nepremičnin za leto 2013, izdano s strani 
Geodetske uprave Republike Slovenije julija 2014 (str. 
9), kar za 12 % manjše kot v letu 2012, kar jasno kaže, 
da se slovenski nepremičninski trg vse bolj približuje 
drugemu dnu krize. 

V Ljubljani je kar nekaj hiš s površino okrog 260m2, 
ki zajema klet, pritličje in prvo nadstropje, ki bi lahko 
predstavljale hišo iz našega izračuna. Za štiri osebe bi 
bila lahko tudi manjša, okrog 210m2 oziroma 140 m2 
uporabne površine. Takih vrstnih hiš je po Ljubljani (pa 
tudi predvidoma po drugih mestih v Sloveniji) dovolj, 
glede na njihov letnik pa v njih še vedno živi veliko 
upokojencev, mnoge med njimi se tudi prodajajo in 
so potrebne obnove. Pri taki hiši se tudi da zagotoviti 
polovico parkirišča na stanovalca in eno za obiskovalce 
oziroma ponudnike oskrbe, saj imajo večinoma po tri 
lastniška parkirišča (garažo in dva pred hišo) ter nekaj 
vrta, ki pa ni prezahteven za vzdrževanje. Parkirišča bi 
sicer po Pravilniku morala biti po eno na osebo, vendar 
bi v tej točki mogoče lahko prilagodili zahteve. 

V primeru (vrstne) hiše v mestu so tudi stroški tran-
sporta nizki, saj zadošča mesečna karta za mestni 
promet. Ta na primer v Ljubljani za upokojence znaša 
le 20 EUR mesečno. Velika pa je tudi ponudba taksi 
storitev po pristopnih cenah. Nasploh pridejo za po-
trebe upokojencev v poštev najema nepremičnine 
le večja mesta, ki nudijo ustrezno ponudbo storitev 
in transporta. Z domovi za starejše se lahko sklene 
pogodba o nudenju gospodinjske pomoči, čiščenja, 
pranja, likanja, zdravstvene nege in storitev ter pomoč 
pri ohranjanju družabnih stikov skladno s potrebami 
stanovalcev. Ocena teh stroškov je lahko glede na 
obvezen paket pri oskrbovanih stanovanjih Mestne 
občine Ljubljana 80 EUR na osebo na mesec. Stroška 
lahko tudi ni, če se za najem odločijo osebe, ki teh 
storitev še ne potrebujejo oz. si jih prostovoljno nudijo 
medsebojno, obstajati pa mora možnost najema ustre-
znih storitev.

Vprašanje je, kdo bi vse to organiziral – poiskal primer-
no nepremičnino, se dogovoril za izvedbo prenove in 
oddajanja v najem, to pravno uredil, pomagal naje-
mnikom pri selitvi in pri komunikaciji z lastnikom ter 
nenazadnje skrbel za odnos med njimi in lastnikom 
nepremičnine kot mediator in zagovornik ter priskrbel 
storitve oskrbe, ko te postanejo potrebne. Drugo vpra-
šanje je vprašanje stroška. Ti dve vprašanji presegata to 
nalogo, vseeno pa obstaja ideja, da za to poskrbi ZDUS 
ali katera od nevladnih organizacij ali kakšna druga 
kompetentna organizacija. Za začetek bi lahko to fi-
nancirali preko projektov za inovativne načine oblik so-
bivanja starejših, za naprej oziroma ko sistem postane 
utečen, pa bi to storitev za nek razumen denar nudila 
na primer neprofitna agencija, ki bi se lahko ustanovila 
kot rezultat projektov.

Finančna struktura študije izvedljivosti oblik sobivanja starejših



Oskrbovana stanovanja NS PIZ imajo ocenjene stroške 
najema, tekočih stroškov in oskrbe med 390 in 930 EUR 
na mesec. Transport v to ni vštet. Če seštejemo le pov-
prečno najemnino (200 EUR) in enake stroške kot pri 
našem izračunu za eno osebo (135 EUR) ter 80 EUR za 
oskrbo in 20 EUR za transport, pa dobimo seštevek 435 
EUR. Tudi po tržnih cenah brez subvencij je tako strošek 
šestih oseb v hiši nižji. 

Oskrbovana stanovanja MOL imajo nekaj nižjo naje-
mnino (v povprečju 200 EUR mesečno) in ocenjeno 

vsaj enake preostale stroške, najbrž pa so tekoči stroški 
zaradi manjše delitve stroškov višji. Poudariti je treba, 
da gre za neprofitno najemnino, za katero je potrebno 
izpolniti mnogo pogojev. Namenska najemna stano-
vanja in neprofitna stanovanja imajo podobne skupne 
stroške kot oskrbovana stanovanja MOL. Tako odstopa-
nje od izračunov stroškov naših referenčnih enot sploh 
ni tako veliko. V primeru subvencije 3 EUR/m2 pa je 
skupni strošek v našem izračunanem primeru še celo 
nižji.
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Transport  20,00  20,00  20,00 

Skupaj  452,75  467,50  322,00 

Dodatno strošek oskrbe  80,00  80,00  80,00 

Skupaj s stroškom oskrbe  532,75  547,50  402,00 

Preglednica št. 8: Prikaz analize stroškov s subvencijo tržne najemnine (v EUR).

Vrsta stroška (na osebo) 4 osebe v stanovanju 4 osebe v hiši 6 oseb v hiši

Najemnina s subvencijo  229,50  255,00  170,00 

Tekoči obratovalni stroški  102,00  80,00  57,00 

Transport  20,00  20,00  20,00 

Skupaj  351,50  355,00  247,00 

Dodatno strošek oskrbe  80,00  80,00  80,00 

Skupaj s stroškom oskrbe  431,50  435,00  327,00 

Stroški naših referenčnih enot pa so od stroškov oskr-
bovanih stanovanj ponudnika brez koncesije v vsakem 
primeru nižji.

Ocenjujemo torej, da je ta način sobivanja starejših 
pri nas možen in ugoden. Potrebno je poiskati poti do 
ponudbe ustrezno urejenih nepremičnin in podpore 
pri dostopu do takega načina bivanja, vzpostaviti je po-
trebno torej ustrezen sistem. Potencialne nepremičnine 
in najemniki že obstajajo.
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Preglednica št. 9: Pregled različnih tipov najemniških stanovanj

Tip 
stanovanja

Povprečna 
najemnina 
stanovanja 
v EUR

Povprečna 
najemnina/
m2 v EUR

Povprečni 
obratovalni 
stroški

Možnost stori-
tev oskrbe

Najemnina Možnost 
subvencije 
najemnine

Oskrbovano 
stanovanje 
NS PIZ

214,70 4,79 brez upravnika da neprofitna da

Oskrbovano 
stanovanje 
koncesija 
MOL

200,00 3,77 brez upravnika da neprofitna da

Oskrbovano 
stanovanje 
brez konce-
sije DEOS

525,00 9,79 z upravnikom da tržna ne, razen pod 
pogoji 121.a 
člena SZ-1

Namenska 
stanovanja 
NS PIZ

129,96 3,67 brez upravnika ne neprofitna da

Neprofitna 
stanovanja

169,33 3,28 brez upravnika ne neprofitna da

Povprečje 
brez tržnih 
cen

178,50 3,88
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zgodba minke sloVenc 

Gospa Minka Slovenc ima 70 let, je vdova, otroka 
sta z družinama že dolgo na svojem. Živi v 75m2 ve-
likem lastniškem trosobnem stanovanju, ki sta ga z 
pokojnim možem odkupila v devetdesetih letih po 
»Jazbinškovem« zakonu v mirnem predelu Ljubljane. 
Stanovanje se nahaja v četrtem nadstropju starejšega 
bloka brez dvigala. Ko so bili še štiričlanska družina, je 
bilo stanovanje ravno pravšnje. A zdaj prebiva že 15 
let sama, otroci in vnuki se le redko oglasijo. Ima nekaj 
prijateljic, s katerimi se občasno družijo in obiskujejo 
kulturne dogodke. Aktivna pa je bila tudi v lokalnem 
društvu upokojencev. A kljub temu večino časa preživi 
sama, osamljena. Stanovanje, v katerem je preživela 
večino svojega življenja, ji zdaj postaja breme, pa tudi 
vsakodnevna hoja v četrto nadstropje je vedno bolj 
naporna. Njena pokojnina znaša 750 EUR in vedno 
težje shaja iz meseca v mesec: sprotni mesečni stroški 
se višajo, stanovalci bloka pa varčujejo tudi za menjavo 
strehe in novo izolacijo. Gospa Minka se zato v zadnjih 
letih ne more več privoščiti letovanja na morju, tudi 
abonmaju v gledališču in drugim priboljškom se je 
morala odpovedati. Ker nima drugih virov dohodka in 
noče biti v breme svojcem, je svojo porabo zreducirala 
na najnujnejše. Vedno bolj se zapira vase, njeno prej 
živahno družabno življenje je skoraj zamrlo (ZDUS).

Kako je Minka Slovenc rešila svojo situacijo, si izboljšala 
življenjski standard in polepšala jesen življenja?

Gospa Minka Slovenc je nasvet poiskala v svetovalnici 
za izboljšanje bivanja starejših, ki deluje v okviru ZDUS. 
Predstavili so ji različne možnosti, med drugim tudi 
idejo sobivanja starejših. Po posvetu s prijateljico s po-
dobno življenjsko situacijo sta se odločili pridružiti sku-
pini upokojenk v novo obnovljeni hiši v predmestju. 
Hiša se trenutno še obnavlja in bo nared za vselitev 
čez pol leta. V najemniški hiši bo gospa Minka dobila 
svojo sobo in lastno kopalnico, preostale prostore, 
torej dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico, kabinet z raču-
nalnikom in shrambo pa si bo delila s še petimi sosta-
novalkami. Hiša ima tudi dvigalo, kletne prostore, dve 
parkirišči, garažo in atrij, velik 100m2. Zaenkrat storitev 
oskrbe nobena od stanovalk ne potrebuje. Za gospo 
Minko bodo okvirni mesečni stroški z najemnino zna-
šali okrog 300 EUR. Ko bo kupila še mesečno vozovnico 
za mestni promet in plačala dodatno zdravstveno za-
varovanje, ji bo ostalo na mesec 400 EUR. Gospa Minka 
se še ni odločila, ali bo svoje stanovanje prepustila 
vnukom, ga oddajala ali prodala. Če se bo odločila za 
prodajo, ji bodo odbitku vseh prispevkov ostalo cca 
100.000 EUR. Ta sredstva bi lahko vezala v banki in tako 
letno na ta račun dobila še 1.100 EUR obresti. 

Gospa Minka je kot prerojena: komaj čaka na razpis 
abonmaja v gledališču za naslednjo sezono. Na 
pobudo ZDUS-ove svetovalnice so se z bodočimi so-
stanovalkami že prijavile na skupno letovanje na obali, 
kjer se bodo s podporo svetovalcev na delavnicah 
bolje spoznale in se pripravile na različne vidike sobi-
vanja. Gospa Minka si je oddahnila in spet vedro zre v 
prihodnost.
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O PRAKSI 
SOBIVANJA 
STAREJŠIH V 
TUJINI: NA 
ŠTUDIJSKEM 
OBISKU NA 
DUNAJU IN HIŠA 
JAGABAB 

PAVEL KOLTAJ

Strokovni sodelavec projekta HELPS

študijski obisk na dunaju

Sodelavci projekta HELPS smo se odzvali vabilu čeških 
partnerjev, ki so 18. junija 2014 organizirali skupni štu-
dijski obisk dveh zanimivih oblik (so)bivanja starejših v 
avstrijski prestolnici. 

Najprej smo si ogledali stanovanje – bodočo stano-
vanjsko skupnost v mirnem predelu blizu Donave, na 
Kapaunplatz 7, ki ga upravlja nevladna humanitarna 
organizacija Samariterbund in je namenjena starejšim, 
ki so še samostojni, mobilni in še ne potrebujejo zuna-
nje pomoči. 

V velikem, pravkar predelanem stanovanju na vrhu no-
vejšega bloka v lasti mestnega stanovanjskega sklada 

je starejšim na razpolago za najem 8 samostojnih sob 
z lastno kopalnico in balkonom, z vsem udobjem in 
opremo, seveda prilagojenih za bivanje starejših. V 
času obiska je bilo stanovanje še nevseljeno in pri-
pravljeno za oglede. Stanovalci si bodo delili skupne 
prostore: velika kuhinja s tremi kuhalnimi površinami 
in z jedilnico oz. dnevnim prostorom za druženje, TV 
kotiček z udobno sedežno garnituro (TV sprejemniki 
so tudi v vsaki sobi), pralnica s pralnim in sušilnim stro-
jem, shramba, knjižnica, na voljo pa je tudi brezžična 
internetna povezava. 

Stanovalci bodo v tej »skupnosti« živeli samostojno, 
neodvisno, prihajali in odhajali kot bodo želeli in imeli 
popolno svobodo pri odločanju o vsakodnevnih dejav-
nostih. Arhitekturna zasnova stanovanjske skupnosti 
vsakomur omogoča zasebnost znotraj svoje sobe, 
v skupnih prostorih pa imajo možnost za druženje, 
skupne obroke itd. Imeli bodo tudi možnost oskrbe za 
dodatno plačilo. Najemnina za sobo je od 600 do 750 
EUR na mesec, odvisno od kvadrature sobe (od 20 do 
30 m2), v ceno so všteti tudi stroški. Glede na povpreč-
no pokojnino v Avstriji je to dokaj sprejemljiva cena. 
Tudi svojci dobijo komplet ključev, možni so obiski 
družine, prijateljev. 

Predstavniki upravnika – humanitarne organizacije 
Samariterbund, ki bo poleg oddajanja sob skrbela tudi 
za socialno in zdravstveno oskrbo najemnikov – pravi-
jo, da je zanimanja za bivanje precej, in predvidevajo, 
da se bodo kapacitete zapolnile do konca 2014.

V češki delegaciji so bili večinoma predstavniki me-
stnih oblasti mesta Brno, ki so zelo zainteresirani za 
alternativne oblike bivanja starejših in nameravajo 
tako obliko tudi uresničiti. Poleg tega, da bodo v ta 
namen zagotovili večje stanovanje v Brnu, bodo fi-
nancirali tudi preureditev in prilagoditve za potrebe 
starejših, stanovanje pa dali v uporabo starejšim po 
»dunajskem« zgledu. 

Drug postanek na študijskem obisku je bil v stanovanj-
ski skupnosti za starejše osebe na Rainergasse 6-8, ki 
jo upravlja humanitarna organizacija Wiener Hilfswerk 
s skoraj sedemdesetletno tradicijo in več kot 1400 
sodelavci. Ta v mestu Dunaj izvaja številne aktivnosti 
s področja socialnega varstva, starejšim osebam pa 
je poleg sobivanja (sedem stanovanjskih skupnosti) 
na voljo tudi pomoč in nega na domu ter dva dnevna 
centra za starejše osebe.
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Stanovanjske skupnosti organizacije Hilfswerk omo-
gočajo bivanje do sedmim starejšim osebam, ki ne 
želijo/ne morejo več živeti samostojno in potrebujejo 
določeno mero nege ter pomoči. Vsak stanovalec ima 
svojo sobo, ki si jo lahko opremi po želji, delijo pa si 
kopalnico in sanitarije. Cena bivanja je med 400 in 600 
EUR, torej približno 100 EUR nižja, kot pri organizaciji 
Samariterbund, kar z ozirom na manjšo stopnjo zaseb-
nosti ne preseneča. 

Skupna kuhinja sicer omogoča samostojno pripravo 
hrane, vendar se večina stanovalcev odloči za dostavo 
obrokov. V skupnosti se vsak dan za nekaj ur oglasi 
medicinska sestra, ki jo plačujejo vsi stanovalci skupaj, 
socialna delavka pa jih obišče enkrat tedensko. Kjer 
lokacija omogoča, so stanovalci vključeni v aktivnosti 
dnevnega centra.

Vzdušje v obiskanem stanovanju je bilo prijetno. Kljub 
temu, da večina stanovalcev potrebuje vsakodnevno 
pomoč, je občutek bolj domač in predvsem manj insti-
tucionalen, kot smo ga navajeni v domovih za starejše. 
Obenem je videti, da je ta alternativa domski oskrbi, 
ki jo starejšim osebam ponuja mesto Dunaj, dobro 
sprejeta in utečena. Povprečna čakalna doba za mesto 
v stanovanju znaša približno eno leto, zato Wiener 
Hilfswerk načrtuje odprtje novih stanovanjskih sku-
pnosti, od katerih bodo imele nekatere poleg sob tudi 
ločene kopalnice in sanitarije.

Na Dunaju obiskani stanovanjski skupnosti torej pred-
stavljata dva primera sobivanja starejših oseb, ki na-
stanejo od zgoraj navzdol, na pobudo države oziroma 
različnih javnih institucij. 

Različica organizacije Samariterbund je bližje nefor-
malni obliki sobivanja; glede na pričakovano vrsto 
stanovalcev in primerljivo izkušnjo pri podobnem sta-
novanju, ki ga Samariterbund že nekaj časa upravlja, je 
pri tej obliki sobivanja glavni poudarek na samoinici-
ativi skupine stanovalcev – ti samostojno poskrbijo za 
red in urnik v stanovanju ter se dogovorijo o obsegu 
vzajemne in zunanje (negovalci, čiščenje, hrana, …) 
pomoči.

Stanovanjska skupnost organizacije Wiener Hilfswerk 
pa je bližje nekakšni manjši dislocirani enoti doma za 
starejše. Stanovalci so večinoma osebe, ki bi bili obi-
čajno v domski oskrbi, vendar so si uspeli zagotoviti 
mesto v nekoliko bolj neformalni skupnosti. Prednost 

tovrstnega pristopa je, da lahko osebe ostanejo v 
širšem okolju, na katerega so navajene, lažja kot v 
domu pa je tudi organizacija obiskov in dogovor glede 
potrebne pomoči ter oskrbe.

Glede na to, da imata predstavljeni stanovanjski sku-
pnosti starejših nekoliko različen izhodiščni namen 
bi lahko sklenili, da gre preprosto za zadovoljevanje 
različnih potreb starejših oseb, vendar pa lahko glede 
na nedavne trende pri organizaciji Wiener Hilfswerk 
sklepamo, da razlika v izhodiščnem namenu počasi 
izgublja vrednost in se uveljavlja enotna institucional-
na oblika sobivanja starejših oseb, ki ljudem ponuja kar 
največ zasebnosti (poleg sob tudi ločene sanitarije in 
v nekaterih primerih celo vhod), po drugi strani pa vse 
prednosti sobivanja več oseb (nižji stroški, lažje vzdrže-
vanje in vsakodnevna opravila, bolj učinkovita pomoč).

V tem smislu lahko avstrijski primer sobivanjskih sku-
pnosti starejših oseb razumemo kot primer dobre 
prakse delovanja socialnega varstva, ki bi ga bilo 
vredno spremljati in raziskati možnosti njegove upora-
be oziroma prilagoditve za potrebe v lokalnem sloven-
skem okolju.

hiša jagabab

Poleg dunajskih primerov sobivanja, ki sta, kot rečeno, 
nastala na pobudo države, smo v pretres vzeli tudi 
primer nasprotne prakse, torej sobivanja starejših, ki je 
posledica civilne iniciative (od spodaj navzgor). Slednji 
prihaja iz Francije.

Hiša Jagabab (Maison des Babayagas) oziroma med-
generacijska rezidenca na Rue de la Convention, 6-8, je 
zaživela oktobra 2012 v vzhodnem predmestju Pariza, 
imenovanem Montreuil. Začetki projekta segajo v leto 
1995, ko se je takrat 68-letna Thérèse Clerc začela boriti 
za uresničitev svoje »realistične utopije« o sobivanju 
dam, starejših od 65 let. Glavno vodilo pri tem so ji 
predstavljala načela samoupravljanja, solidarnosti, 
državljanskosti, skrbi za okolje in feminizma, za katere 
se je pobudnica projekta borila tudi v zasebnem ži-
vljenju. Prvih nekaj let je večino dela opravila sama, 
kasneje pa se je okoli nje zbrala manjša skupina so-
mišljenic. Leta 1999 so si nadele ime Jagababe, ki so 
ga vzele iz slovanske mitologije, natančneje iz ruskih 
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zgodb o gozdnih duhovih, oziroma nekakšni mešanici 
čarovnic in divjih žena, katerih glavna značilnost je, da 
so do njih čutili določeno stopnjo strahu tako otroci 
kot odrasli. Skupaj so si začele prizadevati za izgradnjo 
hiše, v kateri bi lahko starejše ženske neobremenjeno 
sobivale brez stigme starostne onemoglosti in aktivno 
preživljale jesen svojega življenja. Moških niso želele 
vključiti v projekt predvsem zaradi tega, ker so bile 
mnenja, da bi to prineslo preveč zapletov in ogrozilo 
njihov projekt, ki je namenjen zlasti opolnomočenju 
starejših žensk.

Občinske oblasti, pri katerih so želele pridobiti (finanč-
no) podporo, so jih sprva zavračale zaradi domnevne 
diskriminacije do moških, leta 2009, po politični me-
njavi, pa so jih vseeno podprle, in leta 2011 se je začela 
gradnja hiše z 21-imi garsonjerami in skupnimi prostori 
(dve konferenčni dvorani), ki je v celoti prilagojena 
bivanju starejših oseb. Pri 3,8 milijona EUR vrednem 
projektu je država prispevala 318.000 EUR, pokrajina 
275.000 EUR, občina Montreuil 700.000 EUR (od tega 
88.000 EUR pod pogojem, da se hiša uporablja tudi v 
medgeneracijske namene), ostala sredstva pa so prido-
bili s pomočjo socialnega podjetja Réunica, nepremič-
ninske družbe Logeo ter posojila javnega sklada Caisse 
des dépôts. Lastnik hiše je občina Montreuil.

Dejansko odprtje in delovanje hiše Jagabab predsta-
vlja določen precendenčni primer, iz katerega je razvi-
dno, kako je mogoče na podlagi civilne, pravzaprav kar 
osebne pobude, v prvi vrsti predvsem spremeniti glo-
boko zakoreninjeno stereotipno predstavo o starejših 
kot bremenu družbe, obenem pa pridobiti tudi (finanč-
no) podporo občine in države. Zaradi tega je zadnjih 
nekaj let projekt predmet rastočega števila razprav in 
raziskav, za katere so nekateri mnenja, da bodo prine-
sle številne spremembe v pojmovanju in obravnavi sta-
rejših oseb, vsaj v Franciji. Pravzaprav do sprememb že 
prihaja, saj se odpirajo nove »podružnice« hiše Babajag 
v drugih pariških predmestjih (Bagneux in Palaiseau) 
ter v Lyonu.

Olje na ogenj priliva tudi dejstvo, da obstoj hiše 
Jagabab ni samo nova alternativa domovom za starej-
še, ampak je hkrati medijsko zanimiv tudi zaradi svoje 
notranje kontroverznosti. Karizmatičnost in predanost 
Thérèse Clerc, ki pogosto meji kar na militantnost in 
neizprosnost, je namreč že v sklepni fazi priprave pro-
jekta pripeljala do sporov med pripadnicami skupine. 
Tako se je konec leta 2012, malo pred odprtjem, celo 

zdelo, da sobivanje ne bo zares zaživelo. Od projekta se 
je namreč distancirala ena izmed glavnih soustvarjalk 
in poprejšnja najtesnejša sodelavka Clercove Suzanne 
Gouëffic, ki ji je sledilo tudi dvanajst od skupno šest-
najstih kandidatk za sobivanje. Spor se je v naslednjih 
nekaj mesecih razrasel v niz polemičnih odprtih pisem, 
ki so bodisi zagovarjala ideje Clercove, bodisi so jo 
označevale za diktatorko, katere edini cilj je podreditev 
celotne skupine. Kljub razprtijam je hiša vseeno odprla 
svoja vrata in čeprav se polemike ter nestrinjanje v 
dveh letih obstoja niso polegle, je danes v hiši zapol-
njenih vseh 21 mest. 

Tako primer hiše Jagabab predstavlja primer prakse, 
ki se lahko s časom prenese tudi v naše kraje. Ne 
toliko zaradi svoje feministične ideološke zasnove, ki 
je nekoliko specifična za francoske razmere, v katerih 
je povprečna pokojnina žensk več kot 40 % nižja kot 
pokojnina moških, kot zaradi dejstva, da je bivanje v 
tovrstnih »komunah« preprosto občutno cenejše kot 
bivanje v domovih za starejše. V Franciji na primer 
znaša povprečen strošek mesečne oskrbe v domu za 
starejše približno 1.700 EUR, kar je okoli 100 EUR več 
od povprečne pokojnine, cene bivanja v hiši Jagabab 
pa se gibljejo med 200 in 500 EUR mesečno (garso-
njere so velike od 25 do 44 m2). To pomeni, da se stro-
škovno hiša Jagabab v slovenske razmere umešča ob 
bok neprofitnim stanovanjem, vendar pa zaradi svoje 
organiziranosti omogoča hitrejše menjave najemnikov 
in bistveno nižje skupne stroške (hrana, oskrba,...), tako 
za državo kot za najemnike. Že zaradi tega je primer 
vreden podrobnejše obravnave in preučitve njegove 
primernosti za specifično okolje Slovenije.

Ob koncu oktobra smo imeli priložnost obiskati hišo 
Jagabab tudi v živo. Tam smo od ene izmed stanovalk 
dobili dodatne informacije o projektu.

Po razcepu ob koncu 2012, ki se je pripetil tik pred od-
prtjem hiše, so mestne oblasti nekoliko v naglici iskale 
nove primerne kandidatke. Sprva je veljalo pravilo, da 
jih potrdi tudi komisija predstavnic društva Jagabab, 
vendar pa se tega zaradi pritiskov investitorjev niso 
dosledno držali. Tako so po eni strani sicer dejansko 
napolnili vsa neprofitna stanovanja, tudi dodatna štiri 
stanovanja, namenjena mladim (kar zahteva francoska 
zakonodaja od vseh institucij, ki želijo imeti davčno 
ugoden status medgeneracijske rezidence), vendar pa 
so spori med stanovalkami ponovno vzniknili. 
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Razlika med prvim in drugim razcepom je v tem, da 
pri slednjem upornice hiše niso zapustile, temveč še 
vedno prebivajo v njej. Morda tudi zato, ker so konec 
koncev tovrstna neprofitna stanovanja v Franciji redka.

Posledično je vzdušje v hiši precej neprijetno in 
napeto. V času našega obiska je skupina pod vodstvom 
Clerkove v hiši ustanovila nekakšno univerzo za tretje 
življenjsko obdobje, ki je v pariški javnosti sicer nalete-
la na pozitiven odziv, v hiši pa so se odnosi še bolj za-
ostrili. Zdaj tudi druga skupina načrtuje svojo, vendar 
drugačno univerzo.

Kakšna bo usoda hiše Jagabab v Montreuilu, je težko 
napovedati. Ta hip ni videti preveč verjetno, da bi se 
spori polegli do mere, ko bi bilo možno skupaj načr-
tovati in upravljati aktivno sobivanje starejših žensk. 
Vendar pa kljub slabemu stanju in nevzpodbudnim 
obetom ter oddaljitvi od prvotne ideje primer hiše 
Jagabab predstavlja korak naprej. Nekaj v glavah ljudi 
se je očitno premaknilo, zato še vedno obstaja upanje, 
da se stvari ob primerni mediaciji in skrbi za kako-
vost medosebnih odnosov obrnejo na boljše, če ne v 
Montreuilu, pa v kateri izmed njenih naslednic.

sklep

Če primerjamo primera sobivanja iz Avstrije s sobiva-
njem v Franciji, vidimo, da sta kljub različni izhodiščni 
predpostavki in številnim razlikam v izvedbi praksi 
sobivanja pravzaprav presenetljivo podobni. Tako v 
Avstriji kot v Franciji gre za sobivanje starejših, ki pred-
stavlja alternativo domovom za starejše in za katerega 
je prvenstveno odgovorna lokalna uprava. Poleg tega 
si praksi delita tudi prizadevanje po nižanju stroškov, 
ki jih morajo starejše osebe nameniti za preživljanje in 
tako omogočata večjo kakovost bivanja ter aktivnejše 
in bolj vključeno življenje starejše populacije.

Na podlagi tega lahko sklenemo, da izkušnje iz tujine 
kažejo na očitne prednosti polformalnega sobivanja 
starejših oseb, s pomočjo katerih lahko tudi v doma-
čem okolju skušamo stvari spremeniti na bolje. Očitno 
je tudi, da je možnih več poti do enakih rezultatov, 
od katerih ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Prav 
zaradi tega je nadvse pomembno, da izkušnje iz tujine 
dobro preučimo in ugotovimo, kako lahko najučinko-
viteje dosežemo največji in najdolgotrajnejši učinek. 
Morda se celo izkaže, da se ni potrebno odločati med 
pobudami, ki prihajajo od spodaj navzgor, torej od 
ljudi, in tistimi, ki prihajajo od zgoraj navzdol, torej s 
strani države, temveč je mogoče hkrati spodbujati in 
podpirati obe težnji ter tako razviti obliko, ki bo najbolj 
ustrezala slovenskim razmeram.
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ŠTUDIJSKI OBISK 
POMURJA 
KARINA SIRK

Strokovna sodelavka projekta HELPS

V torek, 14. oktobra 2014, smo se sodelavci projekta 
HELPS obiskali Pomurje, kjer smo si ogledali dva pri-
mera dobre prakse domske oskrbe starejših, obiskali 
pa smo še kandidatko za sobivanje, ki smo jo našli prek 
spleta, gospo Olgo Šparakl. 

dom brigita - VarstVo starejših V drugi družini

Prva postojanka je bil Dom Brigita v Puconcih, zasebni 
dom za starejše s koncesijo. Pred ogledom samega 
poslopja nam je lastnik predstavil zgodovino delovanja 
doma, od kod ideja, kakšen je bil postopek pridobitve 
ustreznih dovoljenj ter kako poteka sama oskrba v 
domu. Dom sta z ženo, medicinsko sestro, odprla leta 
2007. Beznecevi izvajajo institucionalno varstvo v drugi 
družini ter institucionalno varstvo starejših v oskrbnem 
domu. Nudijo I., II. In III. stopnjo oskrbe. Idejo za dom 
sta lastnika dobila v Avstriji, kjer je žena Brigita prej 
delala kot medicinska sestra. Lastnika pravita, da je 
bilo precej dela s pridobivanjem ustreznih dovoljenj 
in licenc ter da niti pristojni organi niso dobro vedeli, 
kako izpeljati postopek, saj v Sloveniji praksa domov 
takšnega tipa še ni utečena. 

Trenutno imajo v domu Brigita v oskrbi 20 uporabni-
kov. Za njih skrbi 5 zaposlenih medicinskih sester ter 
družina Beznec – na pomoč po besedah lastnika pri-
skočita tudi stari oče in sin – v oskrbi imajo tudi ženino 
mamo. Pri hiši ima posebno mesto psička Medika, ki 
nadvse razveseljuje uporabnike; zanjo imajo tudi vete-
rinarsko potrdilo, da lahko biva v domu. 

Dom je sestavljen iz 7 sob, v katerih bivajo od dve do 
tri osebe. Na dvorišču poleg glavne stavbe se nahaja še 

apartma za dve osebi. Uporabniki so ločeni po spolu 
in glede na zdravstveno stanje. Poleg sob je v domu 
še kuhinja, kjer pripravljajo zajtrke, večerje ter obroke 
med vikendi. Kosilo je ob delavnikih dostavljeno iz 
lokalne osnovne šole. Poleg kuhinje je jedilnica, zraven 
pa dnevni prostor s TV kotičkom, ki je po besedah 
lastnika zelo priljubljen. V domu so za souporabo na 
voljo 3 kopalnice. 

Večina rezidentov doma je prvotnih oskrbovancev, 
torej so se v dom vselili takoj po njegovem odprtju. 
Velik delež je nesamostojnih, odvisni so od pomoči 
in oskrbe, več je žensk (v domu imajo le eno moško 
sobo). Uporabniki prihajajo iz širše Pomurske regije, 
največ je lokalnih prebivalcev. 

V domu so v letih 2007 in 2009 organizirali letovanje 
v Izolo in Koper. Z uporabniki je potovala celotna dru-
žina Beznec. »Potrebno je delati s srcem. Osebno me 
to tako izpopolnjuje, da ne rabim dopusta. Pustil sem 
službo na pošti, da sem pomagal ženi, ki sama ni več 
zmogla,« pravi gospod Beznec. 

V domu so se v prvih letih trudili vsakdanji program 
izboljšati z različnimi oblikami animacije, a se med 
uporabniki ni dobro prijelo. Lastnik pravi, da prosti čas 
najraje preživljajo pred televizorjem, kjer štrikajo in se 
pogovarjajo. 

V domu Brigita ni občutka sterilnosti, strogosti, kot v 
nekaterih drugih domovih. Pravil ni veliko – uporabniki 
nimajo zapovedane ure za spanje, tudi uradnih ur za 
obiske nimajo. Vse temelji na podlagi dogovora s prija-
telji in svojci ter oskrbovanci. 

V zadnjih letih se je interes za dom povečal in obliko-
vati so morali čakalno vrsto, zato dodatne promocije 
dom (skoraj) ne potrebuje. 

Lokalno so povezani z OŠ Puconci, iz katere mesečno 
prihajajo učenci, ki v domu izvajajo kulturne ter druge 
prostovoljne dejavnosti. Dom uporabnikom ob večjih 
praznikih omogoča obiskovanje verskih obredov. 

Zdravstvene storitve uporabnikovopravljajo preko 
njihovih osebnih zdravnikov ali domskega zdravnika, 
ki pride na obisk enkrat tedensko. Enkrat meseč-
no oziroma po potrebi dom obišče tudi psihiater iz 
Murske Sobote, ki sodeluje z delovnim terapevtom in 
psihologom. 
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Plačilo domskih storitev poteka preko položnic, ki jih 
posredujejo svojcem uporabnika, pomembno pa je še 
omeniti, da nekatere lokalne občine socialno ogrože-
nim uporabnikom plačilo doma subvencionirajo. 

Po lastnikovem mnenju so prednosti takšne domske 
oskrbe intimen in preprost odnos, ki je za ljudi iz ru-
ralnih predelov zelo pomemben. V domu Brigita se 
trudijo povezati z vsakim posameznikom posebej, na 
dobrobit uporabnikov pa vpliva tudi pristno vaško 
okolje ter prisotnost domačih živali. 

Sledil je obisk Doma Danijela Halasa v Veliki Polani, ki 
je del dnevnega varstva Čebela pod okriljem Karitasa. 
Posebnost doma je organizacija bivanja v 5 gospodinj-
skih skupin. 

dom danijela halasa - prehodna oblika 
biVanja starejših

Dom Danijela Halasa je začel delovati leta 2010 v sredi-
šču precej živahne vasice. Za razliko od doma Brigita je 
ta dom precej večji, bolj institucionalen. V sobah zno-
traj vsake gospodinjske skupine sta po 1 ali 2 varovan-
ca, ki so razvrščeni glede na spol in zdravstveno stanje. 
Vsaka soba ima lastno kopalnico, večina tudi balkon. 
Vsaka izmed gospodinjskih skupnosti lahko vključuje 
do 15 članov. V pritličju doma se nahajata recepcija 
in sprejemnica, kuhinja ter velika jedilnica, kjer enkrat 
tedensko poteka molitev. 

V pritličju je locirana gospodinjska skupnost za po-
sameznike z demenco, ki je zaradi varnosti ograjena. 
Poleg sob, velike skupinske kuhinje in dnevnega 
prostora vključuje tudi izhod na ograjen vrt z atrijem. 
Na atriju so razvrščeni mize in stoli, tam se nahaja še 
zeliščni kotiček, kjer se tedensko izvajajo dejavnosti 
zeliščarskega krožka. 

Varovana gospodinjska skupnost lahko vključuje do 
12 članov s težavami starostne demence, ki bivajo v 4 
enoposteljnih in 4 dvoposteljnih sobah.

V prvem nadstropju doma se nahajajo prostori uprave 
ter 2 gospodinjski skupini, ki vključujeta 8 enopo-
steljnih in 10 dvoposteljnih sob z lastno kopalnico in 
balkonom. Osrednji prostori drugega nadstropja so 

namenjeni zdravstveni ordinaciji, delovni terapiji in fizi-
oterapiji ter srečevanju različnih skupin. V nadstropju je 
tudi 8 enoposteljnih in 9 dvoposteljnih sob z lastno ko-
palnico in balkonom ter na vsaki strani hodnika skupni 
prostori s čajno kuhinjo in negovalno kopalnico.

V mansardi se nahaja domska kapelica, kjer je možna 
udeležba pri mašah, ter pralnica in servisni prostori. 

Posebnost doma je, da imajo v vsaki gospodinjski 
skupnosti domačo žival (pes, ribice, zajček), za katero s 
pomočjo osebja skrbijo člani gospodinjske skupnosti. 

Lokalno je dom povezan z vrtcem, osnovno šolo in 
društvom upokojencev, ki organizirajo tedenske in 
mesečne obiske, vsak teden pa dom obiščejo tudi pro-
stovoljci Karitasa. Obiski bližnjih in svojcev so dovoljeni 
med za to določenimi termini. Uporabnike, ki prihajajo 
iz cele Slovenije, lahko svojci za krajši čas vzamejo tudi 
iz doma.

 
pri interesentki za sobiVanje

Pot nas je nadalje vodila v Branoslavce pri Ljutomeru, 
kjer smo obiskali gospo Olgo Šparakl. Olga je na ZDUS-
ovi spletni strani pred nekaj časa objavila oglas, v kate-
rem išče sostanovalce. 

Olga živi v družinski hiši s kuhinjo, dnevnim prostorom, 
kopalnico, WC-jem, 5 spalnicami ter velikim dvoriščem 
s sadovnjakom in vrtom, kjer so kokoši in mačke. V pri-
zidku hiše je prazen hlev, kjer so včasih redili 400 svinj. 
V neposredni bližini posestva ni infrastrukture (najbliž-
je trgovine, pošta, banka in podobno so v Ljutomeru). 

Gospa Olga si želi sobivati predvsem zaradi osamlje-
nosti in nizkih dohodkov. Mesečno prejema pokojnino 
po pokojnem možu, ki pa ji ne zadostuje za preživetje, 
zato si je pred časom registrirala dopolnilno storitveno 
dejavnost. Za lokalne prireditve ter sejme in tržnice 
peče gibanice, pogače in podobno, za kar si je v hiši 
uredila poseben kotiček. 

Alternativno bi posestvo oddala in se preselila k 
enemu izmed treh otrok, ki živijo v širšem lokalnem 
okolju, vendar si bolj kot to želi preostanek starosti 
preživeti na domači kmetiji v družbi sovrstnikov. 
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Prepričana je, da bi bilo lahko življenje še s kom lahko 
bolj polno, zanimivo, s sostanovalcem/i pa bi si z delje-
njem življenjskih stroškov lahko tudi olajšali finančno 
breme, ki ga za celotno hišo sedaj nosi sama.

Olga je aktivna in odprta gospa, ki se ukvarja tudi s ši-
vanjem, rada skrbi za vrt in sadovnjak ter uživa v družbi 
svojih domačih živali.

Po prijetnem in izčrpnem pogovoru smo Olgi svetovali, 
naj poskuša navezati stik še z relevantnimi institucijami 
v lokalnem okolju, ki bi ji morda lahko pomagale pri 
širjenju ideje o sobivanju (lokalno društvo upokojen-
cev, center za socialno delo in podobno). Vsekakor 
se bomo na ZDUS-u aktivno trudili, da jo poskušamo 
povezati še s kom, ki si starost želi preživeti v družbi 
vrstnikov v prijetnem vaškem okolju.
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STARANJE DOMA 
IN PRILAGODITVE 
BIVALNEGA 
OKOLJA 

ALENKA OGRIN

Koordinatorica projekta HELPS

V projektu HELPS smo dobili priložnost, da si sami izbe-
remo področje, v okviru katerega želimo izvesti pilotno 
aktivnost, kar je za evropske projekte dokaj redko. 
Izbrali smo »dostop do informacij« in odprli svetovalni-
co oz. informativno točko za izboljšanje bivanja starej-
ših. Po nekajmesečnem delu z obiskovalci svetovalnice 
sta se pokazali dve področji, ki sta naleteli na še poseb-
no zanimanje uporabnikov in širše javnosti: sobivanje 
starejših in pravočasna prilagoditev bivalnega okolja 
za bivanje starejših. Zdi se, da se pri nas do sedaj s tem 
nismo dovolj ukvarjali, raziskovali ali posvečali dovolj 
pozornosti. 

Naša prizadevanja in aktivnosti so bila namenjena 
predvsem informiranju in možnostih bivanja v starosti 
in spodbujanju k bolj fleksibilnemu ravnanju glede 
bivanja v poznih letih, saj smo Slovenci, posebej starej-
ša generacija na tem področju še posebej rigidni. Hiše, 
stanovanja in soseske, ki so bila grajeni pred desetletji 
za bivanje mladih družin, razen izjem niso primerna za 
bivanje starejših. Američani tovrstne koncept gradenj 
imenujejo »soseske Petra Pana«, po pravljičnem večno 
otroškem junaku, ki nikoli ne odraste, in tudi gradnje 
so takšne, kot da se njihovi stanovalci nikoli ne bodo 
postarali. A v resničnem življenju so dejstva manj pra-
vljična; vsi in povsod se staramo in še včeraj idealna 
družinska bivališča se lahko z leti glede na spremenje-
ne potrebe stanovalcev izkažejo za neustrezna in so 
nam bolj v breme kot v veselje.

Slovenci se razen na študij v večje univerzitetne centre 
le redko selijo iz kraja v kraj, iz mesta na podeželje (in 
obratno), iz ene v drugo pokrajino, iz večjih v manjša 
stanovanja. Na svojo hišo, zgrajeno z lastnimi žulji in 
odrekanji, so večinoma zelo navezani in jo ne bi za-
pustili, tudi če je po odhodu otrok prevelika, glede na 
višino pokojnine pa so sprotni in vzdrževalni stroški 
previsoki. Nič drugače ni z lastniki stanovanj, ki so 
to večinoma postali v devetdesetih z Jazbinškovim 
zakonom.

Že v srednjih letih, najkasneje pa ob prehodu v pokoj 
bi moral vsak razmisliti o svoji stanovanjski situaciji v 
nadaljnjih letih in pogledati okrog sebe: bo sedanje 
stanovanje primerno tudi za bivanje čez 10, 20 let? Kje 
se vidimo takrat? Bomo živeli s partnerjem, s svojci, 
sami? Si bomo lahko privoščili plačevati vedno višje 
stroške, vzdrževanje? Je stanovanje dostopno tudi 
gibalno oviranim, je javni promet, so trgovine in zdrav-
nik blizu?

In seveda je to tudi najbolj primeren čas za sprejetje 
odločitev: ali se bomo preselili v primernejše stanova-
nje, ali pa bomo ostali v sedanjem stanovanju , ki pa ga 
bomo prilagodili potrebam v poznih letih.

Staranje na domu (ageing in place) pomeni, da se po-
sameznik po svoji izbiri stara v svojem (lastniškem ali 
najetem) domu varno, neodvisno in udobno, ne glede 
na starost in premoženjsko stanje. Ne gre le za izbiro 
primernega okolja za starajočo osebo, temveč razu-
mevanje doma kot prostora, ki nudi varno bivanje in 
dobro počutje, kjer so spomini in predmeti, na katere 
smo navezani. Center dnevnih ritualov, okolje in social-
na mreža, ki smo jo z leti zgradili.

Če smo ugotovili, da je naše sedanje stanovanje ustre-
zno in bomo v njem ostali, moramo razmisliti, če bo 
primerno za bivanje tudi čez desetletje, dva, morda 
celo tri. Bivalno okolje je potrebno prilagoditi, a za to 
v začetku niso potrebne veliki posegi, spremembe. 
Dokazano je, da že osnovni manjši posegi in prilago-
ditve bistveno izboljšajo varno in samostojno bivanje 
starejših doma. Za to niso potrebna večja gradbena 
dela in z visokimi stroški povezane investicije. A žal se 
pri nas večinoma prepozno, šele po padcu, poškodbi 
in posledičnem zmanjšanju mobilnosti odločamo za 
te posege. V ta namen smo spomladi 2013 izdali bro-
šuro o prilagoditvah stanovanj za starejše, ki pa smo 
jo zaradi izjemnega zanimanja uporabnikov naslednje 
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leto izboljšali in ponatisnili pod naslovom »Majhni 
posegi za velike učinke« (avtorja Rok Grdiša in Pavel 
Koltaj). Ideje pravočasnih prilagoditev bivalnega okolja 
za starejše smo s pomočjo brošure predstavili na 
mnogih delavnicah po vsej Sloveniji. Na več delavnicah 
so bili udeleženci koordinatorke in prostovoljci projek-
ta Starejši za starejše, ki obiskujejo starejše na domo-
vih. Prav ti prostovoljci so nam še posebej pomembni, 
saj bodo distribuirali brošure in prenašali ideje prilago-
ditev na domove starejših in bodo s tem razširili domet 
naših prizadevanj.

Upamo, da bo dolgo napovedovan zakon za dol-
gotrajno oskrbo predvidel tudi namenska sredstva 
za prilagoditev bivalnega okolja, saj se bodo na ta 
način starejši prav gotovo prej odločili za te posege. 
Nenazadnje je nekaj sto EUR za preventivne posege na 
domovih veliko cenejše kot ukrepanje po poškodbah: 
drage operacije, rehabilitacije, bolnišnično zdravljenje, 
terapije, da ne omenjamo izgube samostojnosti, mo-
bilnosti itd. 

Predvsem pa bomo poskušali še naprej vplivati na 
spremembo miselnosti in standardov zasnove bivališč: 
da bodo stanovanja, hiše in soseske že v osnovnem 
konceptu univerzalna, primerna za vsa življenjska 
obdobja. Ne gre le za starejšim, temveč vsem prijazno 
arhitekturo. Naj bodo zagotovljene klančine, dvigala, 
dovolj široka vrata, ravne površine, tuš kabine namesto 
kopalnih kadi, ročaji za oporo itd., vse kar olajša giba-
nje tako mladim družinam kot starejšim.

Starajmo se doma, a premišljeno!
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KAJ NAM JE 
PRINESEL HELPS

ALENKA OGRIN

Koordinatorica projekta HELPS

Dolgoživa družba, aktivno staranje, poudarek skupno-
stnim oblikam oskrbe, staranje doma so koncepti, ki 
predstavljajo alternativo bivanju starejših v institu-
cijah. Večina starejših želi svoja pozna leta preživeti 
v znanem okolju, kjer so spletli socialno mrežo in se 
lahko naslonijo na podporo svojcev. Institucionalno 
varstvo starejših pri nas z redkimi izjemami še vedno 
izvajajo domovi za starejše in zagotavljajo namestitev 
za 5 % starejših, kar večini starejših in njihovim svojcem 
predstavlja le izhod v sili, ko moči opešajo in so odvisni 
od pomoči drugih.

»Ostati doma« in »oditi v dom za starejše« sta dve 
skrajnosti, med njima pa je le malo vmesnih, preho-
dnih oblik, kot so se razvile in se prijele v večini zaho-
dnoevropskih držav: pogrešamo raznovrstnost oblik 
bivanja starejših, od gospodinjskih skupin, sobivanja 
starejših, sobivanja več generacij, stanovanjskih zadrug 
starejših itd.

Dejstvo, da tovrstnih oblik ni, pa še zdaleč ne pomeni, 
da nas tovrstne oblike ne zanimajo ali da niso primer-
ne za slovenske razmere, za pričakovanja o bivanju v 
starosti in mentaliteto. Zavedamo se, da so pred nami 
že drugi orali ledino, raziskovali druge možnosti, pred-
stavljali primere iz tujine, a do bistvenih premikov ni 
prišlo. Po triletnih izkušnjah projekta HELPS, po vrsti 
raznovrstnih aktivnosti, razgovorov, intervjujev, anket, 
objavah v medijih in po odzivih tako starejših kot 
srednje generacije ugotavljamo, da je zanimanja prav 
gotovo dovolj že med sedanjimi starejšimi, še več pa 
med bodočimi (sedanjo srednjo generacijo).

Po začetnih korakih projekta AOBIS, katerega idejni 
vodja je Tomaž Banovec, v katerem smo raziskovali al-
ternativne oblike bivanja starejših, smo se začeli ozirati 
za širšim kontekstom in razpisom, v okviru katerega bi 

se lahko intenzivno in sistematično lotili te tematike. 
Ko je bil ZDUS jeseni 2010 povabljen v mednarodno 
partnerstvo HELPS, smo z obema rokama pograbili 
to priložnost. Razpisano je bilo več tem, mi pa smo se 
odločili za “dostopnost za informacij”, saj smo ugotovili, 
da bi na tem področju kot ZDUS, nevladna organizacija 
starejših z dobro razpredeno mrežo po vsej Sloveniji, 
lahko naredili največ. 

Jeseni 2012 smo v prostorih ZDUS-a v Ljubljani odprli 
svetovalnico za izboljšanje bivanja starejših, katere 
poglavitni namen je podpora starejšim pri iskanju op-
timalne rešitve glede bivanja v starosti ter osveščanje 
in spodbujanje prebivalstva k bolj fleksibilnemu raz-
mišljanju in odločanju o možnih načinih bivanja v času 
starosti. Svetovalca sta bila na začetku Urban Boljka, 
januarja 2014 ga je zamenjal Pavel Koltaj in Anja Šonc, 
po potrebi oz. v bolj zahtevnih situacijah uporabnikov 
pa svetujejo strokovnjaki z različnih področij: pravnica 
Branka Kastelic, psihologinja Vida Tolar, arhitekt Rok 
Grdiša in drugi. V dveh letih delovanja je v svetovalnici 
poiskalo nasvet preko 500 uporabnikov.

Z razvojem in izvedbo aktivnosti pa se je izkazalo, da je 
največ zanimanja uporabnikov za sobivanje starejših 
in za prilagoditve bivalnega okolja za varno bivanje 
starejših. Zato smo naša prizadevanja v nadaljevanju 
projekta usmerili prav na ti dve področji.

Ko smo začeli raziskovati skupnostne oblike bivanja 
in sobivanje starejših, objavljali primere dobrih praks 
iz tujine in promovirati idejo sobivanja, smo sprožili 
plaz, saj je bil odziv starejših, pa tudi strokovne javnosti 
precejšen. Veliko starejših se nam je javilo in izkazalo 
zanimanje, oblikovali smo celo skupino »kandidatov 
za sobivanje«, s katero se srečujemo in s pomočjo raz-
govorov in anket ugotavljamo katera od alternativnih 
oblik bivanja starejših bi bila za naše razmere najbolj 
primerna, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi 
se taka oblika realizirala. Izkoristili smo vsako prilo-
žnost za promocijo ideje sobivanja starejših, od ideji 
naklonjenih medijev, do festivala za tretje življenjsko 
obdobje. Kot naročen nam je prišel francoski film »Kaj 
ko bi živeli vsi skupaj« z imenitno igralsko zasedbo, ki 
je jeseni 2013 krožil po slovenskih kinematografih in 
nam je predstavljal odličen material za promocijo ideje 
sobivanja starejših tudi pri nas. Ob tem filmu smo v 
ljubljanskem Kinodvoru v začetku oktobra 2013 imeli 
razpravo o filmu v okviru abonmaja za starejša leta 
(gost moderatorke Helene Koder je bil Urban Boljka), 
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konec oktobra pa smo organizirali okroglo mizo, kjer 
so predstavniki srednje generacije (Tanja Lesničar 
Pučko, Maja Hawlina, Janez Damjan, moderatorka 
Alenka Ogrin) razmišljali o bivanju v starosti. Sredi de-
cembra pa smo s tiskovno konferenco in predstavitvijo 
zbornika o sobivanju starejših »Da je skupaj lažje biti 
sam« praznovali prvo obletnico svetovalnice. V zborni-
ku (urednika Urban Boljka in Alenka Ogrin) smo zbrali 
različne prispevke, od mnenj strokovnjakov, pregleda 
tovrstnih praks pri nas, predvsem pa v tujini; še pose-
bej zanimivi in za nas poučni primeri so iz Nemčije in 
Francije (Jagababe).

Februarja 2014 smo izvedli anketo med prostovoljci 
projekta Starejši za starejše (preko 200 vprašanih) o 
poznavanju ideje sobivanja starejših in pripravljenosti 
za tako bivanje. Rezultati so bili vzpodbudni, očitno 
sobivanje starejših počasi poganja korenine in prihaja 
v zavest starejših tudi v Sloveniji. Več o tem v prispevku 
Mateje Nagode.

Junija 2014 je delovna skupina HELPS obiskala dve 
obliki sobivanja starejših na Dunaju in ob tem ugota-
vljala kako bi tovrstne oblike lahko zaživele pri nas.

V projektu HELPS je bilo načrtovano, da se izkušnje in 
znanje, pridobljeno v triletnih projektnih aktivnostih, 
skupaj s priporočili zberejo v zaključnem akcijskem 
načrtu (LAP – local action plan). Odločili smo se, da 
se v tem dokumentu še posebej posvetimo področju 
sobivanja starejših. Ekonomistka Manca Peternel je 
prispevala finančno študijo izvedljivosti, v kateri je 
med drugim dokazala, da se sobivanje starejšim tudi 
finančno »izplača«; skrajšana različica je objavljena tudi 
v tej publikaciji. V letu 2014 je delovno skupino HELPS 
okrepila študentka sociologije na FDV Karina Sirk, ki 
je sprva načrtovala diplomsko nalogo o družbenih 
vidikih sobivanja, a se je ob našem delu in študiju te-
matike osredotočila na sobivanje starejših in septem-
bra z odliko diplomirala (glej povzetek). Publikacijo 
»Da je skupaj lažje biti sam – 2. del« zaokrožujemo s 
pregledom zanimivih primerov različnih praks iz tujine 
– tistih, ki dobro delujejo, pa tudi tistih, kjer se je zalo-
milo – in z našimi ugotovitvami.

kako naprej - priporočila

Tudi po izteku mednarodnega projekta HELPS bomo 
nadaljevali zastavljeno delo v okviru finančnih zmo-
žnosti; poleg rednega delovanja svetovalnice bomo 
nadaljevali s promocijo in osveščanjem javnosti o raz-
ličnih možnostih bivanja v poznih letih in prilagoditvah 
stanovanj za varno in samostojno bivanje v starosti. 
Nagovorili bomo potencialne investitorje in izvajalce 
(različni stanovanjski skladi in podjetja), jim predstavili 
idejo sobivanja in jih spodbudili, da se lotijo tovrstnih 
objektov, saj zanimanja uporabnikov prav gotovo ne 
bo manjkalo. Prepričani smo, da je prihodnost v gra-
dnji stanovanj za vse življenje in v povečani ponudbi za 
sobivanje starejših prilagojenih najemnih stanovanj po 
dostopni ceni. Po zgledih iz tujine bomo preučili katere 
ustanove in nevladne organizacije bi lahko prevzele 
vlogo »posrednikov« med lastnikom tovrstnih objek-
tov in uporabniki (zavodi za oskrbo na domu, domovi 
za starejše, nevladne organizacije itd.). 

Seveda pa bomo podprli tudi razvoj neformalnih oblik 
sobivanja starejših, potencialnim interesentom poma-
gali s spoznavnimi delavnicami, razgovori, mediacijo 
itd. 

Klasični domovi za starejše so za aktivne starejše preži-
veta in nepriljubljena oblika bivanja. Rezultati projekta 
HELPS dokazujejo, da je tudi pri nas čas zrel za razvoj 
novih oblik bivanja, ki bodo starejšim nudila kvalitetno 
bivanje in aktivno življenje v poznih letih.








