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1.  Uvod 

 
A. Prispevek skuša osvetliti problematiko bivanja in življenja starejših ljudi (seniorjev), ki je povezano 
z njihovim zdravjem ter aktivnostmi, ki jih opravljajo ali bi jih lahko opravljali. Domača osnova za ta 
prispevek je sporočilo iz 2008 v času slovenskega predsedovanja EU, ko je za borbo proti revščini 
Slovenija predlagala, da se stanovanje (bivanje) uvrsti kot poseben četrti steber skrbi države in družbe 
proti revščini. Kasneje smo se zavezali, da bomo do leta 2020 zmanjšali število ljudi, ki živijo pod 
pragom tveganja revščine za 40 000. Za zdravo, aktivno in  drugačno staranje ali življenje nasploh 
potrebujemo stanovanje, prostor in možnost racionalnega premikanja med ljudmi in institucijami. 
 
B. Smo v posebnem položaju, med drugim nas zaznamuje hitro odhajanje v pokoj in nekaj zavez, ki 
temu nasprotujejo (npr. Agenda 2020). Slovenija ne izpolnjuje zavez o formalnem zaposlovanju 
starejših delavcev (50 % ljudi je starejših od 65 let). Prezgodnje odhajanje starejših delavcev (starost 
55 do 64 let) v pokoj je tudi pravno in drugače pospeševano, saj se upokojenci hitro izločijo iz 
formalnih oblik dela. To ni samo napor, sodelovanje v socialnih odnosih in dolgo zaposlovanje je 
povezano z daljšim pričakovanim trajanjem življenja (Švedska, Islandija in druge države). Temu 
primerne so bivalne navade in načini življenja v nordijskih in podobnih državah ter ustrezna stopnja 
najemanja stanovanj, ki omogoča kroženje aktivno zaposlenih ter splošno fleksibilnost ljudi in 
njihovih asociacij. 
 
C. Naša zelo razpršena poseljenost prinaša poleg določenega ugodja tudi težave. Večina seniorjev živi 
v lastniških stanovanjih, ogromno jih živi v samostojnih starih in tudi prevelikih (večgeneracijskih) 
hišah. Manj kot dva odstotka prebivalstva živi v skupinskih oblikah bivanja. Skupni stanovanjski sklad 
je tehnično dokaj star, večina starejših lastnikov stanovanjskih nepremičnin pa ima težave z 
vzdrževanjem in novimi obveznostmi, povezanimi z uporabo stanovanja in samim bivanjem. 
Predlagamo nekatere rešitve, nekaj smo  jih v okviru teh prizadevanj predlagali tudi pristojnim 
ministrstvom in drugim. Priloga 1  (Pismo, ki je bilo poslano na dve ministrstvi decembra 2014). 
 
D. Seniorji preživijo največji del svojega življenja v stanovanjih in bližnjih objektih (vrt, delavnica …), 
kjer jih doleti večina bolezni in kjer se tudi zdravijo. Poskus analize takega načina življenja se dotakne  
problema nepripravljenosti za spremembe, ki nas čakajo. Demografsko smo podobni starim državam 
– rodnost stagnira (Priloga 6 – Ženske in rodnost ter družine 2015) in misel o tem, kaj bo čez 20 let, 
nas spravlja v težave. Ukrepati bi morali že danes, a se pretežno osredotočamo na problematiko tistih, 
ki so sicer resnično potrebni pomoči pri bivanju in drugih zadevah, dohodkovno in drugače pa so 
ogroženi. (Priloga 3: Japonska, Nemčija, Italija načini reševanja dem. krize) 
 
E. Glede na to, da naša država napoveduje in pripravlja strukturne reforme na več področjih, 
ocenjujemo, da je treba povezati vsaj zakonsko določene obvezne načine zavarovanja za zdravje, 
pokojnine, socialne pomoči, dolgotrajno oskrbo in tudi bivanje. Omejenost tega področja in skladnost 
s finančnimi okviri sta posebej obrazloženi v naslednjem poglavju. Resno vprašanje je, ali lahko 
strategije pripravljamo tako, da se ne oziramo na materialne in druge možnosti, sploh glede na 
sosedna področja. 
 
F. Osredotočili smo se na stanje naših bivališč ter priporočila o stavbah in lokacijah. Ocenjujemo, da je 
potreben racionalen razmislek o tem, kaj je prinesla »Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem  
programu do 2025«, ki je bila poslana v Državni zbor RS  septembra 20151. Večji del pozornosti RNSP-

                                                           
1
Prav pozno sprejemanje tega gradiva, ki še ni dokončno,  je vplivalo na določeno zamudo pri oblikovanju tega 

prispevka, potrebna je bila temeljita analiza ciljev in predvsem  shem, ki so naravnane na posamezne problematike. 
Ker smo aktivno sodelovali pri  nastajanju gradiva, lahko ocenimo, da je starosti posvečen ustrezni del, da je zdravje 
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ja je usmerjen na populacijo, ki živi v spodnjih dohodkovnih razredih, kar je dobro, manj pa je 
analizirano, kako urejati zavarovanja pomoči iz javnih sredstev (nastanitev) za vse ter  kako vključiti še 
druga sredstva in zavarovance na drug način. 
 
G. Posebno poglavje smo namenili vprašanju transporta in kratkih ter drugačnih poti, predvsem pa 
gibanju, povezanem z ohranjanjem zdravja tudi v času, ko se zaradi bolezni poti krajšajo. Opozarjamo 
na ravnanja držav, ki imajo danes težave, s katerimi se bomo v prihodnosti gotovo srečevali tudi mi 
(npr. Japonska). 
 
H. Zaradi velike količine izdelanih tabel, pregledov in komentarjev smo v prilogi AHA-Si  Bivanje in 

transport – Priloge pripravili 14 posebnih gradiv z naslednjimi naslovi: 

 

Priloga 1 (Pismo, ki je bilo poslano na dve ministrstvi decembra 2014) 

Priloga 2 (Predlog posebnega pristopa k reševanju stanovanjske problematike starejših) 

Priloga 3 (Japonska, Nemčija, Italija – načini reševanja demografske krize) 

Priloga 4 (Uredba vlade RS 2007) 

Priloga 5 (Ginijev koeficient, karta, tabela) 

Priloga 6 (Ženske in rodnost ter družine 2015) 

Priloga 7 (Prebivalci, stanovanja, najemništvo, Unija, Slovenija, bremena) 

Priloga 8 (Stanovanjske in bivalne razmere Slovenija SILC 2012) 

Priloga 9 (Starostna odvisnost Slovenije, sosedi) 

Priloga 10 (Prenaseljenost in sobnost, EU, moški – ženske – starost) 

Priloga 11 (Lastnina, stanovanja, Slovenija, druge države, najem ali lastnina) 

Priloga 12 (Indeksi cen življenjskih potrebščin: Slovenija, struktura. Stanovanja, prevoz, zdravje) 

Priloga 13 (Nakup ali najemnina stanovanj, mednarodno in doma) 

Priloga 14 (Stroški gospodinjstev – kvintili, stanovanja, prevoz) 
 
Nastalo je obsežno in ponekod tudi precej kritično gradivo.  Bistveno je razumeti sporočilo iz 2008 v 
času slovenskega predsedovanja EU, ko smo v borbo proti revščini poleg treh velikih stebrov uvrstili 
še urejeno bivališče.    

                                                                                                                                                                                            
Omenjeno samo enkrat in še to z inštitucijo, ki ima zdravje v svojem naslovu (MZ),  po drugi strani pa tudi resolucija 
o planu razvoja zdravstva omeni ustrezno zdravstveno politiko samo enkrat. 
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2.  Splošno o izhodiščih razvojnih snovanj, metode in dileme 
 
2.1 Razlogi za pisanje o potrebni povezanosti najvažnejših področij za del na AHA.SI 
Na plenumih AHA.SI smo večkrat govorili o projektu ali programu in tudi o vzporednih prizadevanjih 
ministrstev ali bolje uradnikov v ministrstvih za pripravo podobnih vzporednih strategij. Nesporno je, da 
se veliko pripravlja in zelo malo uveljavlja. Nekaj pripomb o tem smo napisali ob določanju besedila 
Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu do 2025 (RNSP 2025) v septembru 2015 in nekaj  
razmišljanj uporabili tudi za ta sestavek. 
Zakaj je to potrebno? Na zadnjem plenumu AHA.SI (18. junij 2015) smo vprašali, kako je z bilančnimi in 
drugimi okviri cele naloge in kako bo vse financirano ob tem, da finančna ustavna zaveza skoraj že velja. 
Voditeljica projekta je povedala, da AHA.SI nima naloge materialno ali drugače uravnotežiti zadeve,  
marveč povedati, kaj bi bilo dobro in koristno za razvoj aktivnega in zdravega staranja, račune  in sredstva 
za to pa bodo naredili oziroma zbrali naročniki študije. Torej bomo (ali bodo) v letu 2017 ali 2018 
razpravljali o možnostih uresničevanja idej iz AHA.Si. Kam lahko vodi tak način dela, smo napisali v 
nadaljevanju, bilo pa bi treba vedeti, ali bo ta izdelek financiran z javnimi sredstvi, za katera veljajo 
določila vladine Uredbe iz leta 20072. (Priloga 4: Uredba vlade RS 2007) 
Ocenjujemo, da bi bilo  že zaradi notranje skladnosti v celem programu AHA.SI dobro vedeti, kakšne so 
tudi okvirne realne možnosti uresničevanja novih idej in zamisli. Proračuna za leti 2016 in 2017 sta skoraj 
sprejeta. Če bo rast BDP večja kot 2,5 % in če se za to tako agregatno povečajo vrednosti v predstavljeni 
tabeli o sedanji porabi javnih sredstev za socialne namene z 8,800 mio na 220 mio eur, nas čakajo velike 
težave. Vsi prejemniki teh sredstev (tabela spodaj), še zlasti upokojenci, so po njihovem mnenju 
prikrajšani, zato pričakujejo poravnavo za nazaj in celo povečanja. Tudi raziskovalci tega področja 
potrebujejo zase in za svoja ravnanja dober pogled in trezno razmišljanje, četudi to ni napisano v 
kakšnem strateškem dokumentu.   
Predlagamo, da imamo pri oblikovanju končnih – za zdaj še vsebinsko in bilančno  neurejenih – gradiv  ta 
dejstva pred seboj in zavzamemo stališča tudi o namenu sredstev in možni prerazporeditvi v okviru 
predložene tabele, morda celo od drugod. Tudi drugi in drugje razmišljajo, kako bi zmanjšali socialne 
izdatke, med njimi pokojnine, in na ta način branili svoj sedanji položaj v družbeni delitvi. Tudi vsem znana 
Madridska deklaracija se lahko uresničuje samo na takšen način, da se v njej napisane ideje 
konkretizirajo tudi organizacijsko in materialno ter se uokvirijo  bilančne možnosti posamezne države. 
 
2.2.  Delo na strategijah in razvojnih dokumentih in novo fiskalno pravilo 
Mislimo,  da gre  po letu 2010 pretežno za navidezne aktivnosti. Nekaj delamo, se posvetujemo, ne 
moremo se uskladiti, ne znamo izračunati, od MF ali vlade pa ne dobimo sredstev. Morda pa pisanje 
strategij niti ni potrebno. Če je to način pomiritve glavnih kritičnih akterjev, ki so stalno v pogonu, so torej 
posredno krivi, če uporabnega (uporabljenega) izdelka ni. Najboljši primer je zakonska ureditev 
zavarovanj za trajno oskrbo in 12-letnega prizadevanja za to, vključno z volilnimi obljubami in koalicijskimi 
sporazumi ter  pogodbami, sprejetimi v tem času. 
Ena pomembnih idej je, da poleg javnega in z obveznimi prispevki ali davki pokritega zavarovanja ne 
potrebujemo nobenih zasebnih prostovoljnih zavarovanj ali stebrov. Tabela v tem poglavju  opozarja, da 
rastočih potreb po kakovosti in obsegu  storitev (tudi) zaradi povečane količine upravičencev (vedno več 
je starejših in upokojencev) in vedno več potreb za ohranitev zdravja, država ne more pokrivati iz javnih 
sredstev. Torej je treba angažirati druga sredstva, spremeniti navade in pričakovanja, med drugim sprožiti 

                                                           
2 

»Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«  Celotno besedilo 44. Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21.05.2007 
Uredba-sestavine-2007-statistike-UL-Umar 
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uporabo zasebnih sredstev gospodinjstev ob primerni politiki javnih pomoči. (Priloga 1: Pismo, ki je 
poslano na dve ministrstvi decembra 2014) 
 
2.3. Demografski prehod in AHA.SI ter druga strateška razmišljanja in produkti 
Pričakovali smo3, da bo projekt AHA.SI reševal ali sprejel stališče do zaveze vladne koalicije v njihovem 
koalicijskem sporazumu (pogodbi). Citiramo: 
2. Sprejetje dolgoročne Strategije soočanja z demografskimi spremembami in Zakona o dolgotrajni 
oskrbi in osebni asistenci. Slednji bo vse storitve oskrbne, socialne in zdravstvene pomoči (v povezavi z 
zdravstveno reformo) za osebe, ki so dolgotrajno odvisne od pomoči drugih, združil v enovit sistem, ki bo 
vključeval enoten način dostopa do storitev, integralno izvajanje dejavnosti v različnih oblikah ter enoten 
način financiranja. Zakonske rešitve bodo spodbujale aktivno in zdravo staranje, krepitev skupnostnih 
oblik pomoči ter vzpostavile namenski solidarnostni vir financiranja dolgotrajne oskrbe, v katerega bodo 
vključeni obstoječi viri iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter drugi obstoječi namenski viri, 
proučili pa bomo tudi možnosti dodatnih virov. Za odločanje o pravicah iz naslova dolgotrajne oskrbe bo 
vzpostavljeno posebno izvedeniško telo s strokovnjaki s socialnih in zdravstvenih področij. 
 
»Sprejetje dolgoročne Strategije soočanja z demografskimi spremembami«, kar lahko razumemo tudi 
kot »Strategijo upravljanja dolgožive družbe«, je treba zasnovati široko in povezano ter dovolj 
fleksibilno. Tudi če smo tako mislili, je včasih še vedno težava, če vztrajamo na napisanem, spremembe pa 
so se že zgodile. Večina dogodkov,. ki pomembno vplivajo na naše življenje, se dogaja zunaj našega 
teritorija in vpliva ter našega razumevanja stvari. Poglejmo primer: 
Okrogla miza o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji 
29.11.2011, Brdo pri Kranju, Žiga Turk4, panelist, prva okrogla miza: 
ABCDE je kratica za pojave, ki bodo določali svetovni razvoj, cilje in smisel 
 
A  (Automation) Avtomatizacija (vsega, kar je mogoče) 
B  (BRIC)(I) Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, (Indonezija?) Hitro rastoče nove države bodo dajale ton 
razvoju, zaenkrat z zmanjšano funkcijo socialne države po zahodnih evropskih pričakovanjih 
C  (Climate Changes) Klimatske spremembe 
D  (Demographic Changes) Demografske spremembe ali prehod 
E  (e-everything) e-vsega mogočega 
 
Svet se temu hitro prilagaja, stališča in usmeritve korigira sproti. Po štirih letih so države BRIC v kar velikih 
težavah, ki jih urejajo po svoje. Klimatske spremembe sprožajo zaveze in veliko sestankov, na katerih se  
pripravljamo na posledice. Tudi naša bivališča in ravnanja se morajo prilagoditi. Potekajo analize 
demografskega prehoda, veliko se opozarja, a malo se zgodi. (Priloga 3: Japonska, Nemčija, Italija –  
načini reševanja demografske krize) 
 
Na aktivno, zdravo in nasploh drugačno razumljeno staranje ter  na ravnanja v dolgoživi družbi bo vplivalo 
vse povedano, posredno tudi na bivalne navade in transportne ureditve. Osrednje vprašanje pri tem je 
osveščanje prebivalstva (volivcev) ter postopno prilagajanje potrošniških in življenjskih navad, uokvirjeno 

                                                           
3
Verjetno je to storjeno v splošnem delu. 

 

 
4
Žiga Turk je član in sekretar delovne skupine (Think Thank) za razvoj pri evropski komisiji od 2008. Po njegovo je 

bistveno spreminjanje sedanjega razmišljanja. Če smo se do sedaj spraševali samo o funkciji kakšne stvari ali 
ureditve, bi se po novem spraševali o smiselnosti stvari ali ureditve. 
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z možnostmi, ki smo jih ustvarili skupaj. Takšno opolnomočenje posameznikov in njihovih asociacij 
(družina, gospodinjstvo, mreža, društvo, podjetje, občina, država ...) naj omogoča razumevanje 
spremenjenega stanja in potrebnost sprememb. 
 
2.4. Demographic Changes (D) 
Čas je za vprašanje, kaj je tu že narejenega in kako je ta naloga definirana? AHA.SI predstavlja majhen, 
deloma koordiniran del izvrševanja teh zavez. Demografske prehod poleg splošnih razvojnih pobud in 
raziskav predpostavlja povezana, tudi materialno in organizacijsko usklajena prizadevanja, usklajene 
strategije ter koordinacijo dela v najmanj  štirih osnovnih sestavinah ali področjih: 

D1  Socialna varnost, del tega so tudi pokojnine 
D2  Zavarovanja za zdravje in zdravo življenje 
D2  Kombinacija obeh zavarovanj za dolgotrajno oskrbo 
D3  Urejanje bivalnih pogojev ter fizičnega in z njim povezanega okolja 

 
Življenje starih ljudi in upokojencev ni podprto samo iz javnih sredstev, saj imajo še lastne dohodke, 
denarna in drugačna premoženja, nepremičnine in pogosto kar praviloma tudi močno družinsko in 
socialno mrežo. Po našem mnenju je treba govoriti o sektorju gospodinjstvo in izdelani poseben 
analitski model za dovolj podrobno strukturirano populacijo 50+ in posebej za upokojence. 
Vsaj za ta del (D1, D2, D3, D4) potrebujemo enotno urejene definicije po SILC in Living Conditions, 
materialne in denarne bilance in napovedi, močno analitsko skupino, odgovornega nosilca s pooblastili in 
urejene analitske osnove za  sedanjost in prihodnost. V pogojih veljavnosti fiskalnega pravila in s tem 
povezanega delnega zmanjševanja količin javnih sredstev, glede na nove »demografske« dogodke, kot je 
odhod okrog 8 000 naših dobro izobraženih mlajših državljanov letno  v tujino ter  prihod podobnega 
števila drugih ljudi k nam, verjetno tudi beguncev in podobno, pa je treba vedno misliti dinamično in 
urediti strokovno analitsko delo tako, da bo odgovarjalo novim zahtevam in menjavi parametrov tako za 
sproti kot za vnaprej. Ne samo za pripravo vedno novih strategij, marveč za tekoče delo v pristojnih 
resorjih in njihovih področjih. Predlogi o takšni skupini in njenem financiranju so že na MOP in MDDSZ. 
(Priloga 1: Pismo, ki je bilo poslano na dve ministrstvi decembra 2014 in Priloga 2: Predlog posebnega 
pristopa k reševanju stanovanjske problematike starejših) 
 

2.5. Tabela komentar 
Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite ter upravičenci do pokojnin, Slovenija, 2013  SURS 
30. julij 2015, so v glavnem upadali. Izjema so v  letu 2013 povečani izdatki za področje nastanitev (za 
33,3 %). Če so formalno povečali izdatke (občina in država s 6 na 8 mio eur v 2013), bo temu sledil padec 
za 2014 in 2015, a se že v letu 2015 kaže  zmanjšanje z občinskim in državnim »Zujfom« prav za 
nastanitev. Potrebe bodo še naraščale (upokojenci in zdravstvo ter socialni problemi). Poleg tega je 
prehod iz dosedanjega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno (torej v 
spodnjo tabelo) skoraj nemogoča naloga5. Okrog 30 % sredstev se za plačila zdravstvenih storitev zbere iz 
zasebnih virov, pretežno iz dopolnilnih prostovoljnih zavarovanj. Tudi rast BDP-ja, ki bi z enakim 
razmerjem popravila podatke v tabeli za 3 %, ne pomeni veliko. 220 mio novih sredstev (če ostanemo  v 
tem okviru) res ni dovolj za vse, ki so že izjavili, da imajo premalo. Nekaj tega je določenega v koalicijski 
pogodbi, veliko pa le obljubljenega. Minister za finance je dokaj jasen, tabela (SURS Avgust 2015) pa 
zgovorna: 
 

                                                           
5 

Več kot četrtina celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo se financira iz zasebnih virov. 
V letu 2013 je delež zasebnih virov pri financiranju zdravstvenega varstva znašal 28,2 %. V primerjavi z letom 2012 
se je ta delež povečal na račun zmanjšanja javnih izdatkov za zdravstveno varstvo (za 0,8 %). Sicer pa so v vseh letih 
opazovanja osnovni nosilec financiranja zdravstvenega varstva skladi socialne varnosti. Tako so v letu 2013 pokrili 
skoraj 70 % celotnih izdatkov za zdravstvo. 
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Podatki o javnih socialnih izdatkih za leto 2013 

Izdatki po 
področjih 
(tveganjih) 
socialne 
 zaščite, 
Slovenija v 
2012 in 2013 

2012 2013  

mio. 
EUR 

% 

%
 
o
d
 
B
D
P
1

) 

mio. EUR % 
% od 
BDP1) 

 

Socialni prejemki - skupaj2) 8.800 100,0 24,4 8.774 100,0 

  bolezen/zdravstveno varstvo 2.835 32,2 7,9 2.709 30,9 

  invalidnost 563 6,4 1,6 530 6,0 

  starost 3.560 40,5 9,9 3.710 42,3 

  smrt hranitelja družine 588 6,7 1,6 587 6,7 

  družina/otroci 746 8,5 2,1 703 8,0 

  brezposelnost 270 3,1 0,7 292 3,3 

  nastanitev 6 0,1 0,0 8 0,1 

 druge oblike socialne izključenosti 231 2,6 0,6 235 2,7 

 
2.6 Stanje gradiv in reformnih prizadevanj 
D1 Pokojnine, aktivna in zdrava starost. Opozorila EU so jasna, potrebna je! Zadnja »starostna« strategija 
je bila zaključena z letom 2010. Še v letu 2014 sta bili napovedani študija in posebna bela knjiga. 
Koalicijska pogodba močno zavezuje, vendar k bolj celoviti rešitvi za celoto. 
D2. Zavarovanje za zdravje čaka na novo (tujo) študijo in se otepa  z raznimi vzporednimi  pobudami ter 
predlogi in nejasnostmi okrog ohranitve ali prenosa dopolnilnih zavarovanj v neke vrste javno obliko. Ni 
jasno, kako bodo dopolnilna zdravstvena zavarovanja urejena in vključena v novo javno obliko. 
D3. Zakon o zavarovanju za trajno oskrbo čaka na sporazum  o sredstvih (12 let in več). Vmes si ga 
podajajo in ga kritizirajo tisti, ki bi ga morali pripraviti in uresničevati. 
D4. Resolucija o NSP je sprejeta v vladi in gre v DZS. Bilančni vidik in vse drugo je odprto. Zadnjemu zelo 
slabemu dokumentu NSP je veljava potekla leta 2010. Že zdaj ima izredno majhen delež v BDP za 
nastanitev. 
Razprave o proračunu za 2016 in 2017 kažejo, da se ne bo veliko spremenilo (oktober 2015), saj se šele 
zdaj začenja dogovarjanje o povprečnini in zmanjšanih nalogah občin. Fiskalno pravilo velja, uravnotežiti 
bo treba proračun in dolg ter začeti z vračanjem javnega dolga ob plačevanju obresti. Tako so razmerja, ki 
so v tabeli tako stabilna, praktično zamrznjena do 2018. Morda je tako celo najbolje, saj razen Zakona o 
zavarovanju za trajno oskrbo ni veliko pripravljenega ali sprejetega. 
Razprava o ocenah in priporočilih Komisije EU  in proračunu za 2016 in 2017 je potrebna tudi med 
snovalci AHA.SI, če hočemo, da bodo rezultati te naloge vsaj realni, in če bomo hoteli predlagati kakšen 
uresničljiv ukrep.  Analizirati bi morali celoten sektor gospodinjstva – okrog 830.000 jih je. Ne samo tistih, 
ki jih je treba socialno ali drugače podpreti (takšnih je morda tretjina), tudi pri zdravem bivanju in 
racionalnem premikanju (transport) jih je treba zajeti. Ob tem splošna obljuba, da bomo večino stvari 
reševali z evropskimi sredstvi, ni najboljša in ne realna. Prav takšna naslanjanja onemogočajo domače 
potrebne reforme. Ta  sredstva niso in ne bodo  namenjena trajni porabi ali na primer subvencioniranju 
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bivanja starejših v domovih za starejše. Kot se napoveduje, ta nova sredstva ne bodo več namenjena 
gradnji vsega mogočega. 
O uporabi podatkov iz SILC-a ali Statistike življenjskih pogojev gospodinjstev je že veliko povedanega in še 
vedno velja, da so te statistične in druge raziskave osnove za evropske primerjave ter skupno socialno in s 
tem razvojno politiko, kar je določeno v Agendi 2020 (glej Uredba iz 2007 v prilogi). Za našo skupno 
nalogo je nujno uporabiti najnovejše poročilo Eurostata o življenjskih pogojih v Evropi. Poleg statističnih 
podatkov je mogoče uporabiti tudi druge vire (ankete in drugo), vendar morajo biti skladni s statistično 
metodo, če to ni mogoče, pa mora biti to jasno povedano. (Priloga 4: Uredba vlade RS 2007) 
Predlog 
V projektu je treba razpravljati in odločiti, ali je v tej fazi dela potrebno ali celo nujno upoštevati 
domače in tuje materialne in druge okvire za analitične osnove ter predlaganje rešitev. In ali velja 
zaveza o uporabi uradnih statistik (narodno-gospodarski računi), SILC in kaj bo koristilo razumevanju 
ter povezovanju ukrepov. 
 
3. Bivanje 
 
Udeleženci delavnice so aktivno sodelovali tudi pri predhodni skupni delavnici »Položaj starejših v 
Sloveniji in možne poti za izboljšanje«. Na obeh so opozorili na težave pri razumevanju in uporabi 
različnih definicij in statistik ter na njihovo napačno uporabo med udeleženci in v medijih. Prepogosto 
slikamo položaj starejših s posploševanjem položaja in tudi krivic, ki se zgodijo manjšim skupinam 
prebivalcev, zlasti starejših. Takšno posploševanje ni samo neustrezno, celo škodljivo je lahko. Evropa in 
svet nas namreč merita s svojimi skupnimi primerljivimi sredstvi in metodologijami. 
 
3.1 Sprejeta priporočila 

1. Urediti metode in merjenja tudi za projekt AHA.SI ter na njegovi osnovi izdelati novo 
strategijo upravljanja dolgožive družbe, prirejeno za uporabo v sedanjosti in prihodnosti (za čas 
do 2025) ter primerljivo z deležniki, ki delajo na podobnih strateških dokumentih. Na ravni celega 
programa AHA.SI je treba urediti podatkovne osnove in napovedi za skupno rabo, kar je nujna 
podlaga za napovedano medresorsko sodelovanje tistih, ki se soočajo z demografskimi 
spremembami in delajo na področjih socialne, zdravstvene in politike dolgotrajne oskrbe, 
povezano z ukrepi na stanovanjskem, transportnem, finančnem in drugih področjih. 
2. Za večino nujnih ukrepov na tem področju potrebujemo dobre analize in opolnomočenje 
pristojnih organov – ne nujno vedno nove strategije. Nabor potrebnih ukrepov v funkciji 
uresničevanja neke vizije je treba pripraviti in uresničevati sproti. Primer je obseg javnih 
sredstev, namenjen nastanitvi socialno ogroženih skupin prebivalstva, ki je najnižji med članicami. 

 
3.2 Zdravje, bivanje, aktivno staranje 
Seznanjeni smo bili s pripravljenimi gradivi, ki so bila za vse prijavljene udeležence dostopna na spletni 
strani ZDUS-a. Obravnavali smo gradivo »Stanovanje starejših in zdravje«, ki se op na priporočila WHO iz 
leta 20126 in predlaga klasifikacije nekaterih izbranih vplivov na zdravje. 
Najvažnejši faktorji so konstrukcija stavbe in stanovanja ter vpliv na domače poškodbe, tudi padce že 
zaradi izgradnje stanovanja, tu pa so še škodljivci in zajedavci (bio), gneča v bivališču (sobnost), voda in 
sanitarije, sevanja, hrup, alergeni, izpostavljenost naravnim in drugim nesrečam ter mnogo drugih 
dejavnikov kot npr.  socialno okolje, materialne možnosti ter  mreža za svetovanje in pomoč (skupnostne 
ali sosedske oblike sobivanja). 
 

                                                           
6 

 »Developing guidance for health protection in the built environment ¬ Mitigation and adaptation responses«  
Geneva, 13–15, October 2010, Meeting  report, 28 strani http://www.who.int/hia/house_report.pdf?ua=1 
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Ta prispevek je namenjen postavitvi osnovne klasifikacije vplivov stanovanjskega in bivalnega okolja na 
zdravje prebivalcev v stanovanjskih nepremičninah. Slovenija ima nekaj dobrih predpisov in priporočil pa 
tudi nekaj nepopolnih, se pa uporabljajo predvsem za nove zadeve, za nove stavbe in stanovanja. Imamo 
pa sicer kar velik, a že star stanovanjski sklad tudi v lasti upokojenih seniorjev, ki pa ne izpolnjuje vseh 
potrebnih varnostnih, tehničnih in okoljskih parametrov. To seveda pomembno vpliva na zdravje 
stanovalcev. Potrebno bi bilo poglobljeno analitsko delo in urejanje Registra stanovanj kot del registra 
nepremičnin (REN), povezanega z registrom upokojenih ter  zavarovancev in zdravstveno zavarovanih 
posameznikov, kar predlaga tudi RNSP. 
 
3.3 Zdravje, bivališče in novi izzivi 
Seznanjeni smo bili s podatki, da slovenski seniorji največ svojega časa preživijo doma (21,30 ur 
tedensko). Pomembno je vedeti, koliko časa porabijo za hišna opravila in vrt, pa tudi to, da so poti. ki jih 
ljudje uporabljajo za svoja opravila, v starosti krajša, ob zmanjšanju kupne moči pa so to še bolj 
pomembne informacije. Zato je treba nove rešitve v zvezi z bivanjem, zdravjem in aktivnim staranjem 
videti in iskati na nov način. 
 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, marec 2013: 
»Sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki 
institucionalnih oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in 
zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva. K skupnostnim oblikam 
socialnega varstva štejemo tiste oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom z različnimi težavami, 
da relativno samostojno živijo v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji, družinski pomočnik) ali da so nastanjeni in oskrbovani v različnih 
skupnostnih oblikah (nastanitev v rejniški družini, bivalne skupine ipd.). K institucionalnim oblikam 
socialnega varstva štejemo tiste, ki vključujejo namestitev in oskrbo v institucijah. Trenutno znaša 
razmerje med uporabniki skupnostnih oblik in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva 
približno 1 : 2, kar pomeni, da na enega uporabnika skupnostnih oblik socialnega varstva prideta dva 
uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Do leta 2020 želimo bistveno okrepiti skupnostne 
oblike socialnega varstva in povečati število njihovih uporabnikov, na drugi strani pa povečevati 
kapacitete institucionalnega varstva le toliko, da bodo ustrezale povečanju ciljnih populacij (npr. 
povečanje deleža starejše populacije), ki zares potrebujejo institucionalno varstvo, in jih dodatno ne širiti. 
Na področju dolgotrajne oskrbe bo v prihodnjih letih nujna sprememba sistema financiranja (strukture 
financiranja), za kar predpostavljamo, da bo spodbudilo povpraševanje po različnih oblikah pomoči na 
domu in prispevalo k doseganju zastavljenega cilja na področju skupnostnih oblik socialnega varstva do 
leta 2020. Ciljno razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki 
institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2020 je približno 1 : 1, kar pomeni, da bi (bo) na enega 
uporabnika skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih oblik socialnega varstva.« 
 
3.4 Glavni poudarki iz WHO študije o zdravju in bivanju (2012)7 
 
Povzeto po »Developing guidance for health protection in the built environment Mitigation and 
adaptation responses«  Geneva, 13–15, October 2010, Meeting  report, 28 strani, pdf. 
http://www.who.int/hia/house_report.pdf?ua=1 . 
Trenutni razpoložljivi podatki kažejo,  da je dom kljub uporabi visoko razvitih tehnologij, materialov in 
načinov gradnje še vedno glavni vzrok za slabo zdravstveno izpostavljenost. To vključuje veliko dejavnikov 
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 Povzeto po »Developing guidance for health protection in the built environment ¬ Mitigation and adaptation 
responses«  Geneva, 13 – 15, October 2010 Meeting  report 28 strani pdf. 
http://www.who.int/hia/house_report.pdf?ua=1 
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(a se ne omejujemo samo na te): domače poškodbe, kemične snovi, plesen in vlaga, hrup, radon in 
sevanja, škodljivci in parazitske bolezni, slab dostop do vode in slabe sanitarije, bližina virov 
onesnaževanja,  poplave in neustrezna zaščita pred ekstremnimi vplivi  vremena in podobni specifični 
problemi, značilni za razvitost sredine, civilizacijske navade in druge posebnosti. 
Ocenjujemo, da je za Slovenijo takšen pristop na splošno ustrezen, velja za vse starostne kategorije, pri 
čemer so starejši bolj izpostavljeni, zaradi česar je prilagajanje bivalnih enot (stanovanj) tudi za primer 
dolgotrajne oskrbe na domu in skupnostne oblike izredno pomemben dejavnik. V Resoluciji o 
Nacionalnem stanovanjskem programu smo ta problem odprli in nakazali (predlog pilotnih projektov) 
nekaj rešitev. Se pa bojimo, da bodo nekatere rešitve,  ki jih danes uvajamo tudi zaradi evropskih zavez,  
neproduktivne, predrage, poleg tega pa so namenjene samo izbrancem, ki kandidirajo za subvencije za 
izolacije in energetska varčevanja, obenem pa nas prisilijo v montiranje števcev in grelnih teles, ki 
obremenijo starejša gospodinjstva s priključevanjem na obnovljeno vodno mrežo, kanalizacijo, za sanacijo 
odlagališč, kar zvišuje stroške, povezane s stanovanjem. 
 
3.5 Kakovost stavbe in stanovanja ter škodljivi vplivi 
 
Domače poškodbe (unintentional) so resen javno-zdravstveni problem. V letih 2002–2004 so bile  v 
nekaterih državah takšne poškodbe najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, mlajših od 5 let. Domače 
poškodbe se lahko zmanjša s primerno zasnovo stavbe. Število raznih domačih poškodb pri starejših 
prebivalcih je še bolj povezano  s samim ekonomskim in drugačnim, predvsem pa tudi z zdravstvenim 
statusom starostnika in pravočasnimi pripravami na tak osebni in stanovanjski status. Torej gre predvsem 
za pravočasna strateška ravnanja na več ravneh, najprej pri samih bodočih uporabnikih, ki bodo 
potrebovali storitve oskrbe in nege v času upokojevanja in kasneje. Veliko organizacij odpira takšna 
prizadevanja. Velja omeniti projekt HELPS, ki je poleg svetovanja v zadnjih treh letih pripravil poseben 
zvežčič o tem, kako z majhnimi vložki preurediti stanovanja za varno staranje. (spletna stran (ZDUS) 
HELPS) 
Kakovost zraka v bivališču je bila opredeljena kot ključna skrb okoljskega zdravja. V številnih državah  je 
odvisna od kakovosti zgradbe, materialov, načinov kuhanja in tehnologij za ogrevanje ter znanja in 
vedenja uporabnikov. Kakovost zraka določajo tudi biološke lastnosti (na primer plesni in vlage) in 
kemičnih ter fizikalnih dejavnikov v stanovanju. Onesnažen zrak je posebno vprašanje blizu mestnih 
vpadnic, izpušni plini, tvorba ozona ter ostalih onesnaževalcev – vse to prihaja tudi v stanovanja. Naši 
predpisi to urejajo, občasno pa nas obveščajo in opozarjajo na primerna ravnanja. Zelo občutljivi in 
ranljivi ljudje bi morali stanovati zunaj takšnih območij. 
 
Nevarnosti v hiši vključuje še prisotnost izdelkov za čiščenje, azbest in drugi neprimerni gradbeni 
materiali ter  slabša sestava opleskov in drugih barv. Star stanovanjski fond takšne razmere še poslabšuje, 
notranjost stanovanja je zaprta za vse, ki bi karkoli od naštetega hoteli nadzirati, in to celo v majhnem 
slovenskem sektorju najemnih in neprofitnih stanovanj. Lastniki najemodajalci ne morejo nadzirati 
notranjosti stanovanja in drugih zadev. Novejša prizadevanja za toplotne zaščite in varčevanja z energijo 
so zaradi tega tudi nevarna, potrebna so posebna svetovanja o tem, kje je mogoče varčevati (zamenjava 
oken, danes so na voljo skoraj vodotesna okna, sobe, opremljene z njimi, pa so polne slabega zraka in 
vlage). Potrebna so torej nova znanja za ustrezna ravnanja. 
 
Alergije so posebna sezonska oblika obolenj (cvetni prah, pršice in podobno). 
 
Škodljivci (v toplejših podnebjih) in parazitske bolezni predstavljajo grožnjo za zdravje in zastrupitve 
zaradi okužb, tudi hrane. Tveganja je mogoče bistveno zmanjšati z ustreznimi stanovanjskimi razmerami 
in ravnanji. Pri tem lahko pomagajo sanitarne in druge inšpekcije, ki so  plačljive, zavest v zvezi s tem pa  
ni niti enako niti široko razvita. 
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Gneča v bivališču predstavlja glavna tveganja za družbene patologije in psihiatrične simptome ter 
povečuje tveganje za prenos nalezljivih bolezni. Težave s pomanjkanjem prostora se lahko spremenijo z 
urejenim in povečanim ohišjem in z drugimi načini alternativne uporabnosti. Prenaseljenost ali sobnost je 
posebno vprašanje, ki smo ga obdelali (Priloga 10: Prenaseljenost in sobnost). Seveda zaostajamo za 
standardom v OECD, ni pa zelo hudo glede na nekatere članice EU. Vprašanja sobnosti in priporočil bodo 
skupaj s podatki iz popisa v obdobju 2011 do 2015 bodo še obdelana. 
 
Voda in sanitarije so  ena pomembnejših javnih dobrin, ki jih je treba zagotoviti v vsakem domu ali v 
njegovi bližini, hkrati pa največji vzrok umrljivosti otrok in glavni pogoj za kakršno koli zdravo domovanje. 
Slovenija hitro rešuje ta problem tudi z evropsko pomočjo, kar v deželi s takšnimi vodnimi viri ne bi smel 
biti problem. 
Vprašanje sanitarij in kanalizacije je vedno bolj tudi strokovno in cenovno povezano z oskrbo z vodo. 
Ravno v času, ko to pišemo, se spreminjajo nekoliko prezahtevni predpisi, saj posebej staro prebivalstvo 
na vasi in v razpršenih poselitvenih  razmerah ne zdrži velikih stroškov priključitve na kanalizacijo 
(spremenjen odnos do greznic8). 
 
3.6 Lokacija – izbor stanovanjskih območij 
Urbani razvoj, ki temelji na oceni okoljskih tveganj (poplave, viri onesnaževanja itd), je ključnega pomena 
za preprečitev ekstremne izpostavljenosti. O tem pomembnem vprašanju pišemo v 4. poglavju. 
 
3.7. Funkcija prilagajanja varstvu podnebja in naravnim nesrečam 
Ustrezno zgrajen dom je zavetišče za zaščito pred vremenskimi ekstremi, kot so vročina, mraz, veter in 
dež. Prilagoditev stanovanja zdravemu in aktivnemu bivanju ter staranju je ključnega pomena za javno 
zdravje, za ublažitev posledic podnebnih sprememb na zdravje. Predlogi so podani. (Priloga 2:  Predlog 
posebnega pristopa k reševanju stanovanjske problematike starejših) 
Nekatere zdravstvene  izzive iz  opisanih področij bi lahko delno rešili z učinkovito uporaba obstoječih 
smernic WHO (smernice za kakovost zraka ali hrupa)  in s  specifično uporabo v okviru upravljanja s 
stanovanji. Nekatere od njih bi bilo morda treba spremeniti, prilagoditi ali vsaj svetovati, kako do 
optimalne rešitve. Del takih svetovanj je organiziral ZDUS v okviru svetovalnice HELPS. 
Pomembneje pa je, da ni smernic za izogibanje vrsti zdravstvenih tveganj v stanovanjih, in to že pri  
gradnji, so pa smernice v pripravi. Čakanje se ne izplača. Pri možnem povezovanju D1, D2, D3 in D4 smo 
opozorili na nujnost vsaj v napisanih strateških dokumentih, saj je povezovanje zelo slabo. Med drugim 
Državni zbor 2015: “Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025” - Skupaj za 
družbo zdravja (ResNPZV 2015–2025). Med naštetimi politikami je tudi stanovanjska, čeprav so 
stanovanja omenjena samo enkrat, RNSP 2025 pa omenja zdravje dvakrat, obakrat v shemi delitve. 
 
V istem poročilu ugotavljajo, da ljudje v razvitem svetu preživijo okrog 80 % časa v zaprtih prostorih, 
največ od tega seveda doma. Za starejše pa je vsaj za Slovenjo izkazano, da zunaj doma preživijo okrog 2 
uri in 30 minut dnevno. To pomeni, da je treba za starejše prebivalce urediti in vzgojiti opolnomočenje  za 
lastno skrb nad svojimi bivalnimi in drugimi razmerami. (Priloga 2) 
Poleg tega so bivališča za starejše povezana še z epidemičnimi nenalezljivimi boleznimi, ki so v glavnem 
problem seniorjev, za nekatere pa so ob najnovejšem prizadevanju, da ostanejo doma ali v skupnostnih 
oblikah življenja, še dodaten napor. Veliko se je spremenilo v primerjavi s časom, ko je bila hoja po 
stopnicah nuja in edina možnost. Stavbe P+4 ali pritličje in 4 nadstropja  so lahko gradili brez dvigala za 
takratna najemna razmerja pa za mlade ljudi in družine. Ta populacija se je sedaj postarala, stopnice pa so 

                                                           
8 

Delo, petek 16.10.2015, Intervju z Marajno Levstek »Manj kot 5 odstotkov greznic je ustreznih«. Vedno znova je 
vprašanje predpisa in njegovega spremljanja. Vlada bo podaljšala uporabo teh naprav z luknjo v dnu do 2021. 
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postale strahotno breme ali prava blokada aktivnemu življenju v starosti. Morda se bo to rešilo na 
organiziran  način. 
 
Popolne prilagoditve niso možne pri vseh 
Popolne prilagoditve stanovanj za vse, kar je zahtevano, ni mogoče urediti za večino prebivalstva, za 
okrog 80 % ljudi, ki stanujejo v svojih domovih. (Priloga 7: Prebivalci, stanovanja, najemništvo, Unija, 
Slovenija, bremena) Celo nove odločitve podležejo raznim oblikam varčevanja tako, da država daje 
lokacijska soglasja na poplavnih in plazovitih zemljiščih, da so domovi za starejše grajeni ob hrupnih 
obvoznicah in podobno. Nekaj cenejših prilagoditev so izdelali v okviru programa HELPS  (Housing and 
Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European 
cities). 
Navodila so na razpolago na ZDUS-ovi spletni strani: Bivanje in oskrba starejših ljudi in ranljivih skupin ter 
lokalne partnerske strategije v srednjeevropskih mestih. 
 
3.8 Pametna hiša 
To je stavba, ki ima zelo napredne samodejne sisteme za razsvetljavo, nadzor temperature, multimedijske 
povezave, varnostna okna in vrata, ureditev za spremljanje stanja v stanovanju (monitoring) in številne 
druge funkcije. Pametni dom je tudi "inteligenten", saj lahko njegovi računalniški sistemi spremljajo vidike 
vsakodnevnega življenja. Lahko na primer kontrolirajo hladilnik, popišejo njegove vsebine, kažejo menije, 
priporočajo zdrave alternative in sestavo živil. Pametni domači sistemi lahko poskrbijo celo za čiščenje 
mačje škatle in zalivanje rastlin. 
Ideja o pametnem domu lahko zveni kot nekaj iz Hollywooda. Disneyjev film iz leta 1999 z naslovom 
Smart House predstavlja komično ameriško družino, kjer zmaga  "Hiša prihodnosti" z androidno služkinjo, 
ki povzroča opustošenje. Drugi filmi kažejo znanstveno-fantastične vizije pametne domače tehnologije, ki 
pa se zdi malo verjetna. 
Vendar je tehnologija za pametni dom resnična in vedno bolj prefinjena. Kodirani signali se pošiljajo preko 
ožičenja do stikal in vtičnic, ki so programirani za delovanje aparatov in elektronskih naprav v vsakem delu 
hiše. To je lahko še posebej koristno za starejše in invalidne osebe, ki želijo živeti samostojno. 
Pametni dom lahko s tehniko radio identifikacije (RFID) spremlja fizično gibanje stanovalca in opozori na 
njegove težave (funkcija rdečega gumba) ter  spremlja njegovo zdravstveno stanje. 
Pripravil iz več virov T. Banovec (za AHA.SI) 
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4. Transport in lokacija bivališča 
 
4.1. Razlog za obravnavanje transporta 
Prispevek o transportu ter aktivnem staranju in zdravju je namenjen razumevanju in predlogom  ravnanja 
na ožjem območju, ki je določeno z bivalnimi (stanovanjskimi) pogoji in prevozom ali transportom. 
Problematike pometa z nesnovnimi stvarmi (e-poslovanje, druge komunikacije) tu niso predmet 
preučevanja. 
 
Če preučevanje prevedemo na fizična premikanja v aktivnem in zdravem statusu posameznika, se 
srečamo z vprašanjem razporeditve stvari in oseb ter fizičnih (teritorialnih)  relacij med njimi v zaprtem in 
odprtem prostoru ali na širšem teritoriju, skrajšano z urbanistično zasnovo, problemi in arhitekturnimi 
ovirami. Nekatere nove usmeritve (Nacionalni stanovanjski program, Zakon za zavarovanje trajne oskrbe 
in podobni razvojni dokumenti ter koalicijske zaveze, ki zadevajo demografske spremembe, zdravstvena in 
druge zakonske reforme so povezane z demografskim prehodom (omenjeno v  D1, D2, D3, D4). 
Kako smo od leta 2010,  po izteku Nacionalnega stanovanjskega programa in tedanje Strategije varnega 
staranja, živeli brez novih gradiv, očitno ni jasno, res pa je mogoče veliko stvari rešiti tudi brez takih 
splošnih programov. Na primer zakonska ureditev obveznega vgrajevanja dvigal ali vsaj preprečitve veta 
nekaterih lastnikov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za njihovo vgradnjo. 
 
Treba se je strinjati, da vsak razvojni dokument za kako področje predpostavlja večjo angažiranost pa tudi 
prerazdelitve javnih virov in pozornosti, hkrati pa naj (zanimivo) ne zmanjša virov in ne prizadene drugih 
uporabnikov javnih sredstev. Napovedane in pričakovane strukturne spremembe na D-področju so 
finančno uokvirjene, na kar smo opozorili. Kombinacijo dela javnega in večino zasebnega denarja smo 
predlagali za prilagoditev domov starejših ljudi za starosti prilagojeno bivanje. 
 
4.2. Izhodišče 
Na posvetovanju AHA-konferenci 18. junija 2015 smo med drugim zapisali: 
Zdravje, bivališče in poti 
Gradivo je bilo posredovano na podoben način kot za bivanja. Seznanjeni smo bili s podatki, da slovenski 
seniorji največ svojega časa prebijejo doma (21,30 ur tedensko) in koliko časa porabimo za hišna opravila 
in vrt. Tudi vse to je povezano s premikanjem ali transportom. Tako kot za vse drugo (poti domačih 
prehranskih izdelkov) je jasno spoznanje, da so poti. ki jih ljudje uporabljajo za svoja opravila v starosti, 
krajše. Ob zmanjšanju kupne moči ob prehodu v pokoj je to najbolj pomembno. Najkrajše poti med 
oskrbnikom in oskrbovancem dosegajo v domovih za starejše. Nove skupnostne oblike lahko to 
»racionalnost« zmanjšajo predvsem z večjim vložkom prostovoljnega dela. 
 
Predlogi za boljše delo v prihodnje 
 
1. Klasifikacija območij 
 
a) Mikro bivalno okolje je območje bivanja in našega stanovanja, same stavbe, dvorišča in vrta ter  še 
kakšne nepremične, ki nam je dostopna in jo lahko uporabljamo (My Home my Castle). 
b) Mezzo bivalno okolje je območje, ki je upravno ali drugače tudi popolnoma praktičen  teritorij, na 
katerem zadovoljujemo največji del svojih bivanjskih in življenjskih potreb in živimo pretežni del svojega 
časa (zunaj stanovanja). Vključuje točke oskrbe in večine storitev. Največkrat ima tudi svojo statusno 
organiziranost (naselje, del naselja, občina). Večji del transporta v tem okviru lahko opravimo še brez 
osebnega prevoznega sredstva (avtomobila). 
c) Makro bivalno ali širše življenjsko okolje. Za njegovo spoznavanje in obvladovanje potrebujemo 
določanje posebnih storitev in nakupov blaga (lahko bi ga določili kot statistično ali kohezijsko regijo). 
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2. Za upokojene seniorje je značilno, da največ časa preživijo doma ali v mikro bivalnem okolju in da je 
priporočljivo dnevno gibanje najmanj pol ure, še bolje pa ena ura vsaj v mezzo okolju. Ocenjujemo, da sta  
najcenejša in najboljša rekreacija, ki povezujeta skrb za zdravje in premikanje,  hoja in pohodništvo. 
 
3. Glede transporta so udeleženci opozorili na presplošno orientacijo na osebni avto in zanemarjen javni 
transport. Zakaj ne bi bilo mogoče vsaj za upokojence  uporabiti šolskega transportnega sistema? Te 
omejitve je treba odpraviti. 
 
Glej: (SILC) izračuni 

Priloga 7: Prebivalci, stanovanja, najemništvo, Unija, Slovenija, bremena 

Priloga 8: Stanovanjske in bivalne razmere Slovenija SILC 2012 

Priloga 9: Starostna odvisnost Slovenija, sosedi 

Priloga 10: Prenaseljenost in sobnost, EU, moški – ženske – starost 
 
4.3. Prometna in transportna infrastruktura ter lokacija 
 
Ob veljavni prometni strategiji za prometne infrastrukturne namene vedno znova iščemo dodatna 
sredstva (primer je stanje glavnih regionalnih in občinskih cest v 2015 in pomanjkanje sredstev). Naše 
omrežje javnih cest (prometnic) je med najgostejšimi na svetu. V nadaljevanju infrastrukturnih problemov 
ne bomo obravnavali, v tem sklopu je problem naš javni potniški promet, ki je izredno slabo razvit. 
Masovna uporaba avtomobila in motornih vozil je povezana s poselitveno razpršenostjo in nadpovprečno 
poselitvijo v enodružinskih hišah. Nova navada –  z avtomobilom doseči vse mogoče – ni najboljša rešitev, 
vsaj za zdravje in počutje upokojencev to ne velja, vendar se infrastruktura ne gradi za tak namen, po 80. 
letu pa je vprašanje še težje, že zaradi prometnega dovoljenja. 
 
V obdobju 2005–2015 so se izdatki naših gospodinjstev ob skupnih podražitvah povečali za  22.9 %,  za 
promet pa samo za 5 %, stroški za stanovanja za 37,4 %, za stanovanjsko opremo za 24,4 % in za zdravje 
samo za 10.6 %9. So pa v tem času padale cene rabljenih stanovanj in, kot je znano, bodo še padale. 
Lastniki starih stanovanj so v glavnem starejši ljudje. Torej velja, da se splača premikati in več plačevati za 
stanovanja in opremo, kar je lahko za starejše prebivalstvo neugodno. Tudi zaradi dnevne migracije 
pretežno z avtomobili se javni prevoz v glavnem ne izplača in ga torej ni dovolj. 
 
Aktivno in zdravo staranje predpostavlja dovolj gibanja, tudi če ne gre za športno rekreacijo. Tudi hoja do 
postajališča in trgovine je gibanje (Priloga SILC). Ker je treba opraviti najmanj pol ure (se ne strinjamo. ni 
dovolj) hoje na dan, lahko, dokler smo zdravi, veliko potrebnih opravil  opravimo peš. Hoja je najstarejša 
oblika gibanja prebivalstva in njej smo antropološko najbolj prilagojeni. O tem bodo pisali drugi, za našo 
analizo pa je treba vseeno vzeti hojo vseh oblik kot  osnovni način gibanja in urejanja svoje osebne 
logistike, hkrati pa kot najpomembnejšo rekreacijo. 
 
4.4. Transport ali prevoz – poskus sistematike 
 
V nadaljevanju bomo opozorili na vprašanje zdravega in aktivnega staranja ter oskrbe in transporta med 
ljudmi, potrebnimi oskrbe, in oskrbovanci. Uporabljamo statistično shemo, po kateri se računajo 
aktivnosti prebivalstva v gospodinjstvih. Že gospodinjstva sama med sabo opravijo veliko premikanja in 

                                                           
9 

 Preračun iz skupne tabele in baze podatkov SURS-a oktober 2015. 
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gibanja ali transporta. Včasih merimo takšne poti z napravami hodomeri in merilci porabljenih kalorij, ko 
bomo stanovali v pametnih domovih, pa bodo  meritve še boljše in natančnejše. 
 
Shema 

Festival 1.10.2007. 

Banovec

22

4. Sektor - aktivnosti mladih gospodinjstev (G)

AKTIVNOSTI G, ki ne sodijo v SNA

OSEBNA NEGA IN OPRAVILA

-- Spanje

-- Prehranjevanje

-- Umivanje WC

-- Skrb za lastno zdravje

-- Ustrezen prevoz

OSEBNA  REKREACIJA

-- Mediji, IKT

-- Igre

-- Druženje

-- Šport

-- Hoja, sprehodi

-- Udeleževanje prireditev

-- Ustrezen prevoz

VZDRŽEVANJE  

GOSPODINJSTEV

-- Priprava obrokov

-- Gospodinjska dela

-- Nakupovanje

-- Popravila

-- Finančne storitve

-- Ustrezen prevoz

SKRB ZA: -- Otroke

-- Starejše -- Druge

-- Ustrezen prevoz

OSEBNI RAZVOJ

-- Izobraževanje

-- Razvoj spretnosti

-- Ustrezen prevoz

PROSTOVOLJNO DELO 

za druge, humanitarno 

okolje,  društva

Proizvodnje blaga in 

storitev  v gospodinjstvih 

za trg (kmetijstvo ipd), 

--

Proizvodnja in predelava 

osnovnih proizvodov za 

lastne potrebe (vrt, hrana ipd.)

-- Proizvodnje drugega blaga 

za lastne potrebe (drva ipd.) 

-- Proizvodnje osnovnih sred-

stev za lastne potrebe

(stanovanja)

AKTIVNOSTI G, ki sodijo v SNA

75 + kaj se zgodi ?

 
 
Vse te notranje gospodinjske in družinske aktivnosti so povezane tudi s hojo, prevozom raznih oblik, torej 
s transportom, kar pomeni  premikanje fizično določljivih objektov ali subjektov. Prevoz za kratka in hitra 
opravila v bližini je neracionalen in je za udeležence drag, fizično in psihološko pa naporen. Poglejmo 
prometne konice okrog večjih mest pri nas. Ko gre za starejše ljudi ali oskrbovance in oskrbovalce, je 
naloga težja. Za njih je nujna bližina oskrbovanca in oskrbovalca. Največja racionalnost pri tem je sicer 
dosežena v velikih domovih za starejše, kjer koncentracija obojih na eni lokaciji omogoča, da za dve 
oskrbovani osebi skrbi ena strokovna oseba. Koncept kratkih poti in koncentracije je tu skoraj popolnoma 
dosežen, težko pa je govoriti o tem kot o splošni rešitvi v dolgoživi družbi, kjer lahko ljudje živijo  
samostojno življenje zelo dolgo in kjer v skupinskih oblikah pri nas živi samo 38.270 ali 1.9 % prebivalcev. 
Preostanek živi v zasebnih gospodinjstvih. RNSP 2025 napoveduje spremembe in povečanje takšnih oblik. 
Seveda na to racionalnost vlivajo tudi organizacija oskrbe, plače oskrbovalcev še marsikaj drugega. 
Domovi so večinoma namensko in standardno po normativih zgrajene velike kolektivnemu bivanju 
namenjene stavbe in kompleksi. Še pred kratkim je bil pogoj za bančni kredit za investicijo v tako 
ustanovo 250 ležišč ali oskrbovancev. Bistveni pri taki institucionalni ureditvi sta  koncentracija in 
optimizacija najkrajših oskrbnih poti. Optimizacija najkrajših poti pomeni gotovo visoko stopnjo 
ekonomske racionalnosti, ni pa vedno socialno optimalna. Trend kaže na vedno večji pomen paliativne 
oskrbe v takih domovih. (Priloga 9: Starostna odvisnost Slovenija, sosedi in Priloga 10: Prenaseljenost in 
sobnost, EU, moški – ženske – starost) 
 
Torej je vprašanje, ali je danes in v prihodnje vredno  zanemariti volivce, ki živijo v zasebnih 
gospodinjstvih!  Zakaj ne bi storili tudi kaj za njih? 
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4.5 Druga institucionalna oblika 
 
je oskrba in nega oskrbovancev na njihovem domu. Razsuta lokacija oskrbovancev po raznih stanovanjih 
in samostojnih hišah ter stroški formalnih oskrbnikov ne glede na subvencije za njihove stroške pomenijo 
precej stroškov in porabe časa pri medsebojnem obiskovanju v transportu. Obiski so kratki, če gre za 
razne aktivnosti in storitve, ki niso samo oskrba in nega, imamo zaradi kratkotrajnosti obiska in frekvence 
(ura oskrbe na dan kot storitev Centra za pomoč na domu ali zasebnega ponudnika) velike stroške že v 
transportu. Pa tudi realna cena ure formalnega oskrbovalca je relativno visoka, zato jo različno 
subvencionirajo. Ta potrebuje veliko časa (prihod – odhod) in če oskrbovanec ni blizu oskrbovalca, je to 
neracionalno. Tudi zaradi tega ta način oskrbovanja pri nas stagnira. Institucionalno je to povezano  s 
politiko lokalne samouprave in sredstvi, ali bo določila dovolj veliko subvencijo ali pa bo vse prepuščeno 
trgu in poltrgu (siva ekonomija).   
Bistveno za velike oskrbne enote, kot so domovi upokojencev, je,  da jih ne postavijo v središče življenja in 
ne na odmaknjene lokacije, saj se povečajo razdalje za družinske in druge obiske, oskrbovanci pa ne 
morejo v središče dogajanja. Torej je pomembna mikro in mezzo lokacija (Intervju z arh. Alojzijem Kraljem 
iz Slovenj Gradca 13.10.2015, Radio Slovenija 1)10. 
 
Skupnostne oblike lahko skrajšajo poti in vključijo neformalne oskrbovalce – prostovoljce. Primerov je 
veliko, najbolj znan in dokumentiran je ZDUS-ov program »Starejši pomaga starejšemu na domu«. Ta 
seveda vključuje tudi čas potovanja, vendar na bistveno cenejši način. Kritike in prizadevanja za 
spremembe in deinstitucionalizacijo so temeljile tudi na tem, da naj bi  seniorji čim dlje ostali doma, saj  
tega razpršenega oskrbovanja ob takih transportnih  in drugih stroških ne zmorejo več. Drugje se 
zavedajo potreb po terenski koncentraciji oskrbovancev in istočasni koncentraciji malih storitvenih 
centrov. Tu lahko stori ogromno prav neformalna  (neinstitucionalna) oskrba sosedov in starejših ljudi 
med seboj. 
 
Posebno vprašanje pri starejših ljudeh je vertikalno premikanje v primeru, ko ne moremo več po 
stopnicah. Stopnice so postale izločilen element za uporabo stanovanja. Register nepremičnin (REN) je 
zaradi drugih namenov povzel tudi ta podatek, lahko bi pomagal pri zgodnjem identificiranju takšnih in 
podobnih težav. Podatki o stanovanjih, še posebej za starejše lastnike in najemnike stanovanj, so nujno 
potrebni. Če nas najdejo ljudje iz FURS-a za plačilo davka na nepremičnine, bi lahko takšne težave 
identificirali na enak način. 
 
RSPS2015 napoveduje spremembe in pomoč pri tem, a tu naletimo na ovire pri  predpisih in materialnih 
težavah. Predlagali smo rešitev s povečanjem sredstev za nastanitev in posebnim projektom pomoči 
starejšim pri pripravi njihovih bivališč po nemškem vzoru (pismo MOP in MDDSZEM). 
 
4.6. Kdo dobi pomoč od koga? 
Po Frédérique Hoffmann and Ricardo Rodrigues, European centre, April 2010.  Vir: Care of Informal Carers 
(prevod Banovec) 
 
1. Naša definicija  neformalne (neinstitucionalne) oskrbe, ki zadeva starejše osebe (65 in več), ki 
potrebujejo permanentno (več kot 6 mesecev) asistenco za dnevne življenjske aktivnosti (Activities of Daily 

                                                           
10 

 Radio Slovenija, Dobra dela, 13.10.2015. Sogovornik, arhitekt v pokoju,  dolgoletni neformalni prostovoljec dela 
tudi v Domu starejših. Vse od upokojitve (17 let) dela z oskrbovanci in z navdušenjem opisuje tudi lego novega doma 
upokojencev v središču mesta. Oskrbovanci imajo do skoraj vsake storitve okrog 200 ali manj metrov, dom postaja 
skupno srečevališče in žari s podpornimi funkcijami po vsej okolici. Je odlična lega za medgeneracijska in 
intrageneracijska  srečevanja. 
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Living-ADL) ali instrumentalizirane dnevne življenjske aktivnosti (IADL) s pomočjo neformalnih 
oskrbovalcev. Ti so lahko partnerji/zakonci, otroci ali drugi sorodniki, sosedi ali prijatelji, tudi z osebami, ki 
pred tem niso bile v socialni zvezi z oskrbovancem (prostovoljci). 
 
2. Vsebina pomoči so kuhanje, pranje, čiščenje in organizacija življenja in tudi nekatere oblike zdravljenja. 
(Glej SNA aktivnosti v gospodinjstvih). 
 
Komentar: Čistih ali dobro ločenih oblik formalno in neformalno ali institucionalno ter neinstitucionalno 
je malo - 5 % populacije 65+ v domovih in precej manj oskrbovancev na njihovih domovih – le 1,6 %. 
Naša razmerja so glede napovedi  v strategijah do 2010 porušena. V Avstriji in Nemčiji imajo na enega 
oskrbovanca v domu še tri v domačem okolju (torej 15 %). Neformalne oblike se izvajajo lahko tudi v 
institucionalnih institucijah izvajanja oskrbe zunanjih neformalnih oskrbovalcev, kjer lahko »neformalni« 
(točka 1) oskrbovalci  z manjšimi napori  opravljajo tudi del pomoči sami med seboj. Na vsak način se že 
dolgo uresničuje in utrjuje ideja, da seniorji pomagajo seniorjem, ki ostajajo doma, oziroma da 
podrobneje dogovorimo skupnostne oblike, v katerih velja tudi to, da razvijamo poleg medgeneracijskih 
sodelovanj še intrageneracijsko solidarnost in  sodelovanje. Več bo starejših in upokojenih seniorjev, bolj 
jasno je, da bo za popolno institucionalno oskrbo zmanjkalo tako sredstev  kot ljudi, ki bodo formalno in 
tudi neformalno izvajali te aktivnosti.   
 
4.7. Prilagoditev bivališč še v času aktivnega življenja, najemnost kot možnost 
Morda je vseeno treba začeti razvijati najemanje stanovanj, saj lažje zamenjamo najemno stanovanje kot 
prodamo svojega. Preselitev pomeni nove poti in drugačne priložnosti, zato naj bo pravočasna –  še v času 
aktivnega dela in zaposlenosti. 
Ali so seniorji – starejši delavci – sposobni in pripravljeni formalno delati dalj časa (Švedska 70 let) in ves 
čas ter kasneje tudi prostovoljsko, ne vemo. Slovenija ima najzgodnejše upokojevanje v razvitem svetu, 
kar se bo z reformami verjetno spremenilo. Ravno zato je treba posvetiti ustrezno pozornost načrtovani 
reorganizaciji svojega življenja in bivanja že danes za čas, ko bomo v pokoju in bomo imeli manjše 
prihodke, zdravje pa tudi ne bo več tako dobro. 
Bistveno je, da se družba ali država odloči za možnost podaljšanja dela tistih, ki to zmorejo in si želijo, 
vendar ne tako, da izgubijo pravico do državne pokojnine. Najdlje so pri  tem prišli Japonci11), ki so po 
večdesetletnem preizkušanju možnosti za reševanje demografske krize: 
 
1. podaljšali čas dela zaposlenih starejših delavcev, 
2. vključevali večje število žensk v zaposlovanje in 
3. povečevali priseljevanje. 
 
Ugotovili so, da je treba urbanistično in drugače spremeniti način poselitve tudi zaradi starih ljudi. Tudi s 
krajšanjem poti med središči storitev in oskrbovanci. Najhitreje pa lahko uspejo s podaljšanim delovnim 
časom in ponovnim zaposlovanjem starejših. V 2005 so sprejeli zakon o »Stabilizaciji zaposlovanja 
starejših ljudi«. V letu 2013 je začelo veljati določilo, po katerem se upokojevanje začne pri doseženem 
65. letu starosti. Podobnih aktivnosti pri nas še nismo uvedli. Če se za to odloči tretjina ljudi, bodo 
bistveno olajšani tudi problemi raznih oskrbovanj po seznamu, ki je naveden v točki 4.3, in opisi v shemi. 
 
Poleg tega je jasno, da je treba tudi na mezzo lokalni ravni z ustreznimi programi  in ekonomskimi načini 
določiti, kje se bo pojavila »statistična revščina« ali pomanjkanje in kako razumemo nemški izraz 
»Alterarmutsgebiet«. Tega se je treba lotiti strokovno,  ne le čakati na presenečenja – kot se dogajajo na 
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 R. Odrich »Japan setzt im Arbeitsmarkt auf die Senioren« VDIn, Tokio, 4.3.2014 
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Japonskem, kjer se cela naselja zelo hitro starajo in praznijo, ljudi, ki bi skrbeli za preostale starostnike, pa 
ni več. Tudi cene takšnih komunalno sicer dobro vzdrževanih naselij so zelo visoke. Pluženje, čiščenje in 
vzdrževanje ene ceste zaradi enega prebivalca se res ne splača. V Slovenji izgublja prebivalstvo polovica 
sedanjih naselij (okrog 6000) in dobro bi bilo vedeti, kaj lahko pričakujemo. 
Shema, ki jo prilagamo (povezovanje administrativnih evidenc),  nakazuje pot v prihodnje. Če tako 
natančno izračunavamo nepremičninske davke na vsako nepremičnino z njeno lokacijo in lastnikom s 
pomočjo REN-a, lahko izračunamo tudi območja (prostor) potencialne ogroženosti starejših revnih 
seniorjev. 
 
Skupnostnih in drugih oblik sobivanja, kot jih določa Resolucija o nacionalnem programu socialnega 
varstva (marec 2013), si ne moremo zamisliti  brez upoštevanja kratkih oskrbnih poti, ki morajo biti 
skrajšane tudi zaradi povečane udeležbe starejših neformalnih oskrbovalcev (Senior pomaga seniorju ali 
intrageneracijsko sodelovanje  pri takem delu). 
 
»Sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih 
oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža 
uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva. K skupnostnim oblikam socialnega varstva štejemo 
tiste oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom z različnimi težavami, da relativno samostojno 
živijo v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji, družinski pomočnik) ali da so nastanjeni in oskrbovani v različnih skupnostnih oblikah (nastanitev v 
rejniški družini, bivalne skupine ipd.). K institucionalnim oblikam socialnega varstva štejemo tiste, ki 
vključujejo namestitev in oskrbo v institucijah. Trenutno znaša razmerje med uporabniki skupnostnih oblik 
in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva približno 1 : 2, kar pomeni, da na enega uporabnika 
skupnostnih oblik socialnega varstva prideta dva uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Do 
leta 2020 želimo bistveno okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva in povečati število njihovih 
uporabnikov, na drugi strani pa povečevati kapacitete institucionalnega varstva le toliko, da bodo 
ustrezale povečanju ciljnih populacij (npr. povečanje deleža starejše populacije), ki zares potrebujejo 
institucionalno varstvo, in jih dodatno ne širiti. Na področju dolgotrajne oskrbe bo v prihodnjih letih nujna 
sprememba sistema financiranja (strukture financiranja), za kar predpostavljamo, da bo spodbudilo 
povpraševanje po različnih oblikah pomoči na domu in prispevalo k doseganju zastavljenega cilja na 
področju skupnostnih oblik socialnega varstva do leta 2020. Ciljno razmerje med uporabniki skupnostnih 
oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2020 je približno 1 : 
1, kar pomeni, da bi (bo) na enega uporabnika skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih oblik 
socialnega varstva.« 
 
4.8. Razmislek in predlog za krajšanje poti 
Analitske osnove za spremljanje premikov in transporta bi lahko postavili v povezavi z nekaterimi drugimi 
službami in javnimi institucijami. Kako to predstaviti? Med zanimivimi so gotovo baze podatkov Uprave za 
zaščito in reševanje ter pokrivanje njihovih široko zasnovanih funkcij. Seveda je to možno ob splošni rabi 
registra nepremičnin (REN), povezanega z drugimi, tudi individualnimi podatki. 

Predvsem pa je potrebno povezovanje z osebnimi podatki pokojninskih in zdravstvenih zavarovancev ob 

primerni zaščiti osebnih podatkov. Kar zadeva  spremljanje starejših prebivalcev, je mogoče narediti 

veliko, vendar ni pravega nosilca, čeprav so bili posredovani predlogi več pooblaščenim organizacijam za 

izvajanje programa statističnih raziskovanj. (Priloga 2: Predlog posebnega pristopa k reševanju 

stanovanjske problematike starejših) 
 
V priloženi shemi (Javnopravne evidence) je nakazana osnovna zamisel splošnega povezovanja registrskih 
podatkov. Največ praktičnih izkušenj pri tem ima SURS, ki je med drugim v tem letu izvedel drugi registrski 
popis s stanjem 1. 1. 2015. Podatki so deloma  obdelani in tudi ustrezno »teritorializirani«, največkrat 
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celo do stanovanja (del stavbe) natančno. Z EMŠO-ji in drugimi identifikatorji bi  lahko oblikovali skupno 
aktivno, administrativno jedro povezanih identifikatorjev (SAJPI) ter tako povezali mikro podatke za 
analitske in druge namene. V Registru nepremičnin, ki omogoča pripisovanje posplošene tržne vrednosti 
vsaki od 6 mio nepremičninskih enot, tudi njihovih lastnikov in stanovalcev v njih, je mogoče imeti 
posebne dodatke za teritorialno opredelitev starejših prebivalcev in njihovega statusa. 
 
Tako bi dobili odlične uradne podlage za podporo odločanju o bivalnih transportnih, zdravstvenih,  
premoženjskih in drugih razmerah tudi za starejše prebivalstvo. 
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5.  Stanovanje, definicije in prehod na stroškovno najemnino 
 
V predlogu RNSP2025 je napovedana sprememba, po kateri bodo sedanja neprofitna stanovanja in 
neprofitne najemnine preoblikovane v stroškovne najemnine. 
 
5.1. Definicije in razumevanje 
Stanovanje je v različnih domačih strokovnih in zakonskih gradivih definirano različno. Nekaterih naših 
zelo pragmatično izbranih definicij stanovanja ne moremo ustrezno vsebinsko primerjati z ustreznimi 
mednarodnimi izrazi in posledično tudi primerjave z bližnjim evropskim in širšem okoljem (EU, OECD, 
IMF) niso ustrezne. Če govorimo o stanovanju kot pogoju za urejeno bivanje in ohranjanje zdravja tudi v 
starosti, je dobro urediti razumevanja 12 in povezane pristope. 
 
Primer je že statistična evropska definicija stanovanja, ki jo članice EU uporabljajo obvezno v socialnih 
politikah v osnovnem najbolj veljavnem merjenju »Surway Investigation on living Conditions (SILC).  
Stanovanje v registrih nepremičninskega obdavčevanja na osnovi NUSZ (Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča) je drugačno, v pogojih množičnega vrednotenja ter določanja PTV (Posplošene tržne 
vrednosti) za posamezno stanovanjsko enoto in v REN-u pa spet drugačno (del stavbe). RNSP 2025 stran 
41. določa (3) Osnovna infrastruktura: notranje stranišče, kopalnica, elektrika, voda v stanovanju, 
daljinsko ali centralno ogrevanje.  So stanovanja, ki nimajo take infrastrukture, stanovanja, ki jo imajo 
(takšnih je večina) in stanovanja, ki imajo veliko več enot in opreme. 
Pojavlja se torej pomembna razlika med stanovanji, kar je treba upoštevati pri uporabi, posploševanju in 
ukrepih stanovanjskih in drugih politik. 
 
5.2. Znaki, atributi, ki opisujejo stanovanje in njihova omejena raba 
Če smo uspeli urediti ustrezno identifikacijo stanovanjske nepremičnine, je potrebno natančno 
razumevanje atributov ali znakov, ki jih merimo in dodajamo, ter opozorilo na omejeno rabo tako 
pridobljenih podatkov (natančnost in nenatančnost, vzdrževanje). Znaki, ki so zbrani za eno enolično 
definirano stanovanjsko enoto in so potrebni za podporo eni funkciji, niso vedno nujno neposredno 
uporabni za drugo in tretjo nalogo. Najboljše opozorilo v zvezi s tem je odločitev Ustavnega sodišča RS v 
2014, ki prepoveduje uporabo posplošene tržne vrednosti nepremičnin (PTV) za davčni namen, ni pa 
prepovedalo uporabe tega podatka za konkretno določanje socialnih pomoči 13. 
V nadaljevanju bomo navedli nekaj primerov, povezav in opozoril tudi za vprašanja stroškovnih 
opredelitev, ki so postale nov predlog zanimanja in preučevanja v zvezi s Predlogom RNSP-ja,  ki je bil 
oktobra 2015 poslan v sprejemanje Državnemu zboru RS. 
  
5.3. Stanovanja in njihov namen 
Popolnoma nova ali izpraznjena stanovanja brez stanovalcev imajo svojo fizično določitev, osnovne 
tehnične in drugačne standarde ter opremo. Splošne uporabne funkcije stanovanja so določene s predpisi 
(»sobnost«, komunalna in druga oprema, mikro, mezzo in makro lokacija; okoljski – predvsem fizični, 
kemični in biološki vplivi, tudi oskrbnost in oskrbljenost ipd). Stanovanja imajo malokdaj vnaprej 
določene takšne tehnične pogoje, da lahko z njimi določamo njihov poseben namen (primer namenska ali 

                                                           
12 

 Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva  2015–2025 
ResNPZV 2015–2025 omenja stanovanjsko politiko samo enkrat, RNSP2025 pa zdravje omenja dvakrat;  razlog za to 
je naloga Ministrstvu za zdravje.   

 
13 

 TV tednik oktober. Starejši prebivalec ni upravičen do socialne pomoči, ker je v času svojega slabo plačanega dela 
pridobil nepremičnino, vredno 17.000 eur. 
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oskrbovana stanovanja). Šele z zasedbo se lahko določi konkretna uporabnost in namen. Primer je 
»oskrbovanost« – ta se sicer izvaja v stanovanju, vendar se oskrbuje prebivalec v njem.   
 
5.4. Uradna statistika lastnine stanovanj v sektorju gospodinjstvo 
Določa tip lastništva, ki se nanaša na lastništvo stanovanj in ne na lastništvo zemljišča, na katerem 
stanovanje stoji. Klasifikacija: 
 

• Lastniška stanovanja so tista, katerih najmanj en stanovalec je lastnik delov ali celotnega 
stanovanja. 
• Zadružno lastništvo se nanaša na lastništvo v okviru stanovanjske zadruge. 
• Najemna stanovanja so tista, v katerih najmanj en stanovalec plačuje najemnino za 
uporabo stanovanja in v katerih noben stanovalec ni lastnik delov ali celotnega stanovanja. 
• Nenaseljena stanovanja se uvrstijo med prazna stanovanja. 
• Stanovanja z drugim tipom lastništva ali t. i. “uporabniška stanovanja” so stanovanja, v 
katerih nihče od stanovalcev, ki stanovanje uporabljajo, ni lastnik, hkrati pa stanovanje ni 
najemno; lastniki takšnih stanovanj so lahko sorodniki, prijatelji ali druge osebe. Lastniki so lahko 
tudi pokojni sorodniki,  dedni postopki in vpisi v uradne evidence pa še niso zaključeni. 

 
Zanimiva so stanovanja v lasti javnega sektorja in odnosi v njem 
 
Javni sektor sestavljajo enote sektorja država in javne družbe. Po Standardni klasifikaciji institucionalnih 
sektorjev (SKIS) to vključuje: 

- sektor država (S.13), 
- javne nefinančne družbe (S.11001),   
- centralna banka (S.121), 
- javne druge denarne finančne institucije (S.12201), 
- javne druge finančne posrednike, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov 

(S.12301), 
- javne izvajalce pomožnih finančnih dejavnosti (S.12401), 
- javne zavarovalne družbe in pokojninske sklade (S.12501). 

 
RNSP2025 se posveča tudi javni lastnini in najemanju. Prav v javnem sektorju je treba iskati strokovne 
odgovore za  stanovanja z neprofitnimi najemninami in za opredelitev nove stroškovne najemnine, ki naj 
nadomesti sedanjo neprofitno. Ravno s to določitvijo nastajajo razlike med stanji, ki jih vodijo za 
neprofitna stanovanja v javnih stanovanjskih skladih in tudi v podjetjih, kjer je lastnina stanovanja  
neposredno določena, ter drugimi oblikami, kjer je država pretežni lastnik poslovnega subjekta, ki ima 
tudi najemna stanovanja s podobno neprofitno funkcijo. Zanimivo je, da so iz tega seznama izvzeti 
pokojninski skladi, torej tudi Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
5.5. Uradna statistika in namen uporabe stanovanja 
 
Najem stanovanja je način pogodbenega razmerja med stanovalcem in najemodajalcem, če je sklenjena 
pogodba ali če se plačuje najemnina (SURS 2014). 
 

 Neprofitno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino ali, ki 
se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja (npr. stanovanje, ki ga daje v najem 
občina). 
 Tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu. 
 Službeno najemno stanovanje je stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi 
zadovoljevanja službenih potreb. 
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 Namensko najemno stanovanje je stanovanje, ki je namenjeno za institucionalno varstvo 
starejših oseb, upokojencev ali posebnih skupin odraslega prebivalstva. 
 Ni v najemu. 

 
Glej: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?id=50&headerbar=5#tabMetodologija 
Opomba: Oskrbovana stanovanja so podskupina namenskih stanovanj in statistično še niso spremljana 
posebej. 
 
5.6. Stroškovna najemnina 
 
To področje  uradno še ni definirano in tudi statistično ni spremljano. Razloga za to sta najmanj dva. 

1. Ni določeno, s katerim zakonom ali predpisom se  uporablja kot nekaj, kar ni profitno. 
2. V mednarodnem smislu tega pojma ali definicije ne poznajo. 

Vendar sta pojma stroškovne najemnine in posredno »stroškovno najemno stanovanje« uvedena z 
predlogom Resolucija o NSP do 2025, sedaj pa se pripravljata ustrezna definicija in nova materialna 
osnova. 
 
Tujina pozna tržno najemnino (market rent14), reducirano tržno najemnino (reduced market rent) in še 
posebno sestavino slednje - brezplačni najem (reduced price rent – free). To so tudi zunanji okviri za 
določanje nove stroškovne najemnine. 

 
5.7. Domače poimenovanje najemnih razmerij: 

 ekonomska (malo uporabna in niso zakonsko opredeljena); 
 tržna (formalno prijavljena Fursu) deloma statistično spremljana, so pa problem dodatni 
dogovori o ceni – siva ekonomija); 
 neprofitna (nasprotje od ekonomske ali tržne) so dobro definirana, vendar slabo 
kontrolirana  in umetno zadrževana (tudi stanovalci niso vedno opravičeni do takšnih najemnih 
razmerij); 
 subvencionirana 15 (službena stanovanja); 
 med sorodniki dogovorjena za uporabljena stanovanja (gospodinjstva med seboj); 
 stroškovne najemnine, ki so še nepopolno in neuradno definirane. 

 
Popolna tržna najemnina je v posebnem primeru lahko nižja od napovedane stroškovne in sedanje 
neprofitne, saj lahko lastniki stroške najema zmanjšajo, kar je bolje, kot če je stanovanje prazno. 
Administrativno določene neprofitne najemnine  so uporabljane predvsem za  stanovanjska razmerja 
med najemodajalci iz javnega sektorja in gospodinjstvi, vendar ne vedno in povsod. Namenska stanovanja 
NS PIZ-a so posebna oblika in niso neprofitna. Tudi SSRS oddaja stanovanja po nekih internih stroškovnih 
kriterijih. 
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 Mednarodno Rent (The Economist) 07.2015 Definitions (2) Add to Flashcards Save to Favorites  See Examples 
1. General: Compensation paid by a tenant (or lessee) to the property owner (or lessor) for use or occupancy of a 
property. 2. Economics: Surplus generated by the supply of any resource (capital, human, natural) over the amount 
necessary to produce, or bring forth, the quantity of resources supplied. See also economic rent. 
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/rent.html#ixzz3fDbfOzUt 

 
15 

Za kadre, ki jih nujno potrebujemo in jim zato damo na voljo najemno stanovanje, težko verjamemo, da so deležni 
socialne pomoči, v bistvu gre za subvencijo.  

 



 

25 
 

Komentar k temu poglavju (5) 
Morda je preobširno, vendar bodo napovedane spremembe (neprofitno v stroškovno) spremenile tudi 
nekatere statuse sedanjih uporabnikov pa tudi drugačna ravnanja v celem najemnem sektorju. Ker so v 
RNSP 2025 napovedane še druge spremembe v korist starejših, s čimer bo poskrbljeno za njihovo zdravo 
in aktivno staranje, je nujno spremljati tudi ta dogajanja. Napovedani so še programi (sheme) za 
zamenjavo lastniškega stanovanja za obratno hipoteko, izgradnja novih enot in podobno. 
Po dokončnem sprejemu RNSP 2025 v Državnem Zboru RS bomo ustrezno uredili tudi ta del prispevka. 
 

AHA.SI  priloge splošno 

 

To poglavje smo oblikovali zaradi prevelike obremenitve besedila na eni strani in ker samo citati in 

povzetki faktografskih numerično izkazanih sporočil niso dobri ali pošteni. V njem smo zbrali tudi popolna 

besedila in nekatera pisma, predvsem pa vstavili nekaj najvažnejših faktografskih izkazov. Zato se  v 

osnovnem besedilu sklicujemo na prilogo, ki jo je možno najti s funkcijo najdi in z imenom priloge. 

 

Priloga 1: Pismo, poslano na dve ministrstvi decembra 2014 

 

Zveza društev upokojencev Slovenije 

1000 Ljubljana, Kebetova 7       14. december 2014 

 

 

Izhodišča za razpravo o možnostih ukrepov ter za krepitev in koncentracijo analitskih nalog za področje 

socialnih in stanovanjskih politik 

 

Uvod in namen 

Na sestanku z ga. Aljo Mrak Kopač, ministrico za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ter  na 

sestankih z ministrico za okolje in prostor ga. Ireno Majcen in državno sekretarko za prostor Lidijo 

Štebernak v novembru 2014  smo razpravljali o delu na strokovnih analitskih osnovah, potrebnih za 

pripravo trajnih podlag za podporo strategijam in razvojnim dokumentom s področja  varovanja starejših, 

njihovega socialnega položaja, zdravja in primernega bivanja. Seznanili smo jih le s pobudami, to gradivo 

pa je še dopolnjeno  in bolj konkretizirano. 

Vsebina tega prispevka je izbrana in zožena na vprašanje socialnega stanja, na bivanje in zdravje starejših 

ljudi in njihovih gospodinjstev ter  nekaj praktičnih ukrepov, ki zadevajo nastanitev in intervencije v 

prenovo bivališč seniorjev. Razmišljamo o stanju in nalogah  glede na ocenjeni položaj in bodočo 

problematiko ter potrebna  znanja in analitske podpore glede na možnosti  v  Sloveniji (do 2022) in EU (do 

2020). Pridobitev kohezijskih in drugih sredstev predpostavlja s podatki opremljene potrebe, zahteve in 

utemeljene predloge.   

 

Pričakovanja, da naj bi seniorji živeli v primernih in starosti prijaznih in prilagojenih bivalnih razmerah tudi 

po upokojitvi,  ob siceršnjem zmanjšanju njihove kupne moči za 40 % in odhodu otrok, so znana v svetu in 

doma. Pri nas poteka kar nekaj sicer nepovezanih projektov, ki se vedno znova lotevajo tega problema, a 

večjih premikov in uporabnih rezultatov ne poznamo.  Pomemben razlog za tako stanje je v dejstvu, da so 

starejši v največji meri lastniki svojih stanovanj in tudi nimajo dobrih ali nobenih novejših izkušenj z 

najemnostjo, kot jih nimata tudi javni in zasebni sektor, ki na tem področju delata zelo nepovezano. 

Zasebni sektor pa institucionalno ne investira v stanovanjske nepremičnine, namenjene najemu. Ker je 

davčna obremenitev nepremičnine sedaj še relativno nizka, tudi ni osnovnega ekonomskega razloga, da bi 

se seniorji ob krčenju njihovih gospodinjstev in sredstev na ustrezen način odrekli preobilici bivalnega 
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prostora v korist drugih (mlajših) uporabnikov. Vse je spremljano z določenimi miti in stereotipi, ki 

utrjujejo in povečujejo strah pred spremembami. 

 

A. Strokovne osnove za spremljanje na področju bivalnih pogojev starejših 

Poleg vsega napisnega in napovedanega, kot so nove strategije in zakoni ter  napovedane strukturne 

spremembe v zvezi z demografskim prehodom, ugotavljamo, da je analitsko delo v javni upravi in javnem 

sektorju tudi za področje staranja in bivanja skromno in razdeljeno nekoordinirano, zato te problematike 

analitsko in predvsem ustrezno povezano ne obvladamo. Raziskovanja, potrebna za pripravo novih 

strategij (Nacionalni stanovanjski program, nova strategija dolgožive družbe, zdravje in pokojnine ter 

dolgotrajna oskrba ipd.), nimajo dovolj skupnih ciljano usmerjenih harmoniziranih in trajno vzdrževanih 

podatkovnih in tudi ne ustreznih metodoloških osnov.   Take naloge niso niti naročene, ne vemo, kdo jih 

izvaja,  pomagamo si z okroglimi  mizami in posveti in na takšen način pridobljenimi ocenami. Na vseh teh 

dogodkih pa vseskozi ugotavljamo, da nimamo  dobrih, vzdrževanih, strokovnih in uporabnih podatkovnih 

osnov. Celo nova ureditev davka na nepremičnine se sooča z osnovnim problemom podatkovnih osnov, 

ne glede na 10-letna prizadevanja in investiranja  vanje. 

 

Če sedaj država nima več sredstev,  ne zna ali ne upa naročiti potrebnih strokovnih podlag, bi pričakovali, 

da bodo takšna znanja pridobivali vsaj v zavodih in javnih podjetjih, ki jih to zadeva predvsem kot izvajalce 

delov raznih nacionalnih razvojnih politik. Najnovejši dokaz za napačna ravnanja so na eni strani visoki 

presežki sredstev v javnih zavodih, ki se ukvarjajo s storitvami za upokojene in starejše, na drugi strani pa 

pomanjkanje sredstev za razvojne naloge v ministrstvih. Ni nam jasno, kako se bodo uresničevala in 

merila določila  »Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva  za obdobje 2013 do 2020«, 

sprejeta v DZ 24. 4. 2013, ter  konkretne zaveze o  deinstitucionalizaciji in o skupnostnih oblikah bivanja. 

Kako vse to definirati in meriti? Kako določiti potrebe v celoti in posebej za določene skupine? Kako vse 

povezati s finančnimi in drugimi možnostmi? Ali pa kako s podatki podpreti problematiko neprofitnih 

namenskih in oskrbovanih stanovanj ter starejših uporabnikov, kar zadeva vse izvajalce, ne samo 

posamezne zavode ali d.o.o. 

 

Predlog: Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti  (MDDSZEM) in Ministrstvo za 

okolje in prostor (MOP) ter še katera vladina inštitucija naj sprožijo pobudo za krepitev analitske moči  in 

funkcije za to področje. Preko nadzornih svetov naj v programih dela javnih institucij (skladi) vzpostavijo 

skupne raziskovalne osnove in hkrati opolnomočijo uporabnike  novih storitev (upokojence in mlade) 

tako, da omogočijo istočasno podporo svetovalnim in drugim funkcijam nevladnih organizacij,  ki 

zastopajo in lahko vzgajajo sedanje in bodoče uporabnike spremenjenih storitev na tem področju.  ZDUS 

(in drugi) ima določena gradiva že pripravljena, lahko pa jih še dopolnimo. 

 

B. Socialne pomoči za nastanitev v deležu BDP 

 

Dve leti star predlog Tomaža Banovca »Nacionalni stanovanjski program  do leta 2025« naj bi za Slovenijo 

ob predhodni normalizaciji najemnega trga omogočil povečanje javnih sredstev za nastanitev iz sedanjih 

0,04 % na 0,4 % BDP-ja ali postopno na 141 mio eur letno ob koncu izvajanja NSP-ja.  Uporaba: za 

krepitev in povečanje večjega deleža najemnosti (namenska stanovanja), pomoč pri urejanju domov 

siromašnejših gospodinjstev, selitve v urejene starosti prijazne enote (namenska, oskrbovana stanovanja).   

 

Za skupnostne oblike pa je potrebnih tudi več sredstev na lokalni ravni. To je materialna podpora 

omenjeni resoluciji in nalogam, določenim z njo, ter reformam v NSP-ju. Urediti je treba del zakonodaje in 
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delitev dela med ministrstvi. Predpostavka z razčiščenimi odnosi okrog subvencioniranja najemnosti je 

lahko temeljno sredstvo za prenos seniorskih prevelikih stanovanj v najem ali lastnino mladim 

gospodinjstvom. 

 

Predlog: MOP in MDDSZEM naj začneta razpravo o tem v vladi RS. ZDUS in NVO-ji naj sprožijo seznanjanja 

o tem, kako potrebna je sprememba najemnega trga in kakšne so prednosti za starejše člane in druge ob 

takšnem ravnanju (izkušnje iz svetovalnice HELPS in drugi viri). 

 

 

C. Hitra rešitev – domača pomoč pri preurejanju stanovanj za starejše (2015, 2016 do 2018) 

Predlog za nov, drugačen pristop in pomoč starejšim revnim gospodinjstvom je  nemška rešitev, ki je bila 

objavljena v Vzajemnosti že novembra 2014. Nemška vlada je namenila 54 mio eur nepovratnih sredstev 

za prilagoditev njihovih lastniških ali najemnih stanovanj za dolgotrajno in zdravo življenje v njih. Možna 

podpora za posamezno stanovanje je do 8 % vseh upravičenih stroškov ali največ 4000 eur na 

stanovanjsko enoto, za stanovanjsko hišo pa do 10 % ali največ 5000 eur. Upravičenci so tako lastniki kot 

najemniki. Program je začel teči 1. oktobra 2014 in bo trajal do leta 2018. Predstavljal je darilo vlade ob 

svetovnem prazniku starejših.  Posledica tega dejanja: če je za 8 % subvencije uporabljenih 92 % lastnih 

sredstev in če bo prilagoditev ali sanacija izvedena v realni, ne sivi ekonomiji, bo država samo na davkih 

na delo (storitve) in za material z davki (DDV) dobila veliko več, kot je dala. Mobilizacija prihrankov 

starejših gospodinjstev bi bila istočasna očitna podpora konjunkturi,  zaradi česar bi bilo veliko manj sive 

ekonomije. Poleg tega je možno, če ne že kar nujno to povezati s projektom energetske prenove stavb in 

stanovanj ter  okoljsko politiko nasploh. 

 

Predlog: MDDSZEM in MOP naj seznanita vlado o možni pobudi. ZDUS naj oskrbi vse stranke z osnovno 

idejo. Svetovanja lahko v takšnih primerih  uredijo nevladne seniorske organizacije (NSO-ji). Prosimo za 

podporo in vključevanje v takšen program. Imamo dobro mrežo opazovalcev in izkušnje s svetovanjem 

preko društev in mreže »Starejši pomaga starejšemu na domu«. 

 

D. Ureditev podatkov v analitski bazi socialnih mikro podatkov (ABSMP) 

 

Podatkovna baza socialnih statistik jen tema, pri kateri se sklicujemo na gradivo »Povezovanje socialnih 

baz podatkov in vladni razvojni ukrepi 2005« (Križman Irena, 2007.11.25). Kot je znano, ta ideje ni uspela, 

kot tudi ni izvršena osnovna naloga Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV), da bi za 

potrebe države oblikoval podobno bazo podatkov za podporo socialne in s tem tudi stanovanjske politike. 

Izkušnje z Registrom nepremičnin REN-om so pokazale načine in občutljivost takšnih  ravnanj. 

Bolj namenski in manj kompleksen je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki ga že 

dolgo vodi SURS. Povezuje mikro znake iz evidenc CRP-ja, ZPIZ-a,  ZZZS-ja in PRS-ja. Težava tega registra pa 

je pomanjkanje podatkov o tem, kje je zaposlen (naslov) in v kakšni dejavnosti ali statusu je posamezni 

zavarovanec (zdravje, pokojnine). SRDAP je lahko metodološka osnova za razmislek o celostno izpeljani 

analitski mikro bazi socialnih podatkov (stalnega prebivalstva) za več analitskih namenov (bivanje. 

socialna pomoč, prostorsko planiranje ipd). Vprašanje je, ali sta  mogoča dialog in skupna akcija za novo 

reševanje tega problema (določanje funkcij in spremembe zakonov). Trdimo, da je to mogoče. Tako se 

lahko poleg omenjene osnovne vsebine baze podatkov o prebivalcih vsaj na ravni naselij statistično 

spremlja  še upokojenski (ne samo starostni)  in kakšen drug status prebivalcev. Pripravili smo primere. 

 
Predlog: MOP in MDDSZ naj v sodelovanju s SURS-om začneta ponovno razpravo o tej ideji. 
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E. Registrski popis 2015 – možnosti za oblikovanje osnov za ABSMP 

Po prvem statističnem registrskem popisu, ki je bil izveden leta 2011, je bil na podoben način 1. 1. 2015 
izveden novi popis, ki je podatkovno in metodološko dokaj povezan  s prejšnjim. Ali imata MDDSZEM in 
MOP v zvezi s socialno in bivalno politiko že oblikovane zahteve do te izredno pomembne akcije? Kako 
povezovati in uporabiti podatke, ki jih upravljajo v CRP z mikro podatki PIZ in ZZZV-ja v urejeni analitski 
(statistični) popisni bazi podatkov za vseživljenjsko spremljanje vseh zavarovanih prebivalcev in za 
dinamično modeliranje takih podatkov za razvojne socialne politike in podporo strukturnim 
spremembam? Gre za postopno  oblikovanje trajne baze mikro podatkov, v katere bi vključili tudi delovno 
neaktivno prebivalstvo ali upokojence ali pa kar vse stalne prebivalce Slovenije. 

 

F. Tehnične rešitve v oblaku 

Na posvetu z Informatiki v javni upravi so predstavniki Ministrstva za javno upravo napovedali radikalne 

prihranke in rešitve do konca leta 2015. Če smo prav razumeli, naj bi koncentrirali delo na vseh 

administrativnih bazah podatkov. Že zaradi tega je potreben tudi vsebinski razmislek. 

Predlog:  MJU naj predstavi poleg tehničnih še vsebinske predloge in posledice nove ureditve za takšne 

ideje. 

 

Tomaž Banovec, ZDUS, strokovni vodja projekta HELPS, član Nadzornega sveta NS PIZ, član Strokovnega 

sveta  ZDUS, član Slovenskega združenja za nepremičnine FIABCI 

            Ljubljana 

10. 11. 2014 in 23. 11. 2014 ter 14. 12. 2014 in 15. 9. 2015 
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Priloga 2: Predlog posebnega pristopa k reševanju stanovanjske problematike starejših, dopolnjeno v 

2015 

 

V vsakem primeru je treba, tudi zaradi hitrega staranja in prezgodnjega upokojevanja, razmisliti o tem, 

kako bodo v novih pogojih (demografski obrat) bivali seniorji in upokojeni ter med njimi tudi revni 

seniorji po upokojitvi. 

Iz gradiv za pripravo strategije varnega staranja, Tomaž Banovec (februar 2011), oddano MDDSZEM –  

postopek so ustavili, dopolnjeno v oktobru 2015. 

 

Izbor za gospodinjstva (starejša) in stanovanja (drugi osnutek) 

Izhodišča 

 

Domače ideje in zaveze v Evropski Agendi 2020 v zvezi z deinstitucionalizacijo oskrbe in nege za pomoči 

potrebne seniorje so preučene. Krepitev in vrnitev na »community-based care« ali skupnostno (sosedsko) 

lokalno oskrbo in nego, okrepljeno prostovoljstvo in potrebna vseživljenjska fleksibilnost16 posameznika 

in njegovega življenjskega okolja tudi v zvezi z bivanjem  so sedanja splošna razvojna nujnost.  Prav tako 

so nujnost ureditev bivanja ter  organizacija storitev, povezanih s starosti prilagojenimi bivališči in 

transportnimi potmi v sprejemljivih ekonomskih okvirih za novi čas. Seveda vse to predpostavlja tudi 

opolnomočenost glavnih akterjev – tako članov gospodinjstev kot pristojnih asociacij ali pa tistih, ki  

delajo prostovoljsko na tem področju. 

  

Gospodinjstvo in stanovanje ─ nova evropsko usklajena  definicija stopnje prenaseljenosti/stanovanja 

omogoča oceno velikosti osnovnega standarda stanovanj v lasti ali najemu seniorjev in njihovih 

gospodinjstev17 ter določa odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na 

število članov gospodinjstva. In seveda tistih, ki imajo glede na ta kriterij boljši standard. Ta kriterij 

posredno postaja mera za oskrbljenost gospodinjstev z bivalno infrastrukturo (SURS, spletna stran SILC 

2010). Stanje obdelave ogromne množice zbranih podatkov (popis nepremičnin 2011)  pri nas zaostaja za 

možnostmi in potrebami. Ocenjujemo, da  precej starejših gospodinjstev – lastnikov stanovanj po odhodu 

otrok živi v prevelikih in tudi nefunkcionalnih in »starih« stanovanjih. Če v njih živijo kot najemniki, pa je 

zaradi najemnin njihov položaj zelo slab. Prav primernih najemnih namenskih in neprofitnih stanovanj 

                                                           
16 

Fleksibilnost delavcev in nasploh vseh ljudi, tudi seniorjev,  pomeni: prostorska in teritorialna mobilnost, širok 
izobrazbeni spekter, sposobnost stopati v projekte in jih sooblikovati in tudi pripravljenost na nižje plače za več dela. 
Dodamo lahko še lastnost in sposobnost vedno novega sprotnega ocenjevanja in ovrednotenja lastnega in skupnega 
dela in sposobnost  reagiranja na dogodke, ki posameznika čakajo v sicer negotovi prihodnosti. 
Fleksibilnost tudi pomeni, da bodo podjetniki potrebovali in zaposlovali ljudi, ki so pripravljeni delati tudi časovno 
fleksibilno, ne samo sedem do osem ur dnevno v dogovorjenem času. Prezaposlitveni pogoji in deljeni ter delni 
delovni čas so usoda te fleksibilnosti. Tako naj bi zapolseni in bodoči delavci postali fleksibilni in kreativni sodelavci 
podjetnikov ali delodajalcev.  Po več virih (VDIN, The Economist ipd.) pridelal Banovec v letu 2000 ter  prej  in 
večkrat uporabil. Iz tega so izpeljali Flexiurity, kar pomeni varno prožnost, seveda obojestranko. 
 
17 

Stopnja prenaseljenosti stanovanja je odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na 
število članov gospodinjstva. Pogoj, da je stanovanje prenaseljeno, je, da nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo in 
hkrati še ene sobe za vsak par, ene sobe za vsako polnoletno samsko osebo, ene sobe za dva otroka istega spola, 
stara od 12 do 17 let, ene sobe za vsakega otroka različnega spola, starega od 12 do 17 let, in ene sobe za 2 otroka, 
mlajša od 12 let, pri čemer se kuhinja ne šteje za sobo.  
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tudi za seniorje primanjkuje. Tega ne rešuje niti osnutek NSP-ja za čas od 2016–2025. V tabelarnem delu 

smo na ta problem opozorili bolj podrobno. 

 

Slovenci v generaciji 60+ so v pretežni meri upokojeni in največkrat ostajajo doma v stanovanjih. ki smo 

jih omenili. Njihova težava so pogosto prevelike enostanovanjske hiše in transportne razdalje med 

oskrbnimi točkami, ki so za njih pogoj za storitve. Seveda to velja ob zavedanju, da si ob upokojitvi  

soočen z okrog 40 % manjšimi tekočimi prihodki. V  drugih državah je odločanje v takšnem primeru bolj 

široko, na kar smo opozorili že na več posvetovanjih. Na menjavo bivališč ob prehodu v pokoj so najbolj 

pripravljeni Švicarji in Američani (ZDA).  Seveda je pri takih lastniških menjavah preveliko nefunkcionalno 

in drago stanovanje (obratovalni stroški) v malo in bolj primerno ter po možnosti blizu pridobljena 

denarna razlika v bistvu prihodek iz posebnega »pokojninskega« (betonskega) stebrička. 

 

Naša seniorska generacija 65+ preživi doma že 21 ur in več (Uporaba časa SURS v letu 2002), torej morajo 

biti tudi osrednje pozornosti usmerjene k bivalnim enotam – stanovanjem, ki so in bodo v središču 

»sosedskih«, tudi na novo organiziranih skupnostnih javnih in zasebnih storitev pomoči in oskrbe. V 2009 

so v posebni delovni skupini, ki jo je podpiral evropski socialni komisar A. Špindla, pripravili stališča18 o 

prehodu iz preveč poudarjenih institucionalnih oblik skrbi za starejše (domovi in javne institucije) na 

cenejše in bolj socialne oblike organizacije skrbi za skrbi potrebne seniorje. Community-based care  

opisujejo kot uporaben pojem za vzgojo in skrb otrok, sirot in ljudi, ki pa jih ne pošiljajo v kolektivne 

domove ali rejništvo, pač pa zanje skrbijo na skupnostni način v manjši sosedski ali gospodinjski skupnosti 

v glavnem z neformalnimi oblikami (prostovoljstvo). Tudi najnovejša »Evropska Listina«, ki so jo pripravili 

v imenu seniorjev, opozarja na ta problem. Povzetek idej je bil predstavljen na posvetovanju o »Izzivih 

dolgožive družbe«19. 

Pojem in definicija gospodinjstvo se uporablja še za razne druge namene s svojo definicijo in numerično 

vrednostjo. Po podatkih popisa 2002 je bilo v Sloveniji 684.849 gospodinjstev (popis 1991: 632.279 

gospodinjstev – uporabljena metodologija popisa 2002). V letu 2011 pa je ta številka zrasla na 813.531. V 

Slovenji hitro narašča število formalnih in tudi manj »formalnih« gospodinjstev, hitro pa se zmanjšuje tudi 

število članov v gospodinjstvih. Menja se tudi evropska definicija gospodinjstva, popisna opredelitev iz 

leta 2002 je bila  z registrskim popisom  2011 spremenjena. Podatki iz popisa 2015 prihajajo postopoma, 

torej bomo imeli primerljive podatke (ista metoda) za 2011 in 2015. 

 

Napovedi, ki bi bile uradne in bi veljale do leta 2025 ali bi bile uporabljene v napovedani Beli knjigi o 

upokojevanju, bodo v okviru projekta napovedali drugi (glej gradivo o Japonski Nemčiji in Italiji). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 

Bilo je več poskusov, med drugim tudi pristop v ZDA, ki je opisan na spletnih straneh njihovega združenja in temelji 
na popisih iz 2002 ob zelo natančni definiciji gospodinjstva. 

 
19 

Posvetovanje: »Izzivi dolgožive družbe – 2010–2020, Ljubljana, 13. december 2010 « Kje smo' Kaj želimo? Tomaž 
Banovec, vodja projekta AOBIS, Stanje na področju bivalnih oblik starejših v Sloveniji – Predavanje (prosojnice) v 
.pptx formatu je na istem portalu- Modro Jabolko KAD. 
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Tabela, ki čaka nove podatke registrskega popisa 2015 

 
Prebivalstvo moški 
ženske razmerje 
gospodinjstva  SURS. 
oktober 2015 izbor tob 

 

  1857 1948 1981 1991 2002 2011 2015 

Prebivalci - SKUPAJ 1101854 1439800 1891864 1913355 1964036 2050189  

Moški 535945 675353 918766 923643 958576 1014563  

Ženske 565909 764447 973098 989712 1005460 1035626  

Število ž na 1000 
moških. 1056 1132 1059 1072 1049 1021 

 

Zasebna gospodinjstva - 380950 594571 632278 684847 813531  

 

Del tega je pogojen z novimi navadami (s poznimi porokami ali sploh brez njih), nekaj pa s posledicami 

administrativnih ureditev, ki generirajo in bodo še bolj pospeševala formalna »de iure« preseljevanja 

članov družin v navidezna enočlanska gospodinjstva20. Poleg tega prepogosto tudi v stroki zamenjujejo 

pojem družina s pojmom gospodinjstvo. V prihodnje bo treba večjo skrb posvetiti razlagam in definicijam 

posebej zaradi tega, ker se na veliko področjih socialne pravice in izračuni sklicujejo na število članov v 

gospodinjstvu. 

Značilno za naše, tudi za starejše ljudi (seniorji) je, da težko menjajo navade in se še težje pravočasno 

odločajo za potrebne, življenjsko pomembne stvari (izguba opolnomočenja). 

 

Prilagajanje času po upokojitvi in fleksibilnost 

 

Pričakujemo, da bo tudi po reformah v pokoju treba živeti z okrog 60 % prejšnjih dohodkov 

(nadomestitvena stopnja po OECD) ob podedovanih ali prigospodarjenih nepremičnih premoženjih z 

nekaterimi drugimi zavarovalnimi stebri in stebrički in z dovolj prostega časa ter drugih izzivov. Temu je 

možno, če ne že kar nujno, pravočasno prilagoditi svoje življenjske, potrošniške in bivalne navade. S 

pripravami na ta čas bi se morali ukvarjati že blizu doseženega 50-ega leta ali ob odhodu otrok v 

samostojno življenje. Posameznik naj bo sposoben v tem času pripraviti svoj načrt življenja vključno s 

prilagojenem bivanjem v tretjem in še posebej  četrtem (80+) življenjskem obdobju. 

Posebno vprašanje je priprava bivalnih enot stanovanjskih nepremičnin ali stanovanj, če ostajamo v njih 

za bivanje v drugačnih pogojih – bolje odprava arhitektonskih  ovir v stanovanju in bližnji okolici. Ta je po 

nizozemskih in podobnih ureditvah določena z razdaljo do 200 m do najvažnejših oskrbnih centrov. 

Države, kot sta  Velika Britanija in Francija, imajo za ta namen posebne materialno in organizacijsko dobro 

pripravljene nacionalne programe, prostorske ureditve. 

 

Predlagali smo finančno rešitev, in sicer podobno, kot so to storili v Nemčiji leta 2014. 

 

                                                           
20 

Taka je bila določba v zakonu o davku na nepremičnine, ki ga je razveljavilo Ustavno sodišče 2014., da bo vikend 
davčno kot nepremičnina obremenjen z 0.3 % davka letno na ocenjeno vrednost, stanovanje, v katerem bivamo, pa 
z 0.1 %. Najcenejša je tako formalna preselitev enega člana v novo formalno enočlansko gospodinjstvo v vikend in 
plačati samo 0,1% davka. In sledila je selitev preko zemljiške knjige, 
 

 



 

32 
 

Ukrepi: 

 Vlada 

bo v sodelovanju z MOP, Stanovanjskim skladom RS, Nepremičninskim skladom Pokojninskega 

zavarovanja in drugih nosilcev stanovanjskih politik pospešila pripravo »Novega nacionalnega 

stanovanjskega programa do 2025«. Seveda je za to nujno vzpostaviti potrebno strokovno 

podlago (Evidence-based Housing21). Ni normalno, da Osnutek NSP-ja do 2025, verzija 2015 junij, 

šele napoveduje izdelavo analize. 

 

Če zgoraj navedeno ne bo možno, bo vlada RS pripravila poseben program z istimi sodelujočimi. 

 Gre za 

»Nacionalni program stanovanjske oskrbe starejših v dolgoživi družbi 2011–2017« s poudarkom 

na starejših gospodinjstvih22 ter samostojno organizacijsko in finančno osnovo. Raziskovanja 

kažejo, da gre v manjši meri za novogradnje za potrebe starejših, v večji meri pa za odpravljanja 

arhitektonskih ovir in za organizacijo prijaznega oskrbnega okolja, temelječega tudi na 

pomembnem delu samoorganizacije seniorjev za oblikovanje svojih stanovanjskih storitvenih 

skupnosti. To smo utemeljili na posvetu v Državnem svetu. Glej pismo ZDUS-a MDDSZEM in MOP-

u.   

OPOMBA: Seveda se to ni zgodilo, tudi predlog Resolucije o Nacionalnem stanovanjskem programu 

do 2025 v glavnem ni povzel takšnih predlogov. 

 

Za uresničevanje naloge je treba v ustreznem strateškem dokumentu določiti reševanje bivalnih 

problemov seniorjev vključno z institucionalnimi ter  alternativnimi in neformalnimi oblikami bivalne 

infrastrukture (community-based care ali skupnostna  pomoč), stanovanjski program je treba analizirati v 

celoti in s primerno strokovno osnovo. (Evidence Based Housing)23 

 

Podrobna opredelitev neformalne ali neinstitucionalne oskrbe 

Neformalna oskrba (neinstitucionalna oskrba): Kdo dobi pomoč od koga? Po Frédérique Hoffmann and 

Ricardo Rodrigues, European centre, April 2010.  Vir: Care of Informal Carers (prevod in priredba Tomaž  

Banovec). 

                                                           
21 

EVIDENCE BASED HOUSING (EBH) je na statistično in znanstveno izkazanih  dejstvih osnovano odločanje na 
stanovanjskem področju (oskrbe ali gospodarjenja s stanovanji, gradnji in podobno). Odločitve so podprte z dejstvi, 
dokazi, podatki, statistikami in najnovejšimi znanji. Pri veliko sodelujočih na tem področju (skladi, ministrstva, 
posredniki, kupci in prodajalci, lastniki, najemniki ter najemodajalci, banke in drugi) je potrebno, da so za odločanja 
na voljo najnovejša ter  strokovno in podatkovno utemeljena in dobro izkazana stanja kot tudi skupne analize z 
ustreznimi metodološkimi pojasnili. Na potrebo po tem sredstvu sem opozoril na nepremičninskih posvetovanjih 
večkrat, med drugim sem predlagal, da se iz javnih sredstev zgradi tri stanovanja manj, denar pa se porabi za 
analitično ekipo. 
 

 
22 

Stimulirali bomo nastajanje novih oblik skupnega življenja starejših ljudi, kot so npr. stanovanjske skupnosti in oblike 
sosedske pomoči. Sprejeli bomo usmerjane, načrtovane in tudi finančno dolgoročno vzdržne politike podpore, 
pomoči, oskrbe in nege, politike, ki povezujejo zdravstvo, urbanistično-stanovanjsko politiko in socialne ter športne 
storitve. 

 
23 

Evidence Based Housing je splošni izraz za analize in predloge, ki temeljijo na dokazih. 
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1. Naša definicija neformalne (neinstitucionalne) oskrbe, ki zadeva starejše osebe (65 in več), ki 

potrebujejo permanentno (več kot 6 mesecev) asistenco za dnevne življenjske aktivnosti (Activities of 

Daily Living-ADL) ali instrumentalizirane dnevne življenjske aktivnosti (IADL) s pomočjo neformalnih 

oskrbovalcev. Ti so lahko partnerji/ zakonci, otroci ali drugi sorodniki, sosedi ali prijatelji, tudi z osebami, 

ki prehodno niso bile v kakršni koli socialni zvezi z oskrbovancem (prostovoljci). 

2. Vsebina pomoči so kuhanje, pranje, čiščenje in organizacija življenja in tudi nekatere oblike zdravljenja. 

(Glej SNA aktivnosti v gospodinjstvih). 

Komentar (T. Banovec): Čistih ali dobro ločenih oblik formalno na neformalno ali institucionalno ter 

neinstitucionalno je malo, le 5 % populacije 65+ v domovih za starejše in precej manj oskrbovancev na 

njihovih domovih – 1,6 %. Naša razmerja so neustrezna ali porušena. Avstrija in ZRN imajo na enega 

oskrbovanca v domu še tri v domačem okolju (torej 5 % kolektivni domovi in 15 % oskrba na domu). 

Neformalne oblike pomoči (sorodniki, prostovoljci) pa se izvajajo tudi v poudarjeno institucionalnih 

načinih izvajanja oskrbe (Domovi za starejše). Kjer »neformalni« (točka 1) oskrbovalci vseeno z manjšimi 

napori  opravljajo tudi del pomoči (obiski, druženje, izleti, branje ipd).  Vse kaže, da bodo institucionalne 

oblike – posebej domovi za starejše (v prihodnje namenjene predvsem starejšim in bolnim upokojencem 

in paliativni oskrbi). 

 

Podatki iz Evropskih statistik kažejo na to24, da pri nas živi 18,5 % seniorjev, starejših od 85 let, v 

kolektivnih in institucionalnih domovih. V takih ustanovah tudi umre okrog 3 000  oskrbovancev letno. 

Kaj bodo omogočile in spremenile nove usmeritve. 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva marec 2013 

 

»Sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih 

oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža 

uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva. K skupnostnim oblikam socialnega varstva štejemo 

tiste oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom z različnimi težavami, da relativno samostojno 

živijo v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji, družinski pomočnik) ali da so nastanjeni in oskrbovani v različnih skupnostnih oblikah (nastanitev v 

rejniški družini, bivalne skupine, ipd.). K institucionalnim oblikam socialnega varstva štejemo tiste, ki 

vključujejo namestitev in oskrbo v institucijah. Trenutno znaša razmerje med uporabniki skupnostnih oblik 

in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva približno 1 : 2, kar pomeni, da na enega uporabnika 

skupnostnih oblik socialnega varstva prideta dva uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Do 

leta 2020 želimo bistveno okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva in povečati število njihovih 

uporabnikov, na drugi strani pa povečevati kapacitete institucionalnega varstva le toliko, da bodo 

                                                           
24 

Bivanje starejši (85+) Tretjina ljudi, starejši od  85 let, v Luksemburgu ne živi v zasebnem gospodinjstvu ali doma. 
Kar 32,9 % vseh tistih, ki ne živijo v zasebnih gospodinjstvih, je imel Luksemburg ali najvišji delež med državami 
članicami EU v letu 2011. , sledij0 pa Malta (29,7 %), Irska (22,6  %), Nizozemska (22,4 %), Belgija (21,0 %), Francija 
(20,8 %) in Slovenija 18,5 %). Nasprotno pa več kot 95 % starejših (85+) živi v zasebnih gospodinjstvih.  Romunija 
(1,3 %), Bolgarija (1,7 %), Poljska (2,6 %), Litva (3,0 %), Latvija (4,0 %) in Grčija (4,2 %). 
V Census Hub (Eurostat) je ta vrsta podatkov na voljo tudi na podrobni regionalni ravni (statistične regije NUTS raven 
3). 
Vir: (Eurostat popis 2011) obdelave T. Banovec, Komentar: Kolektivni domovi postajajo pri nas tudi paliativne 
ustanove, glej poročila Zveze socialnih zavodov. Nova Resolucija o socialni varnosti uvaja pojem skupnostne oblike, 
ki naj bi deloma in postopoma večinsko nadomestile institucionalne oblike (domovi in formalna oskrba na domu) , 
vendar misel ni dokončno izdelana in projekta še ni. 
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ustrezale povečanju ciljnih populacij (npr. povečanje deleža starejše populacije), ki zares potrebujejo 

institucionalno varstvo, in jih dodatno ne širiti. 

 

Na področju dolgotrajne oskrbe bo v prihodnjih letih nujna sprememba sistema financiranja (strukture 

financiranja), za kar predpostavljamo, da bo spodbudilo povpraševanje po različnih oblikah pomoči na 

domu in prispevalo k doseganju zastavljenega cilja na področju skupnostnih oblik socialnega varstva do 

leta 2020. Ciljno razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki 

institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2020 je približno 1 : 1, kar pomeni, da bi (bo) na enega 

uporabnika skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih oblik socialnega varstva.« 

 

Sledi težka naloga, ki je verjetno bolj cilj kot realnost. Podatkov in tudi ustreznih  natančnih definicij, ki bi 

omogočale merjenja skupnostnih oblik, še ne poznamo. Vendar velja razmerje 1 : 1, v skupnostne oblike 

pa naj bi do leta 2030 vključili okrog 25.000 starejših seniorjev. V splošnem bi Madridska deklaracija iz 

2002 na ta način postopoma izpolnjevala svoj namen25. Veliko raznih novih gradiv in zavez dopolnjuje 

ocenjeno deklaracijo, glede na njeno splošnost in istočasno razumljivo pomanjkanje konkretnih, tudi 

numerično izraženih ciljev, pa bo veliko dobrih namer ostalo bolj na ravni dobrih namer. 

 

Končna opomba k temu dokumentu 

Za podporo glavnemu besedilu o AHA.SI 

Bivalna in transportna infrastruktura 

 

Priloga 3:  Japonska, Nemčija, Italija – načini reševanja demografske krize 
 
BIvtrans_Japonska_Nemčija_Dem.Prehod_okt_2015 

 

Demografski prehod, rojstva, pričakovana dolžina trajanja življenja in padec ali prirast prebivalstva. 

Priseljenci, ekonomski imigranti in strah pred njimi. 

Število prebivalstva narašča. To naj bi trajalo, dokler ne bo okrog leta 2060 doseglo okrog 10 mlrd 

prebivalstva, potem se bo rast umirila. Bistveno pa bo obvladovanje razmerja stari in mladi (starostna 

odvisnost prebivalstva). Zanimivo, kako največje in ekonomsko pomembne države ravnajo pri tem. Vsi se 

zavedajo tega dejstva in tudi posledic, zmanjkalo bo mladih delavcev, tako za klasično produkcijo stvari in 

storitev, še bolj pa za storitve, povezane s starostjo in pričakovanimi epidemijami nenalezljivih bolezni, 

povezanih s staranjem. Rešitev je v zdravem in aktivnem staranju, hkrati pa v bistveno podaljšani dobi 

zaposlovanja v formalni ekonomiji. Dnevnik je v  Objektivu pod naslovom »Vzponi in padci«26 opisal zlasti 

težave Rusije, Japonske, Francije in Nemčije. Vse imajo enako ali podobno neugodno demografsko 

                                                           
25 

»Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing« (PDPAA) 8-12 april 2002 Madrid, 58 strani 
36 strani pdf.http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf Issue 1: Housing and the living 
environment 95. Housing and the surrounding environment are particularly important for older persons, inclusive of 
factors such as: accessibility and safety; the financial burden of maintaining a home; and the important emotional 
and psychological security of a home. It is recognized that good housing can promote good health and well-being. It 
is also important that older persons are provided, where possible, with an adequate choice of where they live, a 
factor that needs to be built into policies and programmes. 

 
26 

Andrej Vrstovšek, Aljaž Vese, „Vzponi in Padci“ Dnevnik. Objektiv 3.10.2015 (www.dnevnik.si/objektiv) Odlični 
gradivi in pojasnila za 8 izbranih držav. 

 

http://www.dnevnik.si/objektiv
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napoved. Najbolj neugoden je napovedani položaj Japonske,  podoben je položaj Nemčije,  kot sosedo bi 

lahko zanimal tudi Italijo.  Predlagano je bilo, da bi zaradi naših težav z rojstvi analizirali vsaj ti dve državi. 

Predpostavljamo,  da bodo  zdravstvene ureditve podobne, tako kot z njimi povezani stroški. 

 

Nemčija in Japonska 

Zanimivo je, kako ravnata ti dve visoko razviti industrijski državi, ki doživljata in preživljata demografski 

prehod ali krizo. Njihove težave so podobne, povezane so s premajhnim številom rojstev, skoraj  polno 

zaposlenostjo ter z razvojem standarda majhnih družin in blaginje. Zaradi dobre skrbi za zdravje in dobro 

izobrazbo so se te generacije soočile s hitro rastočo pričakovano dolžino trajanja življenja. Japonska ima 

najvišjo stopnjo staranja, sledita ji Nemčija in Italija. Za naš prikaz bomo razmišljali o tem, ali so te države 

prišle do enakih ugotovitev in ali so svoje probleme tudi reševale. Morda bo kaj poučnega tudi za 

Slovenijo. 

 

Premalo rojstev in vedno več starejših ljudi povečuje starostno odvisnost v obeh omenjenih državah. Tudi 

Slovenije pri tem ni izjema. Posebej demografske projekcije do 2060  napovedujejo skoraj katastrofalne 

demografske in socialne razmere, tudi zaradi tega, ker države že dolgo niso tako samostojne, da bi se 

izognile globalizacijskim vplivom in posledicam. Na svetu je okrog 55 mio beguncev pri okrog 7,3 

milijardah prebivalcev ali 0,75 %. Ali so ti ljudje lahko priložnost? Ne vedno. Na eni strani doživljamo 

pomanjkanje prebivalstva , posebej mladega, na drugi strani pa gojimo strah pred tujci. 

Države, ki se jim je zgodil tako radikalen demografski prehod, se v splošnem odločajo takole: danes in v 

prihodnje potrebujejo veliko mladih, zdravih in izobraženih ter dela voljnih delavcev, ki bi skrbeli za 

vzdržno ohranitev in rast ekonomske moči, istočasno pa bi skrbeli tudi za socialno državo ter fizično 

sodelovali pri oskrbi in negi starejših prebivalcev. Večina se sicer tega zaveda, malo pa jih ukrepa. Precej je 

študij in napovedi ter opozoril, vsega ne bomo  navajali. V parlamentarnih demokracijah je problem še 

večji, saj se razdrobljena in včasih stanovsko razdeljena politična večina težko sporazume o pravočasnih in 

pravilnih ukrepih27. Tudi naša slovenska ukrepanja so pogosto obremenjena s takšnimi težavami. Čakamo 

na strukturne spremembe, že nekaj časa namreč nimamo ustreznih strategij in čakamo na ukrepe. Torej je 

treba zbrati vsaj ideje, pogledati dobre in slabe prakse ter sprožiti iniciative od spodaj in na neki način 

prebiti stanovske interese. 

Japonska bo imela do leta 2090 petino prebivalstva manj kot danes (126,8 mio) in povprečen Japonec 

bo star 53 let. Idejo, da bi demografski problem reševali z migranti (in azilanti), so zavrgli. Namesto da bi 

sprejeli begunce ali migrante iz bližnjih držav, so se zaprli. V 10 letih so sprejeli okrog 800 azilantov ali 18 

na leto. Tudi študenti, ki se šolajo na njihovih univerzah, se večinoma vrnejo domov. Probleme rešujejo z 

avtomatizacijo in robotizacijo vsega, tudi starejših gospodinjstev, ki tako kot druge živijo vedno daljši čas. 

Seveda vse to spremlja še cela paleta domačih rešitev ena od teh je koncentracija storitvenih centrov 

povezanih z nego in oskrbo in tudi preseljevanja seniorjev v bližino takih oskrbnih središč. To je seveda 

povezano z idejo kratkih poti glede na v mikrolokacijo kot v mezzokacijo ali glede na bližnje okolje. 

Najnovejše, kar je še ostalo, je bistveno povečati zaposlovanje starejših in jih ohraniti v delovni kondiciji. 
                                                           
27 

 Stephan Sigrist, vodja švicarskega možganskega trusta W.I.R.E. Intervju vodil Tomaž Modic, Dnevnik, 6.10.2015, 
stran 6. Podnaslov: Pri skrbi za ostarele roboti ne bodo dobrodošli. Citat: V demokratični liberalni družbi je sistemske 
spremembe  izredno težko doseči, če ne nemogoče. Nerealno bi bilo reči, da bomo  iznašli neki nov revolucionarni 
model, ki ga bo vpeljal nek vrhovni vodja. To se ne bo zgodilo spremembe morajo priti od spodaj navzgor. Edina pot 
so inovacije – nove ideje, ki omogočajo boljše reševanje problemov. Seveda bodo obstajale ovire, ki preprečujejo 
razvoj. Poglejmo področje energije, naftna industrija preprečuje prihod električnih avtomobilov na trg. 
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Nemčija (82,6 mio prebivalcev) ima podobne težave. Število prebivalcev bi padlo, a ga rešuje drugače. 
Sedaj že vedo, da jim v projekciji že v letu 2015 primanjkuje okrog 5 mio prebivalcev.  Ustavno določilo, da 
država nudi zavetje preganjanim in tujim ter migrantom,  so povezali s pomanjkanjem nemških delavcev 
in vse je pokrito z ustreznimi ukrepi. »Die zweite Wende« Drugi obrat ima smer, vsebino in organizacijo. 
Ponovno razmišljajo o podaljšanem delovniku pred upokojevanjem in še vedno vzdržujejo svojo socialno 
državo. 
 
Italija pa je posebnost, čeprav je tretja na seznamu prizadetih zaradi sprememb. Kaže da se jih ne 
zavedajo. O tem so pisali v Financah »Se Italija spreminja v evropsko Japonsko?28 (30. 9. 2013, 00:01/  
Finance, 188/2013, Federico Fubini) 

 

Italija ima ta hip tretje najstarejše prebivalstvo na svetu, saj je kar 33 % prebivalcev starih najmanj 55 let, 

srednja starost v državi pa je 44,2 leta. Kot na Japonskem imajo tudi tu starejši prebivalci zajetne 

prihranke. V deželi Piemont so, na primer, tisti z najmanj 350 tisoč evri privarčevanega denarja v 

povprečju stari 66 let. 

 

Slovenija 

Tudi naši državi ni lahko. Najnovejši podatki kažejo na podobne razmere. Analiza rojstev pove veliko. 

 

Slovenija, 
1. januar 
2015 SURS 

Kazalniki 
rodnosti 
po starosti 
matere, 
Starost 
(leta) 

 

skupaj 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 

Povprečno 
število 
otrok na 
žensko 

1,51 0,33 1,34 1,77 1,86 1,93 2,04 

Niso rodile 
(%) 

24,9 76,6 26,6 11 6,9 6,6 7,2 

Komentar: Povprečje 
rojstev na žensko v 
času njene največje 
rodnosti, od 20 do 39 
leta, je samo 0,84 % 
značilno za 
demografski prehod, 
kot ga imajo Japonska, 
Italija in Nemčija. Samo  
slednja ga rešuje  

 

                                                           
28 

 30.09.2013/   Finance 188/2013 Federico Fubini 
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organizirano s 
priseljevanjem. 

 

Glej še posebno primerjavo Italija in Japonska. Poleg tega ni jasno, ali ne bo Nemčija ali katera druga 

država na delo povabila še člane EU, kar se že dogaja. 

Glej: 30. 9. 2013,  00:01   /   Finance 188/2013 Federico Fubini. 

 

Najosupljivejši vidik trenutnega razburkanega obdobja v Italiji je tisto, kar se ni zgodilo: državljani niso 

zahtevali reform na ulicah. 

Očitno bo treba ravnati koordinirano. Japonske izkušnje o koncentraciji storitev in oskrbovancev je treba 

kombinirati z vseživljenjsko fleksibilnostjo in zdravim življenjem ter poudarjeno vlogo neformalnih 

oskrbovalcev pa načelu senior pomaga seniorju ali intrageneracijskem sodelovanju. 
 
Naloga je, narediti ustrezno shemo za Slovenijo v variantah, dodati še aktivno prebivalstvo in novo 
klasifikacijo delovno aktivnega prebivalstva za aktivni delovni čas od 20 do 70 let. Japonska demografska 
shema je podobna drugim industrijsko razvitim državam, večina je, tako kot oni, otrpnila pred 
problemom. Japonska graf slika:, vir: The Economist, Junij 2014 (izbor Banovec) 

 

T. Banovec 10. oktober 2015 

 

Priloga 4: Uredba vlade RS 2007 

 

»Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«   

Celotno besedilo 44. Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007 
Uredba-sestavine-2007-statistike-UL-Umar 

 

Povzetek 

Ljubljana, 10. maj 2007 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela »Uredbo o dokumentih 

razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 

samoupravnih lokalnih skupnosti«. Uredba  predstavlja ključni podzakonski dokument Zakona o javnih 

financah. 

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti je podzakonski dokument zakona o javnih financah. Uredba, 

ki je veljala do sedaj, je urejala le postopke priprave proračuna, nova uredba pa je razširjena še s 

poglavjem, ki se nanaša na razvojno načrtovanje. 

 

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti   

 

Izbor citata:  9. člen (sestavine dokumentov razvojnega načrtovanja) 

 

(1) Obvezne sestavine izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja ter drugih vladnih gradiv, 

ki pomembno vplivajo na doseganje razvojnih ciljev, so: 

- izvedbeni cilji in prikaz njihove usklajenosti s strateškimi razvojnimi cilji, usmeritvami in prioritetami; 

- pričakovani razvojni učinki; 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200744
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- fizični in finančni kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja in merjenje doseganja ciljev in 

razvojnih učinkov; 

- finančni načrt s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja (nacionalnih in mednarodnih, javnih in 

zasebnih); 

- opredeljene potrebe po prostoru; 

- celovita presoja vplivov na okolje; 

- institucionalni okvir ter organizacija izvajanja, vrednotenja in nadzora; 

- prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva s socialnimi in regionalnimi partnerji ter s civilno 

družbo, obenem pa prikaz vključevanja strokovne javnosti v postopkih priprave in izvajanja. 

 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za izvedbene in druge dokumente razvojnega načrtovanja in druga 

vladna gradiva, ki pomembno vplivajo na doseganje razvojnih ciljev, vlada s sklepom določi druge 

obvezne sestavine. 

 

(3) Kot vir pri oblikovanju finančnih in fizičnih kazalnikov se uporabljajo uradni statistični podatki. Kot 

dopolnitev se lahko uporabljajo tudi drugi uradni viri, izjemoma pa tudi rezultati drugih metodološko 

ustreznih raziskav. 

 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

UMAR pripravi metodološka navodila za spremljanje uresničevanja dokumentov iz 22. člena te uredbe 

v roku šestih mesecev po uveljavitvi te uredbe (to ni narejeno in tudi ne bo). 

46. člen 

Pripravo Državnega razvojnega programa, ki je v pripravi ob uveljavitvi te uredbe, dokonča in predloži 

v sprejem vladi ter izvaja SVLR v skladu s postopki, določenimi v tej uredbi in ob predhodni pridobitvi 

soglasja SVR. 

47. člen 

Enotne evidence, določene v 23. členu te uredbe, se vzpostavijo v roku osemnajst mesecev po 

uveljavitvi te uredbe (ni opredeljeno, kdo bo zadolžen za izvajanje). 

 

Konec citata. 

 

V celoti uredba ni bila spoštovana niti v vladi, ki jo je sprejela, se pa tako ravnajo v drugih državah in 

posebej v EU. Če Umar ni naredil svojega dela in izpolnil pričakovanj, ne vemo, kaj so enotne evidence, pa 

vemo, kaj je uradna državna statistika, ki je med drugim svetovno javno dobro (koordinacija v OZN) in 

velja preko meja tudi za razumevanje in obvladovanje pojavov med državami. 
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Priloga 5: Ginijev koeficient – neenakost 

 

Ginijev koeficient kot merilo neenakosti po socialnih transferjih in pred njimi – vključeni in izključene  

pokojnine   
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Priloga 6: Ženske in rodnost ter družine 2015 

 

Ženske in rodnost ter družine (SURS okt. 2015) 
AHA.SI_Ženske po številu otrok_2015 

 

 

Tri od štirih prebivalk, starih 15 ali več let, so že matere in so v povprečju rodile 2 otroka 

Med 892.942 ženskami, starimi 15 ali več let, ni ali še ni rodila povprečno vsaka četrta. Pri 25 letih starosti 

je mama vsaka peta, pri 30 letih pa vsaka druga ženska. 

 

 

Ženske, 
stare 15 
ali več 
let, po 
številu 
živorojen
ih otrok, 
Slovenija
, 1. 
januar 
2015 

 

 Število otrok 

skupaj 0 1 2 3 4 5 6 

2011 894.475 231.348 179.550 344.409 99.552 25.795 8.368 3.108 1.322 

2015 892.942 222.518 180.689 353.584 99.788 24.403 7.455 2.605 1.073 

  

 

Kazalniki 
rodnosti 
po starosti 
matere, 
Slovenija, 
1. januar 
2015 SURS 

Starost 
(leta) 

 

skupaj 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 

Povprečno 
število 
otrok na 
žensko 

1,51 0,33 1,34 1,77 1,86 1,93 2,04 

Niso rodile 
(%) 

24,9 76,6 26,6 11 6,9 6,6 7,2 

Komentar: Povprečje 
rojstev na žensko v 
času njene največje 
rodnosti od 20. do 39. 
leta je samo 0,84 
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značilno za 
demografski prehod, 
kot ga imajo Japonska, 
Italija in Nemčija. Sam 
slednja ga rešuje  
organizirano s 
priseljevanjem. 

 

 

S starostjo žensk narašča povprečno število otrok, ki jih je posamezna ženska rodila. Več kot dva otroka so 

rodile ženske, ki so danes stare 70 ali več let, medtem ko mlajše generacije ne dosegajo vrednosti, 

potrebne za enostavno reprodukcijo prebivalstva. 

 

Delež žensk, starih 40–49 let, ki niso rodile, se povečuje 

Med vsemi ženskami, starimi 15 ali več let, ni ali še ni rodila vsaka četrta (222.518 oz. 24,9 %). Število 

žensk, ki niso rodile, se je od leta 2011 zmanjšalo za 8.830, kar je za eno odstotno točko manj kot pred 

štirimi leti. V rodno dobo so vstopile številčno manjše generacije žensk, kot so bile v letu 2011, povprečna 

starost ob rojstvu prvega otroka se je v omenjenem obdobju povečala za 0,4 leta, umirajo pa starejše 

generacije žensk, za katere je bilo značilno, da številne med njimi niso rodile. Veliko jih je namreč ostalo 

neporočenih, pa tudi porod je bil v njihovi rodni dobi tako za otroka kot mater bolj tvegan dogodek, kot je 

danes. Med ženskami, zdaj starimi 80 ali več let, je  takih, ki niso rodile, 11 %, v 2011 pa jih je bilo 13 %. 

Delež žensk, ki niso rodile, je najnižji v starostni skupini 60–69 let (6,6 %). 

 

Priloga 7 : Prebivalci, stanovanja, najemništvo Unija, Slovenija, bremena 

Unija, Distribucija prebivalcev, Lastniki, najemniki, tržno najemništvo in nepridobitno ali neplačano 

najemništvo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar: 

Pomembno dejstvo je, da so države, ki so izšle iz socialističnih ureditev, razdelile stanovanjska premoženja 
skoraj brez bremen dosedanjim stanovalcem oziroma najemnikom. Razviti del EU pa skoraj ječi pod težo 
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hipotek in posojil (modri del stolpca). Pot v napovedano povečano najemnost, značilno za razvite, pa bo 
dolga. Odločanje o tem, ali bom investiral v svoje stanovanje ali je bolje investirati v podjetje ali banko, je 
povezano z znanjem in s potrebno izkušnjo. Spremembe so potrebne tudi v miselnosti lastnikov stanovanj 
ob dejstvu, da jih večina stanovanje brez velikih bremen že ima.  Verjetno si ne  želimo najemniškega 
stanja, kot je to značilno za nordijske države, Švico in še katero. Stanovanje je tako postalo premoženje, ki 
je v primeru slabega zdravja ali revščine pomemben socialni stebriček in hkrati orodje boja proti revščini. 

 

Zanimivo je videti, kako prebivalci v lastniških stanovanjih skoraj brez bremen (krediti, hipoteke) razumejo 
svoje premoženje in blagostanje. 

 

Poleg tega je empirično dokazano, da z naraščanjem starosti prebivalstva cene stanovanjskih nepremičnin 
načelno stalno padajo. Torej imamo opraviti z nepremičninskim balonom, ki rahlo upada. 

Poleg stanovanja ima slovensko (tudi starejše) prebivalstvo relativno velike denarne prihranke. 
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Priloga 8: Stanovanjske in bivalne razmere – Slovenija SILC 2012 

 

Stanovanjske in bivalne razmere v Sloveniji, anketa SILC 2012 
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Priloga 9: Starostna odvisnost Slovenija – sosedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 10: Prenaseljenost in sobnost, EU, moški, ženske, starost 

 

Banovec izdelal za AHA.SI in druge naloge (izbrani grafi in tabele o prenaseljenosti in bremenu izdatkov 

in stroškov) 

 

Tabela 1: EU Slovenija, stanovanja, stroškovno breme 

 

Short Description: This indicator is defined as the percentage of the population living in a household 

where the total housing costs (net of housing allowances) represent more than 40 % of the total 

disposable household income (net of housing allowances) presented by sex.   

                        

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

Evropa 27 10.7  10.7 9.9 9.6 9.2 10.1  10.8 Enočlansko gospod. 

AHA.SI izbor primerljivih držav s podobnimi stanji na področju 

Upravljanja dolgožive družbe s posebnim ozirom na zdravo staranje je Slovenija, 

Hrvaška, Italija, Avstrija    

dodali smo Nemčijo in Finsko, Švica za to tabelo nima podatka, Dodal sem še Grčijo 

in Španijo. 

 
Starostne odvisnosti je razmerje med številom otrok (0 do 14 let) in starejših (65 let 
ali več) ter številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 
let, v odstotkih Koeficient starostne odvisnosti pa pove, koliko otrok in starejših 
prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih. Zadnji podatek za Slovenijo za 
46,7 %  
  

 

 

Slovenija ima podrobno členitev tega pojava , tudi 

teritorialno zelo razdelano, vprašanje pa je projekcije stanja 

do leta 2030.  Ta procent že danes lepo opozarja kam gredo 

tudi naši in drugi mladi delavci v države (Nemčija, Avstrija), 

kjer je ta delež že zelo velik. 
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Slovenija 4.5 2.7  4.6  4.3  3.3  4.1  4.3 moški v % 

Evropa 27 12.0  12.2  11.1  10.8  10.4  11.4  12.2 Enočlansko gospod. 

ženske v % 
Slovenija 4.8  3.2  5.5 4.6  4.5  4.6  5.1  

 

Komentar: Očitno je v teh primerjavah Slovenija dobra, stanarine in stanovanja so še poceni, seveda pa 

gre za asimetrijo, večina (90 %) tudi enočlanskih gospodinjstev stanuje v lastniških stanovanjih. 

Enočlanskih ženskih gospodinjstev po popisu leta 2011 je okrog 65.000, toliko starejših žensk živi v svojih 

stanovanjih, in to samih in s pretežno nizkimi pokojninami. 
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   Sobnost - dodatek za Evropo 27 in Slovenijo (total, do 18 let, med 10 in 65 in nad 65 

let) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sobnost je 

ugodna za ljudi 

65+,  

Nepremičninski 

balon se pozna 

posebej na  

kohorti 65+ 

Evropa 27  19.4  18.9 18.6  18.2  17.7  17.6  17.1  

Sl.- total 42.0  40.3  39.9  39.5  38.0  34.9  17.1 

Sl. do 18 let 50.4  48.1  48.5  48.4  47.0  44.3  23.4 

Sl. 18 - 65 43.6  42.0  41.2  41.1  39.7  36.6  17.8 

Sl.  nad 65 l 25.4 25.5  22.3  21.3  19.6  15.1  15.4  

Sobnost  spol moški in ženske 

Evropa 27 19.5 19.0 18.7  18.4  17.8  17.8 17.3   

Tu smo izenačeni 

z E27 in glede 

spola11 

  

  

Slovenija moški 41,4 40.0 39.3  39.2  37.9  35.2  17.3 

Evropa 27  19.3 18,7 18.5  18.1  17.5  17.3  16.9 

Slovenija 
ženske 

42.5  40.6  40.4  39.7  38.1  
34.7  16.8 

Sobnost  glede na ogroženost po revščini  

E 27   31.3 30.3 30.1  29.3  29.9  29.4  29.1   

Mediana 60%  

dogodka na člana 

v gospodinjstvu 

  

  

Si  pod 

Mediano  

50.7  47.1  48.9  47.2  44.4 
46.3  26.4  

E 27 17.1 16.6  16.3  16.1  15.3  15.2  14.6 

Si nad Mediano 40.7  39.4  38.7  38.4  37.2  33.3  15.6 

Sobnost glede na stroške – bivanja   

E 27 5.5  n.p 6.9  7.6  8.2  7.2  7.3 Last. hipoteka ali 
posojilo Si 37.6  30.9  37.3  32.9  31.9  27.3  12.4 

E-27 21.1   23.9 23.2 21.9 20.8  20.3 Lastniki brez 

posojil Si 37.9  37.7  36.1  35.9  34.5  30.3  14.1  

E37 18.5   25.1  24.6  23.9  19.9  18.8 Najemniki s tržno 

najemnino Si 79.0  77.9  78.6  80.6  81.6  75.9 51.3 

E27 23.4   32.7  31.9  31.1 26.3 25.4 Neprofitna ali 

brez najemnine. Si 52.3  46.5  46.7  47.1  46.2  45.5  20.4 
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Delež prebivalcev, ki živijo med lastnimi štirimi 

stenami v 2010  po VDI nachrichten 

DRŽAVA 

Romunija 

Slovaška 

Slovenija 

Madžarska 

Bolgarija 

Španija 

Poljska 

Češka 

Grčija 

Portugalska 

Finska 

Belgija 

Italija 

Švedska 

Velika Britanija 

Danska 

Nizozemska 

OECD povprečje 

Francija 

Avstrija 

Nemčija 

Švica 

Za HELPS in AOBIS sestavil T. Banovec 

 

Priloga 11: Lastnina, stanovanja Slovenija, druge države, najem ali lastnina 

 

Najem ali lastnina nepremičnine 

Globalno je potreba, če ne vrednota, živeti med štirimi lastnimi stenami statistično dokazana tudi v 

Sloveniji – popis 2011, drugi v svetu za leto 2010. Če delno menjamo vrednote in navadimo ljudi na 

»najemnost« in ne na »lastniškost« njihovih bivalnih enot, bo to trajalo zelo dolgo. Posest (dobil v najem 

ali v posest) je bolj svobodna oblika kot lastnina. Manj si teritorialno vezan in namesto nakupa hipoteke 

lahko investiraš v dejavnost ali v kapitalske naložbe. Švicarji očitno to znajo, še bolj Američani. 

V omenjenih zadnjih »bolj najemnih« razvitih evropskih državah tako vsaj delno  zmanjšujejo naporne in 

drage dnevne delovne migracije ter omogočajo urejeno socialno stanovanjsko politiko. 

Vir tudi: »Imobilienspiegel der VDI nachrichten- »Südeuropäer zieht in die eigenen vier Vände«- 21-

09.2012 
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Priloga 12: Indeksi cen življenjskih potrebščin: Slovenija – struktura. Stanovanja, prevoz, zdravje 

 

Indeksi so v tem obdobju padali  in v 2015 imamo že deflacijo. Tudi ob padajočih vrednostih indeksov so 

se stroški stanovanja, stanovanjske opreme in prevoza povečevali, ob tem pa se niso povečevali prihodki 

starejših in drugih gospodinjstev. Stanovanjske stroške je najbolj oblikoval nepremičninski balon (v času 

2008 do 2011). 

 

Izračun skupne rasti cen iz leta 2005 do 2014 kaže naslednje: 

 

SKUPAJ                      22.8 % 

04 Stanovanje                       37.4 % 

05 Stanovanjska oprema                 24.5 % 

06 Zdravje                                          10,6  % 

07 Prevoz           5,0 % 

 

Indeksi 
cen 
življenjski
h 
potrebšči
n in letne 
stopnje 
rasti po 
področjih 

 

Povprečn
e letne 
stopnje 
rasti cen v 
% 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SKUPAJ 2,5 3,6 5,7 0,9 1,8 1,8 2,6 1,8 

01 Hrana 
in 
brezalkoh
olne 
pijače 2,3 7,8 10,1 0,6 1 4,4 4,1 3,6 

02 
Alkoholne 
pijače in 
tobak 3,7 6,5 3,2 6,7 7,2 5,7 6,5 7 

03 Obleka 
in obutev -0,5 2,1 4,4 -0,6 -1,9 -1,5 -0,2 0,2 

04 
Stanovanj
e 5,3 2,6 9,7 -0,3 10,2 5,6 3,8 3,1 

05 
Stanovanj 4,1 4,5 5,8 4 1,4 2,7 0,1 -1,2 
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ska 
oprema 

06 Zdravje -1,7 1,1 2,9 4 2,1 1,6 0,4 -0,5 

07 Prevoz 1,3 0,3 1,9 -3 -0,3 1 3,3 0,3 

08 
Komunika
cije 0,3 0,3 0,6 -4,1 1,4 1,2 -2,4 -1,2 

09 
Rekreacija 
in kultura 2,1 3,6 4,4 3 0,4 -1,5 1,4 0,1 

10 
Izobraževa
nje 3,1 1,9 5,2 3,4 1,6 1,7 2,9 2,6 

11 Gostin. 
in nastav. 
storitve 4,5 7,3 9,6 4,4 -2,5 -6,8 4,5 6,5 

12 
Raznovrst
no blago 
in storitve 4,1 3,6 3,9 3,8 1,4 2,2 2,4 1,3 

       Blago 2 3,2 6 0 2,2 2,8 3,1 1,5 

       
Storitve 3,4 4,5 5 2,6 1 -0,4 1,6 2,3 

Vir: SURS, 
izračun in 
oblika ter 
komentar 
Banovec, 
sept. 
2015 

 

 

Komentar: Naraslo breme plačevanja, povezano s stanovanjem, v glavnem preseneča ob  dejstvu, da 90   

% gospodinjstev živi v lastniških stanovanjih in ne plačujejo najemnine, ter ob drugem dejstvu, da je 

večina takih stanovanj  prosta kreditov in hipotek (glej SILC housing). Če pogledamo upravnikov mesečni 

obračun, kaj vse plačujemo v zvezi s stanovanjem in njegovo oskrbo (voda, energenti, priključnine, 

omrežnine, varstvo okolja, obvezne sanacije in podobno), lahko razumemo, zakaj so tudi lastniki lastnih 

stanovanj  nejevoljni. 
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Priloga 13: Nakup ali najem stanovanj, mednarodno in doma 
 
Tomaž Banovec 
Najemanje ali nakupi stanovanj 
Po Economistu in drugih virih, september 2015 
 
Razmislek: Ali lahko za določanje vrednosti najema in nakupa neprofitnih ali stroškovnih stanarin 
uporabim podoben model razmišljanja? Načelno je ideja svetovna in tako priporočena ter 
standardizirana. Pri nas pa imamo dovolj podatkov, med vsemi pooblaščenimi dejavniki pa ni naročnika 
takšnega dela. 
 
Uvod 
 
V večini razvitih držav je socialno, ekonomsko, politično in drugače zanimivo najemno stanovanje in 
delež takšnih enot v celem stanovanjskem skladu. Najemnine so lahko tržne (profitne) in netržne 
(neprofitne). Je pa seveda še veliko vmesnih ali hibridnih različic in  pojmovanj.   
 
Zanimivo: količnik med ceno stanovanja, ki smo ga kupili in ga odplačujemo s hipoteko (price) ali na drug 
način, je v večini držav praviloma precej večji kot najemnina (rent) za podobno bivalno enoto. 

 
Iz grafa razberemo, da je samo v ZDA razmerje 
nekoliko bolj normalno, in še to se je uredilo 
po »razpočenju nepremičninskega balona« 
leta 2007. V drugih izkazanih državah pa se 
najemanje še vedno izplača, seveda če 
posamezniku najemniku to koristi – torej če je 
dovolj posloven in  ve, kaj bo s prihranjeno 
denarno razliko počel. 
 
Kako računamo indekse (p/r)29. Glej podrobno 
opombo pod črto. Graf kaže razmerje v času 
napihovanja nepremičninskega balona. Ta 
balon je »uplahnil« tudi pri nas. Zanimivo bi 
bilo narediti podoben graf za naše razmere in 
še posebej za ceno nakupa »neprofitnih« 
stanovanj ali tržne vrednosti stanovanj ter 
najemnine, ki so urejene s pogodbami. 
 
Ocene za Slovenijo so nekako podobne, a niso 
uradne. Izvedene so iz izjav, povedanih na 
posvetovanjih in v drugih sredinah. Z 
empiričnimi podatki razpolaga družba, ki daje 
stanovanja v najem (Dr. Pirkmajer). Praviloma 

                                                           
29 

Razmerje cene nakupa ali najema (p/r) omogoča primerjavo med lastnino in najemom neke nepremičnine v izbranih 
mestih (lokacijah). Razmerje upošteva povprečno ceno nakupa s povprečno letno najemnino za dvosobno 
stanovanje v centru mesta, ki se običajno prevzema s spletnih strani institucionalnih posrednikov za istovrstno 
nepremičnino. Razmerje se izračuna tako, da se povprečno ceno nakupa primerja z letno ceno najema (P/R). Trulia 
(firma) določa pragove za razmerja, kot sledi: 
Razmerje – Indeks R/P od 101 do 115 = mnogo boljši je nakup kot najemnina 
Razmerje – Indeks od 116 do 120 = bistveno boljše je vzeti v najem kot kupiti 
Razmerje – Indeks 121 ali več = veliko bolje je najeti kot kupiti 
http://www.investopedia.com/terms/p/price-to-rent-ratio.asp 
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pa to pri nas ni pridobitna ali celo ne more biti pridobitna dejavnost. Dokaz: če bi se to izplačalo, bi bilo 
več takšnih »najemodajalskih« podjetij. Celo država bi se rada obdobno znebila svojih stanovanj s poceni 
razprodajo, to pogosto zaradi optimizacije poslovanja naredijo v nekaterih stanovanjskih skladih (Maribor 
in drugje). Najemništvo je pri nas pretežno socialna ali nepridobitna dejavnost v izgubo institucionalnemu 
najemodajalcu. Kljub temu pa vedno, tudi s pomočjo medijev, govorimo o previsokih in oderuških 
najemninah, namesto da bi govorili o nizkih prejemkih in prevelikih pričakovanjih najemnikov30. 
 
Vsaj skupno oceno za naše slovensko razmerje med ceno nakupa in ceno najema (price to rent) bi 
potrebovali, preden se na splošno odločimo za povečano količino socialno, nepridobitno (neprofitno) ali 
subvencionirano najemanje stanovanj. In še to – potrebna je teritorializirana ocena vsaj na ravni 
statističnih regij in z izločenimi območji mest Ljubljana, Maribor, Koper ipd. Že jesen 2012 kaže, da bodo 
celo študentski domovi ne glede na subvencionirana bivanja deloma nezasedeni. Podobno bo kmalu z 
domovi za starejše in podobnimi kolektivnimi najemnimi oblikami. 
 
Med vsemi strategijami razvoja in konjunkturnimi podporami je stanovanjsko področje eno od 
najvažnejših in včasih strateško usodno (Japonska pred 30 leti, ZDA v 2007, sedaj pa najmanj  Španija , 
Irska in tudi Slovenija).  Ocena dela naše stroke je, da bo prav stanovanjsko področje reševalo probleme 
dolgoročne rasti BDP-ja. Žal gre tudi za nesporazum. Gradnja stanovanj za domače kupce vpliva  samo na 
domačo rast BDP-ja. Pri tem včasih več uvaža kot izvaža. Zakaj? Če gre vse investiranje, podprto s tujimi 
krediti (banke se zadolžijo v tujini in kreditirajo nakupe doma), pa gre za čisti uvoz (denarja). BDP se res 
ustvari doma na našem dvorišču, dohodek iz tega pa z obrestmi in profitom odide k posojilojemalcem 
preko istih domačih bank. Tako nam ob veliki rasti BDP-ja pade Nacionalni produkt (prihodek), dolgovi pa 
se povečajo. To se je zgodilo Španiji, Irski in drugim. Koliko so zaradi tega naše domače banke dolžne tujim 
bankam, pa tudi lahko ocenimo. Sicer pa to dobro vedo drugi – vsaj Banka Slovenije to verjetno  natančno 
ve.  Kredite bodo plačevali z novimi krediti, in to z visokimi obrestmi – zaradi slabega bonitetnega stanja v 
državi. 
 
V slovenski nepremičninski balon smo drveli predvsem brez znanja in manj brez pravih podatkov. Sedaj 
imamo uplahnjen balon, še vedno pa nimamo dobrih podatkov in urejenih definicij. Tudi znanja ali kakšne 
ideje o tem, kaj narediti, nimamo. Tudi stroke se, tako kot prej, ne znajdejo. Izrazi, kot so socialna in 
subvencionirana ali neprofitna najemna stanovanja, so dokaj slabo opredeljen pojem. Stanovanje je 
predvsem fizična enota in pravi namen dobi šele z zasedbo in uporabo. Imamo 175.000 (popis 2011) 
praznih stanovanj. 
Socialna najemna stanovanja, grajena v Ljubljani (Stan in dom) med obema vojnama, so zasedli 
uslužbenci tedanje MOL. Tudi ko se jim je standard povečal, so  v njih  kar ostali. Torej se srečamo še z 
enim problemom: spremljanje dohodkovnega in premoženjskega stanja stanovalcev, najemnikov in 
gospodinjstev, ki živijo v njem. Torej naj bo najemnina določena skladno z možnostjo njihovega plačila in 
dokazljivim socialnim položajem. 
 
Kjer se druga javna sredstva pretakajo v subvencije za izgradnjo in najemanje »namenskih« stanovanj, pa 
lahko včasih bolj škodijo kot koristijo. Stanovanje je treba fizično in tehnično ter ekonomsko in 
obračunsko ločiti od najemnikov. Subvencioniramo upravičene najemnike, ki ne zmorejo plačati 
najemnine (ekonomske ali neekonomske). Ne subvencionirajmo pa stanovanj, poceni zemljišč, darovanih 
stavbnih pravic, subvencioniranih gradenj in najemnin nasploh za vse, ki bivajo v njih. Če to že počnemo, 
pa izdelajmo čiste račune.   
Če gradimo lastniška stanovanja za trg s podarjeno uporabo stavbne pravice, pomislimo, kdo pri tem 
pridobi in kdo izgubi. Spomnimo se posledic takšne politike v prejšnji državi! Kaj je in kaj bo s prodanimi 

                                                           
30 

Najnovejši je primer v velenjskem naselju Gorice, kjer so septembra končali gradnjo neprofitnih stanovanj, ki so 
narejena popolnoma po standardih z obveznimi parkirnimi mesti in podobno opremo. Tehnični in drugi standardi 
veljajo za vsa stanovanja (Mediji, september 2015). 
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»oskrbovanimi stanovanji«? Stanovanja so dobila poceni stavbno pravico, stanovalci pa še koncesijo za 
zdravstveno oskrbo. Kako je s prodajo? Kdo ustvari profit? 
 
Ljubljana, 15. 5. in 9. 8. 2012 
Tomaž Banovec 
 

Priloga 14: Stroški, gospodinjstva, kvintili, stanovanja, prevoz 

 

Stanarine in izdatki gospodinjstev skupaj in po kvintilih. 

 

Izdatki gospodinjstev Slovenija 2007 2008 2010 2012 2012/2007 

04 
Stanovanje, 
voda,  plin 
elektrika in 
drugo gorivo 
povezano z 
bivanjem 

SKUPAJ 2154,11 2390,17 2548,00 2772,32 1.27 

1. kvintil 1499,56 1611,86 1762,44 2029,89 1.35 

2. kvintil 2022,96 2219,97 2270,46 2583,78 1,27 

3. kvintil 2252,48 2522,93 2704,26 2859,71 1.27 

4. kvintil 2402,13 2677,61 2856,99 2990,63 1.24 

5. kvintil 2593,59 2918,73 3145,50 3396,42 1.31 

Izbral T. Banovec, Vir  SURS. 

 

Komentar: Obstaja verjetnost, da bodo  gospodinjstva iz 1. in 2. kvintila največji kandidati za neprofitna 

ali socialna stanovanja. Pri stanovanjih je zadeva nekoliko specifična, saj je razmerje 80/20 samo 1,73 v 

2007 in 1,66 v 2012. Torej lahko sklepamo, da so se razlike med kvintili zmanjšale. Preračun za dobo 

2012–2007 pa opozori na neprijetno dejstvo, da so ob sicer veliki povprečni rasti stroškov  (1,27) najbolj 

zrasli stroški prebivalcev v prvem kvintilu. Indeks 1,27 pa pomeni, da je povprečna rast stroškov iz tega 

razreda 2 % letno. Kako so rasli prihodki v tem času, zlasti upokojencem, pa vemo. 

Davek na nepremičnine še ni uveden, načelno ne bo popustov za revne lastnike nepremičnin, saj jih tudi 

sedanja davčna obremenitev po načelu NUZS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) ne upošteva. 

Predpostavlja pa se harmonizacija in uravnoteženje, tako da bodo bremena za lastnike stanovanj 

gospodinjstva večja, kot so bila do sedaj, in manjša za poslovne subjekte ali pravne osebe. Do leta 2018 

pa so, kot kaže, te ideje odložene.  

 

Izdatki gospodinjstev Slovenija 2007 2008 2010 2012 

00 
PORABLJENA 
SREDSTVA 
Vsa 

SKUPAJ 19282,28 21267,51 20860,68 19735,12 

1. kvintil 8066,05 8486,41 8895,93 9144,74 

2. kvintil 12836,32 14042,93 14385,81 13535,7 

3. kvintil 18079,33 20105,07 19063,33 17307,94 

4. kvintil 23488,78 26406,28 25519,81 23745,09 

5. kvintil 33942,52 37295,99 36436,48 34918,81 

001 Izdatki za 
življenjske 
potrebščine 

 SKUPAJ 16384,06 17995,79 17941,9 17281,9 

1. kvintil 7370,43 7831,63 8141,29 8392,83 

2. kvintil 11338,77 12413,82 12789,34 12475,85 

3. kvintil 15490,6 17065,08 16691,79 16092,79 

4. kvintil 19892,76 22161,49 21609,35 20780,31 

5. kvintil 27829,13 30506,41 30475,94 28649,87 
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Izdatki gospodinjstev Slovenija 2007 2008 2010 2012 2012/2007 

04 Stanovanje, 
voda,  plin 
elektrika in 
drugo gorivo 
povezano z 
bivanjem 

SKUPAJ 2154,11 2390,17 2548,00 2772,32 1.27 

1. kvintil 1499,56 1611,86 1762,44 2029,89 1.35 

2. kvintil 2022,96 2219,97 2270,46 2583,78 1,27 

3. kvintil 2252,48 2522,93 2704,26 2859,71 1.27 

4. kvintil 2402,13 2677,61 2856,99 2990,63 1.24 

5. kvintil 2593,59 2918,73 3145,50 3396,42 1.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Drugi 
izdatki 
(izdatki za 
nakup 
stanovanja, 
prenove, 
velika dela, 
različni 
izdatki) 

SKUPAJ 2898,23 3271,72 2918,77 2453,22  

1. kvintil 695,62 654,78 754,64   751,92  

2. kvintil 1497,55 1629,11 1596,46 1059,85  

3. kvintil 2588,73 3039,99 2371,54 1215,15  

4. kvintil 3596,01 4244,79 3910,47 2964,78  

5. kvintil 6113,39 6789,58 5960,54 6268,95  

 

 
7.  Ugotovitve in priporočila 
 

A.   UVOD IN SLOŠNO 

 

A.1. Raziskava AHA.SI bivanje in transport31 obsega poleg predpostavljenega splošnega opolnomočenja 

starejših ljudi, njihovih asociacij in države ter njenih institucij v najširšem smislu tudi vprašanja zdravega 

ali zdravju prijaznega bivanja, vključno s problematiko povezovanja med oskrbovanci in oskrbovalci –  

torej vključuje tudi transportne poti med starejšimi gospodinjstvi ali družinami ter oskrbovalci, kadar je za 

to potreba. Izdelan je tudi krajši povzetek32 na 8 straneh, prav tako poslan vodstvu projekta za obravnavo 

18. novembra  2015 v Ljubljani. 

 
                                                           
31 

Tomaž Banovec: »Aktivno in zdravo staranje, bivanje in transport«, Program AHA.Si., 18. oktober 2015, elektronska 
verzija. 50 strani (AHA.SI_bivtrans_oktober_končno_tob). Gradivo je rezultat dela v dveh letih. Osnovno gradivo 
obsega 5 poglavij, dodana je Priloga, v kateri so povzeti tudi originalna besedila, grafikoni in tabele. 

 
32  

Tomaž Banovec, »Aktivno in zdravo staranje, bivanje in transport«, povzetek, 20. oktober 2015. 8 strani  
(AHA.Si_povzetek_8.strani_20. Oktober 2015. 
 

Izdatki gospodinjstev 
Slovenija 

2007 2008 2010 2012 

07 Transport 

SKUPAJ 2876,61 3013,64 2901,33 3239,1 

1. kvintil 691,29 607,21 672,39 905,46 

2. kvintil 1415,67 1481,23 1439,66 1785,07 

3. kvintil 2232,38 2326,85 2318,14 2563,18 

4. kvintil 3775,16 4091,77 3825,97 4434,60 

5. kvintil 6269,01 6560,71 6250,32 6502,44 
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 A.2. Predpostavljamo trajno prizadevanje za opolnomočenje deležnikov za oskrbovanje starejših  v ožjem 

družinskem prijateljskem ali sosedskem okolju, ob urejeni posredni javni pomoči (centralna in lokalna 

država) v obliki konkretnih storitev in tudi ob neposrednih denarnih pomočeh. Ocenjujemo, da (kot celo v 

Veliki Britaniji) količina in obseg storitev, plačanih iz raznih »obveznih« zavarovanj, bistveno presegata 

obseg plačil upravičencem do socialnih pomoči in da so tudi naši prejemniki takih posrednih pomoči v 

višjih dohodkovnih kvintilih. Velja zaveza o dolgoročnem uravnoteženju prihodkov in odhodkov 

proračunov centralne in lokalne države (izdelana je posebna tabela), naša javna sredstva za nastanitev 

zaokrožena ne dosegajo niti 0,0% BDP-ja. 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu do 202533« (RNSP-2025) je usmerjena predvsem v  

preučevanje in pripravo novih shem – med njimi tudi za starejše prebivalstvo – in ne analizira stanovanj, 

kot to dela WHO v svojih priporočilih. Vendar tudi »Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega 

varstva 2015–2025 – skupaj za družbo zdravja (ResNPZV 2015-2025) stanovanja in bivanja kot 

pomembnega četrtega stebra socialne in zdravstvene varnosti ne omenja.   

 

A.3. Razmerju med strategijami, ki naj bi veljale za demografski preobrat, smo v osnovnem gradivu 

namenili dovolj prostora. Stanje ni dobro, povezanost je slaba.  Ali je pri vsaki analizi, poročilu, namenu, 

ukrepu, strategiji in podobnem ukrepanju možno odgovoriti na klasična Hermagorasova vprašanja? 

 
Kaj 
What 

Kdo 
Who 

Kdaj 
When 

Kje 
Where 

Zakaj 
Why 

Kako 
In what way 

Koliko    
By what means 

 

 
Vprašanje je torej, kaj je že narejenega in kako je ta naloga definirana na skupni ravni in v okviru javnih 
sredstev, ki definirajo in uokvirjajo »socialno državo«?   
 
A.4. Demografski prehod34, kot ga tudi imenujejo, predpostavlja povezana, materialno in organizacijsko 
usklajena prizadevanja in strategije ter koordinacijo dela v najmanj navedenih štirih osnovnih (z 
demografijo povezanih) sestavinah ali področjih: 

D1  Socialna varnost, tu so vključene tudi pokojnine 
D2  Zavarovanja za zdravje in zdravo življenje 
D2  Kombinacija obeh – zavarovanje za dolgotrajno oskrbo 
D3  Urejanje bivalnih pogojev in fizičnega ter s tem povezanega okolja 

 
Vsaj za ta razvojni del (D1, D2, D3, D4) potrebujemo skupne in urejene definicije opazovanih enot (po 
SILC-u in uradni statistiki), materialne in denarne bilance ter predpostavke in tudi močno analitsko 
skupino, odgovornega nosilca s pooblastili in urejene analitske osnove za sedanjost in prihodnost. In 
seveda dodatne poglobljene obdelave za skupino starejših in upokojencev. Njihovo življenje ni podprto 
samo iz javnih sredstev, imajo še lastne dohodke, denarna in drugačna premoženja,  nepremičnine in 

                                                           
33 

Trenutno je v sprejemanju v Državnem zboru in bo, kot kaže, sprejeta. 

 
34 

Kotnik, Finance in OECD ter Eurostat. »Slovenski vozel – zaradi pokojnin so zaposleni obdavčeni do grla, a so 
pokojnine vseeno mizerno nizke«, prilaga tabela EU Komisije, ki ob sedanjem deležu  BDP-ja za pokojnine 11,8 % kar 
nas uvršča na  deveto mesto med 27 članicami, napoveduje, da bomo imeli v letu 2060 prvo mesto s 15,3 % deleža 
BDP-ja. 
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včasih – če ne praviloma, tudi močno socialno družinsko in socialno mrežo in, kot smo povedali, uživajo 
velik del storitev socialne države. 
 
Predlog: treba je govoriti o sektorju gospodinjstvo po modelu, ki velja za Sistem nacionalnih računov,  
in izdelati poseben analitski model za dovolj podrobno strukturirano populacijo 50+ ter posebej za 
upokojence v ustreznih časovnih intervalih (vsaj 5 let). Opazovati je treba vsa gospodinjstva (okrog 
830. 000), ne samo tistih, ki jih je treba trenutno podpreti (teh je morda tretjina) pri zdravem bivanju in 
racionalnem premikanju (transport), tudi vsaj okvirno pogoje bivanja in stanovanja za vso državo 
(uporaba registra nepremičnin in drugih registrov). 
 
Razprava o ocenah in priporočilih Komisije EU in proračunu za 2016 in 2017 je potrebna tudi med snovalci 
AHA.SI, če hočemo, da bodo rezultati naloge uporabni, in če bomo hoteli predlagati kakšen posamični 
uresničljiv ukrep. Ob tem napovedovanje, da bomo večino stvari in rešitev reševali z evropskimi sredstvi, 
ni realno. 
 

Potrebna so večja ali, bolj realno, na novo razporejena javna sredstva ter mobilizacija energij in 

prihrankov prebivalstva in s tem povezana dobro podprta velika akcija ter mobilizacija, da si ljudje 

pravočasno uredijo svoje domove za zdravo in varno starost35. 

 

B. DRUGE UGOTOVITVE (BIVANJE) 

Sistematika in oštevilčenje so povzeti iz poglavja Aktivno in zdravo staranje, bivanje in transport«. 

Povzetek: 20. oktober 2015. 8 strani  (AHA.Si_povzetek_8. strani_20. Oktober 2015). 

 

1. Večina naših seniorjev stanuje v svojih ali družinskih stanovanjih in hišah (90 %). Ob 

upokojitvi se soočajo z okrog 40 % manjšimi tekočimi prihodki in so v svoji lastni stanovanjski 

(sedaj pogosto preveliki) nepremičnini ter tudi s transportnimi težavami. V nalogi smo se posvetili 

tudi temu problemu in še v 2014 predlagali MDDSZEM in MOP model državne pomoči pri obnovi 

in prilagajanju domov za zdravo  in aktivno starost. Pismo je v prilogi osnovnega gradiva. Poleg 

nemških izkušenj, ki so bile objavljene tudi v Vzajemnosti, je dobro razumeti belgijsko skrb za 

prilagajanje stanovanj novim potrebam. 

 

2. Spoštovati in uveljaviti je treba priporočila WHO, ki smo jih razširili in dopolnili. 

Razpoložljivi podatki kažejo, da je dom – kljub uporabi visoko razvitih tehnologij, materialov in 

načinov gradnje – še vedno glavni vzrok tudi za slabo zdravstveno  izpostavljenost. To vključuje 

veliko dejavnikov: domači poškodbe, kemične snovi, plesen in vlaga, hrup, radon in sevanja, 

škodljivci in parazitske bolezni, slab dostop do vode, slabe sanitarije, bližina virov 

onesnaževanja, poplave in neustrezna zaščita pred ekstremnimi vplivi  vremena in podobni 

specifični problemi, značilni za razvitost sredine, civilizacijske navade in druge posebnosti. 

 

3. Predlog: Gradiva WHO za to področje je treba spremljati in sodelovati pri delu, potrebni 

del pa tudi prevesti. Vse to je potrebno povezati s svetovanjem za aktivnosti, ki so mogoče. 

 
4. Pripraviti je treba skupno vizijo razvoja in upravljanja dolgožive družbe z močnim 
poudarkom na starajoče se prebivalstvo, njegovo zdravstveno stanje in pogoje življenja ter 
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V okviru projekta HELPS je ZDUS izdal knjižico »Majhni posegi za velike učinke – prilagoditve bivalnega okolja in 
uporaba pripomočkov za starejše«. 13 strani. Namenjena je vsem, tudi manj premožnim starejšim gospodinjstvom. 
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bivanja v 2025 ter 2035. Pri  tem je treba osvežiti sprejeta stališča (MDDSZEM) o stanovanju kot 
četrtem stebru boja proti revščini (2008 Brdo), kar je bilo sprejeto za celo EU. Upoštevati je treba 
dobre prakse 36držav članic. 

 
5. Ponovno je treba razmisliti o zavezi ali obljubi  znižanja števila ljudi, ki živijo pod pragom 
tveganja revščine v Slovenji za 40.000 oseb do leta 2020 (to še vedno pišejo v EU v poročilu za 
Slovenijo). Pojasniti je treba, kaj vse je bilo mišljeno in kako to doseči tudi s pomočjo prilagojene 
stanovanjske in prometne politike. Ob dejstvu, da pri nas večina starih ljudi živi v prvem 
dohodkovnem kvintilu, ima pa svojo stanovanjsko nepremičnino in ne plačuje najemnine, se 
življenjski stroki za stanovanje in drugo vseeno hitro in nadpovprečno povečujejo. 

 
6. Oblikovati je treba reprezentančno vladino telo za skupno analiziranje in definiranje smeri 
reševanja zamisli iz koalicijskega sporazuma (pogodbe) do 2018 in koordinacijo področij D1, D2, 
D3, D4. 

 
7. Začeti je treba aktivnosti, da se v novem poračunu za 2018 povečajo nameni za 
nastanitev in do takrat poleg programa pomoči starim gospodinjstvom urediti prilagajanje 
njihovih domovanj za varno bivanje v pogojih pozne starosti. 

 
8. Prilagajanje bivališč starejših gospodinjstev: do leta 2017 je potrebno izdelati program in 
projekt (okvirna cena 200.000 eur) skupaj s predstavniki civilne družbe, gospodarskih zbornic in 
upokojencev ter  pripravo zakona ali uredbe. 
 
9. Specifična zbiranja podatkov za populacijo 60+ in upokojence. Izdelava in spremljanje 
posebne reprezentančne košarice življenjskih potrebščin (in storitev) za upokojence, povezovanje 
z zdravstvenimi  in bivalnimi podatki (še nimamo finančne ocene). 
 
10. Preučevaje in prilagoditev REN-a in podatkov v njem in drugih virov ter dodatna obdelava 
za spremljanje bivalnih in transportnih stanj ter oblikovanje operativne baze stanovanj ali 
register stanovanj po kriterijih WHO Ženeva 2010 (še nimamo finančne ocene). 

 
11. Raziskovanja in pomoč nevladnim organizacijam za poudarjeno svetovanje in 
oblikovanje skupin starejših ljudi za prenovo njihovih stanovanj ter  svetovanje za druge oblike 
reševanja njihovih z bivanjem in transportom povezanih zdravstvenih težav (še nimamo finančne 
ocene). 

 
12. Uskladiti je treba pogled definicij in merjenja pojava (časovnice) vsebine med dokumenti, 
ki urejajo področje demografskih in drugih sprememb. Vezava na Evropsko Agendo 2020 kot 
vmesno kontrolno točko in zaveze v zvezi s tem. 

 
13. Analizirati je treba veljavno koalicijsko pogodbo (sporazum) in napovedano celovitost 
zaveze pri stanovanjski politiki in transportu ter napovedano ustanavljanje posebnega telesa in 
pregleda, časovni načrt dela vlade zaradi vključevanja  idej iz vizije in drugih predlogov v druga 
gradiva. 
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Bevk Saša 12.11.2015  22:30: »Do upokojitve odplačaš stanovanjska posojila, nato hišo prodaš in se preseliš v 
manjše stanovanje, razlika pa pomeni rento za stara leta« 
/  Finance 222/2015http://manager.finance.si/8838157/Kako-po-belgijskem-zgledu-zagnati-gradbeni%C5%A1tvo 
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14. Urediti je treba zadeve ter prisojnosti in obveznosti med MDDSZEM in MZ ter še z MOP in 
MF okrog definicije socialne pomoči pri nastanitvi glede na napovedani prehod iz neprofitnih na 
stroškovne najemnine ter glede financiranja nege in oskrbe v institucionalnih oblikah, kar bo 
moralo vplivati na neinstitucionalne oblike. 

 
15. Ob pripravi katere koli nove strategije je treba upoštevati skupno vizijo oblike družbenega 
življenja v 2025 ali 2030, urediti spremljanje ter opozoriti deležnike na kavzalne vplive posledic za 
skupno delo in uvajati osnovne izhodiščne bilančne pogoje. Glej sedem vprašanj (Hermagoras). 

 
16. Določiti je treba, kako se bo oblikoval končni strateški dokument (ali dokumenti), ki mu 
bo AHA.SI strokovna podlaga, in kako bo ali bodo nastajali. Določiti je treba način za usklajevanje 
gradiv,  nastalih v AHA.SI, s strategijami in vizijami, opisanimi z D1, D2, D3, D4 in s sprejetimi 
finančnimi okviri. 

 
17. Določiti je treba način merjenja in usklajevanja ciljev ter vsebin, napisanih v posamičnih 
gradivih, če bo do tega prišlo v okviru AHA.Si. 

 
 
C. TRANSPORT 
 

1. V osnovnem gradivu smo problematiko poti ali prevoza porabe med gospodinjstvi in 
»oskrbnimi centri« obravnavali podrobno in napisali nekaj izkušenj. V bodoče takšna 
oskrbovanja zaradi ekoloških, socialnih in ekonomskih razlogov ne bi smela temeljiti na naši 
sedanji naselitveni razpršenosti. Mobilnost, menjava bivališč, ki bi to upoštevala (belgijski nemški 
ali japonski model) pa še nikakor ni naš ideal. Za promocijo takšnega dela in takšnih ravnanj 
potrebujemo veliko svetovalnega časa, sredstev in ustrezne zglede. 

 
2. Ob transportu je treba posebej preučiti kriterije za določanje samostojnega upravljanja 
motornih vozil po 80. letu, stroški, povezani s potovanji, bodo zelo narasli, če ne bodo pred tem 
urejeni ustrezni servisi v bližinah oskrbovancev. Razpršenost poselitve bo dodatno povečala 
posamične in skupne socialne stroške, javni promet pa praktično stagnira. Rešitev je v povečani 
stopnji »najemnosti« in ustreznem financiranju takega modela.   

 
3. Preučiti bo treba prometne storitve »Prostofer«, »Uber« in podobne. Tudi takšni servisi 
stanejo, veliko prevažanja tudi ni koristno, sploh zdaj, ko v Parizu priznavajo velike težave, 
povezane s terorističnimi dogodki v državi. 

 
4. Glede na splošno dobro funkcijo hoje je treba to najnaravnejšo obliko in način gibanja 
razvijati še naprej. Država naj jo podpira kot pozitivno diskriminacijo in s tem tudi nosilce takšnih 
aktivnosti, predvsem razna društva in druge, zlasti upokojenske asociacije. 
 

 


