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MODEL 1: PAMETNE SREBRNE VASI

Dokument je nastal v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljene na 3. javni razpis za podukrep
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada
EKSRP. Za vsebino je odgovorna Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Koncept Pametne srebrne vasi izhaja iz dveh evropskih iniciativ: »Social farming: Green care and social
and health policy«, ki je iniciativa Evropskega ekonomskega in socialnega komiteja, in iniciative »Smart
Villages«, ki jo je Evropskemu parlamentu predstavil MP Franc Bogovič in se razvija pod okriljem
Evropske mreže za razvoj podeželja.
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UVOD
Pametne vasi so po definiciji skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje
bivanja in gospodarjenja v njih, pri čemer nadgrajujejo lokalne prednosti in priložnosti. Pametne vasi
se osredotočajo na usposabljanje lokalnih skupnosti, da se uspešno ukvarjajo s svojo prihodnostjo,
vključno - in ne izključno samo - z uporabo digitalnih tehnologij. Ker pa sta na slovenskem podeželju
temeljna problema hitro staranje in izseljevanje, sta pomembnejša cilja kmetijske politike – tudi širše
v Evropi – revitalizacija in ohranjanje poselitve podeželja. Zato je v tem projektu govora o Pametnih
srebrnih vaseh in revitalizaciji podeželja kot o socialnih inovacijah, ki temelji v tem projektu na
obstoječi zakonodaji, normativih in standardih ter na obsegu obstoječih pravicah družin, občin in
države.
Prilagojeno fizično okolje, digitalne tehnologije ter osnovna, socialna in zdravstvena oskrba starejših
so ključni elementi dolgožive družbe. Za starejše prebivalstvo je še posebej pomembno fizično okolje.
Objekti v mestih in naseljih morajo biti prilagojeni starostnikom, zelene površine, ulice in pločniki pa
morajo biti varni in dostopni. Slovenija je v okviru Strategije dolgožive družbe (UMAR, 2017, str. 5)
sprejela usmeritve za prilagoditve bivalnih razmer zmogljivostim starostnikov, saj prilagojeni bivalni
prostori, ki so primerni za ljudi z zmanjšanimi funkcionalnimi zmožnostmi, podaljšajo samostojno
življenje ter bivanje starejših v domačem okolju. Strategija dolgožive družbe zahteva, da se prilagoditve
bivalnega okolja vključijo v stanovanjsko, socialno in prostorsko politiko. Strategija dolgožive družbe
vključuje prilagoditve bivalnega prostora za podaljšano samostojno življenje starejših v domačem
okolju, še posebej z razvojem univerzalnih stanovanj, prilagojenih vsem starostim, s prilagajanjem
digitalnih tehnologij pametnim domovom, ter s širjenjem omrežja oddaljenega nadzora in drugih
mobilnih storitev oz. storitev na domu. Za tiste, ki nimajo prilagojenih bivalnih prostorov in so
prilagoditve povezane s težko uresničljivimi investicijami, pa Strategija dolgožive družbe predlaga
alternativne institucionalne in skupnostne oblike bivanja. Varovana1 (VS) in oskrbovana2 stanovanja
(OS) so namenjena tistim, ki se sami sicer ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, še vedno pa
lahko živijo razmeroma samostojno življenje. Strategija dolgožive družbe predlaga tudi razvoj
gospodinjskih skupnosti, ki jih bomo poimenovali ZELENA HIŠA, v organizacijski obliki kooperativ, javne
ali zasebne lastnine, javno-zasebnega partnerstva, stanovanjskih zadrug, stanovanjskih skupnosti,
dnevnih centrov in namenskih nastanitev za starejše.
Naložbe v starostnikom prijazne objekte in naprave ter prilagoditve v okolju lahko podaljšajo življenje
starostnikov v skupnosti, preprečijo padce in osamljenost, katere posledice so hujše kot posledice
intenzivnega kajenja. Tovrstne naložbe lahko odložijo preselitev v dom starejših občanov (DSO) ali jo
celo naredijo nepotrebno, zvišajo kakovost življenja starostnikov in podaljšajo njihovo življenjsko dobo
(Bevan, Croucher, 2011, str. 82; Wood, 2017, str. 2)3.
Za večino ljudi je ideja o samostojnosti in neodvisnosti tesno povezana z idejo o domu, o varnem,
ustreznem in primernem bivališču. Ko se prebivalci starajo, je pričakovati, da bodo več časa preživeli
doma. Bivališče starostnikov je pomemben dejavnik njihove blaginje. Vendar raziskave kažejo, da za
zagotavljanje samostojnosti in neodvisnosti starejšega prebivalstva v skupnosti niso dovolj le ustrezni
stanovanjski objekti, temveč morajo biti celotne bivalne soseske prilagojene funkcionalnim
zmožnostim starostnikov (Bevan, Croucher, 2011, str. 82). Zaradi neprilagojenega bivalnega okolja
1 Varovana stanovanja so stanovanja ali stanovanjske enote, kjer se izvaja le samostojna stanovanjska oskrba, brez dolgotrajne oskrbe.
2 Oskrbovana stanovanja so stanovanja ali stanovanjske enote, kjer se zagotavljajo tako stanovanjska oskrba kot tudi storitve dolgotrajne
oskrbe.
3 Vse naštete reference v tem poročilu so na voljo v monografiji Pametna srebrna vas, ki spremlja to raziskovalno poročilo.
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lahko nezgode, kot so padci, pogosto povzročijo hude poškodbe (kosti, kolkov, glave). Zdravljenje
tovrstnih posledic je eden izmed najvišjih izdatkov za zdravstveno varstvo starostnikov. To se da v veliki
meri preprečiti z ustrezno grajenim okoljem (Stevens, Lee, 2018, str. 290; Wood, 2017, str. 2;
Berrington, 2017, str. 2). Da je varno, ustrezno in primerno urejeno starostnikovo okolje povezano s
kakovostjo staranja, dokazujejo številni znanstveni članki (Leung, Famakin, Kwok, 2017, str. 13; Wood,
2017, str. 2). Če želimo doseči daljše bivanje starostnikov v skupnosti, je treba glede na hitrost staranja
prebivalstva razviti nove organizacijske oblike in institucije (širše t. i. Srebrno ekonomijo) in izboljšati
socialne razmere, vključno z razvojem starostnikom prijazne stanovanjske skupnosti. Sem sodi
množičen in premišljen program izgradnje in upravljanja varovanih in oskrbovanih stanovanj ter
gospodinjskih skupnosti – srebrnih domov. Zagotoviti je treba tudi ustrezno število usposobljenih
izvajalcev socialne in zdravstvene oskrbe.
Stanovanjske potrebe starostnikov so zadovoljene, če je stanovanje posebej zasnovano tako, da
ustreza njihovim fizičnim, čustvenim, rekreativnim, zdravstvenim in socialnim potrebam; te pa se po
65. letu starosti pogosto spreminjajo. Za starejšo osebo je izbira med selitvijo v DSO in samostojnim
življenjem v skupnosti običajno odvisna od tega, kako lahko posameznik izvaja aktivnosti dnevnega
življenja in ali ima pri svoji odvisnosti zagotovljeno začasno ali stalno pomoč drugih. Izbira je odvisna
tudi od finančne zmožnosti starejših oseb (Kavšek, Bogataj, 2016a, str. 1; 2016b, str. 167; 2017a, str.
11; 2017b, str. 98; 2017c, str. 13; 2017d, str. 143). Zmožnost opravljanja dnevnih aktivnosti in
samostojnega upravljanja z lastnim življenjem se zaradi upadanja fizičnih in kognitivnih funkcionalnih
zmožnosti s starostjo zmanjšuje. Te zmožnosti padejo pod kritično mejo, ko starostniki postanejo
odvisni od pomoči drugih, to pa se zgodi prej prej pri slabše prilagojenem grajenem okolju. Kano,
Rosenberg in Dalton (2018, str. 1205) in Rydin (2012, str. 1) navajajo, da »vse bolj dobro razumemo
ključne okoljske značilnosti, ki mesto naredijo zdravo, prispevajo k preprečevanju bolezni in večji skrbi
za zdravje«.
V poročilih Svetovne zdravstvene organizacije (angl. World Health Organisation, v nadaljevanju WHO Kalache, Plouffe, 2007, str. 1) in Združenih narodov (v nadaljevanju ZN; UN-Habitat - ZN, 2016, str. 1)4
so avtorji kot glavne dejavnike zdravega mesta poudarili osnovno komunalno infrastrukturo, ustrezno
stanovanje, dostopen javni prevoz, nadzor nad onesnaževanjem zraka in preprečevanje nasilja. Ti
dejavniki so pomembni za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in ustvarjajo pozitivne finančne učinke.
Obstaja pa vrsta objektov in naprav socialne infrastrukture, za katere rezultati vlaganj z vidika
ustvarjanja družbene vrednosti še niso bili sistematično merjeni in ocenjeni (Wood, 2017, str. 2 in 3).
Izboljšano grajeno okolje (stanovanje in varne zelene površine) je pomembna oblika preventive.
Prispeva k nižanju incidence padcov in osamljenosti, ki sta dva pogosta faktorja prezgodne smrtnosti
ali povišanja stroškov zdravljenja starostnikov.
Postavlja se vprašanje, kakšen naj bo celostni sistem dolgotrajne oskrbe, vključno s stanovanjsko
oskrbo (Ustava RS, 1991, 78. člen5). Sprašujemo se, v kolikšni meri naj država financira življenjske
stroške starostnikov iz javnih sredstev oziroma preko socialnih zavarovanj ter v kolikšni meri je to
odgovornost posameznika in/ali njegove družine. Upoštevajoč Ustavo Republike Slovenije, ki določa,
da je Slovenija socialna država (Ustava RS, 1991, 2. in 50. člen) in da naj država ustvari možnosti, da si
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje (Ustava RS, 1991, 78. člen), smo pred velikim izzivom,
da zgradimo vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe. Zato mora Slovenija razviti sistem, ki bo učinkovito
koristil družbena sredstva za oskrbo starostnikov z upadlimi funkcionalnimi zmožnostmi. Za
vzpostavitev ustreznega sistema dolgotrajne oskrbe v skupnosti je treba razviti tudi formalni model
4Global report on urban health: equitable healthier cities for sustainable development, https://apps.who.int/iris/handle/10665/204715
5 Ustava RS, 1991, 78. člen (primerno stanovanje): Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.
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koriščenja družbenih sredstev, ki prihajajo iz zdravstvenih in socialnih skladov. Model bo omogočal
vrednotenje posameznih odločitev ter njihov vpliv na kakovost življenja starostnikov in vzdržnost javnih
financ.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (ang.: Organisation for Economic Cooperation and
Development, v nadaljevanju OECD) v dokumentu »Health at a glance 2013, OECD Indicators«
opredeljuje, da je kakovostna dolgotrajna oskrba tista, ki je učinkovita in varna (OECD, 2013a, str.
169)6. Uporabnik je pri oskrbi v središču pozornosti. Storitve izvajanja socialne oskrbe in aktivnosti
zdravstvene nege so koordinirane po standardih na tem področju. Pričakuje se, da bodo uporabniki
dolgotrajne oskrbe imeli zagotovljen način oskrbe, ki je celostno urejen in usklajen znotraj
stanovanjskega sistema. Mreža oskrbe mora biti usklajena v domačem okolju, v Zelenih hišah, v
varovanih stanovanjih, v oskrbovanih stanovanjih in v DSO.
Kot napovedujejo demografske projekcije v okviru dokumentov »The 2018 Ageing Report - Underlying
Assumptions & Projection Methodologies« (EC, 2017, str. 120)7 in »The 2018 Ageing Report - Economic
& Budgetary Projections for the 28 EU Member States, 2016-2070« (EC, 2018a, str. 186)8, staranje
evropskega prebivalstva hitro napreduje. Pričakuje se, da bo delež prebivalcev, starih 65 in več let (v
nadaljevanju 65+) presegel četrtino slovenskega prebivalstva že do leta 2040. Stanje v Posavju je
podobno. Starejši prebivalci imajo različne potrebe glede varnosti okolja in njihovih domov. Po
podatkih WHO so fizična9 in socialna okolja ključni dejavniki, da ljudje lahko ostanejo zdravi, neodvisni
in samostojni do pozne starosti (WHO, 2007, str. 1)10. Dostopnost do starostnikom prijaznega okolja,
ki je prilagojen funkcionalnim zmožnostim starejših prebivalcev, vključno z oskrbovanimi stanovanji, je
pomemben dejavnik, ki starejšim prebivalcem omogoča življenje v skupnosti. Gradnja starostnikom
prijaznih mest, naselij za starostnike in specializiranih stanovanjskih enot pomeni zato enega od
najučinkovitejših odzivov družbe na demografske spremembe. Čeprav se je na področju gradbeništva
v zadnjih 20 letih namenjalo finančna sredstva za stanovanjsko oskrbo starostnikov, objekti in bivanjsko
okolje še vedno niso ustrezno prilagojeni življenju in potrebam starajočih se generacij (Hui et al., 2014,
str. 11; Black, Dobbs, 2013, str. 1292; Black, Dobbs, 2015, str. 133). To potrjujejo tudi izsledki naše
raziskave.
Vpliv dejavnikov zdravega načina življenja na pričakovano trajanje življenja brez odvisnosti od pomoči
drugih pomeni, da gre za vpliv na sposobnost samooskrbe pri hranjenju, kopanju, oblačenju, vstajanje
iz postelje na stol, hojo okoli doma in drugih opravilih pri skrbi zase (Jacob et al., 2016, str. 1952).
Trajanje obdobja odvisnosti od pomoči drugih na večer življenja ima znatne individualne in družbene
posledice. Starejše osebe z upadajočimi funkcionalnimi zmožnostmi imajo slabšo kakovost življenja,
slabši zdravstveni izid, pogostejše sprejeme v bolnišnico in večje tveganje za smrt. Evropska komisija
(European Commission, v nadaljevanju EC) v dokumentu »The 2018 Ageing Report« navaja, da se za t.
i. »baby boom« generacijo pričakuje v povprečju 4,5 leta odvisnosti od pomoči drugih, kar bo povečalo
izdatke za dolgotrajno oskrbo (EC, 2017, str. 120 in EC, 2018a, str. 186)11.
6 https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf
8 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states2016-2070_en
9 Fizično okolje, ki nas obdaja, je naravno okolje, prepleteno z vplivi človekovega delovanja. (Eržen et al., 2010, str. 3).
10 https://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf
11 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states2016-2070_en
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Staranje prebivalstva prinaša vrsto izzivov tudi v zvezi z zagotavljanjem socialne varnosti naraščajočega
števila starostnikov. Postavljajo se vprašanja, kakšen naj bo celostni sistem dolgotrajne oskrbe, v
kolikšni meri naj država financira življenjske stroške starostnikov iz javnih sredstev oziroma preko
socialnih zavarovanj ter v kolikšni meri je to odgovornost posameznika in/ali njegove družine. Nekatere
odgovore na ta vprašanja podaja pričujoče poročilo. Osnovni pojmi, ki so obravnavani v poročilu in se
tesno povezujejo, so prikazani na Sliki 1. Obravnavamo jih v naslednjih poglavjih poročila.
Prve naše raziskave na terenu so pokazale, da izvajalci dolgotrajne oskrbe še najbolj pogrešajo urejeno
zakonodajo na področju staranja prebivalstva. Še posebej jih moti, da do danes ni bil sprejet Zakon o
dolgotrajni oskrbi s posodobljenimi standardi in normativi oskrbe. Iz dosedanjih naših študij pa sledi,
da je poglavitni problem v tem, da država do danes ni bila pripravljena prilagoditi finančnih zneskov
upravičenj iz socialnih zavarovanj, kot je dodatek za pomoč in postrežbo, ter adekvatnih zneskov po
kategorijah zdravstvene nege, ki jih že sedaj zagotavljata pokojninska in zdravstvena zakonodaja,
dejanskim potrebam starostnikov. Posledično občine težko razvijajo mreže oskrbe v procesu
deinstitucionalizacije, gradnja novih nastanitvenih kapacitet v socialnovarstvenih zavodih pa se je
zaustavila. Projekt daje odgovor na to, kako zapolniti to vrzel. Med drugim je treba razviti formulo, po
kateri bi število pripadajočih in tudi financiranih patronažnih sester in fizioterapevtov avtomatično
sledilo naraščajočemu deležu starostnikov v občinah.
Pri oblikovanju finančnih instrumentov na področju razvoja podeželja sodelujejo EC, države članice in
Evropska investicijska banka (EIB). EIB ima za financiranje razvoja socialne infrastrukture oblikovane
posebne posojilne programe z izredno nizko obrestno mero12, ob pogoju obstoja mehanizmov za
uspešno upravljanje s finančnimi tokovi in riziki, ki so jim ti tokovi izpostavljeni. Nizko obrestno mero
je mogoče zagotoviti samo z ustrezno garancijsko shemo, s kategorizacijo objektov in naprav ter s
sprejemom Pravilnikov za izgradnjo teh objektov in naprav po vzoru Pravilnika za izgradnjo oskrbovanih
stanovanj. V poročilu dajemo predlog za vse troje. Zato je zadnje poglavje tega projekta namenjeno
oblikovanju optimalne zavarovalne sheme, kar je v Sloveniji novost na tem področju. Podajamo pa tudi
elemente predloga za pripravo Pravilnika za izgradnjo gospodinjskih skupnosti z imenom Zelena hiša.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ)13 starostnikom v
celoti zagotavlja pravico do zdravstvenih storitev. Da bi lahko občani – zavarovanci zavarovani pri
Zavodu za zdravstveno varstvo (v nadaljevanju ZZZS) uveljavili svoje z zakonom zagotovljene pravice,
je treba razviti model zdravstvene in socialne oskrbe v skupnostih pametne srebrne vasi (na domu, v
oskrbovanih stanovanjih, v bivalnih enotah – Zelenih hišah in v DSO). Država mora omogočiti učinkovito
uveljavljanje pravic, ki jih že sedaj izrecno zagotavlja 23. člen ZZVZZ. V njem je namreč določeno, da je
z obveznim zavarovanjem v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za patronažne obiske,
zdravljenje in nego na domu ter v socialnovarstvenih zavodih. Z dinamiko spreminjajočih starostnih
struktur predlagamo tudi postopno izgradnjo grajenih objektov in naprav, digitalnega omreženja ter
zagotavljanje človeških virov za izvajanje socialne in zdravstvene oskrbe starejših občanov.

12 https://www.sid.si/obcine/financiranje-obcin
13 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14
– ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)
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Skupina
elementov
PSV

Okolje

Aktivnosti

Storitve

Digital

Komponente pametne srebrne vasi (PSV)
Starostnikom prijazne javne površine - Age Friendly Public Spaces (AFPS)
Gospodinjske skupnosti - Ambient Assisted Living (AAL1)
Oskrba na domu - Ambient Assisted Living (AAL2)
Dnevno nočni centri - Daily Night Center (DNC)
Varovana stanovanja - Independent Living Housing Unit (IL)
Oskrbovana stanovanja - Assisted Living Housing Unit (AL)
Spominska skupnost - Memory Care (MC)
Bolnišnice - Hospital (H)
Domovi starejših občanov - Nursing Home (NH)
Socialne aktivnosti - Social Activites (SA)
Turizem - Turism (TU)
Rekreacija - Recreation Activities (RA)
Izobraževanje - Education (ED)
Terapevtsko delo z živalmi - Gardening (GA1)
Vrtičkanje - Gardening (GA2)
Oskrbovalno omrežje - Supply Network (SN)
Socialna oskrba - Social Care (SC)
Zdravstveno varstvene storitve - Health Care (HC)
Zdravstvena nega - Nursing Care (NC)
Prevozi - Transportation Servicies (TS)
Priprava in razvoz hrane, pranjeCA
Pranje in čiščenje Vzdrževanje - Maintenence (MA)
Asistenčne tehnologije - Assistence Technologies (AT)
Okoljska intelegenca - Ambient Intelegence (AI)
Kiberfizični sistemi - Cyber-phisical Systems (CPS)
Internetna infrastruktura - Internet of Things (IoT)
Brezžično senzorsko omrežje - Wireless Sensor Network (WSN)
Radiofrekvenčna identifikacija - Radio-frequency Identification (RFID)
Pametne zgradbe in naprave - Domotic (DO)

Prebivalci

Stanovalci z
upadajočimi
funkcionalni
mi in
kognitivnimi
zmožnostmi
(65+)

Kritični
trenutek

t

Vrsta modela

MODEL

MODEL
PREŽIVETJA PAMETNA
- model
SREBRNA
mnogoterih
VAS
pojemanj

Zdravstvena in socialna infrastruktura
Pametne srebrne vasi za izvajanje programa dolgotrajne oskrbe

Slika 1: Model študije
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Slika 2: Nadgradnja skupin področij, ki jih WHO14 omenja kot pomembna za uspešno dolgotrajno
oskrbo v mestih, pomembna pa so tudi za razvoj pametnih srebrnih vasi.

Avtorji se zahvaljujemo evropskemu poslancu Francu Bogoviču, ki je sprožil pobudo za raziskave in
razvoj na področju »Pametnih eko-socialnih vasi« v Evropi; LAS Posavje, LAS Prlekija, LAS Pri dobrih
Ljudeh, LAS Goričko 2020 in LAS Obsotelje in Kozjansko, za podporo pri zbiranju podatkov v okviru
projekta »Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta pametnih vasi« kot pomembne
podlage za to poročilo; ter predvsem mag. Janji Jordan in Andreju Slugi za sodelovanje pri nadaljnjih
aktivnostih na poglobljeni študiji zdravstvene in socialne infrastrukture za dolgotrajno oskrbo v
Posavju. Vso podporo pri razvoju koncepta Pametnih srebrnih vasi smo imeli pri direktorici občinske
uprave Meliti Čopar in županu občine Krško mag. Miranu Stanku, ki nas je podprl z besedami, da naj
naredimo nekaj dobrega ZA NAS.

14 WHO (2007). Global age-friendly cities: A guide. http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
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STARANJE IN OCENJEVANJE POTREB PO DOLGOTRAJNI OSKRBI V PAMETNI SREBRNI VASI

Pametna srebrna vas
Pametne vasi se osredotočajo na usposabljanje lokalnih skupnosti, da se uspešno ukvarjajo s svojo
prihodnostjo, tudi z uporabo digitalnih tehnologij. Ker pa je na slovenskem podeželju eden temeljnih
problemov hitro staranje (glej za občino Krško in Posavje Sliko 3), je reševanje demografske
problematike na podeželju ena izmed ključnih nalog skupnosti, ki želi živeti v pametni vasi. Zato
govorimo tu o Pametnih srebrnih vaseh in revitalizaciji podeželja.
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Slika 3: Projekcije starostnikov 65+(zgoraj) in 80+(spodaj) v Krškem (levo) in LAS-u Posavje (desno)

Pametne srebrne vasi so bolj ali manj prostorsko razpršene, vendar močno povezane skupnosti na
podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve – socialne inovacije, med drugim tudi za stabilno
premagovanje izzivov demografskih sprememb. Sem sodi razvoj programov za kakovostno dolgotrajno
oskrbo, ki vključuje izgradnjo ustrezne socialne infrastrukture: zgradb, njihovih opremljenosti z
digitalnimi napravami in povezovanjem teh v operativne mreže tudi v podporo večji mobilnosti
starostnikov, ter izobraževanja in zaposlovanja občanov za vstop v izvajanje storitev v srebrni
ekonomiji prihodnosti.
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Kot izhaja iz monografije »Socialna infrastruktura Pametnih srebrnih vasi« (Bogataj et al., 2019),
projekcije starih (65+) in zelo starih (80+), narejene za področje Krškega in LAS-a Posavlje v celoti ter
povzete na Sliki 3, opozarjajo na nujnost hitrega ukrepanja s prilagajanjem bivališč in storitvenih
centrov potrebam starostnikov, z izgradnjo ustreznih oskrbovalnih mrež in z usposabljanjem mlajših za
izvajanje storitev v srebrni ekonomiji 21. stoletja.
Po definiciji OECD (2013)15 kakovostna dolgotrajna oskrba pomeni, da je oskrba učinkovita in varna.
Uporabnik je pri oskrbi v središču pozornosti, skrbniki so odzivni na njegove potrebe. Skrbniki
koordinirajo storitve izvajanja dolgotrajne oskrbe ter v skladu s standardi zagotavljajo skladnost
izvajanja aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe. Pričakuje se, da bodo uporabniki dolgotrajne oskrbe
imeli zagotovljen način oskrbe, ki je celostno urejen in usklajen znotraj sistema oskrbe in nastanitve v
oskrbovanih stanovanjih in njihovi mreži oskrbe, v stanovanjskih skupnostih za starostnike, na domovih
starostnikov oziroma v DSO. Strukturna kakovost je odvisna od zmogljivosti organizacij, izvajalk
dolgotrajne oskrbe, in se nanaša na grajeni prostor, število zaposlenih in management, negovalno
okolje ter informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), ki jih organizacije uporabljajo, ter
tehnologije pomoči, ki so ključnega pomena za kakovost dolgotrajne oskrbe.
Smernice in merila kakovosti, ki jih postavlja Evropska unija (EU) v dokumentu Prostovoljni evropski
okvir kakovosti za socialne storitve SPC (2010), zahtevajo spoštovanje načel dostojnega in varnega dela
v sektorju, vključno z nediskriminacijo, socialnim varstvom, zdravstvenim varstvom, socialnim
dialogom, dostojnimi plačami oskrbovalcev in upoštevanjem enakosti spolov. Pomembno je tudi
pravočasno ugotavljanje potreb po znanju, opredelitev kariernih profilov, spodbujanje zaposlovanja in
sprejemanje politik, ki omogočajo izbor kvalificiranih delavcev z zahtevanimi znanji, spretnostmi ter
kompetencami. Smernice poudarjajo pomen vzpostavitve partnerstva med izobraževalnimi sistemi in
ponudniki storitev za vključitev pripravništva v času študija ter programov mentorstva izkušenih
delavcev, vzpostavitev programov usposabljanja, programov za vseživljenjsko učenje, mentorstvo, ki
so ga deležni delavci, certificiranje za delavce, pa tudi, kjer je to primerno, vzpostavitev mreže
prostovoljcev in neformalnih oskrbovalcev.
Smernice določajo zahtevane poklice in spretnosti. Poudarjajo tudi pomen dostopnosti podpornih
tehnologij ter vključevanja uporabnikov in socialnih partnerjev v razvoj programov usposabljanja. S
smernicami se na vseh ravneh spodbuja socialni dialog v smislu aktivnega sodelovanja delavcev in
sindikatov pri razvoju, izvajanju ter vrednotenju storitev. Kjer je to primerno, smernice predvidevajo
tudi vključitev prostovoljcev. Smernice okvira kakovosti izvajanja dolgotrajne oskrbe priporočajo, da se
potencialnim in dejanskim uporabnikom socialnih storitev ter, če je to primerno, njihovim družinam,
zagotavljajo jasne, natančne in dostopne informacije. Informacije so prilagojene posebnostim vsake
ciljne skupine, zlasti glede vrste, razpoložljivosti, obsega in omejitve opravljenih storitev. Informacije
naj bi vsebovale tudi neodvisna poročila o vrednotenju in ocenjevanju kakovosti storitev. Smernice še
posebej priporočajo:
zagotavljanje dostopa do sredstev obveščanja in komuniciranja, prilagojenega tudi potrebam
invalidnih oseb,
pregledno, dostopno ter uporabniku prijazno svetovanje,
vpeljavo pritožbenih postopkov za uporabnike,

15 OECD (2013). A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-Term Care. https://www.oecd.org/els/healthsystems/PolicyBrief-Good-Life-in-Old-Age.pdf
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vzpostavitev regulativnih okvirov in nadzornih mehanizmov za preprečevanje fizične, psihične ali
finančne zlorabe starostnikov ter zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe skladno s pravili o zdravju
in varnosti,
zagotavljanje primernega števila delavcev in prostovoljcev, ki sodelujejo pri izvajanju storitev z
ustrezno izobrazbo,
preprečevanje diskriminacije in spodbujanje vključevanja uporabnikov v skupnost,
zagotavljanje zaupnosti ter varnosti podatkov o uporabnikih in storitvah, pri čemer se podatki delijo,
kadar je to primerno, med ponudniki različnih storitev, v celoti v skladu z zakonodajo o varstvu
podatkov.
Dolgotrajna oskrba 16 in kategorije potreb
Mednarodne institucije (OECD, Eurostat, WHO) opredeljujejo dolgotrajno oskrbo kot niz storitev, ki jih
potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti (fizične ali kognitivne), ki so posledično
v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih
opravil. Temeljna dnevna opravila (angl. activities of daily living, v nadaljevanju ADL) oz. storitve
socialne oskrbe se pogosto zagotavljajo v kombinaciji z zdravstvenimi storitvami kot so zdravstvena
nega, zdravstvena preventiva, rehabilitacija ter paliativna oskrba. Podporna dnevna opravila (angl.
instrumental activities of daily living, v nadaljevanju IADL) oziroma storitve podporne oskrbe so
povezane predvsem s pomočjo v gospodinjstvu (Colombo, Llena-Nozal, Mercier, & Tjadens, 2011, str.
11–12).
Veljavni Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik o
SVS)16 določa, da so upravičenci osebe, starejše od 65 let, opredeljene na naslednji način:
osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma
samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči, so razvrščene v
kategorijo 1;
osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne
pomoči, so razvrščene v kategorijo 2;
osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno
osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, so razvrščene v kategorijo 3;
osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali
sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor, so razvrščene v kategorijo 4.
Navedene kategorije so bile upoštevane pri oblikovanju socialne infrastrukture v pametnih srebrnih
vaseh. Zdravstvena nega v skupnosti, ki jo bodo potrebovali stanovalci pametnih srebrnih vasi, je za
zdaj organizirana v mreži storitev obstoječega primarnega sistema zdravstvenega varstva. Prav pa bi
bilo, da se sorazmerni delež zdravstvenih delavcev, kot je priznan DSO-jem, prizna tudi Zelenim hišam.
Normativi, koliko patronažnih sester in fizioterapevtov pripada neki občini, so zastareli in ne
upoštevajo starostne strukture prebivalstva ter nagle rasti števila starejših, potrebnih višje kategorije
oskrbe.

16 Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19,
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10060
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Kategorije zdravstvene nege opredeljujejo čas, ki se porabi za zdravstveno negovalne intervencije pri
stanovalcih, ki jim upadajo fizične zmožnosti oziroma kognitivne sposobnosti. V normative dela za
storitev “dan zdravstvene nege” spadajo poleg obsega dela diplomirane medicinske sestre (ki ima
licenco, s katero se zagotavlja kakovost), še obseg dela tehnika zdravstvene nege, bolničarja, zdravnika,
diplomiranega fizioterapevta in diplomiranega delovnega terapevta.

Okvir zagotavljanja kakovosti v izvajanju dolgotrajne oskrbe
Splošna načela zagotavljanja kakovostne dolgotrajne oskrbe
Za zagotavljanje dobrega počutja in dostojanstva starejših je EC že leta 2010 pozvala deležnike v
dolgotrajni oskrbi, naj na vseh nivojih njenega planiranja in izvajanja upoštevajo priporočila, naj gradijo
na že obstoječih strukturah v svoji državi in izboljšajo svoj sistem, pri čemer naj črpajo navdih drug od
drugega (projekt WeDO)17. Cilj EC je bil spodbuditi:
oblikovalce politik, naj ustvarijo pogoje za izvajanje evropskega okvira kakovosti in razvijejo pravičen,
trajnosten in učinkovit sistem dolgotrajne oskrbe in storitev, opredelijo dobre prakse ter se
sistematično posvetujejo z drugimi deležniki, kot so organizacije starejših in oskrbovalcev;
ponudnike storitev (DSO, izvajalce oskrbe na domu in socialne oskrbe za starejše itd.), naj se
sistematično posvetujejo z vsemi pomembnimi deležniki, vključno z organizacijami starejših in
oskrbovalcev, ocenjujejo svoje dejavnosti, utemeljijo svoj notranji sistem za upravljanje kakovosti na
načelih kakovosti in področjih ukrepanja projekta WeDO, pripravljajo programe usposabljanja v zvezi
z okvirom kakovosti za svoje osebje ter iščejo dobre prakse;
poklicne negovalce, naj uporabljajo okvir kakovosti kot temelj za razpravljanje o kakovostni oskrbi s
sodelavci, upravljavci, oskrbe in nege potrebnimi starejšimi osebami, neformalnimi oskrbovalci ter z
vsemi drugimi pomembnimi deležniki, s katerimi naj ocenjujejo pomanjkljivosti in skupaj iščejo rešitve
za njihovo premostitev;
organizacije starejših in neformalne negovalce, naj uporabljajo ta okvir kakovosti za ozaveščanje o
potrebi po izboljšanju kakovosti življenja starejših, potrebnih oskrbe in podpore, ter se borijo proti
zlorabam starejših, začnejo oziroma okrepijo povezovanje v zvezi s tem področjem in posredujejo
potrebe in pričakovanja starejših, poklicnih in neformalnih oskrbovalcev (WeDO, 2010, str. 8)18.
Storitve dolgotrajne oskrbe morajo biti:
na voljo: dostop do številnih socialnih storitev moramo ponuditi tako, da uporabnikom zagotovimo
ustrezen odziv na njihove potrebe in, kadar je mogoče, s svobodno izbiro med storitvami v skupnosti,
na lokaciji, ki je najbolj koristna za uporabnike in kadar je to primerno, za njihove družine;
dostopne: socialne storitve morajo biti enostavno dostopne vsem tistim, ki so do njih upravičeni. Vsem
uporabnikom morajo biti dostopnje informacije o obsegu razpoložljivih storitev in o ponudnikih.
Invalidom je treba zagotoviti dostop do fizičnega okolja, v katerem zagotavljanje storitev poteka

17 The voice of older persons at EU level. Ege Platform Europe. https://www.age-platform.eu/project/wedo-wellbeing-and-dignity-olderpeople
18European Quality Framework for long-term care services launched in Brussels.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1724&furtherNews=yes
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primerno za prevoz iz in na kraj opravljanja storitev, zagotovljene so tudi informacije in komunikacije
(vključno z IKT);
ugodne: socialne storitve jetreba zagotoviti tako, da so dosegljive vsem osebam, ki jih potrebujejo
(enotna vstopna točka), po dostopni ceni;
individualni pristop: Pri izvajanju socialnih storitev je treba pravočasno je upoštevati spremembe
potreb vsakega posameznika. S tem se posameznikom izboljša kakovost življenj in se jim zagotavijo
enake možnosti. Socialne storitve je treba izvajati upoštevaje fizično, intelektualno in socialno okolje
uporabnikov, pri tem pa je treba spoštovati njihove kulturne posebnosti;
obvladljive: socialne storitve morajo biti oblikovane in zagotovljene na integriran način, ki odraža
različne potrebe, zmogljivosti in želje uporabnikov in, kadar je to primerno, njihovih družin in
negovalcev, in katerega cilj je izboljšati njihovo počutje;
kontinuirane: socialne storitve morajo biti organizirane tako, da se zagotovi neprekinjenost izvajanja
storitev za čas trajanja potrebe.
usmerjene v rezultate: socialne storitve morajo biti usmerjene predvsem v korist za uporabnike, ob
upoštevanju, kadar je to primerno, korist za njihove družine, neformalne negovalce in skupnost.

Kategorije potreb stanovalcev v pametnih srebrnih vaseh in individualni načrti
Zadnji predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo19 leži
nekje v predalih Ministrstva za zdravje. Predlog predvideva osebni načrt kot instrument planiranja in
spremljanja funkcionalnih zmožnosti ter ukrepe za optimalno oskrbo starostnika. Osebni načrt se
izvede v postopku sprejemanja starostnika v sistem dolgotrajne oskrbe. Danes se osebni načrt izvaja
po Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva20 in Pravilniku o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Vendar navedena akta pomanjkljivo določata
merila za določanje funkcionalnih zmožnosti uporabnikov dolgotrajne oskrbe, kar otežuje pravilno
oceno kakovosti izvedbe.
Ko je v skupnosti na razpolago ustrezno mesto, se uporabnika sprejme s seznama čakajočih za sprejem.
Pri tem se upošteva:
vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe;
bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev in
socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.
Izvajalec in skupnost, pa lahko te kriterije tudi modificirata.
Izvajalec z uporabnikom, ki bo sprejet vanj, podpiše dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena
vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, ki vključuje obseg ali paket storitev, ki jih uporabnik
potrebuje, začetek izvajanja storitve, ceno storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale, in pogoje za
spremembe ter prenehanje veljavnosti dogovora. Navedeni dokumenti bi za podlago potrebovali
19 https://www.irssv.si/upload2/20102017_o_Z_o_dolg__oskrbi_JR.pdf
20 (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4776
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ustrezno merljivo kategorizacijo stanj oskrbovancev. Ker nimamo predpisanih ustreznih ocenjevalnih
lestvic niti dovolj natančnih meril, jih bo pri kakršnemkoli resnem načrtu financiranja dolgotrajne
oskrbe treba sprejeti in uveljaviti, tudi v pametnih srebrnih vaseh. Stanja in spremembe stanj je treba
meriti kvantitativno. Zato je nujno sistematično spremljati uporabnike dolgotrajne oskrbe in primerjati
uspešnosti zavodov, kar pa trenutno ni uresničljivo. Statistično spremljanje, ki bi dalo podlago za
nadaljnje optimalno načrtovanje prilagajanja zmogljivosti (človeški viri in grajeno okolje) potrebam ter
razporejanje resursov in financiranje, še ni omogočeno. Treba je sprejeti ustrezne merske lestvice, kot
je na primer Lestvica ocene sposobnosti samooskrbe (v nadaljevanju LOSS lestvica), ki se je pilotsko že
testirala tudi v Sloveniji. Natančno je treba določiti meje kategorij in sprejeti podzakonski akt, ki bo
omogočal enoznačno uporabo meril in metod za kategorizacijo po ravneh funkcionalnih zmožnosti.
V skladu s stroko zdravstvene nege se v skupnosti izvajajo aktivnosti zdravstvene nege po veljavnih
kompetencah21 in zakonskih podlagah. Predlagamo, da se ob sprejemu starostnika v sistem
dolgotrajne oskrbe za uporabnika v okviru negovalne anamneze izdela ocena po LOSS lestvici ali drugi
lestvici, ki se bo uveljavila v enotni vstopni točki (EVT). Predlagamo tudi, da se ustanovi komisija, ki bo
v uporabno lestvico prevedla vse obstoječe lestvice, na katerih temelji financiranje starostnikov, od
invalidske pokojnine in pravic do dodatkov za pomoč in postrežbo do pripoznavanja kategorij oskrbe v
srebrni vasi. Iz ugotovljenih potreb lahko naredimo osebni načrt zdravstvene nege in oskrbe ter plan
izvajanja. Ob usklajenih lestvicah bo ta plan trdno temeljil tudi na zagotavljanju finančnih virov za
izvedbo dolgotrajne oskrbe. V vseh okoljih, kjer se izvaja dolgotrajna oskrba, bi bilo treba izdelati
okvirni načrt enotne vstopne točke in nadaljnjih izvajanj dolgotrajne oskrbe.

LOSS lestvica
LOSS lestvico, za katero se uporablja tudi angleška kratica Care Dependency Scale (CDS), so leta 1994
razvili na Nizozemskem kot instrument za oceno potreb in načrtovanje oskrbe za uporabnike DSO.
Uporablja se po vsem svetu v različnih bivalnih in oskrbovalnih okoljih (kot so na primer oskrba v
skupnosti, oskrba na domu, institucionalna oskrba).
Ocena sposobnosti samooskrbe temelji na 15 temeljnih življenjskih potrebah, ki so: prehranjevanje in
pitje, inkontinenca, gibanje, ustrezen položaj telesa, spanje in počitek, oblačenje in slačenje, ustrezna
telesna temperatura, osebna higiena, izogibanje nevarnostim v okolju, komunikacija, stik z drugimi,
sistem pravil in vrednot, zaposlitvene aktivnosti, rekreacija in sposobnost učenja.

21 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. RSKZN
Ministrstvo za zdravje. (2019). Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Ljubljana.
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Slika 4: Vključevanje starostnikov v sistem dolgotrajne oskrbe. Enotna vstopna točka; Vir: Kavšek &
Bogataj (2015, str. 12).
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NAČELA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKE OSKRBE STAROSTNIKOV V SLOVENIJI
Splošno načelo pravice do doma
Ustrezno stanovanje je temeljna potreba in po naši oceni tudi pravica prebivalstva. Tu ne gre le za
pravico do golih sten in strehe nad glavo, ampak za zavetišče za preživetje in zaščito človeškega
dostojanstva. Stanovanje zagotavlja zasebnost in daje splošni občutek osebnega prostora. Ustrezno in
primerno stanovanje tvori jedro pravice do stanovanja. Ko starejši osebi znatno upadejo funkcionalne
zmogljivosti, se ustreznost njenega dotedanjega bivališča zmanjša. Ko se preseli v institucionalno
varstvo, pa izgubi nekatere pomembne dimenzije stanovanjskih pravic, ki so varovale njegovo
zasebnost in dostojanstvo na njegovem domu. To je gotovo eden od temeljnih pomislekov
starostnikov, ko se odločajo za institucionalno oskrbo v DSO.
Ocenjuje se, da je v Evropski uniji približno milijon starih ljudi, ki živijo v ustanovah za dolgotrajno
oskrbo, ločeni od njihovih skupnosti, v katerih so preživeli velik del svojega življenja. Takšne institucije
so bile prvotno ustanovljene za zagotavljanje nege, hrane in zavetja, ampak zdaj je dokazano, da ne
morejo zagotoviti človeku vseh tistih pravic, storitev in ugodja, ki jim ga nudi lastni dom. V svojih
zadnjih dokumentih EU priporoča, da Slovenija začne s procesom deinstitucionalizacije starostnikov22,
ki bi sicer pričakali zadnja leta življenja v domovih za ostarele. S tem Sloveniji nalaga, da razvije osnovne
skupnostne storitve za starejše občane. Evropska socialna listina23 in Evropska listina o temeljnih
pravicah24 zagotavljata pravice starejšim osebam, da si svobodno izberejo svoj življenjski slog in
prostor ter živijo samostojno.
Po drugi strani pa v Sloveniji Ustava25 ne namenja posebnega člena pravicam starejših. Menimo, da je
treba nameniti posebno pozornost osebam z znatnim upadanjem funkcionalne sposobnosti, ki so zato
odvisne od pomoči drugih, v okviru pravice do primernega stanovanja (Ustava, UR. L 33/91, 78 člen).
Mogoče je posumiti, da bi zaradi ranljivosti starejših, z upadanjem njihove funkcionalne sposobnosti
pomenile neprimerne stanovanjske razmere tudi kršitev njihovih človekovih pravic, kot so pravice do
zasebnosti in osebnostne pravice (35. člen Ustave). Zato bi odsotnost ustreznih ukrepov s strani države
lahko pomenila kršitev človekovih pravic starostnikov.

Institucionalno varstvo starejših
V sklopu mreže javne službe na področju socialnega varstva se izvajajo javne socialnovarstvene storitve
in programi, ki so na voljo posameznikom ter družinam, kadar se znajdejo v socialni stiski. Sem spadajo
socialna preventiva, prva socialna pomoč, svetovanje in organiziranje socialne pomoči, storitve pomoči
na domu in mobilne pomoči ter institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo se poleg varstva otrok
in mladostnikov organizira tudi za starejše. Storitve institucionalnega varstva starejših se organizirajo
v dnevnih centrih, kot varstvo in oskrba v DSO, kot oskrba v drugi družini, ter kot oskrba v oskrbovanih
stanovanjih za starejše osebe kot posebna oblika pomoči na domu. V DSO naj bi bilo vključenih 5 %
prebivalcev starostne skupine 65+. Zagotovljenih naj bi bilo vsaj 16.600 mest za celodnevno obravnavo
in 300 mest za kratkotrajne namestitve (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, 2006).

22 https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/themes/social-inclusion/desinstit/
23 https://skupnostobcin.si/2016/03/evropska-socialna-listina/
24 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SL:PDF
25 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1991-01-1409?sop=1991-01
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V skladu s 16. členom Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV)26 opravlja DSO institucionalno
varstvo starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu. ZSV določa, da je DSO organiziran kot
javno služba. V tem zakonu so opredeljene vse oblike pomoči v DSO, s katerimi se upravičencem
nadomeščajo oziroma dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine, zlasti bivanje, organizirana
prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo.
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki, ki
upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno
in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. V skladu z 8.
členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej)27 so zdravstvene storitve zagotovljene
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cene zdravstvenih storitev so določene v vsakoletni pogodbi
med DSO in ZZZS. Plan zdravstvenih storitev za naslednje leto temelji na številu opravljenih storitev v
preteklem letu »dan zdravstvene nege«. Socialnovarstveni zavodi v okviru osnovne zdravstvene
dejavnosti opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo za svoje oskrbovance.

Oskrba na domu
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje
za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati
in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali za to nimajo možnosti. Gre za
različne oblike organizirane praktične pomoči in storitev, s katerimi se upravičencem vsaj za določen
čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki.
Storitev oskrbe na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, ter vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov;
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo28.
Oskrba na domu je oblika dolgotrajne oskrbe, ki se izvaja v skupnosti, z namenom, da starostnik kljub
upadlim funkcionalnim zmožnostim čim dlje biva v svojem lastnem domu. Inštitut RS za socialno
varstvo vsako leto posreduje poročilo o stanju na področju izvajanja oskrbe na domu v Republiki
Sloveniji. Naše ugotovitve na terenu so pokazale, da je ta oskrba za veliko večino starostnikov
neprimerna, kar smo predstavili že v naši študiji Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta

26 Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19.
27 Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16
– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19.
28 Standardi in normativi socialnovarstvenih storitev, 2010, 6.člen
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pametnih vasi29. Pametna srebrna vas lahko ublaži stisko oskrbovancev na domu zaradi nezadostne
oskrbe in neprimerno grajenih objektov, v katerih so starostniki izpostavljeni nevarnostim padcev in
osamljenosti, hkrati pa jim omogoča, da ostanejo bolj povezani v svoji socialni mreži.

Oskrbovana stanovanja
Obseg storitev v oskrbovanih stanovanjih
Starejši ljudje lahko v oskrbovanih stanovanjih živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo
pomočjo strokovnega osebja. V njih se storitev izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših
ljudi prilagojenih stanovanjih in je oblika institucionalnega varstva v skupnosti.
Oskrba v skupnosti v oskrbovanih stanovanjih lahko obsega:
osnovno in socialno oskrbo v oskrbovanih stanovanjih;
zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu.
Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega:
pomoč pri bivanju, kamor sodijo: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanj z
odnašanjem smeti in postiljanjem;
organizirano prehrano, kamor sodijo: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju
in pomivanje uporabljene posode;
pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila kamor sodijo: prinašanje in odnašanje čistega in umazanega
perila ter pranje, sušenje in likanje posteljnega in osebnega perila.
Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju
dnevnih opravil, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca (Pravilnik o SVS).
Poleg osnovne in socialne oskrbe mora biti upravičencem zagotovljena tudi možnost uporabe
celodnevne nujne pomoči preko klicnih naprav za pomoč na daljavo, ki jih zagotovi izvajalec storitve
sam ali v ta namen sklene pogodbo z drugim izvajalcem, ki v okviru svoje redne dejavnosti opravlja
naloge neprekinjene nujne pomoči (npr. zdravstveni zavod, regijski center za pomoč na domu.30
Spodbujanje razvoja oskrbovanih stanovanj je zastalo, kar je posledica pomanjkljive pravno-formalne
ureditve področja. Ena izmed ključnih pomanjkljivosti je, da pravno ni opredeljen oskrbnik oskrbovanih
stanovanj. Slednji je bil prvotno opredeljen v pravilniku s stanovanjskega področja, kasneje pa bil iz
njega črtan. S pričujočim projektom želimo ta zaostanek odpraviti.

29 BOGATAJ, David, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, Marija (vodja projekta, avtor), ROGELJ, Valerija. Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev
koncepta pametnih vasi : poročilo. Trebnje: Zavod INRISK, 2019.
30 Nagode et al.- IRSSV, 2014, str. 9
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Razširjenost storitev v oskrbovanih stanovanjih v Sloveniji
Trenutno obstajajo oskrbovana stanovanja na najmanj 27 lokacijah v 23 slovenskih mestih. Ob koncu
leta 2015 smo imeli v Sloveniji najmanj 981 oskrbovanih stanovanj – 646 najemnih in 335 lastniških.
Med najemnimi oskrbovanimi stanovanji prevladujejo garsonjere, sledijo jim enosobna ali 1,5-sobna
oskrbovana stanovanja. Pri lastniških oskrbovanih stanovanjih ugotavljamo, da je največ enosobnih ali
1,5-sobnih oskrbovanih stanovanj, sledijo dvosobna stanovanja ali več, najmanj pa je garsonjer.
Kot sledi iz državnih statistik, je zasedenih 90 odstotkov najemnih oskrbovanih stanovanj, prodanih pa
je 87 odstotkov lastniških stanovanj. V najemnih oskrbovanih stanovanjih bi lahko živelo še vsaj 240
oseb. Namestitvene kapacitete so realizirane v 74 odstotkih. O lastniških stanovanjih in njihovih
stanovalcih pa ni javno dostopnih podatkov, njihova sledljivost se načeloma s prodajo izgubi.
V najemnih oskrbovanih stanovanjih biva skoraj dve tretjini žensk (64,8 odstotka), velika večina
stanovalcev je stara 65+, približno polovica pa 80+. Glede na upravičenost je največ stanovalcev (92
odstkotkov) v najemnih oskrbovanih stanovanjih zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost po
(Nagode et al. IRSSV, 2015, str. 45-60)31.

Stanovanjske ali gospodinjske skupnosti - Zelene hiše
Pri stanovanjskih skupnostih in skupnih gospodinjstvih, za katero po vzoru ZDA predlagamo ime
ZELENA HIŠA, gre za obliko bivanja, pri kateri različni ljudje skupaj stanujejo v istem stanovanju ali hiši.
Vsak stanovalec ima svoj lastni bivalni prostor, bodisi sobo s kopalnico ali celo ločeno stanovanje,
vključno z manjšo kuhinjo. Poleg tega obstaja še nekaj prostorov, ki jih uporabljajo skupno. Model
samoupravnih skupnih gospodinjstev z zaključenimi stanovanji brez arhitektonskih ovir se je tudi v
Sloveniji do neke mere ali popolnoma uveljavil kot novi trend pri projektih bivanja v skupnosti (Štuhec
& Fras, 2010, str. 3–15). Zelena hiša postaja koncept dela »social farming«32, kjer je v ospredju (a)
uporabnik kot subjekt, (b) normalizacija življenja in (c) spoštovanje osebne integritete starostnikov. V
Zelenih hišah se v nasprotju z medicinskimi koncepti poudarja domačnost, samostojnost in zasebnost
z možnostjo uporabe enoposteljne sobe. K zasebnosti sodijo tudi lastne sanitarije.
Medicinski koncept se je v domovih za starejše oz. negovalnih domovih začel razvijati v šestdesetih in
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Druga generacija DSO je v ustanovah uveljavila zdravstveno
nego, kar je dobro v smislu približevanja potrebam stanovalcev. Vendar se je hkrati uveljavila filozofija
in organizacijska struktura, tipična za bolnišnice. Gospodinjske skupine, ki v polnosti udejanjajo
psihosocialni koncept in ki se vse bolj uveljavljajo v Evropi, se pri nas ne uvajajo, čeprav bi bilo to nujno.
V takih skupinah se namreč poudarjajo:
domačnost - poznano pohištvo, vonjave in druge čutne zaznave, privlačna, pregledna arhitektura,
stalna referenčna oseba (gospodinja), vpetost svojcev, delo z biografijo;
samostojnost - okolje brez ovir;
zasebnost - zasebnost je omogočena zlasti z možnostjo enoposteljne sobe. K ohranjanju osebne sfere
sodi tudi lastna kopalnica in stranišče;

31 Podrobnejši nabor referenc je na voljo v spremljajoči monografiji istih avtorjev Pametna srebrna vas.
32 Social farming: green care and social and health policies. Opinion of the Economic and Social Committee. Official Journal of the EU,
15.2.2013
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varno zavetje - občutek varnosti je odvisen od domačnosti in zasebnosti. Starejši ljudje pogosto izgubijo
občutek varnosti, ker jim zaradi zdravstvenega stanja nadzor nad lastnim življenjem vedno bolj polzi iz
rok. Izguba nadzora je toliko hujša, če okolje in vzdušje v neki ustanovi zaradi velikosti organizacijskih
enot povečujeta nepreglednost;
odločanje o osebnem oblikovanju dneva - stanovalec sam določi, kdaj bo spal, kdaj bo jedel, kaj bo
počel, pri katerih dejavnostih bo sodeloval ali pa se bo raje umaknil.
Zasebnost in odgovornost zase, ki ju zlasti omogočata obstoj javnih in zasebnih prostorov oz.
enoposteljnih sob, spodbujata tudi komunikacijo. Stanovalci, ki se lahko v miru umaknejo, se tudi bolj
odprejo navzven. Osnovna filozofija modela Zelenih hiš je nadomeščanje »primata nege« s »primatom
bivanja«33. Gospodinjska oskrba nima več samo spremljevalne vloge ob negi, temveč postane glavno
področje dejavnosti oskrbe stanovalcev. Področje gospodinjske skupine mora biti oblikovano
samostojno. Na področju razporejanje delavcev nastopi decentralizacija.

Tabela 1: Primerjava med tradicionalnim domom in gospodinjsko skupnostjo, ki jo bomo po vzoru ZDA
imenovali ZELENA HIŠA
Tradicionalni negovalni dom

Zelena hiša

Število

Navadno
120-200
postelj 8 do 10 starejših, maksimalno 24
razdeljenih na 20-40 posteljne
enote

Filozofija

Medicinski model, poudarja Socialno-bivalni model, ki daje prednost
zagotavljanje zdravstvene nege. kakovosti življenja starejših.

Organizacija Visoka hierarhija, medicinske Sploščena hierarhija, opolnomočeno
sestre nadzorujejo enote v vseh neposredno
negovalno
osebje.
dejavnostih.
Medicinska sestra obišče hišo, da zagotovi
strokovno storitev.
Sklep,
izdelava

Odločitve sprejema organizacija. Odločitve sprejema starostnik po potrebi.
Odprta hiša.

Dostop

Okolje pripada instituciji: starejši Okolje pripada starejšim in lahko
imajo dostop do svoje sobe in dostopajo do vseh območij skupnosti.
javne površine, dostop do
mnogih prostorov je omejen.

Zunanji
dostop

Pogosto otežen dostop.

Enostaven dostop, ograjen, omogočeno
opazovanje s strani osebja.

Bivalni
prostori

Najpogosteje
dvoposteljne
spalnice in skupna kopalnica.
Saloni in jedilnice običajno na
koncu dolgega hodnika.

Zasebne sobe z zasebnimi kopalnicami ter
osrednje ognjišče z odprto kuhinjo in
jedilnico. Kratki hodniki in dostop do
ognjišča.

33 https://www.thegreenhouseproject.org/
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Kuhinja

Omejitev za
obiskovalce.

starostnike

in Starostniki in obiskovalci imajo dostop in
sodelujejo pri kuhinjskih aktivnostih.

Soba
za V središču večine enot.
medicinske
sestre

Je ni posebej. Zdravila so shranjena v
omarah v sobi. Medicinske sestre
obiskujejo sobe in delijo zdravila.

Jedilnica

Velika jedilnica za starejše.

Ena dolga jedilna miza, ki deluje kot
osrednja točka za druženje, prijeten obrok
v skupnosti.

Zaposleni

Oddelki
s
nalogami.

segmentiranimi Pomočnik starejših je univerzalni delavec,
ki zagotavlja neposredno oskrbo, pranje,
gospodinjstvo in kuhanje.

Obiskovalci

Omejena
sodelovanja.

sposobnost Obiskovalci sodelujejo pri obrokih in
drugih
aktivnostih,
pripravljanje
pogrinjkov, pri kuhanju, ali poskrbijo za
skupno druženje vseh v GS.

Vir:
Nursing Facilities, (2007, str. 81),
/www.thegreenhouseproject.com/index.htm. (2003).

The

Green

House

Project.

HTTP:/

Ne samo, da so prostori centralne pralnice, kuhinje in gospodinjstva nadomeščeni s funkcionalnimi
prostori v posameznih gospodinjskih skupinah, tudi celotno osebje je razpršeno po skupinah, saj so
skupine oskrbovalcev dodeljene posameznim skupinam.
Spremljanje stanovalcev postane prednostni cilj dela gospodinj, ki so njihove osrednje (referenčne)
osebe. Pozorne so na vsako spremembo pri posameznem stanovalcu, saj na podlagi tega oblikujejo
ustrezne spremembe v postopku oskrbe. Poleg velikosti prostora, Zelene hiše ponujajo izjemno udobje
in prijetno okolje za bivanje starejših. Sobe so zasebne in pogosto vključujejo zasebno kopalnico. Te
sobe obkrožajo velik dnevni prostor, imenovan ognjišče, skupaj s kaminom, odprto kuhinjo, bar za čas
zajtrka in veliko mizo v jedilnici, ki ima prostor npr. za 12 ljudi naenkrat, tako da lahko vsi prebivalci
jedo skupaj v prijaznem okolju.
Razporeditev zasebnih sob, ki imajo izhod v dnevni prostor, kjer je ognjišče, omogoča stanovalcem, da
imajo nadzor nad ravnijo svoje družbene angažiranosti z zapiranjem svojih vrat. Odpiranje vrat jim
omogoča opazovanje dejavnosti ob ognjišču, na tej podlagi pa se lahko odločijo, ali se pridružijo skupini
in se vključijo v različne dejavnosti, od načrtovanja menija do priprave hrane, vsaj kot gledalci.
Stanovalci se lahko pridružijo za mizo, kjer potekajo družabne dejavnosti. Tabela 1 prikazuje nekatere
primerjave lastnosti modela Gospodinjske skupnosti – Zelene hiše v primerjavi s tradicionalnim
negovalnim domom. Tudi nedavni obiski avtorjev vrste tovrstnih domov na Floridi so prepričali o
prednosti oskrbe v zelenih hišah pred tradicionalno oskrbo, kakršno imamo v Sloveniji. V majhnih
skupnosti je mnogo lažje obdržati oskrbovanca v centru pozornosti in mu omogočiti sodelovanje pri
odločanju o oskrbi.
Nekateri prostorski koncepti Zelene hiše
Z arhitekturno in urbanistično zasnovo pametne srebrne vasi se kot v ZDA umikamo od predstave
tipičnih domov za ostarele, ki jih navadno zaznamuje vzdolžni hodnik in "hotelsko" nizanje utesnjenih
individualnih sob.
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Slika 5: Prikaz vpetosti modela v širšo skupnost (izdelal KD Prostor vmes)

Pametno srebrno vas lahko obravnavamo kot ločeno samozadostno enoto, umeščeno v prostor
kompletno z novimi bivanjskimi enotami, zunanjimi površinami in predvidenimi servisi oskrbe. Lahko
pa jo obravnavamo kot funkcionalni koncept, umeščen znotraj že obstoječih tkiv mest, njihovih obrobij
oziroma podeželskih naselij in vpet v obstoječo infrastrukturo. Kot je to skicirala skupina arhitektov KD
Prostor vmes, lahko to ponazorimo s Sliko 5. V prilogi so nanizane prednosti in slabosti za vsak tip
vpetosti bivalnih enot za starejše v širši mestni ali podeželski prostor.
KD Prostor vmes je po vzoru »Greenhouse« v ZDA obdelal razgibane zasnove ločenih individualnih
enot/hišk – Zelenih hiš in oskrbovanih stanovanj, ki so med seboj v dialogu in so povezane preko
skupnih prostorov in zunanjih površin. Posameznik v zasnovi arhitektov KD Prostor vmes ni omejen
zgolj na svoj lastni prostor z ograjenim vrtom, ampak postane del celote, del skupnosti. Kot tudi sledi
iz Priloge, je pomembno, da se v sklopu srebrne vasi skozi arhitektonski izraz in pravilno izbiro
materialov poleg funkcionalnosti doseže tudi skladna vizualna podoba vseh objektov za starejše z
upadlimi funkcionalnimi zmožnostmi. Pri tem se priporoča, da arhitekturna zasnova zajema vzgibe iz
tradicionalnih objektov in stavbne tipologije makrolokacije vasi, brez odvečnih detajlov, okraskov in
motečih barv, ki v prostor ne sodijo. Slika 6 podaja idejno zasnovo grajenih tipskih enot, Slika 7 pa
smernice za zasnovo Zelene hiše. Več je opisano v prilogi.
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Slika 6: Zasnova grajenih tipskih enot (izdelal KD Prostor vmes)

Avtorji modularno prikažejo možne modele predlaganih bivanjskih enot in sicer v linearni zasnovi,
razpršeno ali centralno zasnovano. Možne, vendar ne edine rešitve prikazuje Slika 8. Izbor
posameznega sistema je odvisen od prostorskih danosti in zahtev investitorja. Pomembno je
predvsem, da sistemi ustrezajo zahtevam olajšane dostopnosti, ki omogočajo starejšim več
neodvisnega gibanja in jim zagotavljajo varnost v okolici in v objektih samih.
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Slika 7: Smernice zasnove Zelene hiše kot primera gospodinjske skupnosti (izdelal KD Prostor vmes,
podrobnosti so v prilogi)
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Slika 8: Možni modeli bivanjskih enot v Zelenih hišah in oskrbovanih stanovanjih (Izdelal KD Prostor
vmes. Podrobnosti so v prilogi)

V prilogi je prikazana zasnova in izvedeno dimenzioniranje posameznih prostorov modularne izgradnje.
Predlogi sledijo zakonodajnim smernicam, ki so navedene ob posameznih tlorisnih zasnovah. Enote so
oblikovane tako, da omogočajo tudi sestavljanje več enot v večje bivališče, ko gre za par uporabnikov.
Servisni prostori so umeščeni na sredino prostora ali na pozicijo, ki omogoča spajanje več enot skupaj
in nemoteno prilagajanje novim potrebam. Premik sanitarij in jedilnih kotičkov v stanovanjske enote
omogoča tudi večjo varnost starejšim v primeru epidemij in pandemij. Več o tem v prilogi.

DVIGOVANJE SPOSOBNOSTI SAMOOSKRBE Z RAZVOJEM STAROSTNIKU PRIJAZNEGA OKOLJA

Samooskrba ob upadanju funkcionalnih zmožnosti
Sposobnost samooskrbe lahko grafično predstavimo s krivuljo funkcionalnih zmožnosti, ki je podana
na Sliki 9. Ta ponazarja, da se funkcionalne zmogljivosti, tako fizična aktivnost kot kognitivne
sposobnosti, večajo v otroštvu, dosežejo vrh v zgodnji odrasli dobi in sčasoma upadejo. Numerične
vrednosti te krivulje v poznih letih lahko podajamo z različnimi lestvicami. Ena od teh je tudi LOSS
lestvica. Samostojnost posameznika pa ni odvisna samo od njegovih fizičnih in kognitivnih zmožnosti,
ampak tudi od okolja. Stopnja upadanja je v veliki meri odvisna in povezana z načinom življenja ter z
zunanjimi socialnimi, okolijskimi in gospodarskimi dejavniki.
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Slika 9: Gibanje ravni funkcionalnih zmožnosti oseb od rojstva do pozne starosti.

Dinamika upadanja funkcionalnih zmožnosti je odvisna od posameznika in od družbenega angažmaja.
Od tega je odvisno tudi, ali je pojav upadanja enak pri vsaki starosti in ali se lahko prag izgube
neodvisnosti in nastanka odvisnosti od pomoči drugih premakne v pozno starost. Ker je aktivno
staranje vseživljenjski proces, je starosti prijazno naselje prijazno ne samo starostnikom, ampak tudi
ostalim generacijam. Tako na primer stavbe in ulice brez ovir spodbujajo mobilnost in neodvisnost
invalidov, mladih in starih. Družine doživljajo manj stresa, če imajo njihovi starejši člani podporo
skupnosti in primerno bivalno okolje v katerem se grajeni objekti prilagajajo njihovim potrebam po
mobilnosti in v katerem so jim zagotovljene zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo.
V naslednjih desetletjih bo treba tudi v Sloveniji vsaj petino hiš in stanovanj preurediti v domove, ki
bodo starostnikom bolj prijazni in bodo bolj ustrezali njihovim potrebam. Za to preoblikovanje bodo
nujna velika finančna sredstva. Glede na funkcionalne zmožnosti posameznikov in druge njihove
prioritete je pričakovati, da se bodo obnove stanovanj in selitve odvijale v dveh smereh:
v ločevanje starostnikov (naselja za upokojence – upokojenske vasi, stanovanjske skupnosti
starostnikov, oskrbovana stanovanja), kar je mogoče pričakovati predvsem v njihovi visoki starosti; ter
v smeri izgradnje univerzalnih stanovanj ter spremljajočih objektov, ki bodo primerni za vse generacije
in tudi za manj mobilne osebe s posebnimi potrebami. Ne glede na to, za kakšno preoblikovanje mest
in vasi bo šlo, bodo potrebna večja finančna sredstva, h katerim bodo del morali prispevati tudi
starostniki. Za uresničitev navedenih ciljev ni dovolj, da izboljšamo institucije socialnega in
zdravstvenega sektorja, ampak moramo rastočim potrebam starejših prilagoditi tudi grajeni prostor.
Ob hitro rastočem deležu starejšega prebivalstva bi morali ponovno poseči po usmeritvah iz
Standardnih pravil ZN za izenačitev možnosti invalidnih oseb (1993)34. Ta priporočajo in nalagajo
članicam takšne zasnove zgradb v prenovah in novogradnjah, ki bi omogočale čim boljšo integracijo
starejših prebivalcev in invalidov ter s tem enake možnosti gibanja tudi starejšim skupinam
prebivalstva. Standardna pravila ZN od načrtovalcev mest in graditeljev objektov zahtevajo:
gradnjo in instalacijo objektov oziroma naprav, ki jih lahko enako dobro uporabljajo tudi tisti z omejeno
mobilnostjo;
fleksibilnost v uporabi;
34 https://www.zdis.si/content/standardna-pravila-za-izenacevanje-moznosti-invalidov
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preprosto uporabo, ki bo razumljiva tudi za starejše z manjšimi izkušnjami z novimi tehnološkimi
dosežki in jezikovnimi omejitvami ali nižjo izobrazbo, znanjem ali koncentracijo;
hitro prepoznavnimi spremljajočimi informacijami za orientacijo v prostoru in ravnanje z napravami
tudi za tiste s slabšim vidom ali sluhom;
minimalno izpostavljenost tveganju za nesrečo in drugim nezaželenim dogodkom;
učinkovito rabo objektov in naprav brez dodatnih naporov in
primerne dimenzije prostora za dostop k objektom in napravam ne glede na mobilnost uporabnikov.
Navedenim zahtevam so dodana tudi podrobna navodila, kako dosegati navedene cilje v korist
prebivalstva z omejeno mobilnostjo. Tako zagotavljanje oblikovanja objektov in naprav v mestih in
vaseh, ki bo zadovoljevalo potrebe vseh prebivalcev, zahteva znatna finančna sredstva za sodoben
razvoj mest. Del teh sredstev bo treba zbrati tudi iz nadomestil za uporabo mestnega zemljišča ali iz
davkov od nepremičnin in pri tem bodo morali določen del prispevati tudi starostniki z nizkimi dohodki.
Vendar pa niti dosledno sledenje navodilom o gradnji objektov in naprav za vse generacije ne more
rešiti problematike za še starejše prebivalstvo z vse manjšo možnostjo mobilnosti.

Prehod iz Zelene hiše v institucionalno oskrbo
V monografiji PAMETNE SREBRNE VASI (Bogataj et al., 2020) je natančneje ocenjeno, do kdaj je
smiselno, da starostniki še ostanejo v Zeleni hiši. Ocene so povzete v tabelah 2 do 16.

Tabela 2: Ocene sposobnost za zadovoljevanje potreb po hrani in pijači
2 X

Stanovalec je in pije samostojno, vendar potrebuje še občasno spodbujanje.

1 X

Stanovalec je popolnoma samostojen pri prehranjevanju in pitju.

Tabela 3: Sposobnost za zadovoljevanje potreb po izločanju urina in blata
1 X

Stanovalec je popolnoma samostojen in nadzorovano odvaja urin in blato.

Tabela 4: Sposobnost uporabnika za prilagoditev položaja telesa
2

X

Ima le malo težav pri zavzemanju in prilagoditvi položaja glede na dejanske
potrebe.

1

X

Je samostojen pri zavzemanju in prilagajanju položaja telesa dejanskim potrebam.

Tabela 5: Sposobnost starostnika za gibanje
3

X

Stanovalec je skoraj v celoti gibljiv; za pomoč pri gibanju včasih uporablja
pripomočke.

2

X

Stanovalec se je sposoben samostojno gibati večino časa.

1

X

Stanovalec se je sposoben gibati samostojno ves čas.

Tabela 6: Sposobnost, da zadovolji potrebe po spanju in počitku
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2

X Stanovalec je sposoben zadovoljiti potrebo po spanju in počitku z minimalno
pomočjo in ločuje dnevno-nočni ritem.

1

X Stanovalec si je sposoben samostojno zadovoljiti potrebo po spanju in počitku.

Tabela 7: Sposobnost uporabnika, da se samostojno obleče in sleče
3

X Stanovalec se je delno sposoben obleči ali sleči, toda pri tem potrebuje spodbudo
in pomoč.

2

X Stanovalec je samostojen pri oblačenju ali slačenju; delno pomoč potrebuje pri
finih gibih (zapenjanje gumbov …).

1

X Stanovalec je popolnoma samostojen pri oblačenju in slačenju.

Tabela 8: Sposobnost uporabnika, da se zaščiti pred zunanjimi vplivi
3

X

Stanovalec je delno sposoben vzdrževati primerno telesno temperaturo; hladno
in toplo ločuje, vendar je le delno sposoben ukrepati.

2

X

Stanovalec je večino časa sposoben samostojno vzdrževati primerno telesno
temperaturo in je tudi sposoben primerno ukrepati.

1

X

Stanovalec je popolnoma samostojen pri vzdrževanju primerne telesne
temperature.

Tabela 9: Sposobnost uporabnika, da ohrani telesno čistočo in urejenost
3

X

Stanovalec je sposoben samostojno izvajati večino aktivnosti osebne higiene,
vendar pri tem vedno potrebuje spodbujanje.

2

X

Stanovalec je sposoben samostojno izvajati osebno higieno, potrebuje pa nadzor.

1

X

Stanovalec je popolnoma samostojen pri izvajanju osebne higiene.

Tabela 10: Sposobnost uporabnika, da se izogiba nevarnostim v okolju
3

X

Stanovalec delno prepoznava nevarnosti v okolju in pri sebi ter se izogne večini nevarnih
situacij, pri tem pa potrebuje pomoč in zaščito.

2

X

Stanovalec je sposoben večino časa samostojno prepoznavati, izogibati in se zaščititi
pred nevarnostim v okolju.

1

X

Stanovalec je popolnoma samostojen pri zagotavljanju svoje varnosti.

Tabela 11. Sposobnost uporabnika komunicirati z drugimi
3 X Stanovalec je sposoben izraziti svoje potrebe in čustva s preprostimi besedami ali značilnimi
gestami. Razume preproste in kratke besede drugih.
2 X Stanovalec je sposoben samostojno izraziti svoje potrebe in čustva z besedami in stavki ali
značilnimi gestami. Razume preprost jezik ali značilne geste drugih.

[Vnesite besedilo]
1 X Stanovalec je popolnoma sposoben izražati svoje potrebe, čustva in občutke.
Tabela 12: Sposobnost uporabnika vzpostaviti stik z drugo osebo
3 X Stanovalec je sposoben navezati in vzdrževati omejeno število stikov z osebami, ki so zanj
pomembne.
2 X Stanovalec je sposoben večji del vzpostaviti, vzdrževati in zaključiti stik z drugo osebo;
sposoben je dati tudi mnenje o tem stiku.
1 X Stanovalec je popolnoma sposoben vzpostaviti, vzdrževati in zaključiti stik z drugo osebo;
popolnoma je sposoben podati tudi mnenje o tem stiku.
Tabela 13: Sposobnost uporabnika, da upošteva pravila in zakonitosti
2 X Stanovalec je sposoben upoštevati pravila in zakonitosti v domačem okolju, znotraj in zunaj
oddelka/ustanove, ima pa zmanjšan občutek za zasebnost.
1 X Stanovalec je popolnoma sposoben upoštevati pravila in zakonitosti ter zna samostojno
izraziti potrebo po zasebnosti.

Tabela 14: Sposobnost, da si samostojno načrtuje dnevno-nočni ritem
3 X Stanovalec je sposoben načrtovati večino dnevnih aktivnosti samostojno, pri tem ga je treba
spodbujati.
2 X Stanovalec se je sposoben osredotočiti na dnevne aktivnosti v domačem okolju, znotraj
oddelka/ustanove za kratek čas; z izvajanjem dnevnih aktivnosti si pridobiva
samospoštovanje.
1 X Stanovalec je sposoben samostojno izvajati dnevne aktivnosti v domačem okolju, znotraj
oddelka/ustanove na organiziran način;z rezultati dela si pridobiva samospoštovanje.

Tabela 15: Sposobnost uporabnika, da samostojno sodeluje v aktivnostih v domačem okolju
5 X Stanovalec je nesposoben sodelovati v rekreacijskih aktivnostih izven oddelka/ustanove; je
sposoben pasivno uživati v stvareh, ki ga osrečujejo.
4 X Stanovalec je delno sposoben sodelovati ali biti prisoten pri rekreacijskih aktivnostih izven
oddelka/ustanove; pogosto uživa v aktivnostih.
3 X Stanovalec se je sposoben vključevati v rekreacijske aktivnosti zunaj oddelka/ ustanove,
vendar pri tem vedno potrebuje spodbudo.
2 X Stanovalec je sposoben sodelovati v rekreacijskih aktivnostih izven oddelka / ustanove vedno
samostojno, vendar potrebuje spodbudo.
1 X Stanovalec se je sposoben samostojno vključevati v rekreacijske aktivnosti zunaj
oddelka/ustanove
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Tabela 16: Sposobnost, da pridobiva nova znanja in spretnosti
4 X Stanovalec je sposoben osvojiti določene spretnosti z večkratnim ponavljanjem.
3 X Stanovalec se je sposoben naučiti enostavnih novih spretnosti z večkratnim ponavljanjem;
nova znanja oziroma spretnosti pozabi, če jih ne uporablja.
2 X Stanovalec se je sposoben naučiti novih spretnosti; je zelo malo verjetnosti, da bo pozabil,
kar se je naučil.
1 X Stanovalec se je sposoben naučiti več novih spretnosti; ne pozablja naučenih spretnosti in
znanj.

Če je seštevek točk v prvem stolpcu Tabel 2 – 16 pod 42, se pričakuje, da gre za starostnike, ki bi še
lahko živeli v stanovanjski skupnosti oziroma Zeleni hiši in so ves čas delno odvisni od pomoči druge
osebe. Pomoč je skoncentrirana v skupnosti, zato je mogoče doseči celodnevno navzočnost vsaj enega
od oskrbnikov iz integrirane oskrbe, se pravi tako zdravstvene kot socialne oskrbe.
V Sloveniji prehajamo na ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi na temelju nemške lestvice,
prilagojene za slovenski prostor. Opis orodja za ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi po nemški
lestvici in primerjava z LOSS lestvico sta v prilogi osnovne publikacije – monografiji Pametna srebrna
vas (Bogataj et al., 2020).

SOCIALNE STORITVE V KONCENTRIRANI OSKRBI V SKUPNOSTI
Zelene hiše in oskrbovana stanovanja
Zelena hiša ali splošneje infrastruktura KONCENTRIRANE OSKRBE V SKUPNOSTI je učinkoviteje
organizirana skupnost, ki v skladu s 6. členom Pravilnika o SVS oblikuje normative oskrbe. Navedena
določba govori o pomoči družini na domu ter vsebuje pravila socialne oskrbe na domu in mobilne
pomoč. Skupnost je lahko samoupravno ali kako drugače organizirana. Prostori skupnosti so lahko v
kooperativi ali v kakšni drugi lastniški obliki, organizacija je lahko javnega, zasebnega ali mešanega
značaja. Menimo, da zaradi koncentrirane oskrbe lahko zmanjšamo število oskrbovalcev glede na
ekonomijo obsega, po vzoru števila oskrbovalcev na oskrbovanca v DSO. S tem lahko zmanjšamo
stroške socialne oskrbe na 38% sedanjih stroškov oskrbe na domu. Primerjava med oskrbo na domu in
oskrbo v skupnosti namreč pokaže, da je mogoče s preselitvijo starostnikov v Zelene hiše celo zmanjšati
potrebno število oskrbovalcev osnovne in socialne oskrbe, čeprav so oskrbovalci prisotni ves dan in vse
dni v tednu.
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Slika 10: Večja enota za starejši zakonski par z največjim deležem zasebne zunanje površine (Izdelal KD
Prostor vmes. Podrobnosti so v prilogi)

Gospodinjska skupnost Zelena hiša vključuje dnevno-nočno varstvo, začasno varstvo starostnikov v
primeru odsotnosti družine in trajno varstvo v skupnosti. Zelena hiša lahko po presoji vključi tudi nekaj
varovancev dnevnega ali začasnega varstva. Na Sliki 10 je prikazan model večje stanovanjske enote za
dve osebi, bivajoči v Zeleni hiši.
Enota na Sliki 10 je sestavljena iz štirih modulov 4x4, z 48 m2 pokritih prostorov in 16 m2 odprtih
površin- zelenega vrta. V prilogi je prikazanih več možnih modulskih gradenj varnih bivališč za
starostnike, ki s centralnimi prostori Zelene hiše nudijo tudi več družabnosti. V splošnem ni nujno, da
je Zelena hiša vezana na eno samo kuhinjo, ampak lahko povezuje tudi mala gospodinjstva
starostnikov, ki se delno ali v celoti sami oskrbujejo s prehrano. Poleg strehe nad glavo lahko
oskrbovancem nudi tudi večje vrtove in prostore za gojenje malih živali, dokler gre za oskrbovance z
milejšimi upadanji funkcionalnih zmožnosti. Prav močnejša povezanost bivališča z vrtom mu daje
značilnost »zelene« hiše.
Neposredno izvajanje storitve v koncentrirani skupnosti se lahko izvaja vse dni v tednu, 24 ur na dan
in ne samo do 20 ur tedensko, kar je maksimalni normativ pri oskrbi na domu. Pravice oskrbe na domu
se namreč lahko delijo med starostniki, pri čemer ima vsak pravico do 20 ur tedenske socialne oskrbe
in v skladu s kategorizacijo tudi pravico do zdravstvene nege. Ekipam integrirane oskrbe ni treba tratiti
časa za potovanje, ampak se po pametnem urniku razvrstijo v gospodinjski skupnosti v Zeleni hiši pri
nespremenjenem pravilniku o pravicah oskrbe na domu. Na primer, v skupnosti 24 primerov pretežno
kategorije 3a, to pomeni upravičenost do 480 ur tedenske oskrbe na domu in dodatno izgubo časa za
potovanje med oskrbovanci. Ker pa se s tem zmanjša tudi potovalni čas, na podeželju minimalno za
10%, ki jih priznava Pravilnik o SVS, lahko Zeleni hiši namenimo skupaj 528 ur. To zagotavlja 13
zaposlenih delavcev, ki jih lahko razporedimo po pet na dopoldansko, pet na popoldansko izmeno in
tri na nočno izmeno ob predpostavkah, da imajo oskrbovanci tudi sorazmerno pravico zdravstvene
oskrbe in da se integrirana oskrba smiselno izvaja. Prisotnost negovalke, zdravstvenega tehnika in/ali
medicinske sestra omogoča zapolniti vrzeli, ki bi nastale zaradi nedelj in praznikov. Te vrzeli pa lahko
zapolnjujejo delno tudi sorodniki in drugi neformalni oskrbovalci – prostovoljci.
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Pametna srebrna vas
Kot sledi iz poglavja 2, so pametne srebrne vasi bolj ali manj prostorsko razpršene, vendar močno
povezane skupnosti na podeželju, z elementi, nanizanimi v Tabeli 17. Pametne srebrne vasi uporabljajo
inovativne rešitve za stabilno premagovanje demografskih sprememb z izgradnjo ustrezne socialne
infrastrukture, od samih zgradb, njihovih opremljenosti z digitalnimi napravami in povezovanjem teh
v operativne mreže (Tabela 18), do izobraževanja in zaposlovanja mlajših vaščanov oziroma vseh
občanov za vstop v izvajanje storitev za starejše.
Tabela 17: Elementi Pametne srebrne vasi
Elementi pametne srebrne vasi Primeri
ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA
OSKRBA
preprečevanje in rehabilitacija po neželenih dogodkih
ŽIVLJENJE IN ZGRADBE

organizacija skupnosti za 50+ populacijo, prilagojena
stanovanja, varovana stanovanja, oskrbovana stanovanja

TURIZEM & KULTURA

turizem in kultura - organizacija izletov, letovanj, organizacija
in obisk kulturnih dogodkov

VITALNOST IN SPOSOBNOSTI

aktivacija - ohranjanje vitalnosti, rekreacija, družabne igre,
učenje tujih jezikov, …..

MOBILNOST IN PREVOZI

organizacija prevozov – prostovoljci (SOPOTNIK) in plačljive
storitve

DELO IN USPOSABLJANJE

izobraževanje, posredovanje dela, vključevanje v delo oskrbovalci/ izvajalci in uporabniki

VARNOST IN VARNOST

preprečevanje neželenih dogodkov in preprečevanje zlorab,
varovanje podatkov, preprečevanje kraj - fizično in digitalno

IKT

Asistenčna platforma, IKT tehnologije, AAL tehnologije,
elektronski urniki, razporejanje dela

Najprimernejša enota je gospodinjska skupnost, ki jo bomo imenovali Zelena hiša, in ji v tem poglavju
posvetili največ pozornosti. Vključuje lahko največ 24 postelj oziroma največ 24 povezanih
stanovanjskih enot v različnih oblikah lastništva.
Starostniki so izpostavljeni biološkim, okoljskim, vedenjskim in socioekonomskim rizikom. V tabeli 17
so povzeti elementi Pametne srebrne vasi, ki je sposobna omiliti te izpostavljenosti rizikom.

Tabela 18: IKT Pametne srebrne vasi
SKUPINE IKT REŠITEV

PRIMERI ORODIJ IN SERVISOV

IKT podpora zdravju &

►Interoperabilni elektronski zdravstveni zapisi (EHR), portali za
bolnike
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dobro
počutje
druženje

& ►Elektronska posvetovanja in sestanki
►Varni in zanesljivi iskalni portali za zdravstvene informacije

/ EHR,

►Rešitve za rezervacije podpore pri oskrbi

Upravljanje v zdravstvu
Izmenjava informacij in
podatkov o zdravstvu in

►Rešitve za upravljanje zdravstvenih podatkov
►Osebne zdravstvene mape
►24/7 klicni center eZdravja (npr. Vodijo medicinske sestre)

zdravem življenju

►IKT za celostno oskrbo, ki podpira npr. načrt integrirane oskrbe,
Podpora
ekipam multidisciplinarni tim (MDT) itd.
zdravstvenega varstva
►Spremljanje zdravstvenih parametrov (teža, krvni tlak, glukoza v
TeleZDRAVJE
krvi itd.)

OSKRBA NA DOMU /

►Internet (medicinskih) stvari

DALJINSKO
ZAZNAVANJE

►Osebni alarmi Telecare,
►Storitev gumbov za paniko,
►Opomniki za zdravila / razpršilniki pametnih zdravil,
►Dostop do pomoči v nujnih primerih
►Vibracijski alarmi, povezani s senzorji gibanja v hiši
►Elektronski dnevnik z vizualnimi in slušnimi opomniki
►Rešitve za telesno vadbo, na primer za spremljanje teka oziroma
drugih športov in dejavnosti
►Samo spremljanje pomanjkljivosti

IZOBRAŽEVANJE
USPOSABLJANJE

► Storitev naročnine na tele-pomoč - nadzorovanje trendov
vsakodnevnih aktivnosti starejših ljudi, obveščanje o možnih
IN tveganjih
►Nosljive naprave
► Spletna platforma za digitalno in zdravstveno pismenost;
Izobraževalna orodja (vaje za urjenje spomina, branje, govor in
jeziki)

INTERAKTIVNO
USPOSABLJANJE IN IGRE

►Množični odprti spletni tečaji (MOOC)
►Informacije o ustrezni podporni infrastrukturi v regiji
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►Bolj zdravo upravljanje življenjskega sloga: igre za telesno vadbo;
računalniško obvladovanje jeze; obvladovanje kroničnih stanj
► Zdravo kuhanje in prehranjevaje (vključno z zabavnimi
aplikacijami)
►Vadnice (na primer ples, moda, življenjski slog, glasba in drugi
hobiji)

PAMETNI DOMOVI IN ►Spletne knjižnice (npr. Za branje časopisov)
STAROSTNIKOM
►Navidezna resničnost (npr. virtualni muzejski obiski za osebe s
PRIJAZNO OKOLJE
težavami z mobilnostjo)
(senzorji, IoT, AAL, IL)
►Senzorji za dom ali premoženje
►IoT- nemedicinski
►Regulirani grelni sistemi
PODPORA VRSTNIKOV
SOCIALNE MREŽE

►Podpora nakupu hrane
►Tele-Zdravje – monitoring zdravja in dobrega počutja
►Asistenčne tehnologije, vključno z eksoskeletoni

ELEKTRONSKA POŠTA

►Daljinsko nakupovanje, bančne storitve, dostava pošte in
podpora pri prevozih
►APP za mreženje (društva, družabni dogodki, skupine za podporo
pri športnih udejstvovanjih in podpori življenjskemu slogu (npr.,
športni ali kuharski klubi, socialni dogodki, skupine za razvoj
zdravega načina življenja)
►Diskusije v socialnih omrežjih, nasveti
►Video povezave s prijatelji in sorodniki
►Platforme za povezavo oskrbovalcev in oskrbovancev

Pričakujemo, da se bodo v pametnih srebrnih vaseh v kratkem času razvile pomembne informacijske
in komunikacijske tehnologije, kot so asistenčne platforme in druge, ki jih razvrščamo, kot sledi iz
Tabele 18.

Minimalne tehnične zahteve za prostore Zelenih hiš
Gospodinjska skupnost, ki jo bomo tu poimenovali Zelena hiša, vključuje največ 24 postelj v
enoposteljnih ali dvoposteljnih sobah. Minimalne tehnične zahteve veljajo za lokacijo, stavbno
zemljišče in objekte gospodinjskih skupnosti, v katerih se izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe v Pametni
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srebrni vasi. Makrolokacija objekta je določena v skladu s prostorskimi ureditvenimi zahtevami lokalnih
skupnosti in mreže objektov v Pametni srebrni vasi. Makrolokacijska pogoja sta:
vključitev objekta v naselja in
urejena prometna infrastruktura z možnostjo javnega prevoza.
Mikrolokacija določa stavbno zemljišče za postavitev objekta v skladu z zazidalnim načrtom in višje
zahteve za dovoz in parkirišča.
Mikrolokacijske zahteve so:
komunalna opremljenost zemljišča,
konfiguracija zemljišča glede na dostopnost za gibalno ovirane ljudi,
smer objekta glede na osončenost, osvetljenost, vetrovnost itd. in
urejenost neposredne okolice z možnostjo ozelenitve ter ureditve površin za varno in zdravo
rekreacijo ter počitek.
Stavbno zemljišče obsega zemljišče pod objektom ter funkcionalno zemljišče, ki ga sestavljajo
starostnikom prilagojene komunikacijske površine (dostopi, dovozi, parkirišča), gospodarsko dvorišče
ter zelene in rekreacijske površine. Izpolnjeni morajo biti tudi naslednji pogoji:
Dostopi za pešce morajo biti varni in ločeni od motornega prometa.
Parkirni prostori so lahko zunanji (odmaknjeni od objekta) in/ali notranji (v kletnih prostorih objekta).
Število parkirnih mest mora biti prilagojeno številu invalidov v skupnosti in označeno za vozila
invalidov.

Objekti in prostori, v katerem se opravljajo storitve dolgotrajne oskrbe, morajo biti dostopni in
zasnovani tako, da ustrezajo psihofizičnim in zdravstvenim potrebam uporabnikov ter izvajanju dela
oskrbovalcev. Biti morajo požarno varni in brez nevarnih dostopov do električnih in plinskih napeljav
ter naprav.
V objektu se vhodi obvezno ločijo po namenu:
glavni vhod,
gospodarski vhod,
stranski vhodi.
Glavni vhod v objekt mora biti ustrezno oblikovan in zaščiten pred vremenskimi vplivi. Omogočen mora
biti dostop za intervencijska vozila in invalide z vozički. Horizontalne komunikacije morajo biti ločene
in prilagojene namenu posameznih prostorskih sklopov. Hodniki morajo biti široki najmanj 200 cm in
obojestransko opremljeni z oprijemalnimi ročaji na višini 90 cm.
Steklene stenske površine in steklena vrata ob horizontalnih komunikacijah, ki morajo biti iz
varnostnega stekla, je treba vidno varnostno označiti, v primeru francoskih oken pa mora biti
nameščena zunanja zaščita v višini balkonske ograje. Spodnji rob steklenih površin mora biti v okviru
ali parapetu višine najmanj 20 cm od tal. Talne obloge horizontalnih komunikacij ne smejo drseti, kadar
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so mokre. Zaradi čiščenja naj bo material za talne obloge enostaven za vzdrževanje in ustrezno
zaključen ob stenah.
Vertikalne komunikacije morajo ustrezati drugemu odstavku 22. člena Gradbenega zakona (GZ).35
Gradnja in uporaba objektov mora omogočati neoviran dostop do objektov in njihovo uporabo.
Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala
in druge mehanske dvižne naprave) morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi, kot so
starejši z upadlimi funkcionalnimi zmožnostmi, omogočati samostojno uporabo, opremljeni morajo biti
s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Število parkirnih
mest za invalide v bližini glavnega vhoda mora biti zadostno, če prostorske možnosti to omogočajo, pa
morajo biti zagotovljena tudi parkirna mesta za uporabnike z otroškimi vozički.
Objekt, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim osebnim dvigalom,
katerega kabina je ustrezne velikosti in opremljena za gibanje z vozičkom in prevozom bolniških postelj.
Klicne tipke morajo biti na višini do 120 cm od tal in tako oblikovane, da jih lahko uporabljajo gibalno
in senzorno ovirani ljudje. Stopniščne rame z ustrezno dimenzioniranimi stopnicami morajo biti široke
najmanj 120 cm z največ 10 stopnicami med podesti in obojestransko opremljene z oprijemalnimi
ročaji, ki se končujejo vodoravno ob zadnji stopnici.
Osvetljenost prostorov v objektih, kjer so organizirane gospodinjske skupnosti: Deli bivalnih prostorov
morajo biti ob centralni razsvetljavi še dodatno osvetljeni (ob postelji, ogledalu v kopalnici). Delovni
prostori in vsi komunikacijski prostori morajo biti primerno osvetljeni glede na posebne delovne
postopke. Okna vseh bivalnih in delovnih prostorov morajo biti opremljena z zunanjimi ali notranjimi
senčili.
Bivalna enota gospodinjske skupnosti zajema največ kapacitete za 24 stanovalcev v enoposteljnih in
dvoposteljnih sobah, ki morajo biti opremljene s sanitarijami. Bivalna enota ima še večnamenski
prostor s čajno kuhinjo, negovalno kopalnico, shrambo za čisto perilo in prostor za čistila ter umazano
perilo. Sobe v bivalni enoti morajo biti take velikosti in opremljene tako, da je mogoče opravljati tudi
zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev na različnih zahtevnostnih ravneh.
Minimalne dimenzije sob: Sobe v posameznih enotah gospodinjskih skupnosti morajo imeti naslednje
najmanjše površine:
enoposteljna soba 17.5 m2 (14 m2 + 3,5 m2 sanitarije),
dvoposteljna soba 21.5 m2 (18 m2 + 3,5 m2 sanitarije).
Do dve bivalni enoti si lahko sanitarije v izjemnih primerih tudi delita.
Večnamenski skupni prostor s kuhinjo v bivalni enoti je namenjen za prehranjevanje in prostočasne
dejavnosti ter srečanja z obiskovalci. Najmanjša površina skupnega prostora mora biti 3 m2 površine
na stanovalca, kar je 72 m2 za vse. V površini skupnega prostora se mora predvideti čajna kuhinja v
dolžini najmanj 300 cm skupaj z delom konzolnega pulta 80 cm za dostop z invalidskim vozičkom.
Negovalna kopalnica: Vsaka bivalna enota stanovalcev mora imeti negovalno kopalnico z najmanjšo
površino 6 m2. Izjemoma si kopalnico delita dve bivalni enoti.
Vgrajena oprema kopalnice vključuje:

35 Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20
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kopalno kad v specialni izvedbi za sedenje in oprijemanje, dostopno s treh strani,
konzolni umivalnik,
prho brez kadi v nivoju tlaka s stolom in
straniščno školjko.
Sanitarije za invalide na vozičkih:
V sklopu sanitarij za obiskovalce mora biti sanitarni prostor, ki je ustrezno velik in opremljen tudi za
invalide na vozičkih. Najmanjša površina stranišča, ki je opremljeno s straniščno školjko in umivalnikom
je 3,5 m2, ob tem mora biti krajša stranica prostora dolga najmanj 160 cm. Straniščna školjka je na
višini 42 do 45 cm, ob školjki mora biti ustrezen oporni ročaj. Konzolni umivalnik je na višini 80 cm z
ogledalom 60 x 120 cm. Vrata sanitarij za invalide na vozičkih morajo biti drsna v vgrajeni izvedbi,
svetla, širina 90 cm. Vratno krilo je opremljeno s poteznim ročajem in zapiralom.
Sanitarije v sobi: V enoposteljnih in dvoposteljnih sobah brez ločene kopalnice mora biti tudi sanitarni
prostor velik najmanj 4 m2. Sanitarije so opremljene s straniščno školjko, vgrajenim umivalnikom v
konzolnem pultu z odlagalno površino in ogledalom ter prho v nivoju tlaka. Priporočljivo je
konstrukcijsko predvideti montažo raznih vrst opornih ročajev. Vrata sanitarij se morajo odpirati
navzven ali so drsna. Najmanjša svetla širina vrat mora omogočati vstop z invalidskim vozičkom.
Skupni prostori: Večnamenski prostor je namenjen stanovalcem gospodinjskih skupnosti in zunanjim
obiskovalcem. Najmanjša površina je 3 m2 površine na sedež. Priporočljivo število sedežev je najmanj
za polovico stanovalcev bivalnih enot.
Prostori za zdravstveno dejavnost: Zdravstvena dejavnost se lahko izvaja v gospodinjski skupnosti,
dejavnost se lahko kombinira z zdravstvenim domom ali z drugim izvajalcem osnovne zdravstvene
dejavnosti v kraju. V gospodinjski skupnosti je treba imeti na razpolago sobo velikosti najmanj 18 m2
za previjanje, dejanje injekcij in hišno lekarno.

Normativi in standardni integrirane oskrbe ter stroški za Zeleno hišo s 24 oskrbovanci

Opis storitve (modifikacija 6. člena Pravilnika o SVS)
Socialna oskrba v koncentrirani oskrbi v skupnosti je namenjena upravičencem, ki imajo le delno ali
sploh nimajo zagotovljenih varnih bivalnih in drugih pogojev za življenje v svojem bivalnem okolju ter
ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami,
njihovi svojci pa začasno ali v celoti take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti opraviti. Gre
za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil v koncentrirani skupnosti, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po intenzivnejši oskrbi na domu ali v
institucionalnem varstvu v DSO ali v drugi organizirani obliki, od katerih tu izpostavljamo predvsem
Zeleno hišo. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope
opravil:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: oblačenje, slačenje,
umivanje, hranjenje, opravljanje osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih
pripomočkov;
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- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prehrana v skupnih prostorih, prinašanja
enega ali več pripravljenih obrokov oziroma nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in
osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže
v ožji skupnosti in z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje oskrbovanca pri opravljanju
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah oskrbovanca ter priprava oskrbovanca na
institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do tovrstne oskrbe v skupnosti, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh
različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Upravičenci
Upravičenci do koncentrirane oskrbe v skupnosti, kot je Zelena hiša so osebe, ki jim preostale
psihofizične sposobnosti omogočajo, da s stalno ali občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo
zadovoljivo duševno in telesno počutje. S tem lahko funkcionirajo v bivalnem okolju skupnosti in jim
vsaj za določen čas še ni treba v DSO ali v negovalno bolnišnico. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni, z dolgotrajnimi
okvarami zdravja ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.
Če se občina odloči, lahko le tem priključi tudi mlajše invalide.
Postopek vključevanja oseb v koncentrirano skupnost
Postopek vključevanja oseb v koncentrirano skupnost, kot je Zelena hiša je strokovno voden proces in
organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavci, neposredni izvajalci
oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Storitev se prične na zahtevo upravičenca
ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela. Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti
do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve,
organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali
družino, ki jo izvaja odgovorna oseba na občinskem nivoju.
Drugi del storitve zajema vodenje storitve v koncentrirani skupnosti, koordinacijo izvajalcev in njihovo
usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah ter
neposredno izvajanje storitve v koncentrirani skupnosti po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem
obsegu. Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja
storitve lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik. Če bi namesto
normativov in standardov oskrbe na domu lahko dosegli standarde in normative oskrbe, kakršni veljajo
v DSO, bi po sorazmernostnem ključu lahko dosegli naslednjo kadrovsko zasedbo, kot jo zagotavlja DSO
(tabela 19). Iz tabele 19 je razvidno, da je pravica do obremenitve izvajalcev v taki skupnosti, ki je
določena po normativih za oskrbo na domu, višja od pravice, ki jo imajo oskrbovanci v DSO.
Upoštevaje dejstvo, da je oskrba v skupnosti lahko deležna normativov in standardov oskrbe, kot velja
za oskrbo na domu, bi imela oskrba v Zeleni hiši s 24 oskrbovanci pravico največ do 13 zaposlenih
izvajalcev osnovne in socialne oskrbe (izpeljano iz sedanje obremenitve na oskrbovanca pri pomoči na
domu) in 3 izvajalce zdravstvene nege vsak dan, medtem ko lahko občina v primeru, če se uveljavijo
standardi oskrbe v DSO ponudi več kot 6 oskrbovalcev socialne oskrbe in izbori od ZZZS financiranje od
3,46 do 6,89 izvajalcev zdravstvene nege (glej Tabelo 19).
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Tabela 19. Kadrovski normativ za oskrbovano skupnost 24 oseb v Zeleni hiši, analogno - sorazmerno
normativom in standardom v DSO

St. izobr.
OE, DM
OSNOVNA OSKRBA

NORMATIV OSKRBOVALCEV po kategorijah za
24 oseb

izobrazba KAT.1

KAT.2

KAT.3

informator-receptor

II.

2

2

2

čistilka

II.

0,44

0,44

0,44

perica

II.

0,3

0,4

0,4

šivilja

IV.

0,1

0,1

0,1

strežnica

II

0,67

1,0

1

3,49

3,94

3,94

BIVANJE

Skupaj bivanje
PREHRANA
servirka

II.

0,29

0,29

0,29

pomočnik kuharja

III.

0,67

0,67

0,67

kuhar/dietni kuhar

IV., V.

0,44

0,44

0,44

ekonom

V.

0,1

0,1

0,1

1,5

1,5

1,5

Skupaj prehrana
TEHNIČNA OSKRBA
vzdrževalec

IV., V.

0,2

0,2

0,2

voznik

IV., V.

0,1

0,1

0,1

Skupaj
oskrba

tehnična

0,3

0,3

0,3

Skupaj
oskrba

osnovna

5,28

5,74

5,74

0

0

0

0,13

0,13

0,13

SOCIALNA OSKRBA
SKUPAJ VARSTVO
POSEBNE
VARSTVA

OBLIKE

socialni delavec

VII.
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delovni inštruktor
Skupaj
varstva:

pos.

IV., V.
obl.

Skupaj socialna oskrba

Skupaj osnovna
socialna oskrba

0,13

0,13

5,87

5,87

0,13

in

POSLOVODENJE

5,41
Stopnja

NORMATIV po kategorijah za 24 oseb

izobrazbe
KAT.1

KAT.2

KAT.3

0,38

0,36

0,40

0,38

0,36

0,40

Skupaj poslovodenje

0,77

0,71

0,80

SKUPAJ

6,18

6,48

6,57

administrativne nal.
računovodstvo

VI., VII.

direktor

VI., VII.

ZDRAVSTVENA NEGA
zdravstveni tehnik

V.

0,78

1,18

2,36

fizioterapevt

VI., VII

0,09

0,24

0,15

medicinska sestra

VI., VII

0,09

0,15

0,78

delovni terapevt

VI., VII

0,07

0,08

0,23

bolničar-negovalec

IV

1,46

2,6

3,32

strežnica

II

1,92

0,65

0,01

3,46

4,95

6,89

SKUPAJ ZN

Če pa izhajamo iz Pravilnika o SVS in ob predpostavki, da je oskrbovanec pripravljen sofinancirati 20 ur
oskrbe na teden, kar je maksimum za pomoč na domu, lahko v nadaljevanju razvijemo dinamiko
povpraševanja po kadrih v naslednjih desetletjih, ne da bi čakali na novi zakon o dolgotrajni oskrbi.
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Trajanje bivanja in cene storitev v Zeleni hiši
V trenutnem sistemu pomoči na domu občina za oskrbovanca z najvišje priznano intenziteto socialne
oskrbe na domu zagotavlja 20 ur tedensko oziroma 1044 ur letno (=20 ur*52,2 tednov/leto)36, za
opravljeno pot na ruralnem področju pa največ še 10 odstotkov na to število ur37, se pravi letno 1148,4
ure. Občine pri tem zagotavljajo najmanj 50-odstotno pokrivanje izdatkov za to oskrbo. Občina Krško
zagotavlja kar 70 odstotkov pokrivanja teh stroškov. Neposredno izvajanje storitve v koncentrirani
skupnosti se lahko izvaja na enem mestu, zato se lahko izvaja za vse oskrbovance skupaj vse dni v
tednu, in sicer 24 ur na dan in ne samo do 20 ur tedensko, kar je maksimalni normativ pri oskrbi na
domu. Če je v skupnosti 24 zahtevnejših primerov (pretežno kategorija 3a), to pomeni za razpršeno
ruralno področje oskrbovancev pravico do 27561,6 ur (24*20*52,2*1,1) letne oskrbe v Zeleni hiši za
vse oskrbovance skupaj, brez upoštevanja višje cene ure ob nedeljah in praznikih. Upoštevajoč, da nudi
oskrbovalec v okviru polne zaposlitve (2088 delovnih ur letno) po normativu Pravilnika o SVS le 110
efektivnih ur na mesec (ostalo so prazniki, dopusti, nedelje, bolniške in druge odsotnosti), bi bilo v
primeru, da nočno delo, nedelje in prazniki niso vrednoteni več, mogoče v Zeleni hiši zaposliti 20,88
oskrbovalcev osnovne in socialne oskrbe ter managementa s polnim delovnim časom. Ob upoštevanju
efektivnih ur (20,88/1,6) bi lahko v dnevne izmene vključili po 13 oskrbovalcev osnovne in socialne
oskrbe skupaj z managementom.
Dobra organizacija dela socialnih oskrbovalk bi omogočala enako kakovostno oskrbo z oskrbo petih
oskrbovalcev v dopoldanski in popoldanski izmeni in treh oskrbovalcev v nočni izmeni (5/5/3). Lahko
pa je organizirano tudi drugače, z več oskrbovalcev v dopoldanski izmeni in manj v nočni, kar mora biti
nenazadnje odločitev uporabnikov in internega pravilnika Zelene hiše. To pa ne preseže današnjih
izdatkov občin in oskrbovancev oziroma njihovih družinskih članov, hkrati pa se reši problem, ki so ga
oskrbovanci in drugi starejši občani izpostavljali glede oskrbe na domu. Če je v skupini več
oskrbovancev, ki imajo pravico le do kategorije oskrbe 1 ali 2, bi bilo potrebno število oskrbovalcev
znižati. Oskrbovalcev je sicer lahko več, različnih profilov, ki oskrbujejo več Zelenih hiš, vsako le nekaj
ur tedensko. V oskrbovanje pa lahko vključimo tudi svojce oskrbovancev in prostovoljce. Seveda pa je
možno imeti tudi manj zahtevno skupino, pretežno z oskrbo kategorije 1 ali kategorije 2, kar bi
zahtevalo manj oskrbovalcev in bistveno znižalo izdatke za oskrbo.
Analogno oskrbi na domu bi bile mesečne cene teh storitev v skupnosti 24 oskrbovancev naslednje,
kot je razvodno iz Tabele 20. Prikazani so mesečni izdatki občine in oskrbovancev pri 50 odstotni
oziroma 70 odstotni participaciji občine. Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera,
priprave dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranja ključnih članov okolja
za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedbe uvodnega srečanja med predstavniki izvajalca in
upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma do 12 ur na par. Normativ te oskrbe, ki
se ne izvaja v koncentrirani skupnosti, ne šteje v analizo posebnih stroškov in cen storitev. Izvaja se v
enaki meri kot pri oskrbi na domu.
Varianta A pomeni ekvivalent stroškov oskrbe v sistemu pomoči na domu po veljavnem Pravilniku o
SVS, brez nad-obremenitev, brez stroškov nabave hrane in brez stroškov nastanitve; varianta B pa kaže
maksimalno zreducirane oskrbe glede na ta pravilnik ob predpostavki, da oskrbovancem pripada 24
urna brezplačna zdravstvena oskrba, vsaj v prvi jutranji izmeni medicinska sestra, v naslednjih dveh
izmenah pa vsaj zdravstveni tehnik ali bolničar-negovalec, skupaj tri osebe na 24 ur dnevno, za katere
pa velja, da se prilagajajo strukturi kategorij oskrbe v Zeleni hiši, kot pri oskrbi na domu ali v DSO.
36 15. člen Zakona o socialnem varstvu.
37 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
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Tabela 20: Izdatki občin in uporabnikov
variante

Struktura
zaposlenih
po
izmenah

MESEČNI 50%
IZDATEK
prispevek
za
528 občine
ur/teden
po ceni
16€/uro

Mesečni
70%
(50%)
prispevek
občine
izdatek
oskrbovanca

A*

5/5/3

36.608

18.304

762,67

25.625,60 457,60

B**

3/2/1

14.080

7.040

293,33

9.856,00

176,00

ZN***

1/1/1

0

0

0

0

0

B+ZN

4/3/2

14.080

7.040

293,33

9.856,00

176,00

Integriran
oskrba****

2/1/0+
1/1/1

7.040

3.520

146,665

4.928,00

88,00

Mesečni
(30%)
izdatek
oskrbovanca

*Po sedaj veljavnih normativih oskrbe na domu brez upoštevanja nad-obremenitev. Razporeditev po
izmenah je lahko tudi drugačna in se jo dogovori z internimi akti
**Maksimalna možna redukcija tudi v primeru 3. kategorije oskrbe ob delni pomoči svojcev
***Predpostavljamo, da imajo vsi oskrbovancih javno zdravstveno zavarovanje. Iz predloga strukture
v DSO za dano strukturo kategorij oskrbe povzemamo minimalne zahteve: 1 medicinska sestra, 1
zdravstveni tehnik in en bolničar-negovalec vsak v svoji 8-urni izmeni.
****Dobro organizirana integrirana oskrba ob delni pomoči svojcev in normativih v DSO za
zdravstveno zavarovane oskrbovance – tu štejemo v izdatke le socialno oskrbo, ki jo sofinancira občina,
medtem ko je zdravstvena oskrba predvidena na istem nivoju, kot so standardi oskrbe v DSO-jih..

V oskrbi je namesto 0,54 oskrbovalca na oskrbovanca, kot je normativ za oskrbo na domu, 6/24= 0,25
oskrbovalca socialne oskrbe na oskrbovanca. To pomeni, da je v Zeleni hiši mogoče doseči izdatek
oskrbovanca za socialno oskrbo v višini 176 €. Sem pa je treba prišteti posebej še izdatke za hrano in
nastanitev, ki so odvisni od organizacije v skupnosti. Pri tem pa upoštevamo pravico do zdravstvene
nege, kot je zagotovljena v DSO v sorazmernem deležu na 24 oskrbovancev. Lahko pa ob pomoči
svojcev in prostovoljcev z lahkoto speljemo oskrbo 24 oseb s po eno osebo iz zdravstvene nege v vsaki
izmeni, ki jo plačuje ZZZS. Od izvajalcev socialne oskrbe pa imamo skozi vse leto zaposlene le tri osebe
polno ali več oseb delno oziroma v kombinaciji z delom v večjem številu takih skupnosti. V tem primeru
bi posameznik ob 70 odstotnem prispevanju občin plačeval za socialno oskrbo le 88 evrov mesečno,
občina pa bi, če še naprej pokriva 70 odstotkov socialne oskrbe, plačevala 205,33 €. Kot sledi iz tabele
normativov zdravstvene nege (Tabela 21), mora po ZZVZZ že zdravstveno zavarovanje kriti zdravstveno
oskrbo (vsaj 1 zdravstveni tehnik, 2 bolničarja in 0,78 strežnice - skupaj 24 ur na dan in vsaj 5 ur
tedensko medicinska sestra). Ostalo pomoč zagotavlja sistem zdravstvenega varstva glede na
individualne potrebe in v dogovoru z osebnim zdravnikom posameznega uporabnika. Oskrbovalci se
lahko organizirajo tako, da zagotavljajo vse profile oskrbovalcev hkrati trem Zelenim hišam ali večjemu
številu, glede na oskrbno mrežo v občini.
Tabela 21: Normativi zdravstvene nege (ZN) sorazmerno standardom v DSO-jih v primeru A: 12
oskrbovancev kategorije 1 in po 6 oskrbovancev kategorije 2 in kategorije 3, A:(12/6/6)
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Vrsta dela

ZDRAVSTVENA NEGA

Izobrazba

Normativ
A:(12/6/6)*

20

zdravstveni tehnik

V.

1

21

fizioterapevt

VI., VII

0,16

22

medicinska sestra

VI., VII

0,127

23

delovni terapevt

VI., VII

0,07

24

bolničar-negovalec

IV

2

25

strežnica

II

0,78

SKUPAJ ZN

za

4,2

*12 stanovalcev je kategoriziranih v simulaciji v ZN 1 in 12 stanovalcev v ZN 2. Zdravstveno nego bi
izvajali 1 zdravstveni tehnik, 2 bolničarja in 0,78 strežnice, ki so že sedaj v mreži socialnovarstvenih
storitev (PND) in primarnem zdravstvenem varstvu (patronažna služba). V skupino se bodo lahko
vključili zaposleni MOST, če se projekt MOST konec leta zaključi.
Tabela 22: Primerjava potreb po osnovni oskrbi v DSO na 24 oskrbovancev po Pravilniku o SVS in
predlog za koncentrirano oskrbo v skupnosti

OE, DM

IzoNORMATIV PRILAGOJENO ZA Zeleno
brazba po PSN
hišo

OSNOVNA OSKRBA

24 oseb (12/6/6)

BIVANJE
1

informator-receptor

II.

0,19

2+3

Čistilka + perica

II.

0,57

4

šivilja

IV.

0,08

5

strežnica

II

0,61

Skupaj bivanje

1,44

1,5

PREHRANA
6

servirka

II.

0,21

7

pomočnik kuharja

III.

0,67

8

kuhar/dietni kuhar

IV., V.

0,44

9

ekonom

V.

0,1

Skupaj prehrana
TEHNIČNA OSKRBA skupaj

1,42

1,5

1,5
Odgovoren
objekta

lastnik

[Vnesite besedilo]

10+11 Vzdrževalec + voznik

IV., V.

Skupaj osnovna oskrba

0,3

0

3,16

3

V primerjavi z normativi in standardi oskrbe v DSO bi tem oskrbovancem pripadalo različno število
osebja v zdravstveni negi, vse glede na strukturo kategorije oskrbe. Tabela 22 daje za primerjavo
normative in standarde osnovne oskrbe glede na strukturo 12 oskrbovancev kategorije 1, šest
oskrbovancev kategorije 2 in šest oskrbovancev kategorije 3. V socialno oskrbo na domu sodi tudi del,
ki se v DSO-jih smatra posebej kot osnovna oskrba. Gre za dela 2,3,4 in 5, po dogovoru tudi dela 6-9, ki
jih v Tabeli 22 smatramo v zunanjem izvajanju, ter tehnično izvajanje, ki gre v ceno najema stanovanja
(200 €/mesec).

Tabela 23: Normativi socialne oskrbe v DSO in predlog za oskrbo v koncentrirani skupnosti – Zeleni hiši
Stopnja
izobrazbe

NORMATIV
po PSN

PRILAGOJENO ZA PSV
– Zelena hiša

Oskrba (12/6/6)
SOCIALNA OSKRBA
VARSTVO
11

oskrbovalka

III.

12

gospodinja oskrbovalka

IV.

Skupaj varstvo
POS. OBLIKE VARSTVA
13

animator

V., VI.

14

skupinski habilitator

VII.

15

socialni delavec

VII.

16

delovni inštruktor

IV., V.

0,13

Skupaj posebne obl. varstva:

0,13

0,13

Skupaj socialna oskrba

0,13

0,13

Skupaj osn. in soc.oskrba

3,29

3,13

17

administrativne naloge

0,21

0,2

18

računovodstvo

0,21

Zunanji izvajalec

VI., VII.
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19

0,25

Predsenik-častna
funkcija

Skupaj poslovodenje

0,43

0,2

SKUPAJ z osnovno oskrbo

3,72

3,33

direktor

VI., VII.

Metode dela socialne oskrbe
Socialna oskrba v koncentrirani skupnosti kot je Zelena hiša se izvaja po metodi dela s posameznikom,
organizirano skupnostjo in delno tudi z družino, ob uporabi metode dela v skupnosti. Neposredne
oblike pomoči upravičencu pa se izvajajo po načelih prilagajanja izvajanja storitve potrebam
upravičenca in okolju, v katerem živi.
Izvajalci storitve
Neposredno socialno oskrbo v koncentrirani skupnosti izvajajo najmanj dva polno zaposlena strokovna
sodelavca (možne tudi delne zaposlitve večjega števila sodelavce) in laični delavci (delno zaposleni,
pogodbeni ali prostovoljci z bonusom) z ustreznim certifikatom o usposobljenosti, ki skupaj z dvema
polno zaposlenima strokovnima sodelavcema zagotavljajo prisotnost po izmenah: minimalno tri
prisotne osebe dopoldne, dve popoldne in eno ponoči. Socialno oskrbo v integrirani oskrbi lahko delno
nadomešča zdravstveni delavec, delno pa prostovoljci. Le te je potrebno dodatno usposobiti.
Prvi del storitve vodi strokovni delavec iz 69. člena ZSV in se lahko izvaja na nivoju občine. Drugi del
storitve (vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri
izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev) opravlja strokovni delavec iz
69. člena ali strokovni sodelavec iz 70. člena ZSV, ki je lahko le delno zaposlen v koncentrirani skupnosti
– Zeleni hiši. Lahko pa je v celoti zaposlen pri enem ali več izvajalcih in opravlja nekatera dela v dveh
ali več takih skupnostih (administrativno delo 20%). Imeti mora najmanj višješolsko izobrazbo, od česar
mora ta biti vsaj s področja zdravstvene nege ali s področja socialne gerontologije (te obremenitve so
vštete v Tabeli 23). Delo računovodstva se izvaja pogodbeno.
Neposredno izvajanje storitve v koncentrirani skupnosti starostnikov opravljajo strokovni sodelavci iz
70. člena ZSV, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za
socialno oskrbo ali zdravstveno nego. Storitve lahko izvajajo tudi delavci, ki imajo pridobljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja socialne oskrbe na domu in opravljeno usposabljanje po
verificiranem programu za socialno oskrbo. Program verificira Socialna zbornica.
Posamezna opravila iz druge in tretje alinee drugega odstavka točke a) tega člena lahko pod vodstvom
strokovnega delavca izvajajo tudi laični delavci, sorodniki – prostovoljci in drugi delavci z ustreznimi
usposobljenostmi, vendar mora biti v prvi in drugi dnevni izmeni prisoten vsaj eden zdravstveni
sodelavec z dokončano vsaj sredno zdravstveno šolo. Pri tem je treba urediti banko bonitet za
prostovoljce.
Supervizija in izobraževanje
Strokovno izpopolnjevanje se izvaja smiselno v obsegu, kot ga določa panožna kolektivna pogodba za
posamezno skupino izvajalcev. Supervizija, kot se določa za pomoč na domu, velja tudi v primeru
Zelenih hiš.
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Dokumentacija
Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in
vodene v skladu z navodili 115. člena ZSV, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja
storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve. Izvajalec s
splošnim aktom določi postopek evidentiranja prispelih prošenj, način upoštevanja vrstnega reda
prispelih prošenj, postopek vključitve uporabnika v izvajanje storitve ter prenehanje izvajanja storitve,
pri čemer se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva.
Normativi storitev
Storitev se organizira v dveh delih. Prvi del storitve obsega ugotavljanje upravičenosti, pripravo
dogovora o izvajanju storitve, organizacijo ključnih članov okolja in začetno srečanje. ta del storitve
izvaja strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev oziroma na štiri ali več Zelenih hiš, ki imajo sklenjen
dogovor z izvajalcem. Normativ se izračuna glede na povprečno število upravičencev na mesec v občini.
Drugi del storitve - obsega neposredno vodenje, administracije storitve, koordinacijo izvajalcev in
njihovo usmerjanje tersodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih
situacijah upravičencev. Ta del se zagotavlja z 0,2 do 0,5 strokovnega delavca na vsakih 24
oskrbovancev v skupnosti. Ena oseba lahko tovrstna dela opravlja tudi za več Zelenih hiš. Ob povečanju
ali zmanjšanju števila oskrbovancev v skupnosti se ta delež sorazmerno poveča oziroma zmanjša.
Sledijo naslednje storitve:
BIVANJE: 1,5-2,5 izvajalca – lahko se porazdeli tudi med prostovoljce in sposobnejše stanovalce.
Mogoče je tudi, da storitve opravijo vaščani v zameno za bodoče bonitete lastne oskrbe. V ta namen
se lahko organizira »banka« prenesenih pravic oskrbe. Za slednjo možnost so se navdušili anketiranci
v anketah, ki jih obravnava naša študija: Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta
pametnih vasi (Bogataj et al., 2019);
PREHRANA: 0-1,5 izvajalca – ostalo gre v stroške prehrane v oskrbi zunanjega izvajalca za dodatna
plačila oskrbovanca ali za pomoč prostovoljcev in družinskih članov ali za bonitete bodoče lastne
oskrbe;
TEHNIČNA OSKRBA: 0-0,3 izvajalca – ostalo gre v stroške najema;
OSTALA SOCIALNA OSKRBA: 0,13 – 4,36 izvajalca;
pomoč prostovoljcev in družinskih članov ali za bonitete lastne oskrbe po presoji;
prostovoljno delo predsednika, tajnika in blagajnika med oskrbovanci.
Izvajalec je lahko lastnik Zelene hiše ali izbrani zunanji izvajalec. Prevozi se lahko izvajajo s posebno
službo, kot je Sopotnik. Odstopanja, določena v prejšnjih alinejah, so možna v dogovoru z občino.
Čistilke imajo pomembno vlogo nadzora v sobah stanovalcev, zato je treba imeti stalen kader, ki pozna
stanovalce in je do njih prijazen. Stanovalcem v skupini je pomembno, kako in kdo bo skuhal in serviral
hrano. Klicne naprave v stanovanjih bodo vezane na referenčni center. V skupini storitve izvajajo
službe, ki so že sedaj v mreži socialnovarstvenih storitev in v primarnem zdravstvenem varstvu
(patronažna služba). V skupino se bodo lahko vključili zaposleni na projektu MOST, če se projekt MOST
konec leta zaključi.
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Predlog izgradnje objekta Zelena hiša
V sklopu projekta Koncept pametne srebrne vasi je KD Prostor vmes izdelal tudi konkretni, natančnejši
model Zelene hiše. Model predstavlja prostorsko-arhitekturni del projektne naloge, izdelane za
potrebe izvajanja Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020, na področju LAS Posavje (Priloga). Poleg
priročnika, kot priloge k temu poročilu, čigar cilj je bil podati pregled možnih novih oblik bivanja za
starejše, pri katerem so nekateri modeli predstavljeni na Sliki 10, je KD Prostor vmes izdelal tudi
natančen načrt izgradnje prve Zelene hiše, kot je to razvidno iz Slike 12.

Slika 11: Dva primera modulske gradnje bivališč za eno in za dve osebi.
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Občina Krško je že pričela z izgradnjo prostorov, ki jih je mogoče urediti in organizirati v Zeleno hišo.
Pogosto je treba prostore prilagajati že delno zgrajenim objektov. Če pa gre za popolnoma nove
gradnje, je modularna zasnova, kot jo predlaga KD Prostor vmes, zelo funkcionalna. Oglejmo si še nekaj
takih modularnih zasnov, podanih podrobneje v prilogi, na Sliki 11.
Na Sliki 12 je podan načrt za prvo nastanitev osmih starostnikov v Zeleni hiši v občini Krško. Predvidena
mesečna stanarina za enoto v skupnosti je 200 € mesečno. Izdatki oskrbovanca za socialno oskrbo ob
pridobitvi pravic zdravstvene oskrbe iz zdravstvene blagajne na nivoju, kot jo imajo oskrbovanci v DSOjih in ob 70% dotaciji občine ter ob podpori prostovoljcev - sorodnikov in vaščanov ob nedeljah in
praznikih, bi ne presegli 88 € na osebo, brez podpore prostovoljcev pa ne 140 € na osebo na mesec.
Najemnina vključuje opremljeno garsonjero s skupnimi prostori in dnevno izvajanje storitev
skrbnika stavbe vključno z urejanjem okolice. Delavci socialne oskrbe v sodelovanju s prostovoljci
poskrbijo za prehrano, vključno z delom prehrane prijateljev in svojcev v oskrbi. Na tak način se lahko
doseže nivo oskrbe, ki bo sprejemljiv tudi za starostnike z nizkimi pokojninami in drugimi dohodki. Iz
predvidene kvote zaposlenih se zaposli gospodinjo, ki bo poskrbela za prehrano.

Slika 12: Predlog manjše gospodinjske skupnosti – Zelene hiše z osmimi ležišči
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POTREBE STAROSTNIKOV IN FINANCIRANJE INVESTICIJ V ZELENO HIŠO
Vrste lastništva
Zelena hiša je lahko
v lasti javnega zavoda (države ali v lokalni skupnosti),
v posesti organizacije javno-zasebnega partnerstva,
v zasebnem lastništvu profitne ali neprofitne organizacije (zasebni zavod),
v lasti zadruge, kjer so oskrbovanci ali njihovi svojci člani zadruge.

Pričakujemo predvsem, da bo Zelena hiša v lasti lokalne skupnosti ali zadruge uporabnikov. Od izbrane
lastniške strukture pa so odvisni tudi nadaljnji finančni viri in nadzor oskrbe.

Planiranje povpraševanja po storitvah v Zeleni hiši in družbena vrednost investicij vanjo
Za planiranje povpraševanja po prostorskih kapacitetah in potrebnih kadrih za izvajanje storitev v
Zeleni hiši je potrebno najprej
izvesti demografske projekcije na področju, iz katerega črpamo uporabnike / stanovalce (kot npr.
Bogataj et al., 2019) ter
proučiti krivuljo pojemanj funkcionalnih zmožnosti prebivalstva.

Nato je treba proučiti tudi finančne zmožnosti
uporabnikov in svojcev,
lokalne skupnosti: z ocenitvijo prednosti in slabosti pri prehodu iz financiranja pomoči na domu v
financiranje oskrbe v Zelenih hišah,
države, ki ji tovrstna oskrba lahko bistveno zniža stroške zdravstvene oskrbe in obremenitev
zdravstvene blagajne, ter omogočiti preusmeritev dela sredstev iz kurativnega zdravstva na
preventivno dejavnost, kamor sodi tudi organizacija oskrbe v Zeleni hiši. Zelene hiše namreč upočasnijo
upadanje funkcionalnih zmožnosti in s tem rast zdravstvenih potreb in bremenitev zdravstvene
blagajne.
Bistveni izsledki analiziranja prihrankov zdravstvenega varstva in socialne oskrbe na domu ter v
oskrbovanih stanovanjih, ki bi v pametni politiki države lahko predstavljali pomemben vir sredstev za
zagotavljanje stanovanjske pravice na prilagojenih stanovanjih starostnikov (Wood, 2017, str. 2 in 3)
ter smotrne politike prilagajanja stanovanj za potrebe ljudi z zmanjšanimi funkcionalnimi zmožnosti
(Council of Europe, 2007, e-vir) so danes pomemben del političnih debat v Združenem kraljestvu. Če bi
bili tovrstni rezultati podrobneje poznani, bi bil lahko uspešno uporabljen tudi model, ki je razvit v
prilogi študije – monografiji Pametna srebrna vas (Bogataj et al., 2020).
Z uporabo aktuarske matematike (Gerber, 1997, str. 75) in s pomočjo modela mnogoterih pojemanj
(Deshmukh, 2012, 219 str.; Promislow, 2015, 428 str.; Bogataj et al., 2015a, str. 205; 2015b, str. 27;
2016a, str. 68; 2016b, str. 2), kot je aplicirano tudi na primer Slovenije v objavah Rogelj (2016a), Rogelj
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in Bogataj, (2018a, str. 132), pa je mogoče modelirati in ovrednotiti optimalno strukturo bivališč za
osebe z zmanjšanimi funkcionalnimi zmožnostmi. Mogoče je tudi oceniti družbeno vrednost vlaganj v
oskrbovana stanovanja in v Zelene hiše z iskanjem razlik med aktuarskimi sedanjimi vrednostmi
izdatkov za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo v odvisnosti od razpoložljivega stanovanjskega
sklada, kar sledi iz priložene monografije Pametna srebrna vas, ki je razširitev tega raziskovalnega
poročila.
Osnovni model mnogoterih pojemanj (Bogataj et al., 2015b) omogoča tudi širše modeliranje
stanovanjskih potreb starostnikov z upadajočimi funkcionalnimi zmožnostmi. Pri tem pa je treba
upoštevati tudi kupno moč starostnikov (Kavšek in Bogataj, 2016a, str. 1; 2016b, str. 167; 2017a, str.
11; 2017b, str. 98; 2017c, str. 13; 2017d, str. 91), ki se med drugim lahko poveča tudi s črpanjem
sredstev iz nepremičnega premoženja starostnikov, če se bo država odločila za ugodne bančno
zavarovalne sheme na tem področju. Povečanje kupne moči zaradi novih oblik razpoložljivih javnih in
zasebnih virov financiranja še ni vključeno v dosedanje aplikacije. Prav tako ta model ni osredotočen v
posebnosti dolgotrajne oskrbe z vidika predloga zakona, ki bo urejal področje dolgotrajne oskrbe.
Funkcionalne zmožnosti posameznika vključujejo kognitivne in fizične zmožnosti (Slika12). Prag
funkcionalnih zmožnosti pomeni, da potrebuje starostnik večjo intenzivnost oskrbe in pomoči pri
opravljanju temeljnih ter pomožnih dnevnih opravil, kot jih je lahko deležen v danem okolju in pri dani
oskrbi. Ko starostnik ni več sposoben samostojnega življenja v trenutnem bivališču, lahko s
prilagoditvijo bivališča funkcionalnim zmožnostim oziroma s preselitvijo v bivališče, ki je prilagojeno
njegovim funkcionalnim zmožnostim, podaljšamo njegovo obdobje samostojnega in neodvisnega
življenja v skupnosti. Glavni izziv deinstitucionalizacije in s tem zagotavljanja varnega okolja
starostnikom v skupnosti je, kako prilagoditi grajeno okolje in organizirati storitve v skupnosti tako, da
se prag funkcionalnih zmožnosti pomakne navzdol (glej sliko 13).

Funkcijska kapaciteta

S staranjem se pri osebah pojavijo fizične in kognitivne spremembe. Več študij je že dokazalo obstoj in
obliko krivulje upada kognitivnih funkcionalnih zmožnosti (Prakash et al., 2009, str. 328), upada
senzoričnih zmožnosti (Bucur, Madden, Allen, 2005, str. 435) in upad fizičnih funkcionalnih zmožnosti
(Lindberg et al., 2009, str. 1233).
Odraslo življenje

Najstarejši

Vzdrževanje najvišje

Vzdrževanje samostojnosti in

možne stopnje funkcije preprečevanje odvisnosti

Izboljšave okolja
s prilagoditvijo
potrebam
starostnikom

Okolje s slabo dostopnostjo in običajnimi storitvami
Okolje z izboljšano dostopnostjo in storitvami
Okrbovana stanovanja in gospodinjske skupnosti
Institucionalna oskrba v domovih za starostnike

Starost

Slika 13: Razvoj funkcionalnih zmožnosti oseb od rojstva do smrti v odvisnosti od bivališča ter pragi, ki
zahtevajo višjo stopnjo oskrbe in primernejše bivališče.
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Po določemnem pragu funkcionalnih zmožnosti, starejše osebe preidejo v stanje, ko ne morejo več
obvladovati preprek, ki jih za njih ustvarja grajeno okolje njihovega družinskega doma ter jim je zato
onemogočeno samostojno izvajanje dnevnih opravil v njihovem lastnem bivalnem okolju.
Slika 13 prikazuje razvoj funkcionalnih zmožnosti oseb od rojstva do smrti v odvisnosti od bivališča ter
nakazuje prage, ko starostniki potrebujejo določeno višjo stopnjo intenzivnosti oskrbe oziroma
prilagoditev bivališča – stanovanja in okolja. Če starejši stanovalci živijo v okolju, ki ga zaradi upada
funkcionalnih zmožnosti ne obvladujejo, predstavlja to okolje zanje neposredno nevarnost, tudi
nevarnost padcev s hudimi zdravstvenimi posledicami, kot so zlomi. To pa pomeni višje stroške za
zdravstveno blagajno, praviloma mnogo višje kot so stroški varne nastanitve. Tveganje se zmanjša, če
se starejši stanovalec preseli v njegovim funkcionalnim zmožnostim prilagojeno stanovanjsko enoto v
stanovanjski skupnosti z oskrbovanimi stanovanji oziroma v Zeleni hiši.

bivališča starostnikov
nezmožni
samooskrbe

zmožni
samooskrbe

ZN in SO
v instituciji

prilagojeno bivališče

laste
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o
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Slika 14: Prikaz primernih izbir bivališč glede na funkcionalne zmožnosti
Legenda: ZN – zdravstvena nega, SO – socialna oskrba, DSO – dom starejših občanov.
Vir: Prirejeno po Bogataj et al., 2015b, str. 27.

Slika 14 prikazuje primere izbir bivališč glede na funkcionalne sposobnosti in zmožnosti starostnikov.
Bivališča kot stanja in selitve med tipi bivališč kot prehodi med stanji so predmet raziskovanja, ki ga
nakažemo v tem poglavju in podrobneje opišemo v spremljajoči monografiji. Število selitev je odvisno
od grajenega okolja in finančnih zmožnosti starostnikov ter občin, ki jih subvencionirajo. Število selitev
je lahko predmet ali posledica posebnih zavarovalnih shem javnih ali zasebnih zavarovalnic.
Najprimernejša oblika za soudeležbo in nadstandard pri tem so vzajemne zavarovalnice. Navedeno
vpliva na aktuarsko sedanjo vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo, vezanih na razlog preselitve in
izdatkov za doživljenjsko dolgotrajno oskrbo starostnikov. Razlika v aktuarskih sedanjih vrednostih pri
različnih vlaganjih v grajeni prostor (specializirane stanovanjske rešitve za starostnike) bomo
poimenovali družbena vrednost, ki je ustvarjena z investicijami v razvoj starostnikom prijaznega
stanovanjskega sklada. Pri tako ocenjeni družbeni vrednosti za investicijo v Zeleno hišo dobimo znesek,
do katerega je lokalna skupnost ali zadruga, ki investira v Zeleno hišo upravičena iz zdravstvene
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blagajne za zdravstveno preventivo, ki znižuje stroške kurative. Wood (2017) je dokazala na angleškem
primeru, da lahko tovrstna investicija zniža izdatke iz zdravstvene blagajne za dvokratnik investicije.

Selitve med bivališči, ki znižujejo stroške zdravstvene blagajne in dvigujejo varnost starostnikom

V okviru modela selitev med bivališči (Bogataj et al., 2016b, str. 2) se starostniki lahko selijo med
različnimi oblikami bivališč (stanji): lahko živijo neodvisno življenje v urbanih ali podeželskih območjih
oziroma v ločenih upokojenskih skupnostih (z oskrbo v skupnosti). Lahko se preselijo v DSO
(institucionalna oskrba). Raven stanovanjskih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe je ena od sestavnih
delov, ki opisujejo lastnost stanovanjske enote (raven storitev). Pri tem poznamo naslednja bivališča
koncentrirane oskrbe, kot je Zelena vas v skupnosti:
oskrbovano stanovanje v Pametnih srebrnih vaseh, kjer starostniki lahko živijo neodvisno in ki
vključujejo stanovanjske storitve, kot so vzdrževanje stanovanja, pranje in čiščenje, oskrba s hrano,
starostniku pa so na razpolago tudi storitve dolgotrajne oskrbe po posebni izbiri.
Skupno gospodinjstvo v Zeleni hiši, kjer je možna večja intenzivnost socialne oskrbe in zdravstvene
nege, starostnik pa izgubi samo del avtonomije. Obseg avtonomije se določi v pravilnikih v skupnosti
in v pogodbi med oskrbovancem oziroma njegovimi svojci in oskrbovalci. V veliki meri je ta avtonomija
odvisna tudi od lastniških odnosov v skupnosti, pri čemer ima lahko zadružni princip (kooperative)
prednosti pred drugimi oblikami.
Model mnogoterih pojemanj in matematična formulacija sistema za ugotavljanje optimalnih izbir
bivališča ter izračun družbene vrednosti investicij, ki omogočajo takšne prehode, je podrobneje opisan
v spremljajoči monografiji PAMETNA SREBRNA VAS (Bogataj et al., 2020).
Sprejemanje odločitev o investicijah v oskrbo v skupnosti (med drugim o graditvi oskrbovanih
stanovanj in Zelenih hiš ter o selitvah starostnikov) je zapleten proces, katerega modeliranje zahteva
natančno preverjanje različnih vidikov. Na odločitev o selitvi vpliva več različnih dejavnikov, kot so
razlog preselitve, čas preselitve (starost prebivalca), funkcionalne zmožnosti stanovalca oziroma
lastnosti prebivališča. Selitev pa je v veliki meri odvisna od finančnih zmožnosti starostnikov oziroma
svojcev ter sofinanciranja lokalnih skupnosti in države. Kakovost in razpoložljivost starostnikom
prilagojenih stanovanj, upad funkcionalnih zmožnosti starostnika ter njegov družinski status so
pomembni dejavniki, ki lahko vplivajo na čas preselitve. Na trenutek preselitve starostnika vplivata
kakovost in prilagojenost okolja, v katerem starostnik prebiva, v smislu dostopnosti stanovanjskih enot
in javnih površin v okolici stanovanjske enote. S tega vidika se lahko čas preselitve pospeši ali upočasni.
Ker na preselitev starostnikov vplivajo različni dejavniki, je za modeliranje tranzicij oziroma selitev med
različnimi tipi bivališč ob preselitvi priporočljivo uporabiti aktuarski model mnogoterih pojemanj, ki
napoveduje pragove funkcionalnih zmožnosti v odvisnosti od starosti in predhodnega stanja v
grajenem okolju. Izbira je odvisna tudi od možnosti, ki jih občanu nudi občina. Zato je treba pred
odločitvami za nove naložbe v oskrbovana stanovanja in Zelene hiše poiskati obstoječe ovire oziroma
prage funkcionalnih zmožnosti za posamezne stopnje nezmožnosti ter oceniti rizike, ki so jim
posamezne starostne kohorte glede na njihove funkcionalne zmožnosti izpostavljene v tem prostoru.
Pri določanju ustreznosti bivališča je treba upoštevati verjetnost, da se bo stanovalec, ki je pripadnik
neke kohorte, ob danih prostorskih nevarnostih poškodoval ali bo zbolel in bo zato potreboval dražjo,
intenzivnejšo dolgotrajno oskrbo v DSO oziroma v negovalni bolnici. Za preprečitev izdatkov povezanih
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z dražjo oskrbo pa je smiselno proučiti tudi koristi preventive pred kurativo, ki jo ima pri tem
zdravstvena blagajna.
Funkcionalne zmožnosti stanovalcev upadajo z različno intenzivnostjo. Posamezne nevarnosti,
verjetnost nastanka nesreče in težo posledic nesreč, odvisnih od okolja in obsega oskrbe, lahko
opišemo z verjetnostjo prehodov med kategorijami dolgotrajne oskrbe in verjetnostjo selitev med
različnimi tipi bivališč (Bogataj et al., 2015a, str. 205 in 2015b, str. 27; Williams et al., 1994, str. 117).
Te verjetnosti se ugotavljajo iz relativne frekvence dogodkov v nekem tipu bivališča za vsako kohorto
in kategorijo funkcionalnih zmožnosti posebej. Kot sledi iz aktuarskega modela mnogoterih pojemanj,
podrobneje opisanega v spremljajoči monografiji Pametna srebrna vas, je za izhodišče numeričnega
primera uporabljena kategorizacija zdravstvene nege, kot jo določa ZZZS v Splošnem dogovoru za
pogodbeno delo (ZZZS, 2016a, 2019a). Področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji namreč ni sistemsko
urejeno oziroma je pomanjkljivo in ločeno urejeno za del, ki se nanaša na zdravstveno nego ter del, ki
se nanaša na socialno oskrbo, brez upoštevanja grajenega okolja. V znanstveni monografiji so
verjetnosti selitev starostnikov med tipi bivališč zaradi upada njihovih funkcionalnih zmožnosti
ocenjene na temelju analize podatkov ZZZS in rezultatov Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS;
2016, 2019). Na osnovi prehodov oskrbovancev med kategorijami zdravstvene nege je mogoče
napovedati optimalno število selitev stanovalcev med tipi bivališč zaradi upada njihovih funkcionalnih
zmožnosti.
Za načrtovanje tipov bivališč za starostnike smo izvedli simulacijo števila prehodov oskrbovancev med
posameznimi kategorijami zdravstvene nege. Pri tem smo upoštevali javno dostopne podatke o
strukturi prebivalstva in o številu umrlih (SURS, 2017, e-vir), iz katerih smo izpeljali demografsko
statistiko tudi za LAS Posavje, ter pridobljene podatke o oskrbovancih po kategorijah zdravstvene nege
(ZZZS, 2016, e-vir). Izračunali smo verjetnosti prehodov med posameznimi kategorijami zdravstvene
nege,Izračun za LAS Posavje smo podali v študiji Socialna infrastruktura pametnih srebrnih vasi (Bogataj
et al., 2019). Verjetnosti prehodov med kategorijami zdravstvene nege in verjetnosti selitev
stanovalcev na območju LAS-a Posavje izhajajo delno iz kvantitativnih podatkov (ZZZS, 2016, interno
gradivo), delno pa iz kvalitativnih raziskav (Kavšek, 2019). Upoštevali smo tudi ankete, ki so jih izpolnili
predstavniki lokalnih skupnosti in izvajalci dolgotrajne oskrbe v teh skupnostih. Več je na voljo v
spremljajoči monografiji Pametne srebrne vasi (Bogataj et al., 2020).

Legenda: DS – (neprilagojeno) družinsko stanovanje, pDS – prilagojeno družinsko stanovanje, vS –
varovano stanovanje, oS – oskrbovano stanovanje ali Zelene hiše, DSO – dom starejših občanov, S –
smrt (pokopališče).
Slika 15: Diagram selitev med različnimi tipi bivališč starostnikov v okviru modela mnogoterih
pojemanj.
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Model družbene vrednosti
V monografiji Pametna srebrna vas (Bogataj et al., 2020) je podrobneje obrazložen model ugotavljanja
družbene vrednosti, ustvarjene z vlaganji v oskrbovana stanovanja in gospodinjske skupnosti, kot je
Zelena hiša. Model smo razvili na temelju aktuarske matematike. Kot prvi v svetu smo tako razvili
model merjenja družbene vrednosti, ustvarjene z vlaganji v oskrbovana stanovanja, kot razlike med
aktuarsko sedanjo vrednostjo izdatkov za zdravstveno varstvo, povezanih z razlogom za selitev zaradi
posledic nesreče (na primer zlom kolka pri padcu) in izdatkov za doživljenjsko dolgotrajno oskrbo
starejših stanovalcev prvotnega stanovanjskega sklad ter starejših stanovalcev izboljšanega
stanovanjskega sklada (z vključenimi oskrbovanimi stanovanji). Reference teh del so v monografiji, ki
spremlja to raziskovalno poročilo.
Z novimi investicijami v objekte za dolgotrajno oskrbo se starostnikom z upadajočimi funkcionalnimi
zmožnostmi poveča množica možnih izbir bivališč, stanovanjska izbira pa je bolj varna in prilagojena
funkcionalnim zmožnostim starostnikov. Model vrednotenja družbene vrednosti, ki je predstavljen v
monografiji Pametna srebrna vas, omogoča merjenje kakovosti stanovanjskega sklada glede na
pričakovano trajanje bivanja v posameznem tipu bivališča in izdatke za zdravstveno varstvo ter za
doživljenjsko dolgotrajno oskrbo stanovalcev.
Med večjimi nevarnostmi, ki prežijo na starostnike v neprimerno grajenem okolju, so padci in z njimi
povezana bolnišnična zdravljenja. Padci lahko vplivajo na predčasni odhod starostnika v institucionalno
oskrbo v DSO, če je zanj sploh mogoče dobiti mesto, starostnik lahko celo umre. Padec s posledico
zloma kolka je pogost razlog za potrebo po intenzivnejši dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno starostnikom
v Sloveniji dostopna le v DSO in v negovalnih bolnicah. Model vrednotenja družbene vrednosti pokaže,
kako je mogoče upravičiti naložbe v specializirane stanovanjske enote za starostnike in v razvoj
stanovanjskega sklada z oskrbovanimi stanovanji, ki je varnejši in prilagojen funkcionalnim zmožnostim
starostnikov. Takšne investicije namreč zmanjšujejo pogostost padcev in intenziteto selitev v DSO, s
tem pa vplivajo na zmanjšanje izdatkov za storitve zdravstvenega varstva, ki se plačujejo iz zdravstvene
blagajne. S tem se lahko omogoči preusmeritev dela sredstev, namenjenih kurativi v zdravstvu, v
izgradnjo ustreznega stanovanjskega sklada oskrbovanih stanovanj in Zelenih hiš, v katerih se izvajajo
storitve dolgotrajne oskrbe. Z aktuarskim modelom vrednotenja družbene vrednosti smo prikazali, da
zahteva vzdržna vseobsežna politika obvladovanja javnih izdatkov za oskrbo starostnikov večjo
dinamiko naložb v starostnikom prijazno okolje ter v specializirani stanovanjski sklad. Tudi iz
dokumentov OECD (Guidelines for estimating long-term care expenditures, 2006, Compendium of
OECD well-being indicators, 2011; Health at a glance 2013. OECD Indicators, 2013a; A Good Life in Old
Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care, 2013b; Ensuring Quality of long-term care
for older people, 2015) je razvidno, da je take modele treba razviti.
Opredelitev družbene vrednosti oskrbovanih stanovanj se - upoštevajoč sicer nejasne opredelitve tujih
avtorjev - glasi: »Družbena vrednost oskrbovanih stanovanj je razlika med aktuarsko sedanjo
vrednostjo izdatkov za zdravstveno varstvo, vezanih na razlog preselitve in izdatkov za doživljenjsko
dolgotrajno oskrbo starostnikov, med dvema različnima stanovanjskima strukturama«, kar je
matematično zapisano kot:
𝐷𝑉65 = 𝐴𝑆𝑉65 (𝑆𝑆1 ) − 𝐴𝑆𝑉65 (𝑆𝑆2 )
in kjer je:
DV65: družbena vrednost oskrbovanih stanovanj za starostnika, starega 65 let in več;
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ASV65(SS1): aktuarska sedanja vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo
starostnika, starega 65 let in več v primeru stanovanjskega sklada, ki ne vključuje varovanih in
oskrbovanih stanovanj (SS1);
ASV65(SS2): aktuarska sedanja vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo
starostnika, starega 65 let in več v primeru stanovanjskega sklada, ki vključuje varovana in oskrbovana
stanovanja (SS2).

Tabela 24: Pregled možnih selitev iz tipov bivališč (i) v tipe bivališč (j) zaradi upada funkcionalnih
zmožnosti
Št.
izstopne i
točke

Opis i

Št.
vstopne j
točke

0

Družinsko stanovanje

1

pDS

Prilagojeno
stanovanje

2

vS

Varovano stanovanje

3

oS

Oskrbovano stanovanje ali
Gospodinska skupnost (GS)

4

DSO

Dom starejših občanov

5

S

Smrt

vS

Varovano stanovanje

oS

Oskrbovano stanovanje ali
Gospodinska skupnost (GS)

4

DSO

Dom starejših občanov

5

S

Smrt

3

oS

Gospodinjska skupnost

4

DSO

Dom starejših občanov

5

S

Smrt

DSO

Dom starejših občanov

S

Smrt

S

Smrt

1

2

3

4

DS

pDS

vS

oS

DSO

Prilagojeno družinsko 2
stanovanje
3

Varovano stanovanje

4
Oskrbovano
stanovanje
ali
5
Gospodinjska
skupnost – Zelena
hiša
Dom
občanov

starejših 5

Legenda: i je izstopno bivališče, j je vstopno bivališče.
Vir: prirejeno po Bogataj et al., 2016b, str. 2.

Opis j
družinsko
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Aktuarska sedanja vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo, ki so vezani neposredno na selitev v DSO
in izdatkov za doživljenjsko dolgotrajno oskrbo starostnikov je nižja, če imajo starostniki možnost
selitve v oskrbovana stanovanja, ko jim funkcionalne zmožnosti upadejo do te mere, da ne morejo več
varno živeti v svojem družinskem domu. To razliko imenujemo družbena vrednost oskrbovanih
stanovanj. Možne selitve so prikazane v Tabeli 24.
Matrika verjetnosti stanj v Sloveniji je bila razvita na podlagi terenskega dela, ki ga podrobneje
opisujeta Kavšek in Bogataj (2016a, str. 1–12). V modelu je predpostavljeno, da oseba, ki je odvisna od
pomoči drugih, potrebuje intenzivnost oskrbe, vrednotene v znesku, kot je prikazano v Tabeli 25.

Tabela 25: Letni izdatki za dolgotrajno oskrbo
Znesek v EUR
Kategorija
na dan

na mesec

na leto

I

27,12

814

9.763

II

35,68

1.070

12.844

III

49,45

1.483

17.802

Vir: izračun avtorjev na osnovi ZZZS podatkov (ZZZS, 2016, interno gradivo).

Družbena vrednost nastaja z zmanjševanjem izdatkov zdravstvene blagajne, ker ima ta nižje stroške
zdravljenja zaradi nižje incidence padcev. Zato je smiselno, da se ta sredstva iz kurative preusmerijo v
sklad za preventivo, to je za dvig kakovosti grajenega prostora za starostnike in za gradnjo oskrbovanih
stanovanj.
Na podoben način je mogoče vrednotiti tudi družbeno vrednost vlaganj v prilagoditev družinskih
stanovanj in javnih površin, v e-zdravje in asistenčne tehnologije, kjer bi lahko država subvencionirala
obnovo in prilagajanje domov starostnikov. Vendar pa je pri tem treba upoštevati ne samo
investicijskih stroškov, temveč tudi operativne stroške zdravstvene in socialne oskrbe, ki so zaradi
razpršenosti prebivalcev v prostoru znatni in lahko krepko presežejo stroške samega izvajanja storitev
na domu starostnika. Navedeni stroški vplivajo na aktuarsko sedanjo vrednost oskrbe. Tako je
prostorski faktor (velike razdalje med oskrbovanci pri pomoči na domu) treba nujno prišteti v nabor
celotnih izdatkov za stanovanjsko, zdravstveno in socialno oskrbo.
Optimalna politika zahteva višjo dinamiko gradnje namensko zgrajenih stanovanjskih objektov brez
ovir za starostnike. Model aktuarske sedanje vrednosti za dolgotrajno oskrbo je razvit in vgrajen v
model, ki opisuje ustvarjanje družbene vrednosti z ustreznimi naložbami v stanovanjski sklad. Pestrost
stanovanjskih rešitev omogoča tudi cenejšo dolgotrajno oskrbo.
Te ugotovitve so lahko bistvena spodbuda lokalnim oblastem, da:
aktivneje načrtujejo vlaganja v razvoj ustreznega stanovanjskega sklada, primernega za bivanje
starostnikov z zmanjšanimi funkcionalnimi zmožnostmi
ustvarijo pogoje za privabljanje zasebnih naložb v primerna in cenovno dostopna stanovanja za
starostnike. Z zagotavljanjem cenovno dostopnih stanovanj, prilagojenih funkcionalnim zmožnostim
starejših, bi vplivali tudi na zmanjšanje izdatkov za zdravstveno varstvo, ki so tukaj priznani kot
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družbena vrednost zmanjšanih zdravstvenih stroškov zaradi ustreznejše strukture stanovanjskega
sklada.
Predlagani model in ustrezni statistični podatki o zmanjšanih izdatkih za zdravstvo in dolgotrajno
oskrbo lahko služijo kot osnova za ocenjevanje tveganj v finančnih produktih. Demografske projekcije,
ki temeljijo na oceni tveganj, so namreč pogoj za pridobitev posojil pri Stanovanjskem skladu RS in EIB
po obrestnih merah, nižjih od tržnih obrestnih mer. S tem bi se tudi v Sloveniji zagotovil cenovno
sprejemljiv in varnen stanovanjski sklad za starejše.
PROJEKCIJE POTREB PO INFRASTRUKTURI IN OSKRBOVALCIH SOCIALNIH STORITEV IN ZDRAVSTVENE
NEGE V LAS-u POSAVJE
Izhajajoč iz želja starejših na terenu (glej predhodno raziskavo)38, ter iz poznavanja možnosti občin in
principov deinstitucionalizacije, ki jim država sledi, predlagamo naslednjo strukturo oskrbe v obdobju
2020-2050, kot razvidno iz Tabele 26. Pri tem izhajamo iz projekcij potreb po izvajalcih osnovne in
socialne oskrbe v LAS-u Posavje do leta 2050. Pomoči na domu si sicer želi 22 % upravičencev, vendar
bo med njimi precej takšnih, ki jim domače okolje predstavlja večjo nevarnost za padce ali jim oskrba
20 ur tedensko nikakor ne bo dovolj, družina pa jim zaradi podaljševanja delovne dobe ne bo mogla
pomagati. Zato smo delež oskrbovancev na domu iz današnjih 18 odstotkov že v letu 2030 znižali na
17 odstotkov, do leta 2045 pa še na 15 odstotkov.

Tabela 26: Projekcije strukture potreb po izvajalcih osnovne in socialne oskrbe v LAS-u Posavje do leta
2050 v sofinanciranju občin
leto

U

2020

1754

2025

PND

OS+ZH

DSO

NB

0,18

0,37

0,43

0,02

1964

0,18

0,42

0,39

0,02

2030

2201

0,17

0,44

0,35

0,05

2035

2466

0,17

0,43

0,33

0,08

2040

2764

0,16

0,43

0,34

0,07

2045

3099

0,15

0,43

0,35

0,06

2050

3475

0,15

0,44

0,36

0,06

U-upravičenci; PND- pomoč na domu; OS-oskrbovana stanovanja; ZH- Zelene hiše z vključenimi
dnevnimi bivanji; DSO- dom starejših občanov; NB- negovalna bolnišnica

38 BOGATAJ, David, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, Marija, ROGELJ, Valerija. Analiza obstoječih možnosti
za vzpostavitev koncepta pametnih vasi : poročilo. Trebnje: Zavod INRISK, 2019. VIII, 231, 35 str.,
tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25234406]
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Za sedem odstotkov tistih, ki si želijo ostati doma, pa predlagamo vključitev v gospodinjske skupnosti
dnevnega varstva, ki se lahko z delom programa vključujejo tudi v dnevna bivanja v medgeneracijskih
centrih. Zaradi omejevanja gradnje DSO-jev po principu deinstitucionalizacije predlagamo, da se gradi
dinamika DSO-jev vsaj za tiste, ki so v kategoriji oskrbe KAT.3. Za najbolj kritične primere pa predlagamo
gradnjo negovalne bolnišnice, s čimer naj se do leta 2030 zagotovi vsaj 100 postelj, v naslednjih petih
letih pa še vsaj 200 postelj.

Tabela 27: Projekcij potreb po izvajalcih osnovne in socialne oskrbe v LAS-u Posavje do leta 2050 v
sofinanciranju občin
U- upravičenci; O- oskrbovalci, O*- oskrbovalci v OS za 20ur tedensko na oskrbovanca
Oskrbovana
stanovanja
gospodinjske skupnosti
Pomoč na domu

U

Norm

do LOS 42: 50%OS-50%ZH

O
za
20ur
U
tedensk
o

0,54

in

Negovalna
bolnišnica
DSO

O v ZH s U
O* v OS za 24
posteljam
20ur
tedensko i

0,49

*10
%

O

U

0,00
2

0,25

O

0,00
2

leto

Občinski nivo

Državni nivo, zato 0

2020

322

174

642

157

80

760

0

30

0

2025

348

188

826

202

103

760

0

30

0

2030

377

204

964

236

121

760

0

100

0

2035

407

220

1057

259

132

802

0

200

0

2040

440

238

1193

292

149

931

0

200

0

2045

476

257

1346

330

168

1077

0

200

0

2050

515

278

1519

372

190

1241

0

200

0

prihranek na potovalnem času oskrbovalcev v oskrbovanih stanovanjih
Izhajajoč iz tabele 41 monografije Socialna infrastruktura pametnih srebrnih vasi (št. postelj) v
skupnostni in institucionalni oskrbi za starostnike (kapaciteta v DSO-jih v letu 2019 je bila 760 postelj)
– 25 % oskrbovancev iz kohorte 65-79 in 75 % oskrbovancev kohorte 80+
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Tabela 28: Potrebna dinamika izgradnje stanovanjskega sklada Pametnih srebrnih vasi v oskrbovanih
stanovanj (OS: omejitev do 30 stanovanj z eno ali dvema posteljama ) in Zelene hiše (ZH: omejitev do
24 postelj vključno s posteljami dnevnega varstva) v LAS-u Posavje

Število
uporabnikov
skupaj OS

Min.št.
skupnosti
*

Število
uporabnikov
skupaj

Min.
skupnosti**

št.

ZH

Do
enot

30

Do 24 postelj
stalnega
ali
dnevnega varstva

Leto
2020

157

5

80

4

2025

202

7

103

5

2030

236

8

121

5

2035

259

8

132

6

2040

292

9

149

7

2045

330

10

168

7

2050

372

12

190

8

*Omejitev 30 stanovanj s po eno ali dvema posteljama. Štejemo, da je v vsaki skupini vsaj 10% takšnih
z dvema posteljama
** 8. člen Pravilnika o SVS določa, da je maksimalno možno število oskrbovancev v eni enoti 24.

Iz tabele 28 sledi, da bo treba, če želijo izpolniti želje vseh prosilcev za dolgotrajno oskrbo, že v letu
2020 v LAS-u Posavje zagotoviti vsaj pet skupnosti oskrbovanih stanovanj in vsaj štiri Zelene hiše. Do
leta 2050 pa bo treba zagotoviti vsaj 12 skupnosti oskrbovanih stanovanj in osem Zelenih hiš z
maksimalnimi dovoljenimi kapacitetami, pri tem, da je lahko v skupnosti oskrbovanih stanovanj do 30
oskrbovanih stanovanjskih enot in v Zeleni hiši do 24 postelj.
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FINANCIRANJE STANOVNJSKE OSKRBE S STRANI STAROSTNIKOV, TEMELJI OBRATNE HIPOTEKE IN
GARANCIJSKIH SHEM INVESTITORJEV

Načrti črpanja likvidnih sredstev iz nepremičnega premoženja starostnikov
Pokojnine starostnikov pogosto ne zadoščajo za pokrivanje potrebnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo,
četudi občina krije 50 ali celo 70 odstotkov socialne oskrbe in se v celoti spoštuje ZZVZZ. Stanovanjsko
oskrbo starostnikov lahko zagotovimo z investicijami v obstoječe stanovanje, z nakupi ustreznejših,
varnejših bivališč v varovanih ali oskrbovanih stanovanjih oziroma v zadrugi gospodinjskih skupnosti,
ali pa s črpanjem nepremičnega premoženja v lasti starostnika in najemanjem ustreznejših bivališč. Pri
tovrstnih transakcijah je mogoče doseči, da se del izčrpanega premoženja v lasti starostnika prelije tudi
v pokrivanje izdatkov za socialno oskrbo in prehrano. Trenutno lahko lastnik doma (stanovanja ali hiše),
v katerem biva v Sloveniji, pride do denarnih sredstev na račun svojega doma oziroma nepremičnine,
v kateri biva, na naslednja dva načina:
lahko svoj dom proda in se odseli v bolj prilagojeno stanovanje ali skupnost oziroma
lahko odda svoje bivališče v najem in sredstva iz najemnine potroši za nakup (preko hipoteke) ali najem
bolj prilagojenega bivališča.

Zgornja dva modela predstavljata ad-hoc reševanje likvidnostnih težav starostnikov, pri čemer so
starostniki izpostavljeni velikemu tveganju. Kaj če starostnik nima denarnih sredstev za vračanje
obresti in glavnice? V obeh modelih obstaja veliko tveganje, da starostniki postanejo brezdomci, saj ni
zakonskih predpisov, ki bi varovali njihovo stanovanjsko pravico, saj so sredstva za najemnino ločili od
kupnine za nepremičnino oziroma obremenili nepremičnino s posojilom, katerega so se zavezali
odplačevati ne glede na njihove dejanske zmožnosti.
V svetu se vse bolj uveljavlja tudi tretja možnost. To premoženje bi bilo mogoče uporabiti za
financiranje potrošnje prebivalcev v tretjem življenjskem obdobju. Tretje življenjsko obdobje
spremljajo dodatni izdatki, ki so povezani tudi z varovanjem in ohranjanjem zdravja. Zato se v zadnjih
desetletjih v razvitem svetu, predvsem v Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi, pa tudi v hitro se razvijajočih
azijskih državah in v Avstraliji, pospešeno uveljavlja ideja, da bi posameznik lahko črpal tekoče
prejemke iz naslova neto vrednosti nepremičnine, ki jo poseduje in v kateri domuje. V svetu se razvijata
dva modela – prodajni in posojilni model črpanja vrednosti nepremičnega premoženja starostnikov. V
obeh primerih uporabniki te storitve ohranijo stanovanjsko pravico kot dosmrtno stvarno-pravno
pravico, v posojilnem modelu pa tudi lastništvo nepremičnine vse do smrti. Medtem ko DEMHOW39
(2010) proučuje predvsem odnos med starajočo se družbo in njenim lastništvom nepremičnin glede na
ostalo premoženje starostnikov, pa študija »Study on Equity Release Schemes in the EU (Reifner et al,
2009) prikaže razvoj in stanje načrtov črpanja likvidnih sredstev iz premoženja starostnikov (načrti
črpanja nepremičnega premoženja – angl.: Equity Release Sheme, ERS) v članicah EU, kjer je dan tudi
večji poudarek vprašanju pravne zaščite starostnikov kot potrošnikov v razmerju do tovrstnih finančnih
storitev.

Obratna hipoteka
39 http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/social-policy/chasm/projects/demhow.aspx, maj 2012.
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V Sloveniji – za razliko od zahodnega sveta – še ni uveljavljeno financiranje dolgotrajne oskrbe v
skupnosti na temelju črpanja nepremičnega premoženja starostnikov. Model črpanja vrednosti
nepremičnega premoženja starostnika omogoča reševanje finančnega problema v primeru upada
funkcionalnih zmožnosti in posledično prilagoditve življenja novim stanovanjskim zmožnostim. Ko se
lastnik nepremičnine upokoji, mora sčasoma zaradi upada funkcionalnih zmožnosti primerno
prilagoditi bivališče v njegovi lasti ali pa ga zamenjati. Ena od možnosti prilagajanja financiranja
starostnikovega življenja in oskrbe je tudi posojilna pogodba z obratno hipoteko (ERS). S tem bi lahko
pomembno vplivali na načrtovanje zdravstvene nege in socialne oskrbe v okviru skupnosti in prispevali
k izpolnitvi zahtev Operativnega programa 2014–2020, ki opredeljuje med drugim tudi
deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe. Za rešitev tega problema smo razvili model zavarovanja
dolgoživosti lastnikov stanovanjskih nepremičnin, ki želijo financirati del dolgotrajne oskrbe oziroma
pokrivati del življenjskih stroškov v tretjem življenjskem obdobju s črpanjem vrednosti teh
nepremičnin. Obdobje izplačil smo predpostavili v skladu s pričakovanim trajanjem življenja lastnikov
nepremičnin (skrajšano pričakovano trajanje življenja, podaljšano za eno leto) ter upoštevajoč njihovo
starost ob zaključku posojilne pogodbe o obratni hipoteki. Del zneska je uporabljen za nakup
zavarovanja za dolgoživost v obliki letnih rentnih obrokov, do katerih je upravičen starostnik oziroma
lastnik nepremičnine, potem ko je doživel pričakovano trajanje življenja. Matematični model črpanja
vrednosti nepremičnega premoženja starostnikov je podan v spremljajoči monografiji Pametne
srebrne vasi (Bogataj et al., 2020). V nadaljevanju prikazujemo Numerični primer modela črpanja
vrednosti nepremičnin starostnikov.

Numerični primer modela črpanja vrednosti nepremičnin starostnikov
Numerični primer prikazuje višino prihodkov iz naslova obratnih hipotek z naslednjimi predpostavkami
starost lastnika nepremičnine ob sklenitvi posojilne pogodbe iz naslova obratne hipoteke je 65 let;
poštena vrednost nepremičnine je konstantna in znaša 400.000,00 EUR;
diskontna stopnja zavarovalnice vgrajena v premijsko stopnjo zavarovanja za dolgoživost je izračunana
na temelju 2 % obrestne mere;
obrestna mera, ki jo zaračuna banka za posojilo zavarovano z obratno hipoteko, znaša 2 %;
administrativni stroški zavarovalnice za vplačilo premij in izplačilo doživljenjske letne rente znašajo 5
%;
letna premija zavarovanj za dolgoživost, ki se plačuje v obdobju črpanja nepremičnine, je izračunana
na temelju mortalitetnih tablic DAV1994R;
letni znesek posojila, ki je zavarovan z obratno hipoteko, se nameni za pokrivanje:
letne zavarovalne premije za dolgoživost – 3.366,00 EUR (letna anuiteta za zavarovanje dolgoživosti, v
primeru, da zavarovanec živi dlje od trenutka, ko se izčrpajo iz nepremičnega premoženja vsa
sredstva;YDAi=0 + Ri=0 = 18.879,15 EUR);
letnih administrativnih stroškov za vodenje računa obratne hipoteke – 120 EUR;
preostanek pa se izplača na tekoči račun posojilojemalca - letno izplačilo posojila koristniku – 10.879,25
EUR (lastnik nepremičnine, ki mu hkrati ostane lastništvo nepremičnine in dosmrtna pravica bivanja v
njej);
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model ne upošteva stroškov odobritve posojila in sklepanja posojilne pogodbe zavarovano z obratno
hipoteko;
ob smrti zavarovanca se nepremičnina proda po pričakovani vrednosti 400.000,00 EUR, pri čemer se
poravna obveznost do banke;
stroški trženja in obnove nepremičnine pred prodajo niso upoštevane.

Tabela 29. Osnovni načrt črpanja vrednosti nepremičnega premoženja
(v EUR)
Opomba: SOPiSP - Stroški odobritve posojila in sklepanja pogodbe

V skladu z regionalno statistiko ex,i=0 = e65, i=0,j=IS = 9, IS pomeni eno stanovanjsko enoto v skupnosti
za starostnike, prilagojeni za neodvisno življenje (NNS, NSE ali NPE). Ob predpostavki, da se starostniku
kot lastniku nepremičnine zmanjšajo funkcionalne zmožnosti, se starostnik odloči prodati svojo
nepremičnino in kupiti novo, starostnikom primernejšo stanovanjsko enoto v skupnosti za starostnike
v vrednosti 160.000 EUR.
V Tabeli 30 je prikazana dinamika prihodkov iz naslova obratnih hipotek.
Primer: Pri prodaji prve nepremičnine starostnik realizira prihodek od prodaje v znesku 400.000,00
EUR. Sedanja vrednost prve nepremičnine znaša 257.069,72 EUR, zato znaša dobiček od prodaje
nepremičnine 142.930,28 EUR. V primeru nakupa stanovanjske enote v skupnosti za starostnike v
znesku 160.000,00 EUR starostniku preostane 97.069,72 EUR za financiranje bivanja v skupnosti
starostnikov. Navedeni znesek lahko zadrži in ob zaključku črpanja pridobi 70.465,59 EUR (n=22
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let;123.107,88 EUR + 2.462,16 EUR – 55.104,51 EUR) ali črpa diskontirano vrednost kadarkoli do
zaključka posojilne pogodbe.
Tabela 30: Prilagojen načrt črpanja premoženja (v EUR)

Ob poteku posojilne pogodbe, zavarovane z obratno hipoteko, je starostnik star 90 let. Zaradi upada
funkcionalnih zmožnosti je starostnik premeščen v DSO. V tem primeru starostnik proda stanovanjsko
enoto v skupnosti starostnikov za enak znesek, kot je bila njegova nakupna cena, poplača posojilo banki
in prične prejemati višji letni znesek za namen dolgotrajne oskrbe.
Več primerov simulacije denarnih tokov je na voljo v spremljajoči monografiji Pametna srebrna vas. V
monografiji izpostavimo tudi pravno-tehnične vidike obratnih hipotek ter priložnosti in dileme v zvezi
z načrti zagotavljanja socialne varnosti preko teh mehanizmov.
JAMSTVENE SHEME ZA UGODNA POSOJILA VLAGATELJEM V SOCIALNO INFRASTRUKTURO
Evropa in z njo tudi Slovenija se spopadata z dolgoročnimi potrebami po naložbah v socialno
infrastrukturo za oskrbo starostnikov, še posebej, da bi podprli trajnostni in vključujoč razvoj oskrbe
starajočega se prebivalstva. Ključne so vse večje zahteve po oblikovanju ustreznih finančnih
instrumentov in izbor finančnih posrednikov za usmerjanje naložb v potrebno socialno infrastrukturo,
vključno z oskrbovanimi stanovanji in gospodinjskimi skupnostmi.
Komercialni posojilodajalci se pogosto ne odločajo za financiranje socialne infrastrukture, ker se jim to
zdi preveč rizično. Zato države vstopajo v investicijske aktivnosti z garancijskimi shemami. Znaten
interes držav za podporo razvoju socialne infrastrukture dokazujejo nove jamstvene sheme na
Škotskem, v Veliki Britaniji in na Irskem ter vse večje zanimanje za uveljavljene nizozemske in švicarske
jamstvene sheme.
Pristopi k oblikovanju jamstvenih shem in upravljanju z riziki v tem okviru so različni. Upravljanje z riziki
je možno z izdajo posebnih namenskih obveznic (npr. Švica), jamstvenih shem za posojila (npr. Anglija
in Nizozemska) in specializiranih vzajemnih skladov (npr. Francija). Te sheme omogočajo tudi
koriščenje sredstev EIB za razvoj socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov. Za učinkovito
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koriščenje sredstev EIB moramo tudi v Sloveniji razviti nacionalno garancijsko shemo, ki bo omogočala
garancije za podporo dolgoročnim naložbam v socialna in cenovno ugodna najemna ter lastniška
oskrbovana stanovanja in Zelene hiše. Mednarodne izkušnje nudijo ustrezne napotke za oblikovanje
nacionalnega jamstvenega mehanizma za razvoj cenovno ugodnih najemnih in lastniških oskrbovanih
stanovanj ter Zelenih hiš v Pametnih srebrnih vaseh v Sloveniji. Omogočajo tudi uvedbo garancij za
obratne hipoteke potencialnih uporabnikov. Ena najpomembnejših ugotovitev je, da imajo garancijske
sheme minimalni vpliv na proračune države in omogočajo bistveno cenejše financiranje razvoja
socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov.
Med neprofitnimi stanovanjskimi skladi, ki so koristili finančna sredstva, zavarovana z garancijami
nacionalnih jamstvenih shem, je bila dosežena ničelna stopnja neizpolnjevanja finančnih obveznosti za
posojila za izgradnjo socialnih stanovanj. Izkušnje kažejo, da jso upravljalci neprofitnih stanovanjskih
skladov dosegli finančno disciplino z ustrezno podporo in regulacijo prihodkov, dobrimi praksami
upravljanja in poslovanja ter skrbno strukturiranimi garancijami, vključno z dobrim nadzorom. Posebej
se je treba prizadevati za zmanjšanje različnih, vedno prisotnih, vendar včasih nepredvidenih tveganj.
Tabela 31 opisuje uspešne jamstvene sheme v Evropi, dodano je tudi leto njihovih ustanovitev.
Tabela 31: Evropske jamstvene sheme za socialno infrastrukturo
Jamstvena shema

Delež
Delež
socialnih
socialnih
stanovanj % stanovanj
96
Nizozemski Guarantee Fund Social Housing (WSW), za32
obveznosti katerega garantirajo upravljalci socialnih
stanovanjskih skladov, garancijski sklad ter vlada (50%) in
lokalne skupnosti (50%)(1983)
Švicarska kooperativa za izdajanje obveznic za omejeno
profitabilna stanovanja (Limited Profit Housing -EGW), za katero
11
garantira Švicarska konfederacija (1991)

kritja

71

Francoski Vzajemni sklad, ki garantira za posojila s katerimi se
financirajo naložbe v Socialna stanovanja (Mutual Fund for
17
Guarantees of Social Housing -CGLLS), za katerega garantira
francoska vlada (2001)

3

Irska: Housing Finance Agency za obveznosti katere garantira8
irska vlada (1982, 2012)

-

Združeno kraljestvo: Affordable and Private Rented Housing17
Guarantee Schemes, za obveznosti katere garantira vlada
Združenega kraljestva (2013)
Škotska: National Housing Trust, za obveznosti katerega24
garantira Škotska vlada (2010)
Združene države Amerike: Risk Sharing Scheme between52
Housing Finance Authorities and HUD, za obveznosti katere
garantira Federal Housing Administration insurance (1992 pilot
/2001)

-

-

Vir: National Statistical Institutes in Housing Statistics in the European Union 2010; Schwartz 2010, Pawson and Wilcox 2012. Data for France
is 2008, Ireland 2004 Switzerland 2000. US 2011, England 2010 and Scotland 2010 as updated in Pawson, Lawson and Milligan 2012, WSW
2013, EGW 2012, HFA 2012.
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Socialna stanovanja obsegajo oskrbovana stanovanja in gospodinjske skupnosti, katerih gradnjo
zagotavljajo neprofitni stanovanjski skladi neposredno. Kot posojilojemalci morajo biti vpisani v
register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki so lahko vključene v financiranje ali zagotavljanje
nakupa ali najema cenovno dostopnih stanovanj. Ustrezno zagotovljena socialna in cenovno ugodna
stanovanja lahko služijo številnim ciljem javne politike za bolj vključujoče, trajnostne in produktivne
regije ter mesta, ki s tem izrazito znižujejo izdatke zdravstvene blagajne. Vendar pa sistemi socialne
stanovanjske oskrbe praviloma temeljijo na veliki javni podpori na področju rabe zemljišč in
strateškega načrtovanja, razvojnega financiranja in prihodkovne pomoči. Zato se pričakuje, da bo
občina vodila aktivno zemljiško politiko in poskrbela za komunalo opremo zemljišč, namenjenih gradnji
oskrbovanih stanovanj in gospodinjskih skupnosti. Potrebujemo namreč nove naložbe v oskrbovana
stanovanja in Zelene hiše Pametnih srebrnih vasi, pri katerim bomo izkoristili najnovejše ugotovitve o
velikem zniževanju zdravstvenih stroškov v takih okoljih in se odzvali na stanovanjske potrebe
rastočega števila starostnikov z omejenimi funkcionalnimi zmožnostmi, ki so odvisni od tuje pomoči.
Zaradi garancij bodo posojilojemalci in stanovanjske organizacije, ki so vpisane v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij, pridobili ugodnejša posojila. Argumenti proti uporabi garancij vključujejo
moralno nevarnost podpiranja tveganih, vendar želenih naložb. Povečujejo se tudi težave pri merjenju
učinka garancije na obresti in posojila. Obstaja nevarnost prevelike ponudbe naložb na določenem trgu
in ustvarjanja nelojalne konkurence z drugimi oblikami naložb. Nekateri nasprotniki tovrstnih podpor
financiranju naložb trdijo, da lahko jamstva spodbujajo neučinkovite prakse, saj prejemniki dosežejo
nižje stroške kredita brez „tržne discipline“. Vendar pa se moramo zavedati, da pri zagotavljanju
garancij za stanovanjsko oskrbo starostnikov, zaradi dinamike povpraševanj, ki jo kažejo naše
projekcije, do tovrstnih problematik še dolgo ne bo prišlo. Nevarnosti, povezane z garancijskimi
shemami, je mogoče odvrniti tudi z izpopolnitvijo shem in povečanjem nadzora nad njimi.
Eden od razlogov za učinkovitost in ciljnost jamstev je tudi zahteva, da so jamstva omejena le na
naložbe namenjene zagotavljanju zahtevanih donosov. Takšne so predvsem naložbe registriranih
neprofitnih najemodajalcev, ki nudijo namestitev z varnimi, ustrezno podprtimi ali indeksiranimi tokovi
najemnin. Takšni ponudniki morajo biti podvrženi rednim in strogim finančnim revizijam, pri čemer se
pregledujejo ne le poslovna uspešnost, načrtovani denarni tokovi ter novi tokovi naložb, temveč tudi
kakovost in stabilnost finančnega poslovanja. Za to delovanje je potreben specializiran finančni
posrednik, ustanovljen skladno s pravili o državnih pomočeh40, ki jih določata člena 106(2) in 107(1)
Pogodbe o delovanju Evropske unije), ki potrdi sposobnost stanovanjske organizacije za odplačevanje
obresti in glavnice, skladno z amortizacijskim načrtom posojila. Iz pregleda literature izhaja, da je za
uspeh in stabilnost jamstvene sheme treba zagotoviti:
1. Spoštovanje dogovorjenih načel, sporazum o gradnji objektov in naprav, predvidljiv denarni tok. Že
od začetka je treba določiti načela naložb, ki so upravičena do državne garancije, da se zagotovi
ustreznost implicitnih javnih subvencij. Ko so ta načela dogovorjena, mora slediti jasen mandat vlade
za jamstvo obveznosti in natančno določen maksimalni obseg obveznosti. Dogovor o omejitvi bi moral
temeljiti na opredeljenih ciljih razvoja stanovanjskega sklada neprofitnih stanovanj in gospodinjskih
skupnosti, na trenutnih in potencialnih potrebah po zadolževanju, ter na srednjeročni in dolgoročni
zmogljivosti sektorja socialnih stanovanj. Takšen postopek določanja zgornje meje in pregleda bi
zagotovil večjo tržno varnost in zavezanost vlagateljev.
2. Znižanje tveganja naložbe in izogibanje morebitnemu uveljavljanju garancije. Ključnega pomena je
zmanjšati verjetnost, da bo garancija kdaj vnovčena. V prvi vrsti je treba dobro upravljati s

40 Uradni SL list Evropske unije C 326/47
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posojilojemalci in neodvisno spremljati njihovo poslovanje s periodičnim preverjanjem skladnosti
poslovanja s poslovnim načrtom. Pomembno je obveščati vlagatelje o naravi garancije in o zavarovanju
"Back stop" vlog vlade. Ta sestavni del garancije je glavni dejavnik, ki vpliva na oceno obveznic.
3. Obveščanje vlagateljev in trženje obveznic. Naložbe v dobro urejena in cenovno ugodna najemna
stanovanja z jasno opredeljenim in podprtim dohodkom iz najemnin se izrazito razlikujejo od naložb v
bolj tvegane infrastrukturne projekte. Manjše tveganje najemnih stanovanj, podprto s posojili z
državnim jamstvom, se mora odražati v nižjih pričakovanih donosnostih vlagateljev. Proaktivna
prizadevanja, ki jih podpira vlada, morajo spremljati ustrezna tekoča obvestila o naravi tveganja in z
njimi povezanih izboljšav garancij. Za to sta nujni aktivna trženjska strategija in večkratna promocija na
terenu, ki pokrije celotno regijo („road show“) med ustreznimi zainteresiranimi stranmi.
4. Strokovni finančni posrednik. Treba je ustanoviti neodvisnega specializiranega finančnega
posrednika, ki mora delovati skladno s pravili o državnih pomočeh, imeti soglasje EC in ustrezna znanja
o delovanju neprofitnih najemnih stanovanjskih organizacij. Taka finančni posrednik je v Sloveniji SID
Banka. Specializirani finančni posrednik mora imeti sposobnost ocenjevanja tveganj in zagotavljanja
nadzora nad poslovanjem posojilojemalcev s strani neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bi želele
biti upravičene do garancije.
5. Zahteve po združevanju in pravilnost izdaje obveznic. Za vlagatelje je pomembna velikost posojila
oziroma izdaje obveznic. Učinkovitost lestvice je mogoče doseči z združevanjem več manjših zahtev po
posojilih s strani različnih zainteresiranih Pametnih srebrnih vasi, organiziranih po področjih LAS-ov, pri
čemer se stroški izdaje delijo med sodelujočimi posojilojemalci in se dodajo kot premija na stroške
posojila. Mehanizmi združevanja lahko delujejo učinkovito, vendar je pomembna tudi pravilnost izdaje.
Vlagatelji zahtevajo, da so izdaje redne in predvidljive, s čimer se razvije likviden trg za obveznice
socialne infrastrukture. Ta zahteva bi lahko vplivala na dolgoročni stanovanjski program gradnje
socialnih neprofitnih najemnih oskrbovanih stanovanj in gospodinjskih skupnosti z letnimi cilji gradnje,
ki morajo biti skladni z demografskimi projekcijami, ki smo jih prikazali za osebe z upadlimi
funkcionalnimi zmožnostmi, s projekcijami naraščanja potreb po oskrbi in s projekcijami ustreznosti
obstoječega stanovanjskega sklada družinskih stanovanj. Primer: V Švici so se četrtletne skupne izdaje
obveznic od leta 1991 gibale od 23 milijonov CHF do 123 milijonov CHF, kar je pritegnilo znatno in
trajno zanimanje velikih in malih vlagateljev.
6. Struktura jamstvenih in računovodskih zahtev. V primeru neplačila anuitet za posojilo, ki ga krije
jamstvena shema, je treba jasno določiti pokrivanje izgube in delitve izgube med deležniki. Garancijo
je mogoče razumeti kot niz plasti jamstev pred kakršnimkoli neplačilom in posledično pred pozivom
državi za plačilo. Prvič, stanovanjski skladi morajo biti odgovorni nadzornemu organu, ki ima resnično
pristojnost za posredovanje in uveljavljanje skladnosti (prisilna uprava), če organizacija ne izpolnjuje
nalog ali potrebuje pomoč ali reorganizacijo. Za to upravljanje morajo veljati posebni insolventni
postopki, kot veljajo za zavarovalnice in banke. Visoka usposobljenost in strokovno znanje na področju
finančnega upravljanja neprofitnih organizacij sta zelo pomembna. Zato je treba upoštevati jasna in
ustrezna komercialna merila za redno odplačevanje anuitet, plačilo obresti in glavnice, da so upravičeni
do kakršnega koli jamstva. Garancija je lahko vezana na hipoteko na neobremenjeni nepremičnini.
Ugodnost za vlagatelje je mogoče zagotoviti s pravnim sporazumom, kjer se plačila kuponskih obveznic
razvrstijo višje od drugih finančnih obveznosti, zato lahko ti vlagatelji v obveznice zahtevajo prednostno
poplačilo terjatev.
Tako kot na Nizozemskem in v Švici se lahko tudi uporabi jamstvena pristojbina za oblikovanje
rezervnega sklada sorazmerno z zajamčenimi obveznostmi. Lahko ga oblikujemo tudi tako, da v
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primeru, če jamstveni sklad ni sposoben plačati uveljavljenih garancij, to obveznost poravna država. V
Švici pristojbina zadostuje za najmanj enoletno pokritje plačila obresti.
Lahko pa države delujejo kot zavarovalnice s cenami tveganja in zaračunavanjem premij (kot v ZDA). V
nasprotnem primeru morajo v svojem proračunu to tveganje upoštevati kot pogojno obveznost in
določiti sprejemljiv delež garancijskih obveznosti.
SKLEP
Glede na usmeritve EU, ki izhajajo iz zahteve: »Everyone has the right to affordable long-term care
services of good quality, in particular home-care and community-based services«, je Pametna srebrna
vas odgovor na izzive, kako na podeželju zagotoviti dolgotrajno oskrbo skladno z evropskim stebrom
socialnih pravic. Model Pametne srebrne vasi in v njem tudi mreža Zelenih hiš odpirata možnosti za
razvoj bolj ambicioznega akcijskega načrta za EU, države članice ter njihove regije, ki bo sposoben
odgovoriti na izzive dolgotrajne oskrbe na evropskem in še posebej na slovenskem podeželju. Namen
razvoja Pametne srebrne vasi je zagotoviti kakovostne in cenovno dostopne storitve dolgotrajne
oskrbe v skupnosti. Storitve dolgotrajne oskrbe so lahko povezane z znatnimi stroški, zaradi česar
mnoge osebe, ki so odvisne od dolgotrajne oskrbe, potreb nimajo izpolnjenih. Evropski steber socialnih
pravic prednostno obravnava oskrbo na domu in storitve v skupnosti. Ob razvijanju socialne
infrastrukture za oskrbo starostnikov v skupnosti pa se moramo zavedati omejenosti znanj in manjka
ustreznih naprav, ki jih imajo negovalne bolnišnice, kjer je treba omogočiti tudi podaljšanje bivanja
starostnikov po danes določenih devetdesetih dneh. Iz demografskih projekcij in Tabele 26 sledi, da bo
tudi nadaljnja širitev DSO-jev in negovalnih bolnišnic nujna, ne glede na to, koliko Zelenih hiš bomo
zgradili. Še vedno moramo gledati na to, da je dobro razvit sektor institucionalne oskrbe v DSO-jih in v
negovalnih bolnišnicah, ki nudijo kakovostne storitve dolgotrajne oskrbe osebam, ki potrebujejo
najintenzivnejšo dolgotrajno oskrbo. Navedeno je pomembno za zagotavljanje podpore v vseh
primerih, ko oskrba na nižjem nivoju ni ustrezno izvedljiva. V študiji smo predlagali tudi dinamiko
gradnje DSO-jev in negovalnih bolnišnic. Pokazali smo, da bo kljub poceni rešitvam v Zelenih hišah, že
sedanja kapaciteta DSO-jev v petih letih nezadostna in da je vzporedno s tem treba širiti tudi kapacitete
negovalnih bolnišnic.
Dolgotrajna oskrba je delovno intenzivna dejavnost, ki se trenutno v veliki meri zanaša na neformalno
oskrbo. Način izvajanja dolgotrajne oskrbe, kot ga poznamo, je vedno bolj otežen zaradi podaljšanja
delovne dobe otrok, ki so doslej lahko skrbeli za ostarele starše. Zato se pričakuje, da se bo v
prihodnosti povpraševanje po formalni oskrbi povečevalo zaradi:
a) pričakovanega podaljšanja delovne dobe in rasti upokojitvene starosti, ki naj bi narasla do 70 let
starosti delavcev,
b) zmanjšane razpoložljivosti neformalnih negovalcev, ki je posledica spremenjenih družinskih vzorcev
(zlasti povečanja števila samskih gospodinjstev),
c) večje udeležbe ženske na trgu dela nasploh in
d) povečane mobilnost delovne sile.
Hkrati pa je nabor spretnosti, ki jih morajo imeti delavci v dolgotrajni oskrbi, vse bolj raznolik in
zahteven: od "tradicionalnih" kompetenc, povezanih z nego, in mehkih veščin, do tehnoloških znanj,
povezanih z napredkom digitalnih tehnologij v zdravstvu in v dolgotrajni oskrbi (zdravstvenih in
Ambient Assisted Living tehnologij, AAL). Hkrati privlačnost sektorja formalne oskrbe za potencialne
delavce slabi negativna percepcija, povezana s slabimi delovnimi pogoji oskrbovalcev, stresnim
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delovnim okoljem, pomanjkanjem jasno opredeljenih kariernih poti oskrbovalcev in pomanjkanjem
možnosti za razvoj.
Zato so izzivi dolgotrajne oskrbe predvsem naslednji:
kompleksnost dolgotrajne oskrbe: mešanica zdravstvene in socialne oskrbe, ki jo še dodatno zaplete
pomanjkanje zadostne koordinacije med njimi; tudi nedorečena kombinacija formalne in neformalne
oskrbe, kar vse kliče po dobri organizaciji integrirane oskrbe,
pravno neurejena delovna zakonodaja in dinamika upokojevanja, ki bi omogočala delne zaposlitve tudi
na tem področju in
težave pri statističnem spremljanju storitev zaradi neformalnosti večine storitev dolgotrajne oskrbe,
odsotnosti dogovorjenih kazalnikov in pomanjkanje primerljivih podatkov. Zaradi tega so bolj otežene
tudi projekcije potreb po prostorih in kadrih.
Ločeno zagotavljanje zdravstvenih in socialnih storitev pogosto vodi do pomanjkljivega usklajevanja
med izvajalci, kar vpliva na podvajanje stroškov in lahko vodi do zmanjšanja kakovosti storitev za
oskrbovance. Navedeni problem je možno dolgoročno izboljšati s sodobnejšimi izobraževalnimi
programi in postopnim uvajanjem integrirane oskrbe. Koordinacija obeh storitev bi bila v Zeleni hiši
mnogo lažja, skupna izvedba pa kakovostnejša in cenejša. Pametna srebrna vas vključuje različne vrste
oskrbe, od integrirane oskrbe na domu, ki je najdražja, preko zadostnega obsega oskrbe za
oskrbovance 2. in 3. kategorije v skupnosti, kot so oskrbovana stanovanja, Zelene hiše in dnevna
varstva, do oskrbe v DSO. Za oskrbovance 2. in 3.a kategorije je namreč smiselno vpeljati oskrbo v
Zelenih hišah in v oskrbovanih stanovanjih s stalno prisotnostjo oskrbovalcev. To lahko bistveno zniža
izdatke občin in posameznikov ter hkrati zniža izpostavljenost starostnikov riziku osamljenosti in
padcev, kar sta dva osnovna razloga za prepogosto smrt oziroma znatni dvig obolelosti in invalidnosti
ter s tem stroškov zdravstvene oskrbe. Kot je očitno iz študije, je takšna oskrba boljša in cenejša ter
lažje dosegljiva za vse, tudi če občina ponudi stanovanjsko oskrbo brezplačno.
Zaradi naglega upada deleža mladih, ki se odseljujejo, pa velja na nivoju Posavja vpeljati izobraževanje
o integrirani oskrbi na srednješolskem in visokošolskem nivoju, kakor tudi usposabljanje za neformalne
oskrbovalce. V študiji smo opredelili število potrebnih oskrbovalcev v tridesetletnem obdobju. Tako
velja vpeljati vsaj srednjo šolo za zdravstvene tehnike in socialne oskrbovalke(ce) po en razred (20-24
učencev) letno, ali višjo šolo, ki bi sprejemala srednješolce v dveletno došolanje za integrirano oskrbo
(lahko je to program šolanja ob delu). Hkrati pa predlagamo, da se odpre visokošolski strokovni
program s 30-40 študijskimi mesti, ki bi vključeval tudi program sodobnih tehnologij AAL. V
izobraževalne sisteme velja namreč vključiti nove tehnologije na področju AAL, ki se v zadnjih letih
izredno hitro razvijajo.
Pametna srebrna vas bo tako dajala odgovore na
• vprašanje optimalnih načinov zagotavljanja dostopnosti in ustreznosti storitev dolgotrajne oskrbe za
osebe, ki so odvisne od tuje pomoči, in reševanja komplementarnosti med formalno in neformalno
zagotovljeno dolgotrajno oskrbo;
• izzive zagotavljanja kakovostne dolgotrajne oskrbe, saj bodo demografske spremembe povečale
razmak med količino oskrbe in njeno kakovostjo. Zato predlagamo dinamiko gradnje ustreznih bivališč
in zaposlovanja oskrbovalcev ob hkratnem zniževanju stroškov oskrbe na domu oziroma v skupnosti;
• izzive povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in zaposlovanjem oskrbovalcev, kar je zaposlitveni
izziv zlasti za ženske, ki so pogosto neformalne negovalke. Tu je še posebej treba urediti možnosti
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delnih zaposlitev za kmetice in druge zaposlene, ki bi želele(i) del svojega delovnega časa posvetiti
oskrbi starostnikov v skupnosti. V Sloveniji še ni dovolj razvitega sistema svetovanja, izobraževanja in
organizirane pomoči neformalnim oskrbovalcem. Prav tako so slabe možnosti za povezovanje
zaposlovanja delno v drugih sektorjih in delno tudi v oskrbi starostnikov. Glede na to velja podpirati
bolj fleksibilne programe zaposlovanja in upokojevanja z delno zaposlitvijo v skrbništvu starostnikov.
Izobraževanje za zagotavljanje ustreznih oskrbovalcev lahko tam, kjer ni še ustreznih lokalnih rešitev,
predvsem za višješolske in visokošolske programe, organizira Zavod INRISK;
Pametna srebrna vas zagotavlja finančno vzdržnost sistema, povezanega s staranjem prebivalstva in
povečanjem javne porabe za dolgotrajno oskrbo. V tem oziru smo predstavili predvsem programe
črpanja nepremičnega premoženja, ki naj bo varno speljano preko stanovanjskih skupnosti občin, ki
bodo vodile dober nadzor nad tovrstnimi finančnimi shemami in razvoj garancij za institucionalne
investitorje. Na vsak način je treba zagotoviti dobre garancijske sheme, ki bi omogočale poceni
kreditiranje v investicijskih programih javno – zasebnih partnerstev in kooperativ uporabnikov in
izvajalcev. Za financiranje izgradnje objektov skupnostne oskrbe velja koristiti tudi novi davek na
nepremičnine. Del stroškov preventive bi lahko krila zdravstvena blagajna, saj je družbena vrednost
takih rešitev zaradi znižanja zdravstvenih stroškov višja, kot je višina investicije v prilagojena bivališča
za starostnike.

Slika 16: Demografske projekcije 2019-2070 razmerja med aktivno populacijo in populacijo 80+ v
Posavju

Iz demografskih projekcij, tudi Slike 3, je razvidno zaskrbljujoče razmerje med starostniki, potrebnimi
dolgotrajne oskrbe, ter ostalim prebivalstvom. Iz Slike 16 sledi, da bo razmerje med delovno aktivno
populacijo (15 do vključno 64 let) in populacijo starostnikov 80+ v Posavju, ki je bilo leta 2019 blizu 12,
v naslednjih desetih letih padlo na 8, leta 2045 pa že pod 4 delovno aktivne na enega starostnika,
starega 80 let in več. To je nižje razmerje, kot ga standardi v ZDA predpisujejo za razmerje med
oskrbovanci in oskrbovalci kot je npr. »Continuous Care Retirement Community - CCRC«.
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Slika 16 kaže na nujnost hitrega ukrepanja, še predvsem pri prostorskem načrtovanju, urejanju pravnih
razmerij in iskanju finančnih produktov za vzdržno financiranje dolgotrajne oskrbe na podeželju.
Za uspešen sistemski pristop k reševanju te problematike je treba vzpostaviti nacionalni infrastrukturni
program, ki bo bedel nad projekcijami prebivalstva in upadanjem funkcionalnih zmožnosti po občinah,
preverjal ustreznosti stanovanjske oskrbe starostnikov po občinah ter zadostnost prostorsko-planskih
rešitev in napovedoval naraščanje potreb po posameznih vrstah stanovanjske oskrbe. V tem okviru je
nujno tudi periodično preverjanje zadovoljstva prebivalstva po posameznih prostorskih enotah –
funkcionalnih regijah, lahko sedanjih LAS-ih. Vodil naj bi register neželenih dogodkov in vzrokov zanje
ter posledic, vključno s spremljanjem ustvarjene družbene vrednosti – SROI ( angl. Social Return on
Investments). V okviru nacionalnega infrastrukturnega programa in ciljnih raziskovalnih programov
države pa velja izdelati zavarovalno-tehnične podlage za garancijske sheme in zavarovalno-bančne
načrte črpanja sredstev iz nepremičnega premoženja starostnikov za kakovostno staranje.
PRILOGA na koncu skupnega modela pametnih rešitev: Prostorski koncept modela pametnih srebrnih
vasi
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2. MODEL DRUŽENJE NA VASI

ZBIRNIK IZOBRAŽEVALNIH MODULOV ZA IZVEDBO MODELA

Dokument Model trajnostne mobilnosti je nastala v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljenega na 3. javni razpis za
podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za
vsebino dokumenta je odgovoren vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko. Organ upravljanja, določen za izvajanje
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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1. UVOD
Spoštovani animatorji, animatorke,
veseli nas, da ste se odločili, da boste nadgradili svoje zanje in ga kot animator in izvajalec modela
Druženja na vasi delili še med ostale, tako na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko kot na območju drugih
vključenih LAS.
Projekt Pametne vasi za jutri (podukrep 19.3), ima skupni izziv vseh vključenih LAS-ov, in sicer
ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča
kakovostno bivanje za danes in za jutri.
Skupaj s partnerji v projektu smo v projektu pristopili k oblikovanju pilotnih modelov – konceptov na
vasi, ki bodo po našem mnenju pomenili doprinos za nadaljnji razvoj slovenskega podeželja.
LAS-i so sodelovali pri pripravi pilotnih modelov s svojim znanjem in izkušnjami. Oblikovali smo 5
kvalitetnih modelov, ki so bili kot pilotne aktivnosti prilagojeni glede na potrebe iz lokalnega okolja
posameznega LAS-a.
V okviru skupne operacije je pripravljenih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«:






Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju(LAS Goričko)
Model 2: Pametna srebrna vas – PSV (LAS Posavje)
Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju (LAS Prlekija)
Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov(LAS Pri dobrih ljudeh)
Model 5: Druženje na vasi (LAS Obsotelje in Kozjansko)

Na Razvojni agenciji Sotla, Ljudski univerzi Rogaška Slatina in CPU smo veseli, da lahko z vami delimo
znanja, ki smo jih zbrali ob pripravi modela Druženje na vasi in ga nadgradili v dveh izvajanjih. Zaradi
razmer, povezanih z novim koronavirusom, smo eno izvedbo modela Druženja na vasi izvedli fizično v
vasi Kostrivnica, medtem ko smo drugo ponovitev izpeljali kot dogodek na spletu.
Če boste ob prebiranju gradiva imeli kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnete na koordinatorje
projekta, ki smo hkrati tudi pripravljavci gradiva:




Razvojna agencija Sotla: rasotla@siol.net, 03 817 18 60,
Ljudska univerza Rogaška Slatina: jasna.colneric@lu-rogaska.si, 03 818 24 40
Center ponovne uporabe: ajda@cpu-reuse.com, 031 305 608

Veselimo se sodelovanja in izvedb novih ponovitev Druženja na vasi.
Projektna skupina Pametnih vasi za jutri na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko
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2. IZOBRAŽEVALNI MODULI ZA IZVEDBO MODELA DRUŽENJE NA
VASI - PRIPRAVIL PARTNER OPERACIJI: LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA
SLATINA
2.1. MODUL: KULINARIČNA PREOBRAZBA
MODUL: KULINARIČNA PREOBRAZBA
DATUM:
KRAJ IZVAJANJA:
ČAS IZVAJANJA: 4 šolske ure (4-krat po 45 min)
CILJI
IZOBRAŽEVALNI:
AKCIJSKI:
Udeleženci povežejo teoretična znanja s Udeleženci pripravijo meni »Pametne vasi za
praktičnim, usposobijo se za zahtevno in jutri«, ki je sestavljen iz naslednjih jedi:
enostavno pripravljanje hrane, razvijajo odnos
- HLADNA PREDJED:
do skupinskega dela, upoštevajo higienske
- piščančja pašteta z bučnimi semeni.
zahteve pri pripravi hrane, razvijajo občutek za
- GLAVNA JED:
estetiko, vztrajnost, natančnost, ustvarjalnost,
- kostanjeva juha,
seznanijo se z modernimi postopki pripravljanja
- carska pečenka v ruladi s suhimi slivami,
hrane.
- zapečeno kislo zelje s pirejem krompirja
in fižola ter slanino.
- SLADICA:
- salenjaki s slivovo marmelado.
UČNE OBLIKE: skupinsko, v dvojicah, frontalno.
UČNE METODE: razlaga, demonstracija, praktično delo, kuhanje.
PRIPOMOČKI: na razpolago mora biti kuhinja z vsemi pripomočki za kuhanje in sestavine, ki so
opisane v receptih. Recepti so narejeni za 4–6 oseb.
VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:
Uvodna motivacija: vodja delavnice predstavi njen namen in pove, da bo delo potekalo v skupinah
v obliki kuharske delavnice. Na kratko predstavi celoten meni.
Modul namenjen je namenjen temu, da udeleženci iz sestavin, ki jih poznajo, naredijo nove jedi v
moderni preobrazbi. Območje Obsotelje in Kozjansko pozna kar nekaj avtohtonih jedi, ki jih nekateri
iz druge regije ne jedo. Delavnica je namenjena spoznavanju sestavin in jedi ter jih narediti sodobne.
Z novimi recepti je namen približati mestno kulinariko tudi na vas ter tako ustvarjali nove moderne
vaške jedi.
Glavna dejavnost: delo poteka v skupinah. Vodja delavnice razdeli udeležence v skupine ter
predstavi recepte, ki jih bodo kuhali. Recepti so natančneje predstavljeni v prilogi.
Zaključni del: ob koncu kuhanja sledi priprava mize in pokušina jedi. Udeleženci pripravijo mizo za
serviranje jedi.
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA
- pisanje izjav, opomb
Vodja delavnice sproti zapisuje morebitne opombe, ki bi lahko doprinesle k izboljšanju delavnice.

Priloga: Recepti:

[Vnesite besedilo]
a. Piščančja pašteta z bučnimi semeni

SESTAVINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

200 g belega piščančjega mesa
50 g piščančjih jetrc
Manjša rdeča čebula
Strok česna
Žlica suhih bučnih semen brez lupine
100 ml rdečega vina
Žlica bučnega olja
100 ml jušne osnove
Začimbe: sol, poper, majaron
2 žlici masti ali oljčnega olja za praženje sestavin

PRIPRAVA:
1. V ponvi na segreti maščobi prepražimo na drobno sesekljano čebulo, dodamo piščančja jetrca
in oboje prepražimo. Ko so jetrca pečena, jih skupaj s čebulo odstranimo v drugo posodo. Na
ogreti maščobi opečemo na rezance narezano belo piščančje meso brez kože. Pečeno meso
dodamo k praženim jetrom in čebuli. Na drobno sesekljan česen rahlo prepražimo na maščobi
in ga dodamo v prepražene sestavine.
2. Bučnice brez lupine na ponvi prepražimo, da zadišijo, nato jih iz ponve odstranimo in na drobno
zdrobimo.
3. Prepraženim sestavinam dodamo začimbe, sol, poper, majaron, dl vina, žlico bučnega olja in
prepražene zdrobljene bučnice in jušno osnovo. S paličnim mešalnikom zmešamo sestavine v
gladko pašteto, po potrebi še dodamo jušne osnove in začimbe.
Pašteto ponudimo na opečenem kruhu, ki ga lahko premažemo z maslom ali pokapljamo z oljčnim
oljem.
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b. Kostanjeva juha

SESTAVINE: (za 4–6 oseb)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

500 g kuhanega kostanja
1600 ml zelenjavne jušne osnove
1 por
4 vejice stebelne zelene
Pest peteršilja
4 žlice oljčnega olja
Začimbe: sol, poper, muškatni orešček
100 g masla
1 dl oljčnega olja

POSTOPEK:
1. Por operemo in na drobno narežemo, prav tako stebelno zeleno. Na ogretem oljčnem olju
prepražimo por in zeleno, dodamo olupljen in na koščke narezan kuhan kostanj, ki ga prav tako
prepražimo.
2. Prepraženim sestavinam dodamo začimbe in prelijemo z jušno osnovo. Juha naj vre 30 minut,
nato jo odstavimo z ognja, dodamo maslo. Juho pustimo, da se nekoliko ohladi. Nato jo s
paličnim mešalnikom zmešamo v kremasto juho.
3. V krožnike nalite juhe dodamo na drobno nasekljan peteršilj in žlico grobo nadrobljenega
kuhanega kostanja.
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c. Carska pečenka v ruladi s suhimi slivami

SESTAVINE: (za 4–6 oseb)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1500 g svinjskega mesa-potrebušine s kožo (carsko meso)
150 g suhih sliv brez koščic
3 stroke česna
Začimbe: sol, poper, kumina, timijan, čili, rdeča paprika, lovorov list
1 dl vina
50 g masla

PRIPRAVA:
1. Meso debeline okoli 4 cm operemo pod hladno vodo, nato ga osušimo s servieto. Kožo
narežemo na kvadratke velikosti cca. 1,5 cm. Na meso na delu, kjer ni kože, enakomerno
nanesemo začimbe: sol, sveži na grobo zmleti poper, mleto sladko rdečo papriko, mleto
kumino, zdrobljeni lovorjev list in timijan. Po dolžini položimo suhe slive, ki smo jih vsaj 30
minut namakali v hladni vodi. Meso po dolžini zvijemo v rulado in ga prevežemo z mesarsko
vrvico. Mesno rulado damo v hladilnik vsaj za nekaj ur, da se meso prepoji z začimbami.
2. Pred peko meso vzamemo iz hladilnika in ga na sobni temperaturi pustimo 1 uro. Pečico
ogrejemo na 250 °C. Na dno pečice damo pekač, na katerega nalijemo vodo v višini 1 cm. Meso
položimo na mrežo v srednjem položaju pečice. Na visoki temperaturi pečemo 15 minut, nato
temperaturo znižamo na 170 °C in pečemo 2–3 ure. Meso mora v sredini doseči temperaturo
75 °C. Med peko meso večkrat prelijemo z jušno osnovo. Pred koncem peke temperaturo
pečice ponovno zvišamo na 250 °C za cca. 10–15 minut, da koža postane hrustljava in se
zlatorumeno obarva. Meso položimo na desko, prekrijemo z naluknjano alufolijo in ga
pustimo počivati 20–30 minut. Nato odstranimo mesarsko vrvico in meso z ostrim nožem
narežemo na rezine debele cca. 15 mm.
3. Na dnu pekača postrgamo usedline, predevamo jih v manjšo kozico, dolijemo 4 zajemalke
omake iz pekača, dodamo vino, po potrebi še jušno osnovo in pustimo, da vre nekaj minut, na
koncu dodamo maslo, počakamo, da se raztopi, omako premešamo. Pri serviranju rezine mesa
prelijemo z dobljeno naravno omako.
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d. Zapečeno kislo zelje s pirejem krompirja in fižola ter slanino

Serviranje zelja s krompirjem in carske pečenke.

SESTAVINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 kg naribanega kislega zelja
500 g krompirja
300 g fižola v zrnju
150 g pečene slanine (hamburger)
Zajemalka jušne osnove
4 žlice oljčnega olja ali masla

PRIPRAVA:
1. Krompir olupimo, ga narežemo na večje kose in v osoljeni vodi skuhamo. Vodo odcedimo, na
krompir dodamo oljčno olje ali maslo in ga pretlačimo oz. naredimo pire.
2. Fižol v zrnju namočimo v hladno vodo za 8 ur. Nato fižol speremo, dolijemo hladno vodo, rahlo
osolimo, dodamo lovorjev list in šetraj in fižol do mehkega skuhamo. S pasirko odstranimo
lupine fižola. Dodamo zajemalko jušne osnove, fižol pretlačimo oz. naredimo pire.
3. Zelje pokusimo, če je prekislo, spremo v hladni vodi. Na vroči masti popražimo 50 g na koščke
narezane hamburške slanine, dodamo zelje in ga ob mešanju rahlo popražimo. Nato zelje
položimo v namaščeno ognjevarno posodo, zalijemo ga z zajemalko jušne osnove (fonda), nato
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na zelje do polovice posode razgrnemo na 3 cm debelo plast krompirjevega pireja. Na drugo
polovico posode razgrnemo fižolov pire. Na oba pireja položimo na rezine narezano slanino.
4. Posodo damo v pečico ogreto na 180 °C in zelje s pirejem pečemo približno 20 minut oz. da se
pireja in slanina zlato rumeno zapečejo.
e. Salenjaki s slivovo marmelado
SESTAVINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 kg gladke bele moke
40 dag mletega sala
7 dl mleka
1 kocka svežega kvasa
2 žličke soli
2 žličke sladkorja
1 jajce
2 dl olja
7 dl domače slivove marmelade

POSTOPEK:
1. Kvas raztopimo v mlačnem mleku, dodamo 2 žlički sladkorja in, 2 žlički soli. Damo na toplo in
pustimo, da se kvas dvigne.
2. Zamesimo testo: moko, jajce, ostanek mlačnega mleka in raztopljeni kvas. Gladko zamesimo,
ne premehko. Pustimo testo počivati 30 minut.
3. Testo razvaljamo na debelino 1 cm, po celem da namažemo z 1/3 sala, testo prepognemo ,
potolčemo in zopet razvaljamo na debelino 1 cm, ponovno ga namažemo z drugo tretjino sala,
testo ponovno prepognemo, ga potolčemo, da se salo dobro vtre v testo in razvaljamo na 1 cm
debeline. Še tretjič ga premažemo z ostankom sala po celem testu, ga prepognemo, potolčemo
in razvaljamo na debelino 1 cm.
4. S koleščkom ali ostrim nožem narežemo kvadrate velike okoli 7 cm, v sredino damo žličko
slivove marmelade, robove s čopičem namažemo z beljakom, preklopimo jih v trikotnike in
nato z roko rahlo pritisnemo robove.
5. Položimo jih na pekač obložen s papirjem za peko, damo jih v ogreto pečico na 180 stopinj C.
Pečemo jih 20 minut, da se zlatorumeno obarvajo.
6. Pečene salenjake pustimo, da se nekoliko ohladijo in jih nato posipamo s sladkorjem v prahu.
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2.2. MODUL: SLOVSTVENA FOLKLORA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA
MODUL: SLOVSVENA FOLKLORA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA
DATUM:
KRAJ IZVAJANJA:
ČAS IZVAJANJA: 4 šolske ure (za igro), 45 min za pogovor
CILJI
IZOBRAŽEVALNI:
AKCIJSKI:
Udeleženci odkrivajo in sprejemajo drugačnosti v Udeleženci bodo posneli določene zgodbe,
okviru besedne umetnosti, ustvarjajo tudi pripovedke, šaljivke, zbadljivke, anekdote,
generacijske stike in medsebojno sprejemanje pravljice. Seznanili se bodo s skoraj izumrlimi
vrednost, ozaveščanje pomena slovstvene poklici Obsotelja in Kozjanskega. Udeleženci
folklore za današnji čas in krepitev narodove bodo zapisali krajšo dramsko igro pouka izpred
identitete v jeziku (narečju) in slovstveni folklori. 50 let ali še več.
UČNE OBLIKE: skupinsko, frontalno, delo v dvojicah.
UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo.
PRIPOMOČKI: prostor z mizami in stoli, fotoaparat, kamera, pisalo, beležke.
VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:
- uvodna motivacija
Zbrane udeležence pozdravimo in jim povemo zgodbo ali dve, ker je bil ravno čas prvega novembra
(zgodbe prilagodimo glede na letni čas, v katerem smo, tokrat smo izbrali čas okoli prvega novembra
in zgodbe o čarovnicah):
Donačka gora je znana med drugim tudi kot eno od shajališč čarovnic na Slovenskem. Na ta štajerski
triglav so po ljudskem izročilu prihajale čarovnice (čarovniki so bili v manjšini) iz cele Slovenije in še
od dlje. Nekatere so prispele na metlah, iz okoliških naselij pa so navadno prihajale peš. Ali so ljudje,
živeči okoli Donačke gore, taka zborovanja opažali? Le tu in tam je kdo srečal kako neznano žensko,
ki je nekam potovala, nihče pa ni videl čarovnic jezditi na metli. So pa povedali vaščani, da je "v Gori
večkrat tako čudno šumelo in bobnelo". Ob takih prilikah so se ljudje zaprli v svoje male hiške in
molili. Zakaj po takem šumenju se je navadno napravila huda ura.
To legendo je za časopis, izdan leta 1933 pripovedoval možakar po imenu Matija Jančič, ki je bil
takrat star 73 let. "Na Boču je cerkvica Svete Marjete. Moj rajnki oče so pravili, Bog jim daj večno
luč, da so ob somraku hodili večkrat v Drevenik. Oče so vedno govorili, da imajo v somraku duhovi
in čarovnice največjo moč. Ko so oče prišli do Sv. Marjete, je začelo nad cerkvijo šumeti, kakor bi
listje grabili, ali kakor bi šumele naškrobljene kiklje. To so bile zagotovo čarovnice! Oče se naenkrat
niso mogli več premakniti, dokler ni odbila dvanajsta ura. Ves čas so se oča križali, pa ni nič
pomagalo. Drugi dan so oče pravili sosedu: "Skoro bi bil sinoči pogubljen." Sosed pa je vprašal: "Ali
si bil pijan?" Oče so rekli, da ne, in so povedali, da so šli mimo Sv. Marjete. Sosed je rekel: "O, jaz
sem tudi že ondi hodil, tam so čarovnice. Nekajkrat te samo zaustavijo in po polnoči spustijo naprej,
nekega večera pa te bodo pogubile. A jaz sem si znal pomagati. Kadar boš spet tam hodil in boš slišal
šumenje, moraš takoj sesti, odložiti klobuk, pa izmed nog trikrat s tremi prsti zagrabiti prsti (zemljo)
in jo posuti na teme." Drugič so oče naredili tako, in res, kakor da ne bi bilo nič, so šli lepo mimo."
Zbrane vprašamo, ali poznajo kakšno anekdoto, zgodbo o čarovnicah v njihovem kraju.
- glavna dejavnost (opis)
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Območje Obsotelja in Kozjanskega je bogato s slovstveno folkloro. Mnogi poklici so na območju že
skoraj izumrli (kovač, dimnikar, urar, pletenje iz šibja). Imamo zelo bogato ustno izročilo, ki je skozi
desetletja iz roda v rod prenašalo različne zgodbe, pesmi, anekdote razbojnikov, dobrih vil in
folklornih plesov. Združiti želimo vse omenjeno v dogodke slovstvene folklore ter z delavnicami
ustvariti umetno ustno izročilo (nastal bo krajši promocijski film ohranjanja slovstvene folklore
Obsotelja in Kozjanskega ter video zapisi zbranega gradiva - v obliki vloganja, objave na socialnih
omrežjih).
- Babi, pripoveduj!
Najprej razvijamo pogovor o kmečkih opravilih in običajih na Obsotelju in Kozjanskem, ali poznajo
kakšno ljudsko pesem, ki je značilna za te kraje.
Vprašamo jih, ali poznajo razbojnika Guzeja, ali poznajo kakšno legendo o Boču, Donački gori,
pilštanjski Emi, ali poznajo kakšno anekdoto, pripovedko, pravljico, šaljivo izštevanko, ki je značilna
za te kraje. Zbrane poskušamo motivirati, da zapojejo kakšno ljudsko pesem – pesem zapišemo in jo
zapojemo skupaj. Spodbujamo tudi ljudski ples. Udeležence razdelimo v 3 ali 4 skupine in jih
prepustimo, da zapišejo svoje »ljudske spomine«.
Poskušamo tudi pridobiti informacije, kako je bilo v šoli včasih, kakšni so bili učitelji, ali se spomnijo
pouka v tistih časih. Če je med zbranimi dovolj zainteresiranih, se ustvari igra »Stara kozjanska šola«,
kjer zbrani s svojim pripovedovanjem pomagajo napisati scenarij. V prilogi je primer scenarija –
ustvari se lahko povsem drugi tekst, ker je jezik živ.
-

Skoraj izumrli poklici Obsotelja in Kozjanskega

Z udeleženci se pogovarjamo tudi o poklicih, ki so nekoč bili prisotni na Obsotelju in Kozjanskem.
Pričakujemo, da se bodo spomnili urarja, kovača, dimnikarja, pletilcev iz šibja ipd. Če je med njimi
kakšen z omenjenim poklicem, ga prosimo, da pove nekaj o svojem poklicu. Glede na to, da je
delavnica živa, ker ne vemo vnaprej, kakšne zgodbe bomo pridobili iz pripovedovanja, se lahko enake
zgodbe ponovijo na drugi delavnici ali pa so povsem različne.
- zaključni del
Ob zaključki se zahvalimo sodelujočim. Če smo se naučili kaj novega, preberemo kakšno anekdoto.
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA
- pisanje izjav, opomb
Vodja delavnice sproti zapisuje morebitne opombe, ki bi lahko doprinesle k izboljšanju delavnice.

Priloga 1: Stara kozjanska šola:
Stara kozjanska šola (1949. leta)
Pozdrav v razredu
Učiteljica: »Za domovino –»
Učenci: »S Titom naprej!«
Učiteljica: »Sedite. Ničesar se ne dotikate, roke imate na hrbtu, držite se zravnano. Zahtevam red in disciplino.
Če želi kdo kaj vprašati, začne stavek s TOVARIŠICA UČITELJICA. Je to jasno?«
Učenci: »Ja, tovarišica učiteljica.«
Učiteljica: »Dobro. V šolo vedno hodimo čisti in urejeni! Bomo kar na licu mesta preverili. Vsi roke na klop!
Poglejmo, kako snažne/nesnažne so vaše ročice.«
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Učiteljica pregleduje roke: »Hja, no ja, bo še šlo. Janez, kaj imaš to tukaj pod nohtom? Kaj je to črnooo? A ste
jesenski krompir pobirali?«
Janez: »Ja, tovarišica učiteljica.«
Učiteljica: »Lepo od tebe, da pomagaš doma. Samo nohti mladi mož pa morajo biti kljub temu urejeni. Do jutri
tole nesnago odstrani. Za kazen reči mami, naj jutri prinese v šolo gajbo krompirja. Pa bom to nesnago
spregledala. A prav?«
Janez: »Ja, tovarišica učiteljica.«
Učiteljica pregleduje roke naprej po razredu: »No ja, dobro, dobro. Imenitno. Zapomnite si, higiena je najbolj
pomembna.«
Učiteljica na hitro še preveri ušesno higieno in opazi, da je ena deklica prišla v šolo z razpuščenimi lasmi: »Ja
kakšna pa si??? Vstani! Prišla si v šolo z razpuščenimi lasmi. Si kot kaka čarovnica! Poglejte jo! Obrni se proti
razredu! Kakšne morajo hoditi deklice v šolo? S kitkami ali z lasmi, spetimi v čop. Kakšna boš učenka jutri prišla v
šolo?«
Učenka pove: »Tovarišica učiteljica, jutri bom prišla v šolo s kitkami.«
Učiteljica opazi, da sedi punčka poleg fantka: »A ne veš, da morajo deklice sedeti ločeno od dečkov? Takoj se
presedi!«
Učiteljica nadaljuje pouk: »Danes ne bomo imeli slovenščine, matematike. Danes bomo ponovili zgodovino. Ti
tam v zadnji klopi (ja, tebe gledam učenec), vstani! Kako se z eno besedo imenuje naša država?«
Učenec vstane: »Tovarišica učiteljica, naša država se imenuje Jugoslavija.«
Učiteljica: »Odlično, učenec. Sedaj pa naštej vse države, naše brate in sestre, ki so vključeni v našo veliko
Jugoslavijo?«
Učenec: »Tovarišica učiteljica, države so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora,
Makedonija.«
Učiteljica: »Odlično učenec. Ti tam v tretji klopi, učenka s črnimi lasmi. Kako ti je ime?«
Učenka: »Tovarišica učiteljica, Marija sem.«
Učiteljica: »Marija, povej, kako se glasi kratica naše države?«
Učenka: »Tovarišica učiteljica, kratica SFRJ pomeni Socialistična federativna republika Jugoslavija.«
Učiteljica: »Piflarka! Iz tebe pa še nekaj bo. Sedi! Kolarjev Stanko! Pridi k tabli in nariši Slovenijo!«
Učenec pride k tabli in poskuša narisati Slovenijo. Ker točno ne ve, mu učiteljica z opisi pomaga: »Slovenija ima
obliko kokoške. Glava kokoške je obrnjena na desno stran.«
Učenec nekaj riše neprepoznavnega. Učiteljica povzdigne glas: »Pa kaj to rišeš? A rišeš prašiča? No, gremo, a veš,
kako zgleda kokoš? Kaj ima kokoš na glavi? Krono ima kokoš na glavi!! Katero geografsko območje je v kroni? To
je Prekmurje, tukaj preko meje so doma naše manjšine – madžarski Slovenci. Tvoja kokoš je nekam suha. Bolj
debela mora biti! Kaj je čisto pri zadnjih nogah, katero geografsko območje? To je Primorska! Zapomni si to. Trst
je naš! Tukaj živijo primorski Slovenci. Trst je naš! Zapomni si to! Pokaži mi, kje še imamo posebno romsko
skupnost? Največ jih je na Dolenjskem in v Prekmurju. Po domače jim rečemo cigani. Najdemo jih tudi na
Kozjanskem! In glavno mesto Slovenije je Ljubljana. Sedi, učenec. Zemljepis ti ne gre. Reci očetu, naj jutri pride v
šolo. 2 kokoški sta potrebni, da pozabim na tvoje neznanje in še plucer slivovke. Si me razumel?«
Učenec: »Da, tovarišica učiteljica.«
Učiteljica: »Zdaj se nahajamo v Rogaški Slatini. Po naših krajih so hodili že Kelti in Rimljani. Legenda o nastanku
rogaških mineralnih vrelcih pa pravi, da je čez naše kraje potoval krilati konj Pegaz in s kopitom zadel v hribovje,
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kar je povzročilo premike zemeljske plasti. Tako so na površje privreli vrelci. Danes to vodo imenujemo Donat
Mg. Vesna, pridi k tabli in nariši krilatega konja Pegaza.
Učenka pride k tabli in začne risati krilatega konja Pegaza. Ker ji ne gre najbolje, se oglasi učiteljica: »Kaj to zmaja
rišeš? A se norce delaš?? Koliko nog ima konj? S čim konj leti? Nariši mu krila! Napiši KONJ, da bomo vedeli, da je
to konj.«
Smo na obrobju Kozjanskega in Obsotelja. Vsa pokrajina tukaj je bogata z vinsko trto. Skoraj vsaka hiša na
podeželju ima vinograd s kletjo. V kleti pa so polni sodi vida.
Učiteljica vpraša učenca: »Učenec, povej mi, katero vino je najboljše?«
Učenec odgovarja. Učiteljica ni zadovoljna z odgovorom: »Ne nakladaj mi zdaj. Še enkrat te vprašam, katero vino
je najboljše? A ne veš??? Prodano in plačano vino je najboljše. Je to jasno??? Za kazen jutri prinesi liter izabele.«
Učiteljica: »Učenka, katera pesem je najbolj značilna za območje Kozjanskega in Obsotelja?«
Učenka: »Tovarišica učiteljica, najbolj značilna pesem za to območje je En hribček bom kupil.«
Učiteljica: »Imenitno, učenka. Zdaj jo pa vsi skupaj zapojmo. Vzemite pesem v roke in zapojmo.«

En hribček bom kupil, bom trte sadil,
prijat'le bom vabil, še sam ga bom pil.
Sladko
vince
piti
to
me
veseli,
dobre
volje
biti
svoje
žive
dni,
(2x) svoje žive dni brez vseh skrbi,
to me srčno veseli.
Tam gori za hramom en trsek stoji,
je z grozdjem obložen, ga komaj drži.
Sladko vince piti...
Prelepo
rumeno
kak
čisto
zlato,
le pijmo pošteno to žlahtno blago !
Sladko vince piti...

Učiteljica: »Učenec, pridi k tabli. Pokaži glavno mesto Slovenije. Zdaj pa pokaži vsa večja mesta Kozjanskega in
Obsotelja.«
Učenec mora pokazati Rogaško Slatino, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrico ob Sotli. Učencu
ne gre, zato s palico pomaga učiteljica: »Katera reka pa teče tukaj in meji na dve državi? No, preberi.«
Učenec: »Tovarišica učiteljica, reka Sotla.«
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Učiteljica: »Odlično, učenec. Zdaj mi pa povej, kakšne ribe plavajo v Sotli?«
Učenec našteva vrste rib. Učiteljica: »Čigave so te ribe?« Učenec ne ve točno. Učiteljica zakriči: »Naše in njihove.
Kako pa ti veš, katere so naše in katere so njihove?«
Učenec: »Tovarišica učiteljica, naše imajo na sebi slovenski grb, njihove pa hrvaški. Pa naše plavajo s tokom,
njihove pa proti toku.«
Učiteljica: »Nariši našo in njihovo ribo.« Nato pošlje učenca v klop.
Učiteljica vpraša: »Kdo se je rodil v sosednji občini Bistrice ob Sotli, v Kumrovcu?«
Učenci: »Tovarišica učiteljica, v Kumrovcu se je rodil naš maršal Josip Broz Tito.«
Učiteljica jih spomni na zaprisego: »Tako je, vi vsi ste maršalovi otroci. Pred leti ste pionirsko zaprisegli: Danes,
ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da
bom zvest in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo.«
Učiteljica vpraša učence: »Učenci, kaj pomeni PIONIR? (pošten, iskren, olikan, neustrašen, iznajdljiv, radodaren).«
Za domovino – s Titom naprej.
Učiteljica: »Gospodarstvo Jugoslavije je v razcvetu. Ponosni smo na naše blagovne znamke in tovarne: Cocta,
Jupi, Donat MG, Steklarna Borisa Kidriča, Kors, Bohor Mestinje, Frutal Mestinje, Atomske toplice, Tempel,
Zdravilišče Rogaška, Radio Štajerski val, Steklarska šola, Belinka, Droga Portorož, Peko, Kraš, Gavrilović, Nogavice
Polzela, Elan, Alpina. Jugoslavija bo postala druga Švica. Učenec, gre katerim državljanom boljše kot nam?«
Učenec: »Tovarišica učiteljica, mi smo najboljši.«
Učiteljica: »Imenitno.«
Učiteljica vpraša: »Kako pihajo steklo v Rogaški Slatini? ROČNO! Pridi učenec ven in pokaži pred razredom.«
Učiteljica pokliče učenca k tabli: »Učenec, nariši steklenico Donata. Ima še kdo boljšo zdravilno vodo kot mi?«
Učenec nariše steklenico Donata in reče: »Tovarišica učiteljica, nobeden nima boljše zdravilne vode od nas.«
Učiteljica: »Tako se govori. Iz tebe še nekaj bo.«
Učiteljica: »Učenci, povejte mi, tipična slovenska jed je?« (kranjska klobasa in potica)
»Učenec, pridi k tabli in nariši potico. Kaj pa damo v potico?« Učenec ne ve najbolje opisati potice. Za kazen:
»povej mami doma, da bo drugo leto celo leto ob praznikih pekla šolsko potico. In bom pozabila na to neznanje.
Si me slišal?«
Učenec: »Ja, tovarišica učiteljica.«
Učiteljica razloži še, kako izgleda slatinska zafrknjača.
Učiteljica razlaga: »Tako. Ob koncu pa ponovimo še snov.
-

Kako se z eno besedo imenuje naša velika država?
Katere države združuje?
Na katero obliko živali spominja Slovenija?
Katero je glavno mesto Slovenije?
Katere manjšine živijo v Sloveniji in kje zunaj Slovenije še živijo Slovenci?
Kje živi romska skupnost v Sloveniji?
Katera velika reka teče po Kozjanskem in Obsotelju in meji na Hrvaško?
Kakšne ribe plavajo v njej?
Katero vino je najboljše v tem vinorodnem okolišu?
Po čem je znana Rogaška Slatina?
Katere velike blagovne znamke imamo v Jugoslaviji in katere v Rogaški Slatini?
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Kaj delajo v Rogaški Slatini?
Katera je tradicionalna slovenska jed?
Kaj je to »slatnska zafrknjača«?
Kaj pravi legenda o nastanku rogaških vrelcev?
Kje se je rodil naš maršal Tito?
Kako pihajo steklo v Steklarni Borisa Kidriča?
Kaj pomeni kratica PIONIR?«
Učiteljica: »Za domovino – s Titom naprej. Tako je, s Titom naprej v naslednji razred gredo:
Učiteljica razdeli spričevala in konec pouka.

*

2.3. MODUL: ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (KOMUNIKACIJA S
STAROSTNIKI)
MODUL: ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (komunikacija s starostniki)
DATUM:
KRAJ IZVAJANJA:
ČAS IZVAJANJA: 1 uro (45 min)
CILJI
IZOBRAŽEVALNI:
AKCIJSKI:
Udeleženci
se
seznanijo
z
osnovnim Udeleženci
bodo
preizkusili
osnovni
komunikacijskim modelom, s komunikacijsko komunikacijski model v igri vlog, uporabili bodo
formulo uspeha komuniciranja s starejšimi, z prijeme za reševanje konfliktov, izboljšali bodo
ovirami in motnjami komunikacije. Udeleženci se zaupanje vase in v ostale.
seznanijo s tem, kako reševati konflikte.
UČNE OBLIKE: skupinsko, frontalno, delo v dvojicah.
UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo.
PRIPOMOČKI: prostor z mizami in stoli, slike slavnih osebnosti
VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:
- uvodna motivacija
Udeležence pozdravimo in jim predstavimo pomen učinkovite komunikacije (besedne in
nebesedne). Naredimo prvo socialno igro (To ni! – sedimo v krogu in vodja delavnice se usede na
sredino. Z desnim kazalcem pokaže na prste leve roke. Začne z mezincem in zraven govori: To ni, to
ni, to ni, to no vse do palca. Do palca se spusti po kazalcu na konico prsta z drugačnim izražanjem in
reče: Upsss, to ni. Pri tem vodja delavnice pri zadnjem prstu spremeni nekaj pri svojem sedenju (npr.
prekriža noge, se nagne naprej, nazaj). Udeleženci morajo ponoviti vse, kar vidijo. Igra traja 5 minut.
Po igri razložimo, kako pomembna je tudi neverbalna komunikacija in kako opazujemo sogovorca.
- glavna dejavnost (opis)
Udeležencem predstavimo osnovni komunikacijski model (v priponki). Povemo, da je pri
komunikaciji s starejšimi izrednega pomena, na kakšen način naredimo prenos sporočila. Starejši
lahko imajo težave s sluhom, vidom ali druge težave, ki bi lahko ovirale njihovo sprejemanje
sporočila. Udeležencem povemo, da je učinkovito komuniciranje tisto, pri katerem prejemnik
razume sporočilo pošiljatelja tako, kot ga je le-ta zasnoval.
Komuniciramo lahko besedno in nebesedno. Besedno: govorno, pisno. Nebesedno: govorica telesa,
osebni predmeti, obleka, prostor, čas, vonj, otip. Še kako pomembna je pri starostnikih tudi govorica
telesa in mimika obraza, saj so mnogi zaradi težkih življenjskih izkušenj postali introvertirani in je
pomembno, da to pri komunikaciji tudi upoštevamo. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi njihov
osebni prostor in da bi le-to razumeli, naredimo vajo:
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S sogovornikom se usedete za mizo. Razvijate tipičen dnevni pogovor. Med pogovorom se igrate s
predmetom in ga počasi potiskate prosti njemu. Zaznali boste nelagodje in umik na drugi strani.
Poigravajte se z npr. z beležko in jo potisnite na sogovornikovo stran. Ali vam bo začel predmet
potiskati nazaj ali pa bo sicer vljudno tiho, se bo pa očitno slabo počutil, saj ste vdrli v njegov osebni
prostor.
Nauk je, da nas starejši s svoj osebni prostor morajo povabiti in to naredijo takrat, ko se počutijo
varne. Ob vsiljivi komunikaciji se bodo ob nas začeli zapirati in postajati nedostopni, kar lahko
izražajo tudi z negativnimi čustvi in reakcijami, ki niso za njih vsakdanje.
Prvi vtis s starostniki (tudi oboleli z demenco in ostalimi možganskimi poškodbami) je ključnega
pomena. Ob tem moramo vedeti naslednje:
1. Nasmeh: iskren nasmeh spodbudi druge ljudi, da se nasmehnejo nazaj, saj z nasmehom
dajemo vtis dostopnosti in občutek zadovoljstva. Nasmeh sporoča, da smo osebi, s katero
smo v stiku, naklonjeni in le-ta se bo v naši družbi počutila avtomatično bolje, hkrati pa bo
tudi njeno mnenje o nas boljše.
2. Zadovoljstvo in optimizem: že sami moramo imeti to v sebi, saj naše misli izjemno vplivajo
na naše vedenje.
3. Očesni stik: starejšo osebo moramo med pogovorom gledati v oči, saj mu sporočamo, da
smo oseba, na katero se lahko zanesejo in ji tudi zaupajo.
4. Stisk roke: ob tej kretnji sogovorniku izražamo tudi svojo samozavest, pazimo pa, da bo stisk
roke primerno močan ob srečanju ali slovesu.
5. Urejenost: s tem mislimo na skladna oblačila. Ob pregovoru obleka naredi človeka se
moramo vedno vprašati, s kom bomo komunicirali. Pravilna izbira oblačil lahko pripomore k
temu, da komunikacija prej steče.
Zelo velikokrat lahko s starejšimi prihajamo tudi v konflikte. Da bi se temu izognili, upoštevajmo
naslednje:
1. Poslušajmo sogovornika do konca, kaj nam ima za povedati. Potrudimo se, da ga ne
prekinjamo in pozorni bodimo na to, da jim ne začne delovati obrambni mehanizem.
2. Ostanimo osredotočeni. Pretekle situacije ne smejo vplivati na sedanjost. S kazanjem
empatije in sprejetosti konflikt počasi spreminjamo v pozitivno smer.
3. Povejmo, kaj si mislimo tako, da sogovorec ni v pogovoru prizadet. To lahko naredimo na
več načinov, najboljši pa je, da uporabljamo JAZ STAVKE (jaz mislim, meni se je zgodilo to in
to ipd.). Sogovorec mora dobiti občutek, da v konfliktnih situacijah ni sam in da so konflikti
nekaj vsakdanjega.
4. Ob konfliktu, ki ga imamo s starejšo osebo, v nas vzbudi slab občutek in v nas se prebudi
obrambni mehanizem, s katerim se začnemo ščititi. Pomembno je, da poslušamo, kaj nam
oseba želi povedati.
5. Priznajmo tudi svoje napake, saj nas to, da se zavedamo lastnih napak, dela močnejše.
6. Sporazum. V konfliktu moramo poiskati rešitev, ki bo ugajala vsem v komunikaciji.
7. Premor. Če naletimo na sogovornika, ki izraža več negativnih čustev kot pozitivnih, si
vzemimo premor. Morda je vmes čas za pripovedovanje kakšne zgodbe, opis dogodka, ki je
na nas vplival pozitivno, da razbijemo negativno sporočilnost.
Konflikti so vedno lahko nekaj pozitivnega, kjer pa moramo upoštevati naslednje:
- vedno se v vsaki komunikaciji učimo drug od drugega,
- skušajmo razumeti motive sogovornika in vzroke nasprotovanja,
- poiščimo skupne točke nasprotij in rešitve,
- potrebo po nadvladi drugega spremenimo v obvladovanje samega sebe.
Pri starejših osebah je sporočilo pogosto potrebno prevesti tudi v njihov razumljiv jezik. Vemo, da se
tudi osebnost spreminja z leti in tudi sprejemanje sporočil. Vsako sporočilo ima svojo čustveno noto,
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ki poudari vsebino in jo poveže v doživljanje. Doživljanje starejših oseb je povezano z izgubami in
mnogi lahko tudi sporočila razumejo depresivno. Naša sporočila morajo biti zato jasna, kratka,
vsebinsko bogata, razumljiva in osebna s poudarkom na notranjem doživljanju in empatiji do
starostnika. Naša komunikacija naj bo vljudna, kulturna, prijazna in naj odraža stopnjo osebne
zrelosti. Glede na našo socialno kulturo je pomembno izkazovanje pozornosti, izražanje
dobrodošlice, predstavljanje, upoštevanje pomembnosti imena, pozorno poslušanje, optimističen
pogled na življenje, upoštevanje osebne pristnosti in sposobnost za pohvalo. Starostnik pogosto
potrebuje pomoč in naša pozornost mu olajša komunikacijo, sprosti napetost in strah pred
neznanim. Prijaznost pokažemo z nasmehom, stiskom roke, priklonom, očmi, primerno bližino.
Pomembno je tudi, da poznamo asertivno vedenje, ki ga najbolje opišejo naslednje iztočnice:
- govorimo v prvi osebi ednine (jaz mislim, jaz čutim ipd.),
- povemo, kako se počutimo in to povemo jasno in iskreno,
- smo neposredni in odkriti,
- poskušamo ločiti dejstva od mnenj,
- razumemo in sprejemamo, da imajo ljudje o istih stvareh različne predstave,
- opogumljamo druge, da izražajo čustva,
- kar izrečemo, mora biti skladno z našo telesno govorico.
Komunikacija z dementnimi
Demenca je pridobljeni sindrom, ki se lahko pojavi pri številnih boleznih. Gre predvsem za upad
spoznavnih sposobnosti, kot so spomin, razmišljanje, govor, računanje, logično in abstraktno
razmišljanje in še veliko drugega. Postopoma z napredovanjem bolezni z demenco bolniki postanejo
žalostni, morda razdražljivi, jezni, imajo prisluhe, privide, tavajo, so nespečni ali celo agresivni. Ker se v
svojem svetu ne znajdejo več, počasi izgubljajo samostojnost in postajajo odvisni od drugih. Starejši,
ki imajo demenco, zaradi težav pri govornem izražanju potrebe ali zamisli vse teže izražajo besedno, je
nebesedno sporazumevanje toliko pomembnejše in z napredovanjem bolezni postopoma prihaja v
ospredje. Pojavijo se težave z govornim sporočanjem, kar se kaže kot izguba govorne tekočnosti,
osiromašenost govora, upočasnjen govor, napačna izgovorjava ali uporaba besed, izpuščanje zlogov
ali pri tvorbi celotnih stavkov. Čez čas postane govor enoznačen in besedno sporazumevanje postane
skorajda onemogočeno.
Kako komunicirati z dementnimi?
- Zagotovimo mirno, prijetno okolje (v ozadju naj ne bo nobenih hrupov),
- držimo se rutine in tega, da je vse čim bolj preprosto,
- vzemimo si čas in aktivno poslušajmo,
- sogovornika spoštljivo ogovarjamo in mu govorimo neposredno pred seboj,
- izgovarjamo jasno in dovolj glasno,
- ne dvigujemo glasu ali kažemo nestrpnosti,
- govorimo počasi in v kratkih stavkih,
- stavke ponavljamo vedno z istimi besedami in pomenom,
- ne končujemo stavkov namesto njih,
- jih ne prekinjamo in jih ne postavljamo pred odločitve,
- ne postavljamo več vprašanja ali več navodil hkrati,
- ne vztrajamo, če sogovornik ne zna, ne zmore odgovoriti ali se ne spomni,
- se ne prepiramo in ne vsiljujemo svojega mnenja ali opažanj,
- ne popravljamo, ne sodimo in ne prepričujemo,
- pogovor spremljamo z naklonjenim obraznim odzivom in umirjeno držo telesa,
- pomagamo si lahko s predmeti ali z dogodki, ki so bolniku blizu.
Da bi lažje tudi razumeli, kaj vse vidimo z našimi očmi, naredimo vajo (slike v prilogi). Udeležence
razdelimo v skupine po 4 osebe in vsaka skupina dobi fotografijo enega znanega otroka (Donald
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Trump, Borut Pahor, Angela Merkl in Oprah Winfrey). Imajo 10 minut časa, da se vživijo v otroka in
zapišejo nekaj osnovnih dejstev, kdo je to na sliki (koliko je star, iz katere države je, kakšna je njegova
družina, kaj mislite, da dela sedaj, ko je odrasel, kaj je po poklicu ipd.). Vsaka skupina predstavi svojo
sliko in ostali poskušajo ugotoviti, kdo je na sliki. Z vajo krepimo nebesedno komunikacijo,
sposobnost opazovanja drugega in empatičnega vživljanja v drugo osebo.
- zaključni del
Ob zaključku povemo, da so si ljudje, kadar so si podobni, všeč. Da bi ohranili vihravost možganov,
naredimo vajo s sopomenkami. Vodja delavnice pove besedo, nato vsak posameznik pove eno
sopomenko (lahko tudi z besednimi zvezami, npr. sonce – rumeno zlato, solnce, sijoča krogla na
nebu ipd.).
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA
- pisanje izjav, opomb
Vodja delavnice sproti zapisuje morebitne opombe, ki bi lahko doprinesle k izboljšanju delavnice.

Priloga 1: Osnovni komunikacijski model:
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Priloga 2: Slike za vajo empatičnosti:

Priloga 3: Vaja trening spomina (tudi za starostnike z demenco)
Udeleženci ustvarijo krog. Pred vsakim delom dejavnosti vodja delavnice daje udeležencem navodila o
aktivnosti. Trener stoji na sredini kroga z žogo (ali drugim predmetom). Med sodelujoče poda žogo
naključno. Vsaka vaja naj ne traja več kot 5 minut.
1. vaja
Protipomenke
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Ko vodja delavnice sodelujoči vrže žogo (ali drug predmet), mu pove besedo, udeleženec pa
mora povedati nasprotno od te besede. Če si ne more zamisliti ustrezne besede, pomagajo
ostali udeleženci.
Primer: vodja pravi novo, udeleženec pravi staro.
2. vaja
Sopomenke
Ko vodja delavnice sodelujoči vrže žogo (ali drug predmet), mu pove besedo, udeleženec pa
mora povedati sinonim te besede. Če si ne more zamisliti ustrezne besede, pomagajo ostali
udeleženci.
Primer: trener pravi lepo, udeleženec pravi prijetno.
3. vaja
Sestavljanje pridevnikov s samostalniki
Ko vodja delavnice udeležencu vrže žogo (ali drug predmet), mu pove pridevnik in udeleženec
mora povedati samostalnik, kar bi ustvarilo smiselno besedno zvezo. Če si ne more zamisliti
ustrezne besede, pomagajo ostali udeleženci.
Primer: vodja delavnice pravi poroka, udeleženec pravi zlata.
4. vaja
Iskanje podpomenk
Ko vodja delavnice sodelujoči vrže žogo (ali drug predmet), mu ta pove nadpomenko in
udeleženec poskuša našteti toliko podpomenk, ki se jih lahko spomni, ne da bi se ustavil. Ko
ustavi, lahko drugi udeleženci dodajo več besed.
Primer: vodja delavnice pravi pohištvo, udeleženec reče stol, miza, omara ...

2.4. MODUL: ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (PSIHOSOCIALNA
POMOČ PRI ISKANJU SMISLA V TRENUTKIH KRIZE)
MODUL: ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (psihosocialna pomoč pri iskanju
smisla v trenutkih krize)
DATUM:
KRAJ IZVAJANJA:
ČAS IZVAJANJA: 1 uro (45 min)
ILJI
IZOBRAŽEVALNI:
AKCIJSKI:
Udeleženci se seznanijo z osnovnim modelom Udeleženci bodo na sebi preizkusili in uporabljali
logoterapije, ki pomaga posamezniku poiskati logoterapevtske metode in tehnike za
pot iz krize (trpljenje, smrt, krivda, depresija obvladovanje kriz.
ipd.).
UČNE OBLIKE: skupinsko, frontalno, delo v dvojicah.
UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo.
PRIPOMOČKI: prostor z mizami in stoli
VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:
- uvodna motivacija
Udeležence pozdravimo in se jim na kratko predstavimo z našimi močnimi in šibkimi točkami.
Povemo svoje pozitivne in negativne lastnosti (npr. česa nas je strah najbolj v življenju). K temu
pripovedovanju spodbudimo tudi ostale, da povedo nekaj o sebi.
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- glavna dejavnost (opis)
Udeležencem predstavimo osnove logoterapevtskega razmišljanja. V prilogi Franklov življenjepis.
Logoterapija temelji na treh osnovnih načelih:
 človek je svobodno bitje, sposoben, da izbira in se odgovorno odloča;
 osnovno človekovo prizadevanje je volja do smisla;
 človek išče smisel življenja ves čas in njegovega izpolnjevanja se lahko svobodno loti v
vsakem trenutku.
Odkrivanje smisla je dinamičen proces, v katerem človek nikoli ne pride do dokončnih odgovorov. Po
Viktorju Franklu (ustanovitelju logoterapije) se vprašanja smisla pojavljajo v vseh življenjskih
obdobjih, torej tako v otroštvu in mladosti kot tudi v zrelih letih in starosti. Ne glede na življenjsko
obdobje, v katerem se nahajamo in ki sama po sebi terja določene odgovore, se nam sredi
vsakdanjosti dogajajo situacije, zaradi katerih je potrebno ponovno osmisliti naše izbire in odločitve
(npr. dogodki nepričakovanega trpljenja, bolezni, izgube, smrt bližnjih, razpad odnosov itd.). V
življenju posameznika se smisel življenja konkretno izraža v idealih in vrednotah, ki jih človek živi:
 ne gre za to, kaj lahko pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj življenje pričakuje od nas;
 smisla ni mogoče izbrati, temveč ga je potrebno odkriti;
 iskanje smisla je svobodno, temveč hkrati odgovorno početje;
 smisel se razlikuje od človeka do človeka in od trenutka do trenutka.
Vsakdo ima v življenju neko poslanstvo, da opravi konkretno nalogo, ki zahteva uresničitev. V tej
nalogi je človek nenadomestljiv in tudi njegovo življenje se ne more ponoviti. Tako je naloga vsakogar
edinstvena in enako njegova posebna priložnost, da jo udejanji.
V skladu z logoterapijo je smisel mogoče odkriti na tri različne načine:




z ustvarjalnim delom ali delovanjem;
s tem, da nekaj izkusimo ali se z nekom srečamo;
z lastnim odnosom, ki ga vzpostavimo do trpljenja, ki je neizogibno.

Pogovor z udeleženci nadaljujemo v stilu, kaj oni radi počnejo oz. kaj je tisto, kar jih ob težkih
trenutkih zamoti in krepi njihovo ustvarjalnost. Če nimajo ničesar, jih z dodatnimi vprašanji
motiviramo, da poskušajo najti dejavnosti (npr. Kaj vas dela srečne? Imate kakšen hobi? Opravljate
kakšno prostovoljno delo? A berete? Kaj pa te nazadnje prebrali?). Pomembno je, da ozavestimo
tudi lastna čustva, da jasno povemo, kako se počutimo.
Npr. ob smrti nam drage osebe: »Počutim se jezno, krhko, izgubljeno. Ne vidim več smisla življenja
brez nje/njega.«
Ob takšnem pogovoru aktiviramo logoterapevtski pogovor s posebnim načinom tvorjenja vprašanj:
- A mi lahko poveš, kdo si?
- Kaj misliš, kaj ti oddajaš okolici, v kateri si?
- Kaj pričakuješ od sebe?
- A bi se rad spremenil? Zaradi koga/kaj bi to naredil?
- Po čem te sprašuje življenje?
- Kaj je bil zate tvoj najboljši čas v tvojem življenju?
- Kdaj je bilo tvoje življenje najbolj smiselno?
- Kaj se je zgodilo takrat in kakšne cilje si takrat dosegel?
- Imaš kakšen vzor v tvojem življenju?
- Kaj misliš, kaj vodi ta vzor v njegovem življenju?
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-

Zakaj ta oseba živi tako polno življenje?
Kaj ti preprečuje, da bi ti storil enako kot on/ona?
Za koga pa si ti pomemben?
A veš, da si tudi ti nekomu vzor?
Katere naloge te še čakajo, da jih izpolniš?
Kdo v tvojem okolju te še posebej potrebuje? Vedno je nekdo.

»Ko ne moremo več spremeniti situacije, smo izzvani, da spremenimo sebe.« (Viktor Frankl)
Povemo zgodbo Hermana Hesseja, ki govori o Jožefu in Dionu:
»Oba sta bila znana zdravilca, ki sta živela v biblijskih časih. Čeprav sta bila oba izjemno uspešna, je
bil njun načina dela popolnoma različen. Mlajši zdravilec Jožef je zdravil s tihim, navdihujočim
poslušanjem. Romarji so mu zaupali. Trpljenje in vznemirjenost, ki sta prišli do njegovih ušes, sta
izginila kot voda v puščavskem pesku. Spokorjenci so od njega odhajali zadovoljeni in umirjeni.
Nasprotno pa se je Dion, starejši zdravilec, aktivno zoperstavljal tistim, ki so iskali njegovo pomoč.
Očital jim je neizpovedane grehe. Bil je velik sodnik. Ljudi je ošteval, zmerjal, jih popravljal in zdravil
z aktivno intervencijo. Do skesancev se je obnašal, kot da bi bili otroci. Delil jim je nasvete, jih
kaznoval, zapovedoval pokoro, ukazoval romanja in poroke ter silil sovražnike, da se pomirijo. Ta dva
zdravilca se nista nikoli srečala. Leta sta delala kot tekmeca. To je trajalo vse do takrat, ko je Jožef
duševno zbolel. Padel je v globok obup in obhajale so ga ideje o avtodestrukciji. Ker se s svojimi
terapevtskimi metodami nikakor ni mogel pozdraviti, je krenil na pot proti jugu, da bi poiskal Dionovo
pomoč. Na tem romanju je Jožef nekega večera počival v oazi. Začel se je pogovarjati s starejšim
popotnikom. Ko mu je opisal smer in cilj svojega romanja, se mu je popotnik ponudil za vodiča.
Pomagal mu bo najti Diona. Nekoliko kasneje, na sredini njunega dolgega skupnega potovanja, je
Dion odkril Jožefu svojo identiteto. Mirabile dictu – čudež. Bil je prav Dion,
človek, ki ga je Jožef iskal. Dion je svojega obupanega mladega tekmeca povabil k sebi na dom. Tu
sta kar nekaj let skupaj živela in delala. Najprej je Dion od Jožefa zahteval, da je bil njegov služabnik.
Kasneje je Jožef napredoval v učenca in končno do enakovrednega kolega. Mnogo let kasneje je Dion
zbolel. Na smrtni postelji je prosil mladega kolega, da ga izpove. Govoril je o Jožefovi nekdanji strašni
bolezni in njegovem potovanju do Diona, kjer je prosil za pomoč. Govoril je o tem, kako je bil Jožef
prepričan, da se je zgodil čudež, ker je bil njegov sopotnik in vodič Dion osebno. Zdaj ko umiram, je
rekel Dion, je prišel čas, da spregovorim o tem čudežu. Priznal je, da se je tudi njemu takrat zdelo vse
skupaj kot čudež, saj je tudi sam zapadel v obup. Prav tako se je počutil praznega in duhovno
mrtvega. Ker ni mogel pomagati sam sebi, se je odpravil na pot, da bi našel pomoč. Prav tisto noč,
ko sta se srečala v oazi, je bil na romanju k poznanemu zdravilcu Jožefu.«
Oba moža sta bila deležna velike pomoči. Toda vsak na vsak na svoj način. Mlajši zdravilec je dobil
mentorja in starša, ki ga je vzgajal, negoval in poučeval. Starejši je po drugi strani dobil pomoč s tem,
ko je pridobil učenca, ki ga je ljubil kot sin, ga spoštoval in ga rešil pred osamljenostjo.
Druga zgodba:
Prav neverjetno je, kako nekateri dogodki ali stavki ostanejo zasidrani v spominu. Usmerjajo
našo pozornost in so tolažilni. Pacientka, ki je imela raka na dojki, se je v času adolescence dolgo in
grenko spopadala s svojim vedno nezadovoljnim očetom. Hrepenela je po drugačnem odnosu z njim.
Zato je bila vesela, da jo bo oče peljal na fakulteto, saj bo tako lahko preživela z njim nekaj časa. Toda
dolgo pričakovano potovanje se je izkazalo kot katastrofa. Oče se je obnašal tako kot vedno. Ves čas
je sitnaril zaradi umazanega, s smetmi napolnjenega potoka, ki je tekel zraven ceste. Dekle, ki je
sedelo na drugi strani avtomobila, ni videlo nobenih smeti v čistem vaškem potoku. Ni našla
primernega načina, kako reagirati na očetovo obnašanje. Na koncu sta pristala v tišini, ne da bi
pogledala drug drugega. Pozneje, ko je bila na tisti cesti sama, je z začudenjem ugotovila, da sta tam
dva potoka. Na vsaki strani ceste je bil eden. »Tokrat sem jaz šofirala«, je dejala žalostno, »in potok,
ki sem ga videla z voznikove strani, je bil prav tako umazan in onesnažen, kot ga je opisoval oče.«
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Toda ko se je naučila gledati skozi očetovo okno, je bilo že prepozno. Njen oče je bil mrtev in
pokopan.
Uporaba logoterapevtskih metod:
- Namerna nepozornost (derefleksija): odpravimo določeno pretirano pozornost na način, da
človekovo pozornost tako močno usmerimo v druge, pozitivne vsebine njegovega življenja,
da pozabi na svoj simptom in ta zaradi nepozornosti izgine.
- Nasprotna namera (paradoksna intencija): s strahom pričakovani predmet bojazni
paradoksalno si sami želimo priklicati, kar blokira pričakovano bojazen in s tem krči simptom.
To pomeni, da človeka spodbujamo, naj dela ali si želi, da bi se zgodilo ravno tisto, česar se
boji. Pomagamo si lahko s humorjem, kjer se naučimo smejati lastnim bojaznim in prisilam.
Zdravilni učinek nasprotne namere je v tem, da se okrepi človekova zmožnost za odmik od
sebe.
Priporočamo za branje: Elisabeth Lukas: Vse se uglasi in izpolni in bibliotekarske zgodbe Boža
Rustje.
- zaključni del
Ob zaključku povemo, da je iskanje smisla v težkih situacijah pomembno, saj nam pomaga prebroditi
krizo. Najtežje se je sprijazniti s smrtjo, krivdo in trpljenjem. Da bi lažje premagali ta tragični trojček,
je priporočljivo, da posameznik začne pisati tudi dnevnik dobrih stvari, ki so se mu zgodile v dnevu z
vsemi občutki, ki jih je doživel. Pisanje je terapevtsko in nam pomaga, da neizražena čustva
ubesedimo na takšen način, če jih drugače ne zmoremo.
Priloga 1: Franklov življenjepis:
Univerzitetni profesor dr. Viktor Emil Frankl, nevrolog psihiater, utemeljitelj logoterapije in
eksistencialne analize, je bil rojen 26. marca 1905 na Dunaju, umrl je 2. septembra 1997, tudi na
Dunaju. Bil je odličen nevrolog in psihiater, vrhunski predavatelj in akademik. Poleg vrhunske
strokovnosti je vseskozi v polnosti razvijal tudi svojo bivanjsko, človeško plat. Še v visoki starosti je
stremel in uresničeval cilje iz otroštva in mladosti.
Leta 1930, pri svojih 25 letih, je dosegel doktorat iz medicine, leta 1949 pa še doktorat iz filozofije. Bil
je redni gostujoči profesor na nekaterih ameriških univerzah (Harvard, Dallas in Pittsburgh).
Mednarodna Univerza v Kaliforniji je posebej zanj ustanovila katedro za logoterapijo – šolo
psihoterapije, katere utemeljitelj in idejni navdih je bil Viktor Frankl.
Logoterapija ali eksistencialna analiza je v strokovnih krogih znana tudi kot tretja dunajska šola
psihoterapije. Za prvo dunajsko šolo psihoterapije šteje psihoanaliza Sigmunda Freuda, za drugo šola
individualne psihologije Alfreda Adlerja. Frankl je oba poznal, z obema je imel osebne tudi stike, vendar
se je vsebinsko in idejno od njiju odmaknil. Viktor Frankl je predaval na 209 univerzah na vseh petih
kontinentih, univerze širom sveta so mu podelile 29 častnih doktoratov. Leta 1995 je postal častni
občan mesta Dunaj. Od leta 1940 do 1942 je bil Frankl vodja Oddelka za nevrologijo bolnišnice v
Rothschildu, od leta 1946 do leta 1970 je bi direktor Nevrološke poliklinike na Dunaju.
Življenjsko pot in delo Viktorja Frankla je temeljno zaznamovala njegova osebna izkušnja deportacije,
življenja in preživetja grozot druge svetovne vojne v koncentracijskem taborišču Theresienstadt. Skupaj
je preživel štiri taborišča smrti, dokler ga naposled niso osvobodili iz Türkheima. Po štirih letih življenja
v taborišču je tehtal le 38 kilogramov. V nacističnem režimu je izgubil svojo ženo, brata, starše in večino
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svojih prijateljev. Po vrnitvi na Dunaj se je znašel dobesedno pred Ničem. Toda namesto obupa se je v
njem prebudila neizmerna volja po življenju, nepremagljiva želja, da bi trpljenje, ki ga je izkusil,
transformiral, preoblikoval v izkušnjo smisla. Boleča izkušnja nesmisla, ki je presekala življenje
mladega, ob začetku druge svetovne vojne ravnokar poročenega in perspektivnega zdravnika pri
njegovih 37-ih letih, ga je pregnetla in mu enkrat za vselej potrdila, da je temeljni vzvod človekovega
življenja njegova pot iskanja smisla: ko in če človek odkrije smisel, zlasti v situacijah nesmisla in brezupa
– in takim situacijam nihče od človeških otrok ne ubeži – potem se vse drugo v življenju nekako izide.
Frankl je črpal iz globin svojega spoznanja, ki ni bilo zgolj teoretično, temveč plod njegovih življenjskih
izkušenj: sam je skozi pekel našel tudi pot do luči, do smisla.
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2.5. MODUL: ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH
MODUL: ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (prva pomoč in negovanje na domu)
DATUM:
KRAJ IZVAJANJA:
ČAS IZVAJANJA: 1,5 ure (90 minut)
CILJI
IZOBRAŽEVALNI:
AKCIJSKI:
Udeleženci bodo znali in razumeli teoretične Udeleženci izobraževanja bodo znali praktično
osnove temeljnih postopkov oživljanja z prikazati temeljne postopke oživljanja z uporabo
uporabo
avtomatičnega
eksternega AED.
defibrilatorja.
Udeleženci bodo znali razložiti prvo pomoč pri Udeleženci znajo praktično prikazati prvo pomoč
zapori dihalne poti s tujkom.
pri zapori dihalne poti s tujkom (HEIMLICHOV
PRIJEM).
Udeleženci bodo usvojili teoretična znanja s Udeleženci znajo oskrbeti krvavečo rano
področja krvavitev (kaj so krvavitve, kakšne (kompresijska preveza), amputiran ud in opazovat
krvavitve poznamo, oskrba amputiranega uda rano
po
PGO
(prekrvavitev,
gibljivost,
in oskrbo krvaveče rane).
občutljivost).
UČNE OBLIKE: skupinsko, frontalno, delo v dvojicah
UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo
PRIPOMOČKI: Power Point prezentacija, lutka za izvedbo temeljnih postopkov oživljanja,
avtomatični eksterni defibrilator, pripomočki za oskrbo rane (komplet prve pomoči).
VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:
- uvodna motivacija
Udeležence pozdravimo. Sledi predstavitev skupine. Udeležence vprašamo, ali imajo kakšno izkušnjo
iz nudenja prve pomoči. Nato jim razložimo, kako pomembno je, da znajo nuditi prvo pomoč
(zgodba).
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- glavna dejavnost (opis)
Udeležencem delavnice podamo teoretične vsebine:
- pristop k poškodovancu,
- temeljni postopki oživljanja z uporabo AED,
- položaj za nezavestnega,
- ustavljanje hude krvavitve,
- oskrba amputiranega uda,
- prva pomoč pri zadušitvi s tujkom.
Vsakemu teoretičnemu sklopu sledi praktični prikaz.
- zaključni del
V zaključnem delu izbrani udeleženci za utrditev pridobljenih znanj praktično prikažejo TPO z
uporabo AED, položaj za nezavestnega, prva pomoč pri zadušitvi s tujkom, ustavljanje hude krvavitve
in oskrba amputiranega uda.
Vsi prikazi tega modula so navedeni in opisani v prilogi.
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA
- pisanje izjav, opomb
Vodja delavnice sproti zapisuje morebitne opombe, ki bi lahko doprinesle k izboljšanju delavnice.
Priloga: Natančen opis prve pomoči:
ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA STAREJŠIH NA DOMU
Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovani ali nenadno oboleli na kraju
dogodka in čim prej po dogodku, z improviziranimi pripomočki.
Prvo pomoč nudimo:
- da ohranimo življenje,
- da preprečimo poslabšanje zdravstvenega stanja,
- da poskrbimo za strokovno pomoč prizadeti osebi s klicem na številko 112.
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA (TPO) ODRASLIH:
1. Varnost je zelo pomembna prvina pri reševanju, kjer moramo poskrbeti za lastno varnost,
varnost poškodovanca in ostalih. Za varnost poskrbimo tako da npr. zavarujemo mesto
prometne nesreče, izklopimo gospodinjski tok ali prezračimo prostor, v katerem so strupeni
plini.

2. Odzivnost poškodovanega preverimo tako, da položimo roke na ramena, ga rahlo stresemo in
ga glasno vprašamo »Ali ste vredu?«. K poškodovancu vedno pristopimo od spredaj, da nas
lahko vidi in da mu ni treba obračati glave.
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a) Če poškodovani na vprašanje odgovori oziroma se premakne, ga pustimo v obstoječem
položaju (razen, če mu ne grozi nevarnost iz okolice), povprašamo ga, kaj se je zgodilo, po
potrebi pokličemo 112 in v rednih presledkih preverjamo stanje prizadetega.
b) Če se poškodovani ne odziva, poskušamo priklicati pomoč iz okolice z glasnim vzklikom »na
pomoč«, poškodovanega obrnemo na hrbet in razpremo zgornji del oblačil.

3. Dihalna pot moramo sprostiti, da lahko ugotovimo, ali poškodovani diha. To storimo tako, da
glavo zvrnemo nazaj (eno roko položimo na čelo, 2 prsta druge roke pod brado, s palcem
odpremo usta).

4. Dihanje ugotavljamo tako, da skušamo začutiti ali slišati sapo in z opazovanjem premikanja
prsnega koša. Torej gledamo, poslušamo in čutimo. Za oceno dihanja imamo na voljo 10
sekund. Istočasno ko preverjamo dihanje, lahko na vratni arteriji preverimo prisotnost pulza.

a) Če poškodovanec diha in se ne odziva, ga damo v položaj za nezavestnega, pokličemo 112,
pošljemo nekoga po pomoč, medtem pa nadzorujemo dihanje.
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b) Kadar poškodovanec ne diha oziroma ne diha normalno (agonalno dihanje), pokličemo
reševalce na številko 112 in si poskušamo pridobiti avtomatski defibrilator (AED). Če smo
sami, kličemo 112 in pričnemo s TPO, če nas je več, en kliče, ostali pa izvajajo TPO. AED
uporabimo takoj, ko je na voljo.
Obveščanje
V primeru nujnih stanj je potrebno poklicati reševalce na številko 112 in povedati sledeče:
- KDO kliče in vašo telefonsko številko
- KAJ se je zgodilo?
- KJE se je zgodilo (naslov)?
- KDAJ se je zgodilo?
- KOLIKO je poškodovanih?
- KAKŠNE so poškodbe?
- KAKŠNE so okoliščine nesreče?
- KAKŠNO pomoč potrebujemo?
Na vezi ostanemo toliko časa, dokler se operater ne poslovi od nas!!!
5. Masaža srca in umetno dihanje
Temeljne postopke oživljanja pri odraslemu začnemo s stisi prsnega koša. Pokleknemo na stran
osebe in iztegnemo roke v komolcih. Stise izvajamo na sredini prsnega koša (spodnja polovica
prsnice), globina stisa naj bo vsaj 5 cm in ne več kot 6 cm. Stise prsnega koša izvajamo s
frekvenco vsaj 100/minuto in ne več kot 120/ minuto. Stise izvajamo na golem prsnem košu v
razmerju 30:2.
Po 30 stisih sledita 2 vpiha. Najprej sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo in dvignemo
brado. S palcem in kazalcem roke, ki leži na čelu, stisnemo nos. Z usti objamemo usta
poškodovanega in vpihnemo. Vpih naj traja eno sekundo (500–60 ml zraka). Nato se
umaknemo, da omogočimo izdih, ki je pasiven (1 sekunda). Nato damo še en vpih in
nadaljujemo z masažo srca.
Z masažo srca in umetnim dihanjem nadaljujemo v razmerju 30:2, dokler ne pride služba nujne
medicinske pomoči, dokler poškodovani ne začne samostojno dihati, dokler smo fizično še
zmožni izvajati TPO.
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6. AED – avtomatični eksterni defibrilator
AED je prenosna naprava za električni sunek, ki analizira srčni ritem in preko računalniškega algoritma
prepozna motnjo srčnega ritma, ki jo je potrebno defibrilirati. Podaja glasovna navodila za izvedbo
postopka. Uporabimo ga takoj, ko je na voljo.

Namen uporabe AED je z električnim sunkom prekiniti motnjo srčnega ritma, ki je zaustavila normalno
delovanje srca.

Uporaba AED
-

Odpremo AED in po potrebi pritisnemo

[Vnesite besedilo]

-

-

-

tipko za vklop.
Sledimo navodilom aparata.
Namestimo elektrode na goli prsni koš.
Eno elektrodo namestimo pod desno
ključnico, drugo pa na levo srednjo
pazdušno liniji v peti medrebrni prostor.
Če je prsni koš moker, ga prej obrišemo.
Odmaknemo se od poškodovanca, žic in
aparata.
Po navodilu aparata sprožimo sunek.
Nadaljujemo z masažo srca in umetnim
dihanjem.

[Vnesite besedilo]

KRVAVITVE
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Krvavitev je izguba krvi iz srca in žil navzven, v telesne votline ali tkiva. Z zasilnim ustavljanjem krvavitev
rešujemo življenja. Krvavitve razlikujemo glede na izvor in lokacijo.
Krvavitve glede na izvor:
a) arterijske krvavitve so posledica poškodovane arterije, iz katere kri izteka v močnem curku in
običajno v ritmu utripanja srca. Arterijska kri je obarvana svetlo rdeče, saj je bogata s kisikom.
Poškodovana oseba lahko zelo hitro izkrvavi.

b) venske krvavitve so posledica poškodovane vene. Venska kri je obarvana temno rdeče, saj je
kisik deloma porabljen. Kri iz vene izteka počasneje, saj je tlak v venah nižji. Pri daljši krvavitvi
iz večje vene lahko poškodovani prav tako izkrvavi.

c) kapilarne krvavitve se pojavijo pri vsaki rani. so najmanjše krvne žile, ki so povezava med
arterijami in venami. Pri kapilarni krvavitvi gre za majhno izgubo krvi. Ponavadi se takšne
krvavitve ustavijo same.

Krvavitve glede na lokacijo:
a) zunanje krvavitve so vedno vidne, zato lahko takoj ukrepamo. Kri odteka iz telesa ali iz telesnih
votlin navzven.
b) notranje krvavitve so krvavitve v telesne votline, tkiva ali organe. Največkrat so posledica
poškodb (topih udarcev, vbodnih ran, zlomov kosti).
Notranje poškodbe so lahko vidne (krvavitev iz pljuč, želodca, črevesja … Kri se pojavi v izločku)
ali nevidne (krvavitve v lobanjsko, prsno ali trebušno votlino).

Znaki hude krvavitve:
POŠKODOVANEC OBČUTI:
- slabost, utrujenost, žeja

MI OPAZIMO:
- bledica kože
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-

pred očmi se mu megli in temni
šumenje, zvonjenje v ušesih
občutek omedlevice in strah
splošna slabost

-

hladna, potna, lepljiva koža
pospešeno dihanje
poškodovanec je nemiren, agresiven
v najhujših primerih nezavest

Načini zaustavljanja krvavitev
a) Pritisk s prsti na krvavečo rano
Nadenemo si rokavice za enkratno uporabo in na rano pritisnemo s sterilnim povojem, gazo, čisto krpo,
s kosom oblačila ali pa kar s prsti.

b) Digitalni pritisk področne arterije ob kost
Da bi uporabili ta način zaustavljanja krvavitve, moramo poznati mesta, kjer potekajo glavne arterije
in kje jih lahko pritisnemo ob kost. Krvavečo arterijo pritisnemo ob kost med mestom krvavitve in
srcem.
1 Na senci pritiskamo senčnično arterijo ob kost.
2 Na obrazno arterijo pritisnemo ob spodnjem
robu mišice žvekalke.
3 Na vratu pritisnemo glavno vratno arterijo ob
hrbtenico.
4 Na nadlahtu pritisnemo na nadlahtno arterijo.
5 V pazduhi pritisnemo pazdušno arterijo ob kost.
6 Na stegensko arterijo pritiskamo s konicami
štirih prstov na medenico.
7 Na podkolensko arterijo pritiskamo ob kost na upognjeni strani kolena.
c) Kompresijska obveza
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Večino krvavitev lahko ustavimo s kompresijsko obvezo, ki pritiska tesno na rano.
NAMEŠČANJE KOMPRESIJSKE OBVEZE

a) Najprej stisnemo npr. nadlahtno arterijo ob nadlahet
in dvignemo ud. Sterilno pokrijemo rano z gazo in jo
s povojem pritrdimo.

b) Trd predmet pritisnemo na rano in s povojem pritrdimo.

c)
Ud imobiliziramo in damo v položaj za šokiranega.
Na 5–10 minut preverjamo PGO (prekrvavitev, gibljivost
in občutljivost).

PRVA POMOČ PRI ZAPORI DIHALNE POTI S TUJKOM
Sprostitev dihalne poti je ključnega pomena pri pacientih, ki imajo zaradi zapore dihalne poti ogroženo
življenje. Ločimo delno in popolno zaporo dihalne poti. Pogosto delna zapora dihalne pori vodi v
popolno zaporo. Vzroki za zaporo dihalne poti so bruhanje, tujki (igrača, hrana, zobje …), poškodba
obraza ali vratu …
Prepoznava dušenja je ključ do dobrega izida. Pomembno je, da dušenja ne zamenjamo za omedlevico,
srčnim napadom, krči pri epilepsiji.
Znaki zapore dihalne poti
Delna zapora:
- oseba še lahko odgovori,
- dražeče kašlja in kiha,
- oseba še (oteženo) diha.

Popolna zapora:
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-

oseba ne more govoriti,
ne more kašljati,
ne more dihati,
potna, bleda ali modra v obraz.

Ukrepanje ob tujkih v dihalnih poteh
Kadar pacient kaže blage znake obstrukcije (zožitve) dihalne poti, ga pomirimo in ga spodbujamo, da
počasi zajame sapo in močno kašlja.
Kadar pacient kaže znake hude obstrukcije dihalnih poti in je pri zavesti, naredimo sledeče:
-

stopimo ob bok žrtve nekoliko zadaj,
z eno roko podpremo prsni koš, žrtev nagnemo naprej, da ji tujek nebi zdrsnil globlje v dihala,
s peto dlani jo do petkrat udarimo plosko med lopaticami (udarci naj bodo usmerjeni navzgor
proti vratu),
po vsakem udarcu preverimo, če se je dihalna pot sprostila,
če s petimi udarci nismo uspešni, poskusimo z do petimi pritiski na trebuh,
postavimo se za žrtev tako, da si jo prislonimo na naš bok in položimo obe roki na zgornji del
trebuha,
žrtev nagnemo naprej,
eno roko stisnemo v pest in jo položimo na sredino med popkom in žličko,
z drugo roko primemo prvo in na kratko močno sunkovito potisnemo navznoter in navzgor,
postopek ponovimo do petkrat,
če dihalna pot še ni sproščena, izmenično ponavljamo pet udarcev med lopaticama in pet
pritiskov na trebuh.

Ukrepi pri znakih hude zapore dihalnih poti pri dojenčku

[Vnesite besedilo]
-

otrok ima blago zaporo dihalne poti, dokler tvori glasove (joka),
otroka pomirimo, spodbujamo ga k kašlju in namestimo v drenažni položaj,
ko ne more več tvoriti glasov se smatra, da je nastopila huda zapora dihalne poti,
otroka v drenažnem položaju naslonimo ob oporo in s plosko roko udarimo med lopatice,
udarce ponovimo do petkrat, po vsakem udarcu preverimo, če se je tujek premaknil,
otroka obrnemo na hrbet in izvedemo pritiske na trebuh
do enega leta je mesto pritiska spodnja tretjina prsnice, od enega leta dalje pritiskamo na
mesto med popkom in žličko,
po vsakem pritisku pogledamo, če se je tujek premaknil.

-

3.

IZOBRAŽEVALNI MODULI ZA IZVEDBO MODELA DRUŽENJE NA
VASI - PRIPRAVIL PARTNER OPERACIJI: CENTER PONOVNE UPORABE
D.O.O., SO.P.
3.1. MODUL: UPORABI PONOVNO, STARA ZNANJA IN PRENOS NA MLADE

MODUL 2: UPORABI PONOVNO, STARA ZNANJA IN PRENOS NA MLADE
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS IZVAJANJA: 2 DELAVNICI (3 ure)
CILJI







Ohranjanje starih obrti, ki jih primanjkuje na trgu dela (šiviljstvo, mizarstvo, obdelovanje lesa
in kovin, popravljalci in vzdrževalci,…),
vse življenjsko učenje - ohranjanje kompetenc, veščin in znanj,
razvoj zelenih delovnih mest,
medgeneracijsko učenje,
prenos znanja med generacijami in
pridobitev znanj UPCYCLING tehnik.

VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:

[Vnesite besedilo]

Z modulom UPORABI PONOVNO, STARA ZNANJA IN PRENOS NA MLADE bomo pripomogli k
zmanjševanju revščine, saj bomo omogočili druženje ciljne skupine in ljudi s posebnimi potrebami. V
programu »naredi sam« neformalnega druženja za zmanjševanje osamljenosti bomo usposobili
ciljno skupino na področju obrtnih del (mizarstvo, šiviljstvo) z izvajanjem učnih in animacijskih
delavnic, pri čemer bo program potekal po načelu krožnega gospodarstva, torej brez odpadkov.
Glede na to, da na trgu primanjkuje mizarjev, obdelovalcev lesa in kovin, šivilj, popravljalcev in
vzdrževalcev ter obrtnih delavcev, je naš program zagotovo pomemben prispevek ciljnim skupinam,
da si ohranijo kompetence, spretnosti, znanja in veščine, ki bodo povečale njihove možnosti, da
ostanejo na podeželju čim dlje in da niso osamljeni. Z vključevanjem mladih to področje predstavlja
možnost razvoja zelenih delovnih mest, saj bodo te storitve potrebovali tudi tisti, ki ne bodo mogli
od doma.
V okviru modula 2 »Uporabi ponovno, stara znanja in prenos na mlade« se bodo izvedli dve
delavnici in sicer:
1. DELAVNICA; KLUBSKA MIZICA V »VINTAGE STILU«
UČNA OBLIKA DELAVNICE: učne delavnice (delovno – učni proces)
UČNA METODA IZVEDBE DELAVNICE: razlaga/opis postopkov, demonstracija/prikaz postopkov,
praktično delo
ČAS IZVAJANJA: 3 ure (180 min)
PRIPOMOČKI: starinski »vintage« kovček, 4x noge, 4x ploščice za pritrditev nog, 16x vijak, barva za
les, brusni papir, čopič, vrtalnik, kos lesa v velikosti kovčka, meter, pisalo, zaščita za delovno okolje.
POTEK DELAVNICE:
 30 min: Predstavitev - seznanitev s ponovno uporabo, predstavitev poteka dela na delavnici
in predstavitev osnovnega orodja.
 150 min: Prikaz postopkov in praktično delo izdelave klubske mizice v »vintage stilu«
(izvajanje UPCYCLING tehnike).

2. DELAVNICA; UPCYCLING OBLAČIL (PREDELAVA OBLAČIL)
UČNA OBLIKA DELAVNICE: učne delavnice (delovno – učni proces)
UČNA METODA IZVEDBE DELAVNICE: razlaga/opis postopkov, demonstracija/prikaz postopkov,
praktično delo
ČAS IZVAJANJA: 3 ure (180 min)
PRIPOMOČKI: Jeans hlače/jakna/krilo, škarje, biserčki/kamenčki (različnih velikosti), sukanec,
šivanka, čipka in bucike.
POTEK DELAVNICE:

[Vnesite besedilo]



30 min; Predstavitev ponovne uporabe; Koristni nasveti, kako podaljšati oblačilom
življenjsko dobo, selekcioniranje oblačil , predelave oblačil (predstavitev izdelkov in ideje) in
predstavitev osovnega pribora za šivanje.
150 min; prikaz postopkov in praktično delo, izvedba upcycling tehnik na oblačilih.

Splošne kompetence, ki jih pridobijo udeleženci programa:
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA







Vse življenjsko učenje – nenehno razvijanje znanj in veščin ter kompetenc,
pridobitev novih znanj in veščin s področja obrtnih dejavnosti,
ročne spretnosti,
pridobitev novih znanj in veščin s področja ponovne uporabe, krožnega gospodarstva in
socialnega podjetništva,
sodelovanje - timsko delo in
osebni razvoj.

3.2. MODUL: UPORABI PONOVNO, STARA ZNANJA IN PRENOS NA MLADE –
»UPCYCLING« OBLAČIL
MODUL 2: 1.DELANICA
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS TRAJANJA DELAVICE: 3 URE (180 min)
UČNE OBLIKE: Učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNE METODE: razlaga/opis postopkov, demonstracija/prikaz postopkov, praktično delo
VSEBINA DELAVNICE
»UPCYCLING« OBLAČIL
(predelava oblačil)
Čas trajanja predstavitev: 30 min
1. PREDSTAVITEV PONOVNE UPORABE;
 Koristni nasveti, kako podaljšati oblačilom življenjsko dobo
 Selekcioniranje oblačil
 Predelave oblačil (predstavitev izdelkov in ideje)
2. PREDSTAVITEV POTEKA DELAVNICE
3. PREDSTAVITEV OSNOVNEGA PRIBORA ZA ŠIVANJE
ŠKARJE ZA BLAGO
Potrebujemo jih za rezanje blaga, pri kupovanju škarij izberemo tiste, ki se lepo
prilegajo roki in niso pretežke.

[Vnesite besedilo]

ŠIVILJSKI METER
Šiviljski meter potrebujemo za jemanje telesnih mer in tudi za merjenje blaga,
šivov, itd.. Na voljo je v metričnih in britanskih enotah, najprimernejši je plastični
meter, ker se ne raztegne.

SUKANCI
za šivanje uporabljamo večinoma sukance iz poliestra, ker so močni in prožni.
Izjema je šivanje zelo finih tankih tkanin z svile in bombaža; takrat uporabimo
svileni ali svilenkasti sukanec. Za vrhnje in okrasne šive pa je najprimernejši
bombažni sukanec.

ŠIVANKE
Bogat izbor različnih vrst šivank za ročno šivanje. Z njimi se lahko lotimo vsakega
opravila. Pri delu hitro ugotovimo, da se šivanje razlikujejo, na splošno pa velja, da
imamo: različne debeline, različne dolžine ter ostrejše šivanke, za fino tkano blago.

BUCIKE
Nujen šivalni pripomoček za spenjanje blaga, preden ga dokončno zašijemo. Za
različne tkanine obstajajo različne vrste bucik.

BLAZINICA ZA BUCIKE
Poskrbite, da so šivanke in bucike na varnem in čiste. Najprimernejše so
prevlečene z blagom in čvrste.

NAPRSTNIK
Naprstnik je koristna zaščita za konico prsta pri ročnem šivanju. Na voljo so v
različnih oblikah in velikostih.

[Vnesite besedilo]

NOŽEK ZA PARANJE
Z nožkom za paranje odstranjujemo šive, ki so na napačnem mestu. Na voljo so v
različnih velikostih, po uporabi ga pokrijemo s pokrovčkom, da zavarujemo ostro
konico.

KONIČASTE ŠKARJICE
Škarjice z zelo ostrimi konicami, s katerimi sukanec obrežemo tik ob tkanini.

POZAMENTERIJA
Vse drobnarije, ki jih potrebujemo za šivanje, od gumbov do pritiskačev, obrob in
elastike. Zbirka gumbov in pritiskačev je zelo koristna za hitra šiviljska popravila.

VAROVALNA SPONKA
Na voljo so v raznih velikostih, uporabne pa so za nujna popravila in vdevanje
elastike.

DVOSTRANSKO LEPLJIVI TRAK (centilin)
Ta tekstilni trak je na obeh straneh prevlečen z lepilom, ki se med likanjem prilepi na
blago. Uporabimo ga za krajšanje hlač in kril brez šivanja, vendar le v skrajni sili. Rob
je veliko lepši, če ga zašijemo na roko, s skritim vbodom.

ŠKATLA / KOŠARA ZA ŠIVANJE
Pomembno je, da imamo primerno škatlo ali košaro, kjer imamo ves pribor na
enem mestu, da je vedno pri roki in urejen.

KREDA
Za označevanje na tkaninah in oblačilih potrebujemo krojaško kredo, belo za temne,
druge barve z svetle tkanine. Z rahlim krtačenjem jo zlahka odstranimo.

[Vnesite besedilo]

LIKALNIK
Kakovostni likalnik na paro je nujen pripomoček. Izberite razmeroma težak likalnik,
ki deluje na paro in ima tudi izpuh pare.

LIKALNA DESKA
Nujen pripomoček za likanje, po možnosti z nastavljivo višino.

ROKOVNIK
S tem pripomočkom, ki je lesen ali kovinski (zložljiv), po obdelavi z vročo paro utrdimo
pregibe na težkih tkaninah. Zgornji del se uporablja za zalikanje šivov na ovratnikih in
konic.

4. »NAREDI SAM« PEARL JEANS 1
Čas trajanje izvedbe: 150 min (vse delavnice)
Potrebujemo:
 Jeans hlače (priporočljiv širši model)
 Škarje
 Biserčke (različnih velikosti)
 Sukanec
 šivanko
Postopek:
Na izbrane jeans hlače položimo bisere, ter se vizualno odločimo kam jih boste kasneje namestili.
Obstajata dva načina pritrjevanja biserčkov:
vsak biser posebej zašijemo na izbrano mesto oz.
si pripravimo daljšo nit, s katero pritrjujemo biser za biserom.
Če smo izbrali drugi postopek pritrjevanja biserčkov, priporočamo, da nit napeljemo dvakrat skozi
odprtino bisera ter nahrbtni strani naredimo vozel (glejte sliko postopka).
(6) Najprej pritrdimo največje bisere, sledijo jim srednji ter z najmanjšimi zapolnimo praznino.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

2/A »NAREDI SAM« PEARL JEANS 2
Potrebujemo:
 Jeans hlače (priporočljiv širši model)
 Škarje



Biserčki
Sukanec



šivanka

Postopek:

[Vnesite besedilo]
(1) Sukanec podvojimo in zavijemo na koncu, pred tem se prepričajmo, da je naša nit vsaj nekaj centimetrov
daljša od naših raztrganih hlač.
(2) Nit prišijemo na vogal hlač in jo trdno zavežimo.
(3) Če želimo ustvariti enak videz kot na sliki, naredimo med kroglicami vozel, tako, da bodo ostale na
določenem mestu, namesto da nam padejo vse na sredino.
(4) Pozorni moramo biti, da nit držimo ohlapno, kot so niti na jeans hlačah, saj bodo le tako biseri viseli na
enak način.
(5) Ko nanizamo bisere do konca, pritrdimo nit na drugem vogalu hlač in trdno zavežimo.

[Vnesite besedilo]

2/B »NAREDI SAM« ČIPKAST JEANS
Potrebujemo:
 jeans hlače
 čipka
 škarje
 sukanec
 bucike
 šivanka
Postopek:
(1)
(2)
(3)
(4)

Previdno izrežimo cvetne modele čipk, ki jih želimo uporabiti iz čipke.
Čipko postavimo na kavbojke, kamor jo želimo pritrditi
Z bucikami si jo pritrdimo, da se nam med šivanjem ne premika.
Ročno pričnimo pritrjevati / šivati čipko na jeans hlače.

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

3.3. MODUL: UPORABI PONOVNO, STARA ZNANJA IN PRENOS NA MLADE - KLUBSKA
MIZICA V »VINTAGE« STILU
MODUL 2: 2. DELAVNICA
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS TRAJANJA DELAVICE: 3 URE (180 min)
UČNE OBLIKE: Učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNE METODE: razlaga / opis postopkov, demonstracija / prikaz postopkov, praktično delo
VSEBINA DELAVNICE
KLUBSKA MIZICA V »VINTAGE« STILU
1. PREDSTAVITEV - SEZNANITEV S PONOVNO UPORABO
2. PREDSTAVITEV POTEKA DELA NA DELAVNICI
3. PREDSTAVITEV OSNOVNEGA ORODJA
Čas trajanja predstavitve: 30 min
Vsak mojster, ki se kdaj rad sam loti popravljanja ter prenavljanja doma, potrebuje za svoje delo primerno in
uporabno orodje. Za vas smo zato zbrali seznam najbolj učinkovitega in enostavnega orodja, brez katerega
preprosto ne gre. Glavni razlog, da si priskrbite primerno orodje, je zagotovo skrajšanje dela, saj prihranite čas in
denar za obnovo ali gradnjo, če imate v roki pravo orodje. V nadaljevanju vam predstavljamo osnovne kose
orodja, ki niso dragi, so trpežni in lahko zdržijo tudi po več kot 50 let.

KLADIVO
Prvo na seznamu je kladivo, to je verjetno najpomembnejše orodje za
prenovo doma; da pa bo zdržalo čim dlje, kupite takšnega, ki ima jekleno
držalo z gumijastim oprijemalom. Guma na držalu naj bo nazobčana, tako da
je trenje med roko in kladivom večje in zato oprijem boljši.

KOMPLET ZA SHRANJEVANJE ORODJA
Zakaj bi kupovali posamezne kose orodja, ki ležijo povsod po hiši ali
garaži, če pa lahko kupite komplet? V njem je orodje lepo zloženo; če
ga boste redno vračali na svoje mesto, bo tam tudi ostalo.

[Vnesite besedilo]

IZVIJAČ
Kupite mešani komplet izvijačev, ki se bolj splača, kot če bi kupili en sam izvijač. Za
lažje delo poiščite baterijski komplet.

DOLGE PLOŠČATE KLEŠČE
Dolge ploščate klešče največ uporabljamo za popravilo različnih
električnih naprav v domu in domači pisarni. Zaradi svoje dolžine in
ozko oblikovanih klešč so primerne predvsem za natančna opravila,
kot je prevezava žice.

PREIZKUŠEVALEC ELEKTRIČNE NAPETOSTI
Za testiranje električnega toka boste potrebovali preizkuševalec
napetosti. Ta je lahko tudi najcenejši, saj deluje enako kot najdražji. Pred
vsakim popravilom najprej testirajte vtičnice, ali so še pod električno
napetostjo ali ne, da se izognete električnemu udaru.

SPENJALNE KLEŠČE
Eno od bolj močnih orodij so spenjalne klešče. Vse, kar morate storiti s tem
orodjem, je, da nastavite velikost na kleščah tako, da zaobjamejo vse, kar
želite pritrditi skupaj. Po končanem delu z vzvodom na ročaju klešče
enostavno sprostite.
OLFA NOŽ
Manjkati pa ne sme niti OLFA nož. Priskrbite si takšen nož, ki mu lahko
zamenjate rezila, ki so običajno že priložena kompletu. To je bolj praktično in
poceni, kot pa če bi kupili nož brez možnosti menjave rezila.

ELEKTRIČNI VRTALNIK
Slej ko prej boste potrebovali tudi vrtalnik. Najbolje je izbrati vijačni
vrtalnik − to pa pomeni, da ima dva utora, ki potekata po svedru v obliki
vijaka in med uporabo sproti odstranjujeta izvrtani material.

[Vnesite besedilo]
JEKLENO DLETO
Ne plastično ali leseno, najbolj praktično je jekleno dleto. Čeprav je to eno
najstarejših orodij, pa danes zato ni nič manj aktualno pri obnovi doma.

VODNA TEHTNICA
Kadar boste želeli poravnati sliko na steni ali izmeriti ravno linijo kuhinjskih
omaric med prenovo, vam bo najbolj koristila vodna tehtnica. Podolgovato
merilno sredstvo je napolnjeno z vodo, pritisniti pa ga morate ob izbrano
površino in uravnati vodni mehurček na sredino.
ROČNA ŽAGA
Namesto motorne žage uporabljajte raje ročno žago. Ne le, da boste
prihranili denar za gorivo in sproti utrjevali mišice, ročna žaga je tudi
prijaznejša do okolja.

ZAŠČITNA OČALA
Pri delu pa ne pozabite tudi na varnost in vedno nosite zaščitna očala.

4. KLUBSKA MIZICA V »VINTAGE STILU«
Čas trajanja: 150 min
Potrebujemo:
 starinski »vintage« kovček
 4x noge
 4x ploščice za pritrditev nog
 16x vijak
 barva za les
 brusni papir
 čopič
 vrtalnik
 kos lesa v velikosti kovčka
 meter
 pisalo
 zaščita za delovno okolje

Postopek izdelave klubske mizice:

[Vnesite besedilo]
(1) Najprej bomo pripravili noge mize, tako da ploščice privijemo na noge mize. Noge po potrebi pobrusimo
z brusnim papirjem ter jih pobarvamo z izbrano barvo za les. Ploščice smo privili najprej, saj nam bo tako
lažje pobarvati noge, saj bodo stale pokonci.
(2) Nato vzamemo kos lesa in ga položimo v notranjost končka, da se stabilizira.
(3) Na vse štiri vogale kamor bomo pritrdili noge s pisalom označimo mesta za vrtanje.
(4) Z vrtalnikom izvrtamo vsa mesta na vseh štirih vogalih, saj nam bo privijačevanje plošč na kovček bistveno
lažje.
(5) Ko imamo izvrtana vsa mesta privijemo ploščice na ustrezna mesta.
(6) Ter še zadnji korak – noge privijemo na starinski kovček in ga postavimo na želeno mesto.

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

3.4. MODUL: OBVLADOVANJE STAROSTNIH »TEGOB«
MODUL 3: OBVLADOVANJE STAROSTNIH »TEGOB«
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS IZVAJANJA: 2 DELAVNICI (vsaka 3 ure)
CILJI








Obvladovanje starostnih tegov,
obvladovanje osamljenosti ciljnih skupin,
obvladovanje demence,
razvoj alternativnih rešitev za obvladovanje starajoče družbe,
izboljševanje kakovosti življenja ciljni skupini,
ohranjanje starih obrti in
ohranjanje starih izdelkov in načina življenja iz preteklosti.

VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:
Za obvladovanje starostnih tegob bodo potekale učne delavnice izdelave in popravil izdelkov, ki
imajo pomembno funkcijo pri ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja starejšim osebam z
starostnimi tegobami. Z vključitvijo ranljivih skupin bomo razvili nove alternativne rešitve pri
obvladovanju starajoče družbe, saj ta ciljna skupina potrebuje izdelke in način življenja iz preteklosti,
ki pozitivno vpliva na ohranjanje spomina in mentalno zdravje v sedanjosti.
Največji tegobi te cilje skupine sta osamljenost in demenca. Pri osamljenosti opazimo, da se osebe
začnejo zapirati vase, duševno životarijo ter postanejo bolj dovzetni za bolezni. Pri demenci pa osebe
počasi izgubljajo spomin, sposobnost samostojnega opravljanja običajnih vsakodnevnih opravil.
V okviru modula 3 »Obvladovanje starostnih tegob« se bodo izvedli dve delavnici in sicer:
3. DELAVNICA; IZDELAVA CVETJA IZ KREP PAPIRJA
UČNA OBLIKA DELAVNICE: učne delavnice (delovno – učni proces)
UČNA METODA IZVEDBE DELAVNICE: razlaga / opis postopkov, demonstracija / prikaz postopkov,
praktično delo
ČAS IZVAJANJA: 3 ure (180 min)
PRIPOMOČKI: role krep papirja različnih barv, tanjši krep papir (30-40 g/m2) potrebujemo za
oblikovanje cvetja, listov in peclj; debelejši krep papir (60g/m2) potrebujemo za ovijanje šopka,
škarje, klešče (za žico), meter, žica (debelina 0,3 – 0,7 mm) – bakrena ali cvetličarska zelena ali
polprozorna in lepilo.
POTEK DELAVNICE:
Na delavnici se nam bo pridružila zunanja izvajalka.
 20 – 30 min; Predstavitev obrti (zgodovina in pomen)
 150 min; Izdelava cvetja iz krep papirja

4. DELAVNICA; DRUŽENJE Z BOLNIKI Z DEMENCO

[Vnesite besedilo]

UČNA OBLIKA DELAVNICE: učne delavnice (delovno – učni proces)
UČNA METODA IZVEDBE DELAVNICE: razlaga / opis postopkov, demonstracija / prikaz postopkov,
praktično delo
ČAS IZVAJANJA: 3 ure (180 min)
PRIPOMOČKI: keramični / stekleni krožniki, keramične / steklene skodelice, keramični / stekleni
svečniki, lepilo, različen odpadni material, pisalo za keramiko.
POTEK DELAVNICE:
 60 – 90 min; OGLED PREDMETOV / IZDELKOV IZ PRETEKLOSTI v Domu upokojencev Pegazov
dom Rogaška Slatina (Comett domovi d.o.o., Celjska cesta 11, Rogaška Slatina). Ti predmeti
/ izdelki so se namestili v prostore Pegazovega doma v času izvajanja projekta Retro
permakultura za manj demence ter predstavitev KAJ JE DEMENCA?
 90 – 120 min; Delavnica in druženje z bolniki z demenco – v okviru delavnice se bodo
izdelovali pladnji za nakit oziroma pecivo in skodelica / kozarec z osebnim dotikom.

Splošne kompetence, ki jih pridobijo udeleženci programa:
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA







Vse življenjsko učenje – nenehno razvijanje znanj in veščin ter kompetenc,
ohranjanje spomina,
ohranjanje mentalnega zdravja v sedanjosti,
izboljšanje kakovosti življenja,
socialna vključenost in
ohranjanje stikov.

3.5. MODUL: OBVLADOVANJE STAROSTNIH »TEGOB« - IZDELAVA CVETJA IZ KREP PAPIRJA
MODUL 3: 1. DELAVNICA
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS TRAJANJA DELAVICE: 3 URE (180 min)
UČNE OBLIKE: Učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNE METODE: razlaga / opis postopkov, demonstracija / prikaz postopkov, praktično delo
VSEBINA DELAVNICE
IZDELAVA CVETJA IZ KREP PAPIRJA
1. PREDSTAVITEV OBRTI (ZGODOVINA IN POMEN) (20 min)
2. IZDELAVA CVETJA IZ KREP PAPIRJA (160 min)
Potrebujemo:

[Vnesite besedilo]









role krep papirja različnih barv;
tanjši krep papir (30-40 g/m2) potrebujemo za oblikovanje cvetja, listov in peclj;
debelejši krep papir (60g/m2) potrebujemo za ovijanje šopka.
škarje
klešče (za žico)
meter
žica (debelina 0,3 – 0,7 mm) – bakrena ali cvetličarska zelena ali polprozorna
lepilo

Postopek izdelave:
Priprava zelenja za ovoj cveta; iz zelenega krep papirja izrežemo pravokotnik v izmeri 15 cm dolžine in 7
cm širine.

(1) Trak prepognemo (zapognemo) po dolžini najprej na polovico in nato še na četrtino in s škarjami režemo
1 cm v globino čim bolj na gosto. Tako ≫narezljani≪ trak nato odvijemo, da je ponovno 15 cm dolg in 7
cm širok.

[Vnesite besedilo]
Pecelj; iz zelenega krep papirja izrežemo pravokotnik v izmeri 20 cm dolžine in 3 cm širine.

Zelenje za ovoj šopka; debelejši krep papir uporabimo za ovoj bidermajer šopka. Izrežemo pravokotnik v
izmeri 40 cm dolžine in 30 cm višine in ga po višini za 10 cm prepognemo.

Cvetni list;
(1) izberemo barvni krep papir za oblikovanje cveta in izrežemo pravokotnik v izmeri 38–40 cm dolžine in 8
cm širine. Pripravimo si pripomoček za izdelavo cvetnih listov, in sicer tako, da 40 cm žice debeline cca.
0,7 mm prepognemo na polovico.

[Vnesite besedilo]

(2) Trak krep papirja položimo na ravno podlago in ga s prsti obeh rok z zgornje strani prepognemo 2 cm
navzdol (proti sebi) ter dobro stisnemo pregib (ne smemo ga raztegovati!), tako da dobimo trak za
oblikovanje cvetnih listov.

(3) Trak s spodnje strani s palcem in kazalcem leve roke primemo na njegovem skrajnem desnem robu. Pri
tem moramo biti pozorni, da je 2-cm pregib, ki smo ga napravili v prejšnjem koraku, obrnjen proti nam,
saj bo le tako ostal v notranjosti cveta. V levi roki držimo trak krep papirja, v desno roko pa primemo
pripomoček za izdelavo cvetnih listov (prepognjeno žico). Med palcem, kazalcem in sredincem leve roke
držimo trak na skrajnem desnem robu in ga vstavimo v žico. Žico držimo z desnim kazalcem in s
sredincem. S palcem leve roke stisnemo krep papir (ne žice!) in z desno roko po občutku potegnemo en
cm od leve proti desni in rahlo pritisnemo, da se ohrani narejena oblika polkroga. Pomaknemo se za en
cm proti levi strani krep papirja in ponovimo postopek. To ponavljamo do konca traku krep papirja.

[Vnesite besedilo]

(4) S palcem in kazalcem desne roke primemo prvi cvetni list na skrajni desni strani traku in ga prepognemo
(zavijemo) z desne proti levi za polovico in ta pregib ponovimo še enkrat. S tem smo naredili zametek
(srček) sredice cveta. S prepogibanjem traku nadaljujemo ter pri tem pazimo, da s prsti desne roke
stiskamo nastajajoči spodnji del cveta in ohranimo obliko. Po treh ovitih cvetnih listih začnemo
prepogibati (ovijati) oz. dodajati cvetne liste bolj navzven in ne na tesno. Pri tem si predstavljajmo obliko
razcvetene astre v naravi. Bodimo pozorni, da se cvetni listi ne pokrivajo ter s prepogibanjem traku
oblikujmo cvet, dokler nam ne zmanjka traku.

[Vnesite besedilo]

Oblikovanje ovoja cveta;
(1) Na delu, kjer smo končali cvet, začnemo ovijati narezljan zelen trak za ovoj cveta (narezljan pravokotni
trak krep papirja iz koraka a). Trak mora biti z narezanim delom višji od oblikovanega cveta za 2–3 mm.
Pazimo, da se konca narezljanega zelenega traku prekrivata. Pestič s prsti leve roke krepko stisnemo, v
desno roko pa vzamemo cvetličarsko žico (dolgo vsaj 25 cm) in jo vsaj trikrat ovijemo okoli pestiča,
preostanek žice pa pustimo za izdelavo peclja.

[Vnesite besedilo]

Oblikovanje peclja in stebla;
(1) Z desno roko primemo zelen trak (pravokotni trak krep papirja iz koraka b) in začnemo povijati pestič v
višini ovite žice tako, da ga prekrijemo z zelenim trakom. Trak trdno zavijamo okoli žice. Z ovijanjem traku
nadaljujemo po žici navzdol do konca ter s tem oblikujemo steblo. Še zlasti pazljivo moramo ovijati trak
na koncu žice, da se ne začne odvijati, lahko ga tudi rahlo zalepimo. Temu se lahko izognemo tudi tako,
da majhen del žice na koncu zavihamo navzgor.

[Vnesite besedilo]
Oblikovanje bidermajer šopka;
(1) Za oblikovanje šopka cvetlic potrebujemo vsaj tri oblikovane cvetove s peclji. Trak za oblikovanje ovoja
šopka (pravokotni trak krep papirja iz koraka c) primemo s palcem in kazalcem leve in desne roke na
zgornjem prepognjenem delu tako, da je prepognjen del obrnjen proti nam. Z občutkom oz. kolikor nam
krep papir sam to omogoča, med prsti prepogibamo trak levo/desno oz. proti sebi in od sebe ter tako
oblikujemo naguban zgornji del roba traku. Nato cvetlice povežemo v šopek, ovijemo najprej z žico ter
nato z nagubanim trakom ter zavežemo z barvnim trakom.

3.6. MODUL: OBVLADOVANJE STAROSTNIH »TEGOB« - DRUŽENJE Z BOLNIKI Z DEMENCO
MODUL 3: 2. DELAVNICA
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS TRAJANJA DELAVICE: 3 URE (180 min)
UČNE OBLIKE: Učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNE METODE: razlaga / opis postopkov, demonstracija / prikaz postopkov, praktično delo
VSEBINA DELAVNICE
DRUŽENJE Z BOLNIKI Z DEMENCO
1. OGLED PREDMETOV / IZDELKOV IZ PRETEKLOSTI v Domu upokojencev Pegazov dom Rogaška Slatina
(Comett domovi d.o.o., Celjska cesta 11, Rogaška Slatina). Ti predmeti / izdelki so se namestili v prostore
Pegazovega doma v času izvajanja projekta Retro permakultura za manj demence.

[Vnesite besedilo]
2. PREDSTAVITEV KAJ JE DEMENCA?
Čas trajanja ogleda in predstavitve: 60 - 90 min
3. DELAVNICA IN DRUŽENJE Z BOLNIKI Z DEMENCO

PREDELAVA GOSPODINJSKE KERAMIKE IN STEKLA
a) PLADENJ ZA NAKIT OZ. PECIVO
Pripomočki:






Keramični / stekleni krožniki
Keramične / steklene skodelice
Keramični / stekleni svečniki
Lepilo
Različni odpadni materiali

Postopek:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Vse kar potrebujete so 3 krožniki različnih velikostih, 2 svečnika in lepilo.
Lepilo nanesemo na rob dna svečnika.
Dno svečnika postavimo na sredino največjega krožnika.
Lepilo prav tako nanesemo še na vrh svečnika.
Krožnik srednje velikosti položimo na svečnik.
Postopek ponovimo še enkrat z najmanjšim krožnikom.
Pustimo, da se pladenj posuši in naše delo je končano.
Pladenj lahko še poljubno okrasite.

[Vnesite besedilo]

[Vnesite besedilo]

b) SKODELICA / KOZAREC Z OSEBNIM DOTIKOM
Pripomočki:










Keramična skodelica
Kozarec
Pisalo za keramiko
Aceton / alkohol
Vata
Čista krpa
Pečica
Odpadni material
Lepilo

Možnost A:
(1) Preden začnemo moramo skodelico res dobro oprati, da dobimo čisto površino, na katero se bo črnilo
pisala dobro prijelo.
(2) Skodelice lahko zdrgnemo tudi z malo vate z alkoholom / acetonom in obrišemo s suho in čisto krpo.
(3) Ko je skodelica suha in očiščena lahko začnemo z risanjem, pisanjem, kracanjem po stranicah skodelice,
po ročaju, na dnu ali na notranje stranici.

[Vnesite besedilo]

(4) Ko bomo z videzom svoje skodelice zadovoljni, jo postavimo v pečico segreto na 160°C in počakajmo 90
minut (oz. preverite navodila na pisalu, pisala se med seboj lahko razlikujejo).

[Vnesite besedilo]

Možnost B:
Pripomočki:
Keramična skodelica / kozarec:
(1) Okrasite izbrano skodelico/kozarec z različnimi odpadnimi materiali, tako, da jih nalepite z vročim
lepilom.

[Vnesite besedilo]

3.7. MODUL: POPRAVI SI SAM
MODUL 1: POPRAVI SI SAM
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS IZVAJANJA: 2 DELAVNICI (vsaka 3 ure)
CILJI








Vzpostavitev neformalnega druženja »POPRAVI SI SAM«,
samostojno življenje ciljne skupine na podeželju,
zmanjšanje osamljenosti ciljne skupine,
ohranjanje obrtnih dejavnosti,
ohranjanje socialnih veščin in spretnosti ciljnih skupin,
spodbujanje krožnega gospodarstva - brez odpadkov,
spodbujanje ponovne uporabe.

VSEBINA IN OPREDELITEV DEJAVNOSTI:

[Vnesite besedilo]

S programom neformalnega druženja »naredi sam« bomo ciljnim skupinam ponudili dostopne,
raznolike in aktualne zelene vsebine, ki bodo prispevale k opolnomočenju za samostojno življenje na
podeželju ter zmanjševanju osamljenosti. Z ohranjanjem obrtnih dejavnosti, ki so nujno potrebne za
manjša popravila in jih primanjkuje, bomo zmanjševali osamljenost ciljne skupine in ohranjali njihove
socialne veščin in spretnosti. S vključitvijo področja krožnega gospodarstva bomo program
neformalnega druženja vnesli nove priložnosti za druženje na podeželju in ohranjanju socialnih
stikov.
V okviru modula 1 »Popravi si sam« se bodo izvedli dve delavnici in sicer:
5. DELAVNICA; OBNOVA POHIŠTVA
UČNA OBLIKA DELAVNICE: učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNA METODA IZVEDBE DELAVNICE: razlaga/opis postopkov, demonstracija/prikaz postopkov,
praktično delo
ČAS IZVAJANJA: 3 ure (180 min)
PRIPOMOČKI: kos pohištva (stol, klubska mizica, itd.), rokavice, brusni papir (grob in fin), čopiči,
polnilo za les, barve za les, lak za les, zaščita za delovno okolje in krpa za čiščenje.
POTEK DELAVNICE:
 30 – 45 min; Predstavitev - seznanitev s ponovno uporabo, predstavitev poteka dela na
delavnici ter predstavitev osnovnega orodja.
 130 - 150 min; Prikaz postopkov in praktično delo - obnova kosovnega pohištva (stol, klubska
mizica, itd.).
6. DELAVNICA;
UČNA OBLIKA DELAVNICE: učne delavnice (delovno – učni proces)
UČNA METODA IZVEDBE DELAVNICE: razlaga/opis postopkov, demonstracija/prikaz postopkov,
praktično delo
ČAS IZVAJANJA: 3 ure (180 min)
PRIPOMOČKI: Tapete/serviete/dekorativni papir, lepilo (»Mekol«), škarje, ravnilo, svinčnik, valjček,
sveča, tkanina za sedež stola, izvijač in spenjalne klešče.
POTEK DELAVNICE:
 180 min; Predstavitev poteka dela na delavnici ter izvajanje dekorativnih tehnik obnove
kosovnega pohištva katerega smo obnovili v okviru prve delavnice - tapeciranje, oguljen
videz in decoupage.
Splošne kompetence, ki jih pridobijo udeleženci programa:
EVALVACIJA IZVEDENEGA MODULA



Vse življenjsko učenje – nenehno razvijanje znanj in veščin ter kompetenc,
pridobitev novih znanj in veščin s področja obrtnih dejavnosti,

[Vnesite besedilo]






ročne spretnosti,
pridobitev novih znanj in veščin s področja ponovne uporabe, krožnega gospodarstva,
sodelovanje - timsko delo,
osebni razvoj in
izboljšanje socialnih stikov.

3.8. MODUL: POPRAVI SI SAM - OBNOVA IN PREOBLIKOVANJE POHIŠTVA
MODUL 1: 1. DELAVNICA
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS TRAJANJA DELAVICE: 3 URE (180 min)
UČNE OBLIKE: Učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNE METODE: razlaga / opis postopkov, demonstracija / prikaz postopkov, praktično delo
VSEBINA DELAVNICE
OBNOVA IN PREOBLIKOVANJE POHIŠTVA
Čas trajanja predstavitev 30 min

1. PREDSTAVITEV - SEZNANITEV S PONOVNO UPORABO
2. PREDSTAVITEV POTEKA DELA NA DELAVNICI
3. PREDSTAVITEV OSNOVNEGA ORODJA
Vsak mojster, ki se kdaj rad sam loti popravljanja ter prenavljanja doma, potrebuje za svoje delo primerno in
uporabno orodje. Za vas smo zato zbrali seznam najbolj učinkovitega in enostavnega orodja, brez katerega
preprosto ne gre. Glavni razlog, da si priskrbite primerno orodje, je zagotovo skrajšanje dela, saj prihranite čas in
denar za obnovo ali gradnjo, če imate v roki pravo orodje. V nadaljevanju vam predstavljamo osnovne kose
orodja, ki niso dragi, so trpežni in lahko zdržijo tudi po več kot 50 let.
KLADIVO
Prvo na seznamu je kladivo, to je verjetno najpomembnejše orodje za
prenovo doma; da pa bo zdržalo čim dlje, kupite takšnega, ki ima jekleno
držalo z gumijastim oprijemalom. Guma na držalu naj bo nazobčana, tako
da je trenje med roko in kladivom večje in zato oprijem boljši.

KOMPLET ZA SHRANJEVANJE ORODJA
Zakaj bi kupovali posamezne kose orodja, ki ležijo povsod po hiši ali
garaži, če pa lahko kupite komplet? V njem je orodje lepo zloženo; če ga
boste redno vračali na svoje mesto, bo tam tudi ostalo.

[Vnesite besedilo]

IZVIJAČ
Kupite mešani komplet izvijačev, ki se bolj splača, kot če bi kupili en sam izvijač. Za
lažje delo poiščite baterijski komplet.

DOLGE PLOŠČATE KLEŠČE
Dolge ploščate klešče največ uporabljamo za popravilo različnih električnih
naprav v domu in domači pisarni. Zaradi svoje dolžine in ozko oblikovanih
klešč so primerne predvsem za natančna opravila, kot je prevezava žice.

PREIZKUŠEVALEC ELEKTRIČNE NAPETOSTI
Za testiranje električnega toka boste potrebovali preizkuševalec napetosti. Ta
je lahko tudi najcenejši, saj deluje enako kot najdražji. Pred vsakim
popravilom najprej testirajte vtičnice, ali so še pod električno napetostjo ali
ne, da se izognete električnemu udaru.

SPENJALNE KLEŠČE
Eno od bolj močnih orodij so spenjalne klešče. Vse, kar morate storiti s tem
orodjem, je, da nastavite velikost na kleščah tako, da zaobjamejo vse, kar želite
pritrditi skupaj. Po končanem delu z vzvodom na ročaju klešče enostavno
sprostite.

OLFA NOŽ
Manjkati pa ne sme niti OLFA nož. Priskrbite si takšen nož, ki mu lahko zamenjate
rezila, ki so običajno že priložena kompletu. To je bolj praktično in poceni, kot pa
če bi kupili nož brez možnosti menjave rezila.

ELEKTRIČNI VRTALNIK
Slej ko prej boste potrebovali tudi vrtalnik. Najbolje je izbrati vijačni vrtalnik −
to pa pomeni, da ima dva utora, ki potekata po svedru v obliki vijaka in med
uporabo sproti odstranjujeta izvrtani material.

[Vnesite besedilo]
JEKLENO DLETO
Ne plastično ali leseno, najbolj praktično je jekleno dleto. Čeprav je to eno
najstarejših orodij, pa danes zato ni nič manj aktualno pri obnovi doma.

VODNA TEHTNICA
Kadar boste želeli poravnati sliko na steni ali izmeriti ravno linijo kuhinjskih omaric
med prenovo, vam bo najbolj koristila vodna tehtnica. Podolgovato merilno
sredstvo je napolnjeno z vodo, pritisniti pa ga morate ob izbrano površino in
uravnati vodni mehurček na sredino.

ROČNA ŽAGA
Namesto motorne žage uporabljajte raje ročno žago. Ne le, da boste prihranili
denar za gorivo in sproti utrjevali mišice, ročna žaga je tudi prijaznejša do
okolja.

ZAŠČITNA OČALA
Pri delu pa ne pozabite tudi na varnost in vedno nosite zaščitna očala.

4. OBNOVA POHIŠTVA
Čas trajanja delavnice: 150 min
Potrebujemo:










Kos pohištva (stol, klubska miza, nočna omarica, itd.)
rokavice,
brusni papir (grob in fin),
čopiči,
polnilo za les,
barve za les,
lak za les,
zaščita za delovno okolje,
krpa za čiščenje.

Postopek obnove pohištva :
(1) Temeljito očistimo prah, pajčevino, maščobo, rjo, razpokano barvo in umazanije.
(2) Z brusnim papirjem ali brusilnikom odstranimo stari lak / barvo na izbranem kosu pohištva. Začnite z bolj
grobim papirjem, za konec pa uporabite bolj fin brusni papir. Če površine ne bomo dobro pobrusili, bo barva
sčasoma začela odpadati.

[Vnesite besedilo]

(3) Ko je pohištvo primerno pobrušeno, se lahko na njem poznajo udrtine, praske, poškodbe in podobno. Te
napake lahko prekrijete s kitom za les – z njim preprosto napolnite luknjice, počakate, da se posuši ter potem
še enkrat kritične dele pobrusite.
(4) Ko vse to naredimo, ponovno temeljito očistimo kos pohištva.
(5) Na izbrani kos pohištva nanesemo izbrano barvo – 2 do 3 nanosa barve. Med nanosi moramo biti pozorni,
da se barva posuši, saj se nam lahko med 2 ali 3 nanosom naredijo nabrekline, napake, katere boste kasneje
stežka odpravili.
(6) Ko se barva posuši, še lahko na izbran kos pohištva nanesemo lak. Če bomo to počeli, moramo po prvem
nanosu laka površino še enkrat fino pobrusiti ter lak še enkrat nanesti – le tako bo pohištvo gladko, kot smo
si želeli.

[Vnesite besedilo]

3.9. MODUL: POPRAVI SI SAM – SPOZNAVANJE DEKORATIVNIH TEHNIK OBNOVE POHIŠTVA
MODUL 1: 2. DELAVNICA
KRAJ IZVAJANJA: Območje LAS Obsotelje in Kozjanko
ČAS TRAJANJA DELAVICE: 3 URE (180 min)
UČNE OBLIKE: Učna delavnica (delovno – učni proces)
UČNE METODE: razlaga/opis postopkov, demonstracija/prikaz postopkov, praktično delo
VSEBINA DELAVNICE
SPOZNAVANJE DEKORATIVNIH TEHNIK OBNOVE POHIŠTVA
2. delavnica Modula 1 »POPRAVI SI SAM« se bo izvajala v parih.
Na 1. delavnici tega modula smo obnovili kos pohištva. V sklopu 2. delavnice modula bomo nadgradili obnovitveni
kos pohištva, tako da bomo uporabili dekorativne tehnike.
1. TAPECIRANJE STOLA
Potrebujemo:
 tkanino za sedež stola
 škarje
 izvijač
 spenjalne klešče
Postopek tapeciranja stola:
(1) Z izvijačem ločimo sedež od stola.
(2) Izbrano tkanino položimo na tla, in sicer tako, da je njen zgornji del obrnjen navzdol. Nato zgornji del
sedeža položimo na tkanino, ga izmerimo, na vsaki strani dodajmo štiri centimetre ter s pikicami
označimo dobljeno velikost.

[Vnesite besedilo]

(3) Izrežimo.
(4) Umaknimo preostalo tkanino in na njen izrezani del spet položimo sedež.
(5) Če smo izbrali vzorec, se prepričajmo, da je postavljen pravilno, nato pa novo tkanino s pištolo za
spenjanje pripnimo na staro.
(6) Še posebno natančno moramo tkanino pripeti ob kotih; paziti moramo, da se tkanina ne naguba.

2. DECOUPAGE

[Vnesite besedilo]
Potrebujemo:
 Tapete, serviete, dekorativni papir
 lepilo (»Mekol«)
 brusni papir
 škarje, ravnilo in svinčnik
 valjček
 ploščati čopič
Postopek dekorativne tehnike DECOUPAGE:
(1) Izbran kos pohištva najprej očistimo, po potrebi površino tudi pobrusimo ter ga prebarvamo s poljubno
akrilno barvo.
(2) Tapete, serviete ali dekorativni papir natančno izrežemo, da oblika ustreza površini, ki jo želimo prelepiti.
Na površino nanesemo tanjšo plast lepila ter nanjo položimo izbrano dekoracijo.
(3) Pogladimo jo s prsti ali valjčkom.
(4) Plast lepila nanesemo tudi preko izbrane dekoracije, saj nam lepilo služi tudi kot zaščita in ne zato ne
potrebujemo
posebnega
lakiranja.

NASVET: Pri prekrivanju večje površine priporočamo, da lepilo nanašamo po principu lepljenja tapet. Najprej
premažemo 10 cm širok pas površine, namestimo izbrano dekoracijo, jo pogladimo, ter nadaljujemo z
naslednjimi desetimi centimetri ...

[Vnesite besedilo]

3. OGULJENI VIDEZ ALI »SHABBY CHIC«
Potrebujemo:








barve (kredne barve)
čopiči
brusni papir
krpa
sveča
zaščitni lak
za začetek si izberemo manjši kos pohištva (okvir, pručka, …)

Dva postopka A in B
Postopek A:
(1) V primeru, da je predmet, ki ga bomo prebarvali, star in zaprašen, ga najprej očistimo z vlažno krpo ter z
brusnim papirjem zbrusimo lak, predhodno barvo.
(2) Po čiščenju enostavno s ploščatim čopičem nanesemo prvo plast barve.
(3) Ko se prvi nanos posuši, kar traja približno 10 minut, nanesemo drugo plast barve. Najboljši rezultat bomo
dosegli, če bomo uporabili dve kontrastni barvi, za hitrejše sušenje pa si lahko pomagamo s sušilnikom
za lase. Ko je tudi drugi nanos barve posušen, vzamemo grob brusni papir in začnemo s previdnim
odstranjevanjem zgornje barve.

[Vnesite besedilo]
(4) Pri brušenju zgornjega sloja barve je priporočena določena mera previdnosti, da se ne odstrani tudi
spodnjega sloja barve. Bolje je, da nekajkrat nežno potegnemo in ne uporabimo preveč sile.
(5) V izogib temu si lahko pomagamo z navadno svečo, s katero podrgnemo po prvem nanosu barve na
mestih, kjer ne želimo, da bi se barva odbrusila. Ob brušenju imamo tako boljši nadzor in lažje pobrusimo
le zgornji sloj, spodnji pa tako ostane nedotaknjen.

(6) Če želimo, lahko predmet še dodatno polakiramo z mat lakom.

Postopek B (suha in mokra tehnika):
Poleg načina z brušenjem zgornjega sloja barve se lahko preobrazbe lotimo tudi brez brusnega papirja.

[Vnesite besedilo]

(1) Pri suhi tehniki uporabimo velik ščetinast čopič in zelo majhno količino druge barve. Drugi sloj barve
nanašamo s skoraj suhim čopičem, tako bo obdelana površina videti kontrastno zelo bogata, kot da bi
bila skrtačena.
(2) Pri mokri tehniki na želenih delih podlage z vlažno krpico narahlo odstranimo zgornji sloj sveže nanešene
barve. Tako bo zgornji sloj ostal viden le na najbolj razbrazdanih delih podlage, kjer bo ostal ne obrisan v
vdolbinicah. S to tehniko dosežemo privlačen obledel učinek.

Model 3: TRAJNOSTNA MOBILNOST NA PODEŽELJU

[Vnesite besedilo]

Dokument Model trajnostne mobilnosti je nastala v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljenega na 3.
javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni
pomoči sklada EKSRP. Za vsebino dokumenta je odgovoren vodilni partner LAS Goričko 2020. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

1. KAJ SO “PAMETNE VASI” ?
Termin »pametna vas« je definiran kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih
in okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo ljudje, ki
prevzemajo pobude in aktivirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju.

Koncept »Pametnih vasi« predstavlja nov koncept na področju oblikovanja politik EU, ki je nastal z
namenom krepitve podeželja z uporabo digitalnih tehnologij in inovacij. Gre za različne aktivnosti v
korist prebivalcev in podjetij, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na podeželju.

V okviru pobude »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« potekajo številne aktivnosti, ki pokrivajo
sledeča področja:


Izgradnja infrastruktura, ohranitev kmetijske in gozdne krajine, ohranjanje vaške arhitekture,
podeželske naravne in kulturne dediščine ter običajev;



Gradnja širokopasovne povezave naslednje generacije;

[Vnesite besedilo]


»pametno kmetijstvo« (avtomatizacija, senzorji, robotizacija, podatkovni blogi, umetna
inteligenca, itd);



digitalne platforme, ki lahko nadomestijo osnovne storitve: e-učenje, e-upravljanje, socialne
storitve, promet, turizem, gastronomija, transport, sledljivost pridelave hrane, itd);



zdravstvena oskrba



zdravstvena oskrba (ambulanta na domu, e-zdravje);



socialne inovacije (storitve starejših, spodbujanje socialne vključenosti na podeželskih
območjih, oskrba starejših, onemoglih, ustvarjanje prijaznega okolja za invalide, pomoč
osebam s posebnimi potrebami, projekti socialnega kmetijstva, ki uporabljajo kmetijstvo kot
podlago za zagotavljanje različnih vrst zdravstvenih in izobraževalnih terapij, pravno varstvo in
info točke ipd.);



kulturno in družbeno življenje na podeželju (ureditev skupnih prostorov in aktivnosti za
starejše, mlade, za žene na podeželju, lokacije za oddih in rekreacijo, prireditve, potujoča
knjižnica, povezovanje v skupno glasbeno šolo, gledališče);



varovanje okolja, ekološka osveščenost, krožno gospodarstvo (odpadki, varovanje voda in tal,
zmanjševanje gnojil in fitofarmacevtskih sredstev);



mobilnost v podeželskem okolju (dobavitelji, brezplačni prevozi za starejše, lokalni potniški in
primestni prevoz, železniški prevoz, vključevanje različnih načinov prevoza v integrirano
vozlišče);



samooskrba s prehrano in oskrba bližnjih mest in zgoščenih naselij (neposredna prodaja kmet
- potrošnik, oskrba turističnih kompleksov);



samooskrba z obnovljivimi viri energije (trajnostni viri: biomasa, les, prst, sonce, voda, veter;
povezovanje vasi v energetske zadruge, inteligentna omrežja za zbiranje in distribucijo);



turizem (razpršeni hoteli, butični turizem, kmečki turizem, rekreacijski turizem, kulturna
dediščina in običaji v povezavi s podeželskim turizmom);



inovativno podjetništvo (delovna mesta na domu, oživitev podeželskih storitev, dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, podeželski servisi ...), spodbujanje podjetništva za mlade, ženske,
starejše generacije, ki so izgubili zaposlitev, za invalide, za osebe s posebnimi potrebami,
ustvarjanje dodatnih delovnih mest, dodatne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, centri
dela na daljavo;



vzpodbujanje delitvene ekonomije na podeželju (skupna uporaba kmetijskih strojev,
avtomobilov, storitev ipd.);



prehod na zeleno gospodarstvo na podeželskih območjih, krožno gospodarstvo, gospodarstvo
na biološki osnovi.

[Vnesite besedilo]

1.1. Pametne vasi za jutri na območju LAS Goričko 2020
Skupni izziv operacije sodelovanja »Pametne vasi za jutri« je ohranitev slovenskega podeželja, da
ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Gre
za projekt sodelovanja, ki vključuje LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS
Posavje ter LAS Obsotelje in Kozjansko. Projekt sodelovanja temelji na razvoju novih pilotov, ustvarja
pogoje, da postane podeželje kraj, kjer si ljudje zares želijo bivati ter in spodbuja prebivalce, da
ostanejo na podeželju. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, ki se nanašajo na razvoj srebrnih
vasi, kot gospodinjske skupnosti na vasi, aktivacijo turističnih kmetij, razvojem pogojev za nova delovna
mesta, vzpostavitvi ponudbe prevozov za starejše, ki povezujejo mesta in vasi, digitalnim
opismenjevanjem in vzpostavitvijo ustrezne digitalne tehnologije, ureditvijo prostorov za druženje na
vasi in oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi. Skozi projekt bomo LAS - i izvedli skupno analizo
demografske projekcije staranja slovenskega podeželja in raziskali možnosti nadaljnjega razvoja
pametnih rešitev na celotnem območju vključenih LAS-ov. Vsi LAS – i bomo razvili različne modele oz.
programe (vsak LAS 1 model, ki pokriva specifično področje: model trajnostne mobilnosti na podeželju,
model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalna tehnologija na podeželju, model
povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi), ki jih bomo pilotno izvedli in evalvirali
ter jih združeno predstavili v skupnem elektronsko prosto dostopnem dokumentu – Pametne vasi za
jutri. Da bo prenos znanj in izkušenj čimbolj uporaben in praktičen, bomo izvedli oglede primerov
dobrih praks, ki so jih vzpostavili LAS-i (2 ogleda).

Na območju LAS ugotavljamo, da obstaja nizka stopnja tržene usmerjenosti med pridelovalci, da so le
ti nepovezani pri trženju in premalo skupno nastopajo na trgu. Prav tako obstaja nizka ozaveščenost
ljudi o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane. Izgublja se tudi prenos znanj med generacijami
(tradicionalna znanja in izkušnje iz starejših na mlajše, znanja za kvalitetno življenje v sodobnem času
iz mlajših na starejša).Tako želimo z v okviru operacije izdelanim modelom lokalnega povezovanja
ponudnikov z poudarkom na tradicionalnih znanjih ter izvedbenim pilotom povezovanja in razvoja
novega produkta izboljšati tržno organiziranost podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.
Spodbuditi želimo vlaganja v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev ter spodbuditi
prenos tradicionalnega znanja iz starejših generacij. Za te namene bomo organizirali tudi ustrezna
usposabljanja, prenose znanj.

[Vnesite besedilo]
Ravno tako ugotavljamo, da je na območju LAS veliko večnamenskih objektov v lasti občin in krajevnih
skupnosti, ki so neizkoriščena, v slabem stanju. Ti obstoječi objekti so brez ustrezne vsebine in
propadajo. Tako želimo z v okviru operacije izdelanim modelom srebrnih vasi ter izvedbenim pilotom
večgeneracijskega prostora Martjanci izboljšati stanje teh objektov, jim dati nove vsebine ter tako
izboljšati možnosti za preživljanje prostega časa na podeželju.

Velik izziv na območju LAS Goričko 2020 predstavlja tudi premik v smeri znižanja rabe energije v vseh
sektorjih in razvoj inovativnih pristopov. Pri blaženju podnebnih sprememb ima ključno vlogo tudi
spodbujanje trajnostne mobilnosti, tudi v podeželskih območjih. Vse več je izseljevanja s podeželja v
urbana območja. Odhajajo predvsem mlajša generacija, starejša populacija pa ostaja osamljena na
podeželju. Eden izmed zaskrbljujočih problemov je tudi otežen dostop do socialnih, zdravstvenih,
upravnih, izobraževalnih in kulturnih storitev. Zato je potrebno več aktivnosti nameniti ozaveščanju in
izobraževanju o pozitivnih učinkih trajnostne mobilnosti v vsakdanjem življenju. Z izdelanim modelom
trajnostne mobilnosti ter izvedbenim pilotom implementacije enega od možnih načinov prevozov za
ranljive skupine / nakup e-avtomobila želimo spodbujati trajnostno rabo razpoložljivih virov območja
ter spodbujati učinkovito rabo energije ter povečati ozaveščenost glede okolju prijaznih praks,
predvsem trajnostne mobilnosti. Ob enem pa bomo za starejše generacije izboljšali dostop do
socialnih, zdravstvenih, upravnih, izobraževalnih in kulturnih storitev. Za te namene bodo organizirana
ustrezna usposabljanja.

Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako pa vsaka posamezna
aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Ključne aktivnosti so:
1. Vodenje in koordinacija projekta
2. Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
3. Oblikovanje pilotnih modelov
4. Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
5. Ogled in prenos dobrih praks
6. Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
7. Promocijske aktivnosti

LAS Goričko 2020 je edini LAS izmed petih sodelujočih LASov, ki bo v okviru te operacija, na območju
Goričkega, izvajal kar 3 pilote in sicer:


PILOT 1: TRAJNOSTNA MOBILNOST NA PODEŽELJU

[Vnesite besedilo]
Pri Pilotu 1 bo na podlagi modela trajnostne mobilnosti po vzgledu obstoječe rešitve Sopotnika,
izveden testni pilot na temo prevoza ciljnih skupin. S tem želimo preprečiti osamljenost starejših ljudi
ki živijo na bolj odročnih krajih in imajo zaradi oddaljenosti od urbanih središč omejen dostop do vseh
storitev (zdravnik, trgovina, pošta, zdravilišče, prireditve, drugo), ki jih ponujajo omenjeni kraji.
Z brezplačnimi prevozi bomo starejšim ljudem, ljudem ranljivih ciljnih skupin omogočali, da se lahko
udeležujejo dogodkov, ki jih lahko izpolnjujejo v družabnem življenju ali opravijo opravke, ki so
potrebni za dvig kvalitete življenja (zdravnik, lekarna, pošta, samopostrežna trgovina, banka, upravna
enota, obisk sorodnikov, ipd.).


PILOT 2: SREBRNE VASI

LAS Goričko 2020 se zaveda svojega območja, ki je v celoti ruralno-podeželsko, razen enega središča in
to je Mestna občina Murska Sobota, ki je središče regijskega pomena, da se podeželja naredijo čim bolj
»pametna« in zasledujejo regijska središča, je potrebno vasi pripravljati in jim omogočati razvoj. Kar
bomo naredili z vzpostavitvijo večgeneracijsko-družinskega centra, kjer bo možno prosti čas kvalitetno
preživljati in na podlagi pripravljenega lokalnega programa uporabe centra se zagotavlja njegova
trajnost in kvalitetna izvedba vsebin.


PILOT 3: POVEZOVANJE PODEŽELSKIH PONUDNIKOV.

na podlagi pripravljenega modela Povezovanje podeželskih ponudnikov, bomo izvedli pilot, ki bo
izpolnjeval cilje kakovostnega izdelka na podlagi trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov območja.
Mlajše prebivalstvo, ki običajno predstavlja potencial za nastanek novih podjetniških pobud, se
izseljuje. Oživljanje tradicije in tradicionalnih skupnostnih vrednot torej predstavlja ustrezno podlago
za oblikovanje ponudbe izdelkov in storitev, ki bodo zadovoljile te novo nastajajoče oblike
povpraševanja.

Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo
implementacijo na območju LAS. Prenos znanj in izkušenj bo čimbolj uporaben in praktičen, z
izvedenimi ogledi primerov dobrih praks, ki so jih vzpostavili LAS-i (2 ogleda). Ogled dobre prakse v LAS
Posavje, kateri že ima vzpostavljen model prevozov za starejše ter na podlagi izmenjanih izkušenj in
pridobivanju novih znanj, njegovo implementacijo na območju drugih LAS. Ogled dobre prakse v LAS
Prlekija in LAS Goričko 2020 bo potekal po vzpostavljenih modelih pametnih rešitev, in sicer LAS
Posavje prenos dobre prakse po vzpostavljenem modelu – prenos dobre prakse po vzpostavljenem
pilotu na Goričkem – prevozi za starejše z e-avtomobilom, ki zagotavlja okoljsko trajnost) in predstvitev
modela digitalne tehnologije na podeželju – LAS Prlekija.

[Vnesite besedilo]
Na območju LAS Goričko 2020 bodo v okviru operacije »Pametne vasi« izvedena tudi sledeča
usposabljanja:


Tradicionalne vrednote v sodobnem času: usposabljanje se bo izvedlo 1-krat. Usposabljanje

kjer se bodo tradicionalna znanja po vzoru medgeneracijskega sodelovanja prenašala na mlade. LAS
Goričko je območje, ki je znano po različnih tradicionalnih obrteh ter izdelkih iz različnih naravnih
material. Prav ta znanja želimo s tem usposabljanjem prenesti iz starejših generacij na mlajše in tako
zagotavljati tradicionalnosti trajnostni razvoj.


Povezovanje in trženje produkta preko spletnega, direktnega trženja ter skupni nastop

ponudnikov na trgu: usposabljanje se bo izvedlo 1-krat. Na usposabljanju bomo udeležence naučili
kako pristopiti k spletnemu marketingu, da bo le ta uspešen. Udeleženci bodo dobili praktično znanje
s področja priprave učinkovitih oglasov in naprednih tehnik spletnega oglaševanja. Pri skupnem
nastopu na trgu bomo udeležence (točno določeno ciljnih skupino) usposobili, kako se lotiti skupnega
nastopa na trgu, kaj je potrebno za začetek, kako ugotoviti skupne interes ter jih uresničiti, kako
pričeti s skupno blagovno znamko, da je potrebno podpisati pogodbe o skupnem nastopu in skupnem
sodelovanju, ipd. Cilj usposabljanja je predstaviti podeželskim ponudnikom, da lahko z združenimi
močni osvojijo več trga, kot pa posamično ter osvojijo praktično pripravo učinkovitih kampanj
digitalnega marketinga.


OVE in URE kot priložnost »pametnih vasi«: usposabljanje se bi izvedlo 1-krat. Usposabljanje

bo temeljilo na praktičnih prikazih primerov dobrih in slabih praks, predstavitev možnosti sofinanciranja projektov OVE in URE, predstavitev možnosti varčevanja energije v gospodinjstvih ter
predstavitev skritih požiralcev energije. Podrobnejša vsebina usposabljanja bo natančneje
opredeljena na podlagi zainteresiranih in prijavljenih ciljnih skupin.

2. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA “LAS GORIČKO 2020”
2.1. Splošni podatki o območju LAS Goričko 2020

V programskem obdobju 2014-2020 je LAS Goričko 2020 organizirano kot pogodbeno partnerstvo
javnih in zasebnih subjektov, v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 41/15). LAS se je oblikoval na območju, na katerem
ima lokalno prebivalstvo skupne lokalne potrebe in izzive, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih
razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. LAS GORIČKO 2020 je bil ustanovljen 22. oktobra 2015

[Vnesite besedilo]
s podpisom Partnerske pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Goričko 2020 s strani 37 članov.
Partnerstvo LAS sestavlja 18 predstavnikov javnih institucij, 9 predstavnikov ekonomskega ter 10
predstavnikov socialnega sektorja. Pri razvojnih odločitvah gradi na trajnostno naravnani rabi
endogenih razvojnih potencialov. Območje LAS zajema 11 občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, obsega 629,5
km2 , kjer živi 47.690 prebivalcev. Na osnovi analize stanja in SWOT -a, opredeljenih potreb ter ob
upoštevanju nacionalnih strateških dokumentov, bo LAS v obdobju 2014-2020 zasledovala vsa štiri
tematska področja ukrepanja, ki so nujne za lokalen razvoj območja. V okviru tega smo opredelili štiri
splošne cilje razvoja območja in sicer: Aktivirati endogene potencialne območja in z njimi vzpostaviti
nova delovna mesta oziroma omogočiti dodatni vir dohodka; Izboljšati življenjske pogoje lokalnega
prebivalstva za večjo kakovost bivanja; Varovanje in razvoj naravnega okolja in kulturne dediščine ter
trajnostna raba razpoložljivih virov ter izboljšati družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih
ciljih skupin na urbanih območjih LAS. SLR LAS Goričko 2020 se bo v obdobju 2014–2020 financirala iz
dveh skladov in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (kratica: EKSRP) in
Evropskega sklada za regionalni razvoj (kratica: ESRR). V okviru SLR LAS Goričko 2020 bo EKSRP pokrival
naslednja tematska področja: Ustvarjenje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev ter varstvo okolja in
ohranjanje narave. Finančni okvir za EKSRP je v skupni vrednosti 1,650.255,00 EUR, sredstva pa se bodo
uporabila na podeželskem območju. Naselje z več kot 10.000 prebivalci (mesto Murska Sobota) ni
upravičena do sofinanciranja iz sredstev EKSRP. ESRR bo v okviru SLR pokrival naslednja tematska
področja: Ustvarjenje delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih skupin. Sredstva ESRR se bodo porabila na urbanih območjih, v okviru LAS
Goričko 2020 so to naslednja naselja: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice,
Puconci, Šalovci, Sveti Jurij, Tišina, Bakovci, Krog in Rakičan v skupni vrednosti 949.400,00 EUR.

2.1.1. Splošne geografske značilnosti območja LAS Goričko 2020
LAS Goričko 2020 spada v Pomursko statistično regijo, ki je sestavljena iz 27 občin, meri 1.337 km2 ter
ima skupaj 117.005 prebivalcev. Po velikosti zajema LAS Goričko 47,08 % celotnega ozemlja Pomurja
ter 40,76 % prebivalstva, ki živi na ozemlju Pomurske statistične regije (vir: Republika Slovenija,
Statistični urad RS, 01.07.2014 in Slovenske regije v številkah, Ljubljana 1.7.2014.).41
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[Vnesite besedilo]
Območje LAS Goričko 2020 meji na SZ na Avstrijo, na SV na Madžarsko, na jugu pa na reko Muro in
ravninski del Pomurja, katerega območje spada pod LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Sestavlja ga 11 občin,
ki se med seboj precej razlikujejo. Razlikujejo se po velikosti območja, po številu prebivalcev, po
gospodarski in infrastrukturni razvitosti, po stopni brezposelnosti ter številnih drugih kazalnikih. Zaradi
hribovitega in razgibanega terena, je večina naselij na območju LAS Goričko 2020 razpotegnjenih ali
celo razloženih po različnih hribih. To pomeni da ni koncentriranih naselij in vasi, kot so značilne za
ravninski del, ampak prevladuje poselitveni model zaselkov z le nekaj hišami na posameznem hribu.
Najvišji vrh predstavlja Sotinski breg, ki je visok 418 metrov in v jasnem vremenu nudi razgled vse do
Boča in Donačke gore.

Območje LAS Goričko 2020 meri skupno 629,5 km2. Na območju LAS Goričko se nahajajo sledeče
občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci,
Rogašovci, Šalovci in Tišina. Skupaj torej 11 občin, največja po površini je občina Moravske Toplice ki
meri 144,5 km2, najmanjša pa občina Hodoš ki meri 18,1 km2.

Tabela 1: Velikost območja LAS Goričko 2020 po občinah na dan 27.11.2019

Občina

Površina občine v km2

Število naselij

Cankova

30,6

8

Gornji Petrovci

66,8

14

Grad

37,4

7

Hodoš

18,1

2

Kuzma

22,9

5

Moravske Toplice

144,5

28

Murska Sobota

64,3

11

Puconci

107,7

23

Rogašovci

40,1

11

Šalovci

58,2

6

Tišina

38,8

12

Skupaj

629,4

127

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, https://www.stat.si/statweb, dostop 26.11.2019

Tabela prikazuje, da se občine območja LAS Goričko 2020 med seboj geografsko zelo razlikujejo , tako
po velikosti kot po številu naselij in geografskih značilnostih. Po velikosti močno odstopa Občina

[Vnesite besedilo]
Moravske Toplice, druga največja je Občina Puconci, tretja po velikosti pa Občina Gornji Petrovci.
Ostale občine območja spadajo po velikosti, številu naselij in prebivalcev med manjše občine.

Slika 1: Območje LAS Goričko 2020 v letu 2019

Vir: arhiv Bistra hiše Martjanci

Največje in najpomembnejše mesto, ki se nahaja na območju LAS Goričko 2020 je zagotovo mesto
Murska Sobota (19.000 prebivalcev), ki je hkrati tudi prometno, gospodarsko, finančno, upravno,
kulturno, izobraževalno in trgovsko središče regije Pomurje. Prometna odmaknjenost od Murske
Sobote in drugih večjih mest, je precejšnja, kar je vplivalo tudi na razdrobljeno poselitev in dejstvo, da
so kmetijske površine na območju Goričkega že od nekdaj zelo razdrobljene, kmetije pa majhne.

Območje LAS Goričko 2020 je v primerjavi z drugimi območji morda res v slabšem položaju kar se tiče
razvitosti, odstotku brezposelnosti in drugih kazalnikov, vendar pa je po drugi strani zelo bogato s
tradicijo, naravno in kulturno dediščino ter drugimi specifikami, ki jih druga območja nimajo. Nobeno
drugo območje v Sloveniji se ne more ujemati s takšno raznolikostjo narečja, kulinarike, kulture in
navad. Dinamična pokrajina, s številnimi naravnimi lepotami in urejenimi stezami, je idealna za
kolesarjenje in pohodništvo. Naravne prednosti območja ponujajo ugodne pogoje za trajnostni razvoj
in napredek. Raznolika pokrajina in edinstven kraj so oblikovali okolje, ki ponuja veliko možnosti za
različnih oblik turizma (zdraviliški turizem, kolesarjenje, pohodništvo, kulinarični turizem, športni
turizem, drugo).

[Vnesite besedilo]

2.1.2. Prometna infrastruktura

Pomurska regija ima ugoden prometni položaj, saj leži na vseevropskem cestnem in železniškem
koridorju. Nahaja se na petem evropskem prometnem koridorju, ki povezuje Barcelono in Kijev, na
železniški povezavi med Slovenijo in Madžarsko ter avtocestni povezavi Lendava-Ljubljana-Koper.

2.1.2.1. Cestna infrastruktura

Na državni ravni ima Pomurje 70 km avtocest z dvema glavnima cestama II. proga in ena glavna
železniška proga. 28 je kategoriziranih regionalnih cest (štiri I. zapovedi, šesti red, sedemnajsti red III)
in dve regionalni železnici. Skupna dolžina ostalih cest v Pomurju je 3.120 km. S pomočjo sredstev EU
je bila zgrajena hitra cesta v skupni dolžini 70 km in posodobitev železniške proge Pragersko-Hodoš,
kar je prispevalo k odpravi močno obremenjujočih učinkov hitro rastočega težkega tranzitnega
prometa v stanovanjska in delovna okolja v naseljih.

Cestna infrastruktura, ki povezuje območje LAS Goričko 2020, je zelo dobra, vendar so prometne
povezave med podeželskimi območji in mesti slabo razvite. Večina majhnih odročnih vasi je
prikrajšanih za redne prometne povezave z večjimi mesti Pomurja in zdraviliščem Moravske toplice.
Tako lokalno prebivalstvo kot turisti so odvisni predvsem od svojih osebnih avtomobilov. Vendar pa
vedno bolj intenziven promet povzroča onesnaženje, hrup, zastoje in nesreče.

Urejena prometna infrastruktura je ključnega pomena za boljšo kakovost bivanja in razvoj
gospodarstva na določenem območju. Urejena prometna infrastruktura, urejena oskrba z pitno vodo
ter komunalna opremljenost določenega območja so ključni predpogoj za uspešen razvoj določene
družbe in območja. Seveda pa je za kvaliteto bivanja in življenja pomembna predvsem družbena
infrastruktura, kot so to na primer: dostopnost zdravstvenih storitev, storitev vrtca, šole, športnorekreativna infrastruktura, večnamenski objekti, kulturni domovi, itd.

Regija Pomurje ima ugodno prometno pozicijo, ki pa je žal premalo izkoriščena. Prometno,
gospodarsko, kulturno, izobraževalno in zaposlitveno središče Pomurja predstavlja mesto Murska

[Vnesite besedilo]
Sobota. Cestna infrastruktura predstavlja najpomembnejši del prometne infrastrukture na območju in
vključuje del Pomurske avtoceste (10,5 km), 221 km državnih cest in 1.235,1 km občinskih cest.42

Slika 2: Pregledna karta cestnega omrežja v Pomurju, 2018
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Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Pregledna karta cestnega omrežja
Slovenije,

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Fotografije/Splosno/8c8cb096a7/DRSI-

Pregledna_karta_cestnega_omrezja.jpg, dostop: 27.1.2020

Javni potniški promet je relativno slabo razvit, kar otežuje dnevne migracije. Zaradi redke poseljenosti
določenih delov Goričkega, so avtobusne povezave zaradi nerentabilnosti zelo slabe, posledica tega pa
je povečanje osebnega prometa in povečanje negativnih vplivov na okolje.

Tabela 2: Gostota cestnega omrežja na območju LAS Goričko 2020 za leto 2017

Občina

Gostota cestnega omrežja (km/km2)

Cankova

2,13

Gornji Petrovci

2,2

Grad

2,96

Hodoš

1,67

Kuzma

2,84

Moravske Toplice

1,81

Murska Sobota

2,83

Puconci

2,44

Rogašovci

3,45

Šalovci

1,54

Tišina

1,75

Vir: Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, spletni vir: https://semafor.podnebnapot2050.si/, dostop:
24.1.2020

Gostota cestnega prometa v Pomurju je 2,35 km/km2, kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 1,9
km/km2 . Na območju LAS Goričko 2020 je bila ponovno vzpostavljena železniška proga Murska Sobota
- Hodoš - Madžarska, ki je sicer bila po drugi svetovni vojni ukinjena in ponovno zgrajena leta 2001 na
praktično istem koridorju. Proga je primarno namenjena tovornemu prometu iz Višegrajskih držav in
Madžarske do Luke Koper. Poleg tovornega prometa vozijo po progi tudi mednarodni potniški in
domači vlaki. Proga je zgrajena kot enotirna, trenutno se gradi elektrifikacija proge. Postajališča vlakov
so v Murski Soboti, Puconcih, Mačkovcih, Gornjih Petrovcih, Šalovcih in na Hodošu. Pri Murski Soboti
je tudi športno letališče Rakičan, kateremu bi moral biti v prihodnosti dan večji poudarek za turistične

[Vnesite besedilo]
in športne namene. Dobra osnova za razvoj rekreacijskega turizma so že obstoječe kolesarske in
pohodne poti, ki jih je potrebno še nadgraditi, povezovati v sklope, predvsem pa bolje opremiti. Kot
najnujnejši ukrep za hitrejši razvoj prevladujočega turizma se kaže potreba po preplastitvi cest,
povezavi posameznih turističnih točk in ponudnikov turističnih storitev.43

Tabela nazorno prikazuje vrste in dolžine občinskih cest na območju LAS Goričko 2020 po posameznih
občinah. Po skupni dolžini občinskih cest izstopata Puconci (236.439 m) in Moravske Toplice (221.128
m), sledijo pa Murska Sobota (146.638 m), Gornji Petrovci (126.770 m) in Rogašovci (123.671 m).
Občine Grad, Šalovci, Kuzma, Tišina, Cankova in Hodoš imajo manj kot 100.000 metrov cest. Najmanj
metrov občinskih cest ima Občina Hodoš, kar pa je tudi logično in razumljivo saj je najmanjša občina
na območju.

Tabela 3: Dolžine občinskih cest (v metrih) na območju občin LAS Goričko 2020 na dan 21.12.2018

Kratice občinskih cest: LC lokalne ceste LG glavne mestne ceste LZ zbirne mestne ceste LK mestne
(krajevne) ceste JP javne poti KJ javne poti za kolesarje

LC

-

LG – glavne

LZ – zbirne

LK

–

JP

–

KJ – javne

Lokalne

mestne

mestne

mestne

krajevne

poti

ceste

ceste

ceste

(krajevne)

poti

kolesarje

Skupaj

za

ceste
Cankova

22.971

0

0

0

25.183

0

48.154

Gornji

61.024

0

0

0

62.788

2.958

126.770

Grad

44.947

0

0

0

53.895

0

98.842

Hodoš

12.335

0

0

0

12.059

0

24.394

Kuzma

17.796

0

0

0

38.781

0

56.577

Moravske

92.525

0

0

3.177

125.426

0

221.128

43.583

2.515

7.887

9.557

71.191

11.905

146.638

105.215

0

0

0

131.224

0

236.439

Petrovci

Toplice
Murska
Sobota
Puconci
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Rogašovci

35.683

0

0

0

87.988

0

123.671

Šalovci

33.748

0

0

0

38.316

0

72.064

Tišina

16.325

0

0

0

33.315

0

49.640

Vir:

Ministrstvo

za

infrastrukturo,

Direkcija

RS

za

infrastrukturo,

https://podatki.gov.si/dataset/78f6fe18-7580-4787-8d05-9720c5b22bd2/resource/210fa4aa-42db4a1c-920e-651367412986/download/2018dolzinecestpoobcinah.pdf, dostop dne 4.12.2019

Če primerjamo občine po številu registriranih osebnih vozil na 1000 prebivalcev, spadajo v sam vrh
občine Cankova, Gornji Petrovci, Tišina in Grad, medtem ko so občine ki beležijo najmanj osebnih
avtomobilov na 1000 prebivalcev občina Hodoš, Murska Sobota in Šalovci.

Tabela 4: Število registriranih osebnih vozil po občinah LAS Goričko 2020 za leto 2018

Občina

Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcev

Cankova

621,85

Gornji Petrovci

600,6

Grad

594,84

Hodoš

423,4

Kuzma

582,48

Moravske Toplice

583,0

Murska Sobota

555,94

Puconci

582,22

Rogašovci

584,75

Šalovci

570,71

Tišina

595,3

Vir: Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, spletni vir: https://semafor.podnebnapot2050.si/, dostop:
24.1.2020

Tabela v nadaljevanju prikazuje statistiko CO2 emisij osebnih vozil po občinah območja LAS Goričko
2020. Razlike med občinami so sicer majhne, a vseeno so. Med občine z najnižjimi vrednostmi CO2
emisij osebnih vozil spadajo občine Moravske Toplice, Kuzma, Puconci, Grad in Rogašovci, medtem ko
med občine z nekoliko višjimi vrednostmi CO2 emisij osebnih vozil spadajo občine Hodoš, Gornji
Petrovci in Šalovci.

[Vnesite besedilo]

Tabela 5: Emisije CO2 osebnih vozil po občinah območja LAS Goričko 2020 za leto 2018

Občina

Emisije CO2 osebnih vozil (gCO2/km)

Cankova

124,25

Gornji Petrovci

122,38

Grad

120,08

Hodoš

122,57

Kuzma

119,11

Moravske Toplice

119,7

Murska Sobota

120,79

Puconci

119,89

Rogašovci

120,88

Šalovci

122,48

Tišina

120,5

Vir: Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, spletni vir: https://semafor.podnebnapot2050.si/, dostop:
24.1.2020

2.1.2.2. Železniška infrastruktura

Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru
delimo proge na glavne in na regionalne proge.

Po podatkih Slovenskih železnic imamo v Sloveniji 874.162 km enotirnih železniških prog in 333.539
km dvotirnih železniških prog, kar kaže na to, da se z železniško infrastrukturo težko primerjamo z
drugimi železniškimi družbami po Evropi. Prej lahko rečemo da krepko zaostajamo za sodobno
železniško infrastrukturo drugih držav.

Tabela 6: Dolžine železniških prog v Sloveniji

Dolžina prog

km

[Vnesite besedilo]

Vir:

Skupna dolžina prog:

1.207,701 km

Dolžina dvotirnih prog

333,539 km

Dolžina enotirnih prog

874,162 km

Dolžina tirov

1.541,240 km

Slovenske

železnice,

https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/javna-zelezniska-

infrastruktura/zelezniske-proge, dostop, 5.12.2019

Slika v nadaljevanju prikazuje glavne in regionalne železniške proge v Sloveniji kar dodatno potrjuje
ugotovitev, da Slovenija z razvitostjo in dolžino železniških prog zaostaja za drugimi evropskimi
državami. Dejstvo je da enotirne proge niso konkurenčne in nujno potrebujemo drugi tir, poleg tega
pa je velik problem slovenskih železnic tudi zastarelost vlakov in železniške infrastrukture, kar dodatno
povečuje nekonkurenčnost slovenskega železniškega prometa.

Slika 3: Glavne in regionalne železniške proge v Sloveniji

[Vnesite besedilo]

Vir:

Slovenske

železnice,

https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/javna-zelezniska-

infrastruktura/zelezniske-proge, dostop, 5.12.2019

[Vnesite besedilo]

Slika 4: Vrste železniških prog v Sloveniji po številu tirov

Vir:

Slovenske

železnice,

https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/javna-zelezniska-

infrastruktura/zelezniske-proge, dostop, 5.12.2019

[Vnesite besedilo]

Tabela 7: Tehnični podatki o omrežju Slovenskih železnic na območju LAS Goričko 2020 za leto 2019

Odsek proge

Mednarodna

Število

Oznaka

Oznaka

km

Razdalja

med

Sistem

oznaka proge

tirov

km od

do

odseki v km

vleke

1

38,5

51,5

13,0

3 kV

1

51,5

67,1

15,6

3 kV

1

67,1

69,2

2,1

25 kV

Proga 41: Ormož – Hodoš – D.M.
M. Sobota -

T 69

Dankovci

V. koridor
RFC 6

Dankovci
Hodoš

-

T 69
V. koridor
RFC 6

Hodoš – D.M.

T 69
V. koridor
RFC 6

Vir:

Slovenske

železnice,

d.d.,

https://www.slo-

zeleznice.si/images/infrastruktura/Program_omrezja_2019/s_4/PO_2019_4_Priloga_3A_Tehnicni_p
odatki_o_progah.pdf, dostop: 5.12.2019

Po podatkih Slovenskih železnic je na območju LAS Goričko 2020, na razdalji od Murske Sobote do
Hodoša, vsega skupaj 29 kilometrov železniške proge. Proga poteka po ozemlju občin Murska Sobota
(glavna železniška povezava), Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš.

[Vnesite besedilo]

Slika 5: Vozni red Slovenskih Železnic za progo Ormož - Hodoš, velja od 15.12.2019 - 29.8.2020

[Vnesite besedilo]
Vir:

Slovenske

železnice,

spletni

vir:

https://www.slo-

zeleznice.si/images/Potniski_fotografije/potniski_pdf/relacijski-vozni-red-17-82019/192_ormoz_hodos3_3.pdf, dostop 19.12.2019

Slika v nadaljevanju prikazuje vozni red vlaka na relaciji Murska Sobota - Hodoš, na dan 11.3.2020. Vlak pelje iz
Murske Sobote v smeri Hodoša 7x na dan.

Slika 6: Vozni red za vlak na relaciji Murska Sobota – Hodoš na dan 11.03.

Vir: Slovenske železnice, spletni vir: , https://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi, dostop:
11.3.2020

Slika 7: Vozni red za vlak na relaciji Murska Sobota - Šalovci na dan 6.1.2020
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Vir: Slovenske železnice, spletni vir: , https://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi, dostop:
6.1.2020

Slika 6 prikazuje vozni red Slovenskih železnic na relaciji Murska Sobota – Šalovci na dan 6.1.2020. Od
Murska Sobote do Šalovec zapelje vlak 5x na dan, kar je za majhno goričko občino zadovoljivo pogosto.
Problem pa se pojavi, ker potniki ki potujejo z vlakom nimajo zagotovljenega prevoza od železniške
postaje v Šalovcih do svojega doma. Pri posameznikih ki imajo svoj avto to ne predstavlja težav, pri
starejših osebah, pri gibalno oviranih osebah ali drugih predstavnikih ranljivih skupin, ki nimajo
lastnega prevoznega sredstva, niti sorodnikov in znancev, ki bi jim zagotovili prevoz, pa predstavlja to
veliko težavo. Še posebej zato, ker v bližini ni taksi službe ali podobnih prevozov, ki bi pomagali
odpraviti to težavo.

2.2. Splošni podatki o prebivalstvu območja LAS Goričko 2020

Območje LAS Goričko 2020 velja v primerjavi z območji drugih LAS-ov, zaradi hribovitega terena in
poselitvene redkosti za demografsko zelo ogroženo območje. Hiše mnogih naselij niso strnjene, ampak
so raztresene po različnih hribih, številne hiše so zaradi odseljevanja mladih po smrti staršev ostale
prazne. Intenzivne migracije znotraj meja Slovenije so posledica visoke brezposelnosti, ki je na
odmaknjenih podeželskih območjih še višja in bolj izrazita. Problematika staranja prebivalstva je vedno
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bolj aktualna tema, ki kliče po odločnem in učinkovitem ukrepanju v večini občin, ki se nahajajo na
območju LAS Goričko 2020.

Največje odstopanje v razvojnem zaostanku se kaže na območju vzhodnega dela Goričkega, ob
madžarski meji. Posebna pozornost je zato namenjena narodnostno mešanemu območju ter
območjem, kjer živijo pripadniki romov.

2.2.1. Starostna struktura prebivalcev, indeks staranja, drugi kazalniki

1.7.2015 je bilo v Sloveniji 2. 064.632 prebivalcev, od tega starejših od 65 let kar 18,2°%. V naši državi
se iz leta v leto povečuje število starejših. Starostna struktura nad 65 let se bo v naslednjih letih še
povečevala, na kar pa naša država ni v celoti pripravljena z različnimi oblikami pomoči predvsem na
domu in delno tudi v inštitucijah. Leta 2015 je živelo v Pomurju skupaj 118.573 občanov in to v 27
občinah in štirih upravnih enotah. Število starejših od 65 let je 22.741, kar pomeni 19,2 %. Odročna
lega pokrajine neugodno vpliva na gospodarski položaj regije, to se odraža potem v nizkem BDP na
prebivalca in najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi, ki je bila v letu 2012 dvakrat višja kot
v regiji z najnižjo brezposelnostjo v Sloveniji. Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno
gibanje prebivalstva, v letu 2012 je bil v regiji negativni (skupni) prirast. Upadanje števila prebivalstva
je v veliki meri odvisno od nizke rodnosti in visoke umrljivosti, pa tudi zaradi odseljevanja v druge kraje
Slovenije ali v tujino.44

Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2016 smo za obravnavano
območje analizirali tudi podatke, ki prikazujejo gostoto prebivalstva na km2, skupni prirast na 1000
prebivalcev, povprečno starost prebivalcev, indeks staranja ter stopnjo registrirane brezposelnosti.

Najgosteje poseljena je, po pričakovanjih, Murska Sobota, kot osrednje in največje mesto, tako regije
Pomurje kot območja LAS Goričko 2020 (294 prebivalcev na km2). Sledi Občina Rogašovci (77
prebivalcev na km2) ter Občina Kuzma (69 prebivalcev na km2).

44

Ponudba storitev za oskrbo starejših v Pomurju, Bertalanič, 2016, spletni vir: http://www.zduszveza.si/docs/NAZDRAVJE/Ponudba_storitev_za_oskrbo_starejsih_v_Pomurju.pdf, dostop: 17.3.2020
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Skupni prirast (naravni + selitveni) je bil pozitiven edino v občini Gornji Petrovci (0,5%), medtem ko je
bil v vseh ostalih občinah obravnavanega območja skupni prirast negativen. Najbolj kritični so podatki
za Občino Grad, kjer je znašal naravni prirast kar -26,2%.

Indeks staranja je najvišji v občinah Hodoš (274,4) in Šalovci (252,2), najnižji pa v Občini Rogašovci
(121,5).

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v letu 2016 najvišja v Občini Rogašovci (24,1%), najnižja pa v
Občini Gornji Petrovci.

Tabela 8: Splošni kazalniki o prebivalstvu območja LAS Goričko 2020 za leto 2016

Občina

Gostota

Skupni prirast45

Povprečna

prebivalstva

(na

starost

registrirane

(preb/km2)

prebivalcev)

prebivalcev

brezposelnosti

(leta)

(%)

1000

Indeks staranja

Stopnja

Slovenija

102

0,8

42,9

125,4

11,2

Cankova

59

-10,6

44,2

151,0

21,4

Gornji Petrovci

31

0,5

47,1

215,3

15,9

Grad

57

-26,2

45,4

194,3

16,7

Hodoš

21

-21,5

49,3

274,4

19,1

Kuzma

69

-3,2

43,5

139,9

21,5

Moravske

40

-2,7

45,2

165,6

16,0

Toplice
45

Skupni prirast = naravni + selitveni prirast
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Murska Sobota

294

-2,9

45,4

169,5

19,2

Puconci

55

-7,0

44,3

147,5

18,6

Rogašovci

77

-14,9

42,5

121,5

24,1

Šalovci

25

-5,6

47,8

252,2

17,0

Tišina

104

-7,0

43,4

128,3

18,1

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, https://www.stat.si/statweb, dostop 26.11.2019

Kot je razvidno iz spodnje tabele je v obdobju od 1.7.2014 do 1.7.2019 (5 let) število prebivalcev najbolj
upadlo v občinah Cankova (6,97%), Šalovci (6,46%), Gornji Petrovci (5,48%), Grad (5,47%) in Hodoš
(4,84%). Pri tako majhnem številu prebivalcev kot jih v primerjavi z drugimi (večjimi občinami) te občine
imajo, je takšen odstotek zmanjšanja zaskrbljujoč.

Tabela 9: Število prebivalcev na območju LAS Goričko 2020 na dan 1.7.2019

Občina

Število

Število

Upad števila prebivalcev v

Upad števila prebivalcev

prebivalcev na

prebivalcev na

obdobju

v obdobju

dan 1.7.2014

dan 1.7.2019

1.7.2014 - 1.7.2019

1.7.2014 – 1.7.2019

(60 mesecev = 5 let)

v%

Cankova

1.845

1.735

-110

6,97 %

Gornji Petrovci

2.100

1.985

-115

5,48 %

Grad

2.196

2.076

-120

5,47 %

Hodoš

372

354

-18

4,84 %

Kuzma

1.606

1.573

-33

2,06 %

Moravske Toplice

5.860

5.812

-48

0,82 %

Murska Sobota

18.935

18.730

-205

1,09 %

Puconci

6.033

5.881

-152

2,52 %

Rogašovci

3.153

3.060

-93

2,95 %

Šalovci

1.488

1.392

-96

6,46 %

Tišina

4.102

3.952

-150

3,66 %
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Skupaj

47.690

46.550

-1140

2,39 %

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, https://www.stat.si/statweb, dostop 26.11.2019

Tabela v nadaljevanju prikazuje starostno strukturo prebivalcev območja LAS Goričko za 1. polletje leta
2019. Iz nje je razvidno, da je kar v petih od enajstih občin, ki se nahajajo na območju LAS Goričko,
največ prebivalcev starih od 60 do 64 let in sicer: v občinah Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Murska
Sobota, Puconci in Šalovci. V občinah Hodoš in Rogašovci spada največ prebivalcev v starostno skupino
od 55 do 59 let, medtem ko je večina prebivalcev v občinah Cankova in Tišina starih od 50 do 54 let. V
občini Grad je večina prebivalcev starih med 45 in 49 let, Občina Kuzma pa je edina občina, kjer je
večina prebivalcev starih med 40 in 44 let, kar pomeni da je občina z najmlajšo populacijo. K temu je
zagotovo bistveno pripomogel ukrep, s katerim je občina pred nekaj leti ugodno prodajala stavbna
zemljišča, z namenom reševanja problematike mladih družin in ohranjanja poseljenosti. S tem
ukrepom so uspeli k zidanju in selitvi v občino Kuzma tudi mlade družine od drugod.

Tabela 10: Starostna struktura prebivalcev območja LAS Goričko, 1. polletje 2019

Št.

Canko-

G.

Grad

Hodoš

let

va

Petrovci

0-4

63

69

81

15

5-9

72

90

93

10-14

63

69

15-19

85

20-24

Kuzma

M.

M.

Puconci

Toplice

Sobota

85

293

769

239

8

73

230

841

66

13

75

249

67

86

12

66

79

63

89

10

25-29

90

86

101

30-34

128

131

35-39

121

40-44

Roga-

Šalovci

Tišina

Skupaj

155

53

156

1978

295

157

37

186

2082

838

263

132

39

186

1993

235

714

230

132

56

194

1877

61

223

619

219

141

55

153

1712

11

84

296

896

321

189

68

197

2339

128

25

91

338

1160

340

191

85

218

2835

136

147

17

102

405

1292

435

232

90

265

3242

127

136

163

22

138

419

1448

473

226

106

331

3589

45-49

123

143

164

14

131

455

1404

438

217

101

335

3525

50-54

158

140

162

28

115

433

1394

426

257

109

339

3561

55-59

157

136

151

41

110

448

1355

435

259

97

312

3501

60-64

152

223

148

31

79

478

1483

495

228

137

290

3744

65-69

125

185

162

33

118

444

1441

446

166

134

276

3530

šovci
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70-74

56

112

117

24

94

314

1111

277

133

73

180

2491

75-79

46

88

96

19

66

244

882

242

107

76

147

2013

80-84

49

50

66

18

36

175

573

144

68

43

97

1319

85+

41

61

56

13

49

133

510

163

70

33

90

1219

Skupaj

1.735

1.985

2.076

354

1.573

5.812

18.730

5.881

3.060

1.392

3.952

46.550

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, https://www.stat.si/statweb, dostop 26.11.2019

2.2.2. Brezposelnost na območju LAS Goričko 2020
Brezposelnost na podeželju, postaja zaradi odseljevanja mladih in staranja prebivalstva iz leta v leto
večji problem. Ključno težavo predstavljajo starejši brezposelni in dolgotrajno brezposelne osebe.

Po podatkih ZRSZ je bilo oktobra 2019 med brezposelnimi več žensk kot moških, kar je lepo razvidno iz
tabele v nadaljevanju. Razen v občinah Gornji Petrovci in Hodoš, je v ostalih devetih občinah območja
LAS Goričko, med brezposelnimi več žensk kot moških. To kaže na manj ugoden in ponekod celo
diskriminatoren položaj žensk na trgu dela, ki je v obrobnih, manj razvitih občinah še bolj izrazit kot v
urbanih središčih.

Tabela 11: Število registriranih brezposelnih oseb na območju LAS Goričko 2020, po spolu, oktober 2019

Občina

Moški

Ženske

Skupaj

Cankova

46

52

98

Gornji Petrovci

46

34

80

Grad

36

37

73

Hodoš

10

9

19

Kuzma

29

36

65

Moravske

102

152

254

Murska Sobota

498

580

1078

Puconci

139

164

303

Rogašovci

94

92

186

Šalovci

34

34

68

Tišina

110

134

244

Toplice
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Skupaj

1.144

1.324

2.468

Pomurje

2629

3118

5747

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, oktober 2019

Iz naslednje tabele je razvidno, da je v vseh 11 občinah, ki se nahajajo na območju LAS Goričko 2020,
največ brezposelnih oseb starih 55 let ali več. Običajno gre za dolgotrajno brezposelne ali težje
zaposljive osebe. V skoraj vseh obravnavanih občinah je najmanj brezposelnih oseb starih med 15 in
30 let. To jasno kaže na to, da so mladi ljudje bistveno bolj zanimivi za potencialne delodajalce,
predvsem zato ker so v večini primerov bolj izobraženi, bolj fleksibilni, bolj mobilni, bolj zainteresirani
za delo, itd. Mnogi starejši pa so, za razliko od mladih, manj mobilni, manj izobraženi, manj fleksibilni,
imajo več bolniških odsotnosti, itd. in so zato za potencialne delodajalce v večini primerov manj
zanimivi.

Tabela 12: Število registriranih brezposelnih oseb na območju LAS Goričko 2020, po starosti, oktober
2019

Občina

15 do 24

25 do 29

30 do 39

40 do 49

50 do 54

55 let ali

Skupaj

let

let

let

let

let

več

Cankova

16

8

13

17

13

31

98

Gornji Petrovci

7

10

9

13

11

30

80

Grad

8

2

12

14

18

19

73

Hodoš

5

2

2

2

1

7

19

Kuzma

11

8

14

9

8

15

65

Moravske

23

26

39

48

31

87

254

Murska Sobota

120

118

222

196

128

294

1078

Puconci

40

33

48

60

43

79

303

Rogašovci

27

22

30

31

31

45

186

Šalovci

11

5

15

13

5

19

68

Tišina

40

27

32

46

36

63

244

Skupaj

308

261

436

449

325

689

2.468

Toplice
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, oktober 2019

Komentar, npr. primerjava na Pomurje in SLO!

Tabela 13: Število registriranih brezposelnih oseb na območju LAS Goričko, po ravni izobrazbe, oktober
2019

Občina

1+2

3+4

-

Nižje,

5

–

srednje

6+7+8

–

OŠ ali manj

srednje poklicno

tehniško,

visokošolsko

izobraževanje

strokovno, splošno

izobraževanje

izobraževanje

prve, druge, tretje

Skupaj

stopnje
Cankova

16

8

13

17

98

Gornji Petrovci

7

10

9

13

80

Grad

8

2

12

14

73

Hodoš

5

2

2

2

19

Kuzma

11

8

14

9

65

Moravske Toplice

23

26

39

48

254

Murska Sobota

120

118

222

196

1078

Puconci

40

33

48

60

303

Rogašovci

27

22

30

31

186

Šalovci

11

5

15

13

68

Tišina

40

27

32

46

244

Skupaj

308

261

436

449

2.468

Pomurje

2.174

1.585

1.241

747

5.747

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, https://www.ess.gov.si/, 20.11.2019

V kar sedmih občinah je bilo oktobra 2019 med brezposelnimi največ oseb z visokošolsko stopnjo
izobrazbe, na Kuzmi, v Murski Soboti in v Šalovcih je imelo največ brezposelnih peto stopnjo izobrazbe,
medtem ko je Hodoš edina občina na območju LAS Goričko 2020, kjer je bilo med brezposelnimi največ
tistih, ki imajo le osnovno šolo ali manj.

Komentar, npr. primerjava na Pomurje in SLO!
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Tabela 14: Število registriranih brezposelnih oseb na območju LAS Goričko, po trajanju brezposelnosti,
oktober 2019

Trajanje brezposelnosti
Občina

Do

2

mesecev

3 do

5

mesecev

6 do

8

mesecev

9 do 11

12 do 23

24 do 35

36

mesecev

mesecev

mesecev

mesecev

Skupaj

ali več
Cankova

21

6

9

6

16

7

33

98

Gornji

15

4

6

12

13

8

22

80

Grad

16

7

6

7

13

4

20

73

Hodoš

5

0

0

5

5

0

4

19

Kuzma

15

4

2

8

13

3

20

65

Moravske

63

22

12

22

43

17

75

254

202

115

59

82

187

91

342

1078

Puconci

46

30

16

18

38

26

129

303

Rogašovci

26

16

8

16

26

21

73

186

Šalovci

15

8

5

1

9

6

24

68

Tišina

46

31

14

22

43

18

70

244

Skupaj

470

243

137

199

406

201

812

2468

Petrovci

Toplice
Murska
Sobota

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, https://www.ess.gov.si/, 20.11.2019

Tabela 9 prikazuje, da je bil oktobra 2019 v vseh občinah z območja LAS Goričko 2020 (razen v Občini
Hodoš) najvišji delež tistih oseb, ki so brezposelne že 36 mesecev ali več.
Komentar, npr. primerjava na Pomurje in SLO!

2.2.3. Socialne in bivanjske razmere upokojencev območju LAS Goričko 2020
2.2.3.1. Socialno stanje upokojencev

V Pomurju so dohodki na prebivalca nižji kot drugje po Sloveniji, temu primerno se potem to odraža
tudi v višini pokojnin upokojencev v regiji. V Sloveniji je bilo konec leta 2015 613.746 upokojencev, v
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Pomurju pa 30.183. Od tega je kar 11.453 mlajših od 65 let, kar je 38 % vseh upokojencev v regiji, kar
kaže na to, da so se upokojevali sorazmerno mladi, veliko je tudi invalidskih upokojencev in temu
sledijo potem tudi višine pokojnin. V Sloveniji je bilo v decembru 2015 uživalcev starostnih do 500 €
106.540 (28,8%), nad 500 € do 1000 €jih je bilo 220.073 (59,5 %) nad 1000 € do 1500 € pa 31.918€
(8,,6%), nad 1500 € pa je prejelo 11.491 upokojencev (3,1%). V slovenskem merilu je bila izplačana
povprečna neto pokojnina (zajete starostne, invalidske, družinske ali vdovske in del vdovske) 561,59 €,
medtem, ko je bila povprečna neto pokojnina v Pomurju 495,40€. Pri starostnih pokojninah( tisti, ki so
ob upokojitvi izpolnjevali oba pogoja za upokojitev) je razlika v višini med Slovenijo in Pomurjem 612,40
proti 541,61 € kar pomeni 12 % pod povprečjem. 4 Podatki se razlikujejo tudi občinah v samem
Pomurju kjer se povprečja pokojnin gibljejo od največ v Mestni občini Murska Sobota ( povprečje
636,42€) in najmanj v Občini Grad (306,33€) in Občini Kuzma (308,70€). Podatki o pokojninah v ostalih
občinah v regiji so razvidni iz priložene tabele. Zaradi tega, ker je Pomurje pretežno kmetijsko in je bil
na kmetijah navadno zavarovan le en družinski član, je precej starejših brez stalnega vira dohodka, še
posebej od takrat, ko so bile pred leti črtane državne pokojnine. Ob spremembi zakonodaje, ko
varstveni dodatek več ni izplačevan s strani SPIZ, temveč oblika pomoči, ki se knjiži kot breme na
nepremičnine prejemnika, se je večina starejših tudi odločila in se odpovedala prejemanju varstvenega
dodatka, samo da ne bi obremenila premoženja, katerega zapuščajo svojcem. Pred spremembo
zakonodaje je v regiji prejemalo varstveni dodatek 4600 upravičencev, sedaj pa le cca. 600. Tako veliko
starejših živi v skromnih ali celo težkih socialnih razmerah in si težko privošči osnovne dobrine za
preživetje. Ker je v regiji veliko mladih brez zaposlitve, tudi otroci težko pomagajo staršem pri
preživetju, celo obratno velikokrat morajo starejši pomagati mladim družinam. Prav zaradi tega so
pomembne različne oblike brezplačnih pomoči starejšim s strani različnih nevladnih organizacij in še
posebej s strani samih starejših drug drugemu. Nekaj starejših v regiji prejema tudi pokojnine iz tujine,
vendar podatkov o višini le teh nimamo, poleg tega pa precej mlajših upokojenk in upokojencev hodi
občasno delat v sosednjo Avstrijo, da dobijo dodatni zaslužek za preživetje sebe in svojcev.46

Tabela 15: Višina pokojnin po občinah območja LAS Goričko 2020 na dan 28.12.2015

Občina

Starostni

Družinski

Vdovski

Skupaj

Število

Povprečna

Število

Povprečna

Število

Povprečna

Število

Povprečna

Število

Povprečna

uživalcev

višina

uživalcev

višina

uživalcev

višina

uživalcev

višina

uživalcev

višina

pokojnine

46

Invalidski

pokojnine

pokojnine

pokojnine

Ponudba storitev za oskrbo starejših v Pomurju, Bertalanič, 2016, spletni vir: http://www.zduszveza.si/docs/NAZDRAVJE/Ponudba_storitev_za_oskrbo_starejsih_v_Pomurju.pdf, dostop: 17.3.2020

pokojnine
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pokojnine

pokojnine

pokojnine

pokojnine

pokojnine

(v evrih)

(v evrih)

(v evrih)

(v evrih)

(v evrih)

Cankova

258

447

63

352,31

65

328,04

41

364,51

427

407

Gornji

369

404,36

86

338,67

99

263,14

64

361,87

618

368,19

Grad

287

314,01

60

322,12

81

268,38

55

313,73

483

306,33

Hodoš

56

368,04

12

378,28

14

240,38

3

358,05

85

348,11

Kuzma

172

333,45

35

310,65

53

272,56

33

235,63

293

308,70

M.

1.100

492,78

231

453,13

169

283,24

152

381,93

1.652

455,60

4.263

684,44

901

523,63

283

399,36

269

502,52

5.716

636,42

Puconci

943

487,54

231

408,82

181

303,77

158

366,70

1.513

440,92

Rogašovc

361

379,89

82

322,56

111

287,10

73

320,57

627

349,66

Šalovci

210

383,66

38

357,61

53

287,77

36

324,40

337

359,31

Tišina

687

532,06

193

465,66

88

339,04

80

374,13

1.048

491,57

Petrovci

Toplice
M.
Sobota

i

Skupaj

Vir: Ponudba storitev za oskrbo starejših v Pomurju, Bertalanič, 2016, spletni vir: http://www.zduszveza.si/docs/NAZDRAVJE/Ponudba_storitev_za_oskrbo_starejsih_v_Pomurju.pdf, dostop: 17.3.2020

2.2.3.2. Bivanjske razmere upokojencev
Številni upokojenci na območju LAS Goričko 2020 živijo, tako kot drugje v Pomurju, sami. In kar je še
huje, živijo v prevelikih, energetsko potratnih hišah. Že stroški življenja v takšnih hišah so za posamezne
upokojence z nizkimi prihodki mnogokrat prevelik strošek, kaj šele da bi bili sposobni renoviranja
(izolacija fasade, zamenjava oken, strešne kritine, itd). Že osnovno vzdrževanje hiše (čiščenje, kuhanje,
pospravljanje, majhna vsakodnevna opravila in popravila) predstavlja mnogokrat problem, kaj šele
urejanje okolice. Problem odseljevanja mladih je najbolj izrazit na območju SV dela Goričkega, zato
mnogo hiš po smrti starostnikov propada. Kljub bivanju bolnega in ostarelega posameznika v hiši, je
okolica takšnih hiš neurejena, zaraščena, kot da že leta tam ne bi bival nihče.

Mlade družine se odseljujejo iz podeželja v mesta in ne obratno, zato je povpraševanja po
nepremičninah na podeželju zelo majhno ali ga pa sploh ni. Upokojenci, ki živijo v starih dotrajanih ali
velikih potratnih hišah in bi želeli le-te prodati in se preseliti v dom starejših, žal tega v večini primerov
ne morejo storiti, ker ni zanimanja.

[Vnesite besedilo]
Upokojenci, ki živijo v stanovanjskih blokih so sicer na boljšem, kar se stroškov vzdrževanja tiče, jim pa
v večini primerov predstavljajo največji problem stopnice. Na območju LAS Goričko 2020 sicer ni veliko
stanovanjskih blokov. V večini primerov gre za manjše bloke starejših letnikov, z dvema ali tremi
nadstropji, zato tudi večina izmed njih nima dvigal. Za bolne in ostarele upokojence, ki živijo sami, to
pomeni da postanejo ujetniki svojih stanovanj, saj sami z leti vedno težje pridejo iz stanovanja in nazaj.
Odvisni postanejo od pomoči sorodnikov, znancev, prijateljev, sosedov ali drugih prostovoljcev, ki jim
dostavljajo živila in druge naročene artikle iz trgovine, zdravila iz lekarne in pomagajo z drugimi
manjšimi uslugami.

Ravno zaradi takšne in podobne problematike, ki se iz leta v leto zaradi staranja prebivalstva le še
stopnjuje, je nujno razmišljati o ukrepih za izboljšanje stanja na področju oskrbe starostnikov. Številke
so zaskrbljujoče. Povpraševanje za večkrat presega ponudbo. Kapacitete obstoječih domov za starejše
so daleč pod potrebami, ki jih izkazuje povpraševanje po praznih posteljah ter dolžina čakalnih vrst na
le-te. Vlada že več kot 10 let ni zgradila nobenega doma za starejše, namesto tega raje podeljuje
koncesije, kar pomeni da se zavzema za to, da bi bili domovi za starejše v zasebni lasti. Žal to pomeni,
da ne bo nadzora nad cenami storitev in bodo zasebniki dosti dražji. To se je za resnico v praksi pokazalo
že zdaj, kar pa ne pomeni, da je tudi oskrba starejših bistveno boljša.

Starostniki na odročnih delih podeželja, ki nimajo sorodnikov, so tako več ali manj prepuščeni sami sebi
in pomoči pristojnih institucij (občine, Centra za socialno delo, Patronažne službe, itd), prostovoljcev
in drugih dobrih ljudi, ki jim v določenih situacijah priskočijo na pomoč ter tako pomagajo podaljšati
možnost bivanja v lastnih domovih. Najpogostejše oblike pomoči so: dostava hrane, zdravstvena
oskrba, dostava stvari iz trgovine, pomoč pri pripravi drv, drugo. Kadar pa kljub pomoči vseh navedenih
institucij in prostovoljcev, upokojenci zaradi bolezni ali starosti več ne morejo bivati sami, doma, pa je
žal nujna pomoč občine in CSD ter zagotovitev ustrezne oskrbe v domu starejših. Mnogokrat je dovolj
že zagotovitev dnevnega varstva, torej osebe, ki pride podnevi za nekaj ur, pospravi, skuha, umije
starostnika in mu pomaga pri drugih opravilih na njegovem domu. V številnih primerih je ta oblika
pomoči dovolj, da se podaljša bivanje na domu, v izogib dodatnemu obremenjevanju domov za
starejših, v katerih že tako ali tako primanjkuje postelj za pomoči potrebne starostnike.

V zadnjih letih pa se v Pomurju vedno bolj uveljavljajo tudi oskrbovana stanovanja, kot oblika
socialnega varstva za starostnike. Lahko bi rekli, da oskrbovana stanovanja predstavljajo vmesni člen
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med bivanjem doma (v velikokrat prevelikih in za vzdrževanje predragih hišah) ter odhodom v dom za
starejše. Prilagojena so starejšim ljudem z lastnim gospodinjstvom. Namenjena so starejšim od 65 let,
ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje.

2.3. Mreža socialno varstvenih stortiev na območju LAS Goričko 2020
2.3.1. Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem
nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in
socialno oskrbo ter zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu.
Najpogostejša oblika institucionalnega varstva so domovi za starejše.

Osnovna naloga in poslanstvo domov za starejše je izvajanje kvalitetnega institucionalnega varstva za
starejše. Pojem institucionalno varstvo starejših pri tem zajema odpravljanje osebnih stisk in težav
starejših od 65 let ter drugih oseb, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.
Domovi za starejše tako mnogim posameznikom nadomeščajo oziroma dopolnjujejo funkcije doma in
družine s tem da jim zagotavljajo bivanje, prehrano, varstvo ter potrebne zdravstvene storitve.

Do storitev v domu starejših so upravičeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji in tujci z dovoljenjem za stalno bivanje. Sprejem, premestitev oziroma odpust iz
doma poteka v soglasju z oskrbovanci ali njihovimi zastopniki in domovi. Ob sprejemu v oskrbo
stanovalec ali njegov zastopnik in dom skleneta dogovor, v katerem določita obseg in vrsto storitev
oskrbe ter posebnosti pri izvajanju le-te. Pri tem velja opozoriti, da se kategorije oskrbe v domu se
razlikujejo glede na zdravstveno stanje obravnavane osebe ter posledično potrebo po pomoči in
nadzoru:


oskrba I za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za
popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,



oskrba II za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg
neposredne osebne pomoči,
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oskrba III za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti
potrebujejo

neposredno

osebno

pomoč,

in

sicer:

a. za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih

potreb,

b. za najtežje prizadete osebe,


oskrba IV za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi
starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor
(oskrba oseb z demenco).47

Potrebe po institucionalnem varstvu starostnikov na območju LAS Goričko 2020 iz leta v leto naraščajo.
Povpraševanje presega ponudbo, starostnikov ki potrebujejo 24 urno nego in skrb je več kot je
razpoložljivih postelj v domovih za starejše na območju LAS Goričko 2020, kjer se nahaja 6 domov za
starejše. Najdemo jih na sledečih lokacijah: Murska Sobota, Rakičan, Rogašovci, Hodoš, Kuzma in
Puconci. Za primerjavo, kot zanimivost, morda le informacija, da je bilo konec leta 2018 po podatkih
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v Sloveniji na voljo 21.063 mest v 59 javnih zavodih ter 43
izvajalcih s koncesijo. Od tega v javnih domovih za starejše 13.206 mest, v zasebnih domovih za starejše
5361 mest ter v posebnih zavodih za odrasle 2496 mest.

Tabela 16: Podatki o oskrbi starejših po občinah območja LAS Goričko 2020, leto 2016

Občina

Delež oseb

Indeks

Število

starih 65+

staranja v %

domov

v%

za

Delež oseb vključenih

Delež

v

pomoči na domu v %

institucionalno

starejše

varstvo v %

Cankova

17,7

155,4

0

3

5,28

Gornji

23,4

214,5

0

0,7

4,42

Grad

22,1

207,6

0

3

3,16

Hodoš

28,8

345,5

1

0

3,29

Kuzma

20,6

155,6

1

1

3,78

Moravske

21,4

170,4

0

1,4

3,04

uporabnikov

Petrovci

Toplice

47

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, spletni vir: http://www.ssz-slo.si/splosno-o-domovih-in-posebnih-zavodih/, dostop:
18.3.2020
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Murska

22,2

180,6

2

0,8

4,6

Puconci

19,2

156,1

1

1,4

3,15

Rogašovci

16,5

123,6

1

2

6,06

Šalovci

23,9

271,8

0

4,5

4,11

Tišina

18,1

145,6

0

1

2,18

Sobota

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, spletni vir: http://65plus.irssv.si/obcine, dostop: 16.1.2020

Tabela 17: Pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih
zavodih na območju OE ZZZS Murska Sobota na dan 17.3.2020

OE ZZZS
M.Sobota

Zap.
Št.

Tip

Izvajalec

Kapaciteta

Prosta
mesta

1

Z

85

2

Z

3
4
5

Z
J

5/1

J

Zavod Sv. Cirila in Metoda
Beltinci
Dom
starejših
občanov
Gornja Radgona
Dom Kuzma d.o.o.
Dom starejših Lendava
Dom
starejših
občanov
Ljutomer
Enota Ljutomer

5/2

J

6
6/1

J

6/2

J

-

Enota Stročja vas

Dom starejših Rakičan,
Murska Sobota
Enota Rakičan
-

Enota SV. Elizabeta

Aktualne
prošnje

0

Evidentirane
prošnje
(aktivne)
0

150

0

146

89

64
172
176

0
0
0

27
91
88

25
56
69

152

Skupno vodenje prošenj

24

Skupno vodenje prošenj

372

0

271

Skupno vodenje prošenj

35

Skupno vodenje prošenj

290

0

270
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6/3

J

7

Z

8

Z

9

P

-

Enota
Sobota

Murska

Dom
starejših
občanov
Radenci
Zavod Karion, Dom Velika
Polana
Dom Lukavci, Križevci pri
Ljutomeru

66

Skupno vodenje prošenj

178

0

136

127

66

0

0

0

309

0

46

33

Skupaj
1.572
0
824
669
Legenda: * Tipi izvajalcev: ° P - posebni zavod oz. enota za varstvo odraslih s posebnimi potrebami ° J - javni zavod
– dom za starejše ° Z - zasebni dom za starejše s koncesijo

Vir: spletni vir: https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf, dostop: 18.3.2020

2.3.1.1. Dom starejših Rakičan48

Dom starejših Rakičan je javni socialno varstveni zavod s skupno kapaciteto 372 postelj. Dom ima tri
enote in sicer matično enoto v Rakičanu (kapaciteta 271 postelj), enota Center za starejše v Murski
Soboti (kapaciteta 66 postelj) in enoto Elizabeta v Svetem Juriju (kapaciteta 35 postelj).

Lokacija matične enote doma je v Rakičanu, v neposredni bližini mesta Murska Sobota, bolnišnice,
srednje zdravstvene šole, kmetijske šole in vrtca. Dom starejših v Rakičanu ima 271 postelj. Služba
Zdravstvene nege in oskrbe, ki deluje tako v okviru matične enote Doma Rakičan kot v okviru ostalih
dislociranih enot Doma Rakičan zajema:


Zdravstveno negovalno službo



Fizioterapijo



Delovno terapijo.

Dom starejših Rakičan izvaja v okviru svoje osnovne dejavnosti, v okviru vseh (matične in dislociranih)
enot Doma starejših tudi storitev Pomoči na domu, ki je namenjena:


48

osebam, starim nad 65 let,

Dom starejših Rakičan, spletni vir: http://www.ds-rakican.com/, dostop: 17.1.2020
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osebam s statusom invalida,



kronično bolnim osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja,



družinam s hudo bolnim otrokom.

V Svetem Juriju, občina Rogašovci, deluje dislocirana enota Doma Rakičan, ki se imenuje enota
Elizabeta. Ima kapaciteto 35 postelj. Dom je v zasebni lasti g. Ficka. Sodelovanje z domom poteka po
principu javno zasebnega partnerstva. Za socialno oskrbo in zdravstveno nego skrbi matični dom v
Rakičanu, medtem ko za prehrano, pranje perila in vzdrževanje doma skrbi lastnik objekta g. Ficko. V
okviru enote Elizabeta v Rogašovcih bo letos začel delovati tudi dnevni center in skupina za obravnavo
stanovalcev z demenco.

Center za starejše v Murski Soboti ima kapaciteto 66 postelj. Poleg celodnevnega institucionalnega
varstva ponujajo tudi storitev dnevnega varstva v dnevnem centru, ki se nahaja v pritličju objekta. V
pritličju se nahajajo še ambulanta, prostor za fizioterapijo, delovno terapijo ter prostori službe pomoči
na domu.

2.3.1.2. Dom Kuzma, d.o.o.49

Dom starejših Kuzma je zasebni socialno varstveni zavod in ima na voljo 64 postelj. V sklopu osnovne
dejavnosti zagotavljajo sledeče storitve:


redno preskrbo z dietno prehrano,



osebno pomoč, socialno oskrbo in varstvo,



zdravstveno nego in osnovno ter specialistično psihiatrično ambulanto,



delovno terapevtske in fizioterapevtske storitve.

Poleg osnovne dejavnosti zagotavlja Dom Kuzma tudi storitev Socialne oskrbe na domu. Namenjena je
upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem domu potrebujejo občasno organizirano pomoč.

49

Dom Kuzma, spletni vir: http://www.dom-kuzma.si/kontakti, dostop: 17.1.2020
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1.1.1.1

2.3.1.3. Center starejših Hodoš50

Center starejših Hodoš je namenjen ostarelim osebam iz lokalne skupnosti in starejšim osebam s
posebnimi potrebami iz lokalne skupnosti – osebam s težavami v duševnem zdravju in motnjami v
duševnem razvoju. Je prvi center v Sloveniji, ki je namenjen pretežno starejšim osebam s posebnimi
potrebami.

V Centru starejših Hodoš bivajo starostniki in starostniki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč
in oskrbo pri vseh življenjskih aktivnostih. C Centru starejših Hodoš so ustvarjeni takšni pogoji bivanja,
ki stanovalcem omogočajo optimalno vključenost, medsebojno druženje in krepitev socialnih
interakcij. Posamezniku v centru je omogočeno, da kljub fizičnim ali duševnim omejitvam lahko
opravljajo zanj pomembne naloge z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti.
1.1.1.2
1.1.1.3

2.3.1.4. Dom Brigita, Nastanitvene in druge storitve, Brigita Beznec s.p.

Dom Brigita se nahaja v Puconcih, je v zasebni lasti in ima na voljo 19 postelj. Dom za ostarele Brigita
nudi sledeče storitve:


24 urno nego,



varstvo,



socialno in varstveno nego,



prostočasne dejavnosti ter



zobozdravstvene storitve.

2.3.2. Oskrbovana stanovanja
V zadnjih letih se v Pomurju vedno bolj uveljavljajo tudi oskrbovana stanovanja, kot oblika socialnega
varstva za starostnike. Večinoma se nahajajo v bližini domov za starejše, ki v njih izvajajo
socialnovarstvene storitve. Prilagojena so starejšim ljudem z lastnim gospodinjstvom, namenjena
predvsem starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje. Oskrbovana
stanovanja pa morajo imeti tudi oskrbnika (pravna ali fizična oseba), ki skrbi za 24-urno dnevno pomoč
stanovalcem oskrbovanih stanovanj.
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Center starejših Hodoš, spletni vir: https://www.hrastovec.org/index.php/cs-hodos, dostop: 17.1.2020

[Vnesite besedilo]

V Pomurju so trenutno na razpolago stanovanja v Murski Soboti ob Centru za starejše, kjer je na
razpolago 21 različno velikih stanovanj. V Ljutomeru je na lokaciji ob Domu starejših Ljutomer 7
stanovanj. Stanovanja v Ljutomeru in Murski Soboti so last Nepremičninskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d. o. o. Ljubljana. V obeh primerih nudijo v primeru potrebe 24. urno pomoč
bližji domovi za starejše, kjer stanovalci teh stanovanj dobijo tudi hrano in druge storitve, če jih želijo.
V stanovanjih se plačuje najemnina in ostali stroški, ki so vezani na najem. Za vsa oskrbovana
stanovanja v regiji je čakalna vrsta za najem.51

2.3.2.1. Primer dobre prakse: Oskrbovana stanovanja Murska Sobota 52

Lokacija in opis:


Objekt z oskrbovanimi najemnimi stanovanji je ob Centru za starejše Murska Sobota na Ulici
Staneta Rozmana 23 v Murski Soboti.





Objekt obsega pritličje in dve nadstropji (P + 2 ND), v njem je 21 stanovanj:
o

6 stanovanj, površine 30-38 m2,

o

11 stanovanj, površine 42 m2, in

o

4 stanovanja, površine 56–61 m2.

Stanovanja so zgrajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, širši
prehodi, prilagojena oprema).



Vsa stanovanja imajo kopalnico, balkon in shrambo v pritličju.



Opremljeni sta kuhinja (leseni del, hladilnik z ločenim zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča)
in kopalnica (arhitekturno prilagojena, s prho in držali). ). V stanovanju je že predpriprava za
klimatsko napravo. Ostale prostore v stanovanju si boste uredili po svojem okusu.



V stanovanju je predpriprava za klic v sili 24 ur na dan, tako boste lahko dobili pomoč, če jo boste
potrebovali.



Opremljen je skupni prostor za druženje v pritličju.



Pred objektom je za najemnike in njihove obiskovalce 17 parkirnih mest, ki so varovana z
zapornico.


51

Možnost uporabe storitev sosednjega Centra za starejše Murska Sobota.

Ponudba storitev za oskrbo starejših v Pomurju, Bertalanič, 2016, spletni vir: http://www.zduszveza.si/docs/NAZDRAVJE/Ponudba_storitev_za_oskrbo_starejsih_v_Pomurju.pdf, dostop: 17.3.2020
52
https://www.ns-piz.si/si/oskrbovana-najemna-stanovanja/murska-sobota/

[Vnesite besedilo]


Za objekt je izdelana energetska izkaznica, iz katere je razvidno, da objekt spada v energetski razred
C (38 kWh/m2a).

Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe:


starost več kot 65 let,



primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja,



prosilec ni v osebnem stečaju in



sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Stanovanja se oddajajo v skladu s Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem. Najemna
pogodba se sklene za nedoločen čas.

Ostale storitve:
Najemnik lahko ob plačilu uporablja storitve sosednjega Centra za starejše Murska Sobota po svojih
željah in potrebah. Za vrsto in obseg posameznih storitev se najemnik individualno dogovori z domom.
Najpogostejše storitve so:


dnevno prinašanje obrokov hrane, vzdrževanje, osebne higiene, gospodinjska pomoč, čiščenje,
pranje, likanje …



zdravstveno varstvo in zdravstvena nega po predpisih o zdravstvenem varstvu,



pomoč pri ohranjanju družabnih stikov.

2.3.3. Center dnevnih aktivnosti
Center dnevnih aktivnosti za starejše je namenjen krepitvi in ohranjanju samostojnosti ter krepitvi
telesnega in duševnega zdravja starejših. Starejšim omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje
ostanejo v domačem okolju, jim nudi podporo pri samostojnem odločanju o lastnem načinu življenja,
pospešuje socialne stike, ohranja njihovo integracijo v družbeno dogajanje ter preprečuje osamljenost
ter izključenost.

[Vnesite besedilo]
2.3.4. Pomoč na domu
1.1.1.4

2.3.3.1 Kaj je pomoč na domu, kaj vključuje?

Večina starejših, ki živijo na podeželju območja LAS Goričko 2020 skrbi zase s pomočjo svojcev in
znancev, medtem ko mnogi nimajo več nikogar in postanejo odvisni od pomoči ustreznih služb. Kadar
zaradi bolezni ali starosti niso več sposobni skrbeti zase, postane pomoč institucij za oskrbo starejših
na domu ali v ustrezni instituciji nujna. Žal pa si tovrstne oskrbe zaradi prenizkih dohodkov, mnogokrat
ne morejo plačati, zato je nujna pomoč lokalnih skupnosti.

Oblike in obseg pomoči na domu se od občine do občine razlikujejo. Odvisne so od potreb lokalnega
okolja, od razpoložljivih sredstev občine, od aktualnih programov javnih del ter drugih dejavnikov, ki
vplivajo na izvajanje le-teh.

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.
Socialna oskrba na domu vključuje:


Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

-

pomoč pri oblačenju, slačenju,

-

pomoč pri umivanju ali kopanju,

-

pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, menjava plenic, …),

-

pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov.



Gospodinjsko pomoč:

-

prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,

-

nakup živil in priprava enega obroka hrane,

-

pomivanje uporabljene posode,

-

osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti,

-

postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.



Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

-

vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, sorodstvom,

-

spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,

-

informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,

-

priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

[Vnesite besedilo]
Mobilna pomoč pa je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb
obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Obsega opravila in postopke za
korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno
pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi. Upravičenci do mobilne
pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in
telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo mogoče pričakovati
ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.53

1.1.1.5

2.3.3.2. Kdo je upravičen do pomoči na domu?

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev (=socialna oskrba na domu), namenjena upravičencem,
ki imajo zagotovljen bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, žal pa zaradi starosti,
invalidnosti ali bolezni ne morejo sami skrbeti zase, njihovi svojci pa jim ne zmorejo ali ne znajo
zagotoviti ustrezne oskrbe in nege.

Upravičenci do pomoči na domu so:


Osebe, starejše od 65 let



Osebe s statusom invalida



Kronični bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja



Družine s hudo bolnim otrokom.

Število uporabnikov pomoči na domu iz leta v leto narašča, tako na območju LAS Goričko 2020 kot na
ravni države. Razlog za to je staranje prebivalstva, ki je v določenih podeželskih regijah še izrazitejše.
Največ uporabnikov je v storitev pomoči na domu vključenih zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo
starost in so nezmožni za samostojno življenje.

53

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših, spletni vir: http://www.ssz-slo.si/wpcontent/uploads/2017/05/SSZ-Slovenije_brosura_predstavitev-domov_2014.pdf, dostop: 19.3.2020

[Vnesite besedilo]

Po podatkih Inštituta RS za socialno varstvo, podatki za leto 2018 kažejo, da med uporabniki pomoči
na domu določen obseg potreb ostaja nezadovoljen. Med uporabniki storitve so namreč tudi takšni, ki
bi potrebovali izvajanje v večjem obsegu.54

Tabela 18: Pomoč na domu po občinah območja LAS Goričko 2020 za leto 2018

Občina

Število prebivalcev starih 65 let in več

Število vključenih uporabnikov v
Pomoč na domu (PND) zaradi starosti
ali pojavov, ki spremljajo starost

Cankova

317

7

Gornji

487

8

Grad

492

13

Hodoš

114

1

Kuzma

361

1

Moravske Toplice

1.302

15

Murska Sobota

4.431

37

Puconci

1.246

23

Rogašovci

545

13

Šalovci

356

8

Tišina

779

13

Petrovci

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, Analiza izvajanja PND za leto 2018, spletni vir:
https://www.irssv.si/upload2/Analiza%20izvajanja%20PND%20za%20leto%202018_29.8.2019_pop.p
df, dostop: 21.1.2020

Slika 8: Delež oseb starih 65+, ki prejemajo Pomoč na domu po slovenskih občinah, 2018
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Inštitut RS za socialno varstvo, Analiza izvajanja PND za leto 2018, spletni vir:
https://www.irssv.si/upload2/Analiza%20izvajanja%20PND%20za%20leto%202018_29.8.2019_pop.pdf, dostop: 21.1.2020

[Vnesite besedilo]

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, Analiza izvajanja pomoči na domu – Analiza stanja v letu 2018

Občine so tiste, ki so svojim občanom dolžne organizirati in zagotoviti socialno oskrbo na domu in sicer
tako, da izbranemu izvajalcu socialne oskrbe oziroma pomoči na domu podelijo koncesijo oziroma z
njim sklenejo pogodbo za izvajanje.

1.1.1.6

2.3.3.3. Kdo zagotavlja pomoč na domu?

Storitev pomoč na domu izvajajo v okviru mreže javne službe javni socialnovarstveni zavodi ter
druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Koncesijo za storitev pomoč
družini na domu podeljujejo občine, ki so tudi zadolžene za organizacijo, razvoj in financiranje te
storitve v okviru mreže javne službe. Občina se torej lahko odloči, da bo storitev v okviru mreže javne
službe izvajal javni izvajalec, lahko pa objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje pomoči na
domu za druge pravne ali fizične osebe. Če se storitev izvaja v okviru mreže javne službe, bo del
celotnih stroškov storitve (najmanj 50 %) financirala občina, preostali del pa uporabniki sami. Pomoč
na domu lahko izvajajo domovi za starejše, centri za socialno delo, posebni javni zavodi, ustanovljeni
v občinah prav za ta namen, lahko pa tudi zasebni izvajalci na podlagi pridobljene koncesije, v vseh
primerih del cene storitve subvencionira občina. V kolikor uporabnik zaradi slabega finančnega stanja

[Vnesite besedilo]
ne zmore plačila storitve, lahko pri pristojnem centru za socialno delo vloži zahtevek za oprostitev
plačila storitve. Če center za socialno delo odloči, da je vlagatelj oproščen plačila storitve, je zavezanec
za plačilo storitve oseba, ki je vlagatelja dolžna preživljati na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe. V
kolikor takšnih oseb ni ali tudi te niso finančno zmožne plačevati storitve in pri centru za socialno delo
vložijo zahtevek za oprostitev plačila, je zavezanec za plačilo občina. Zasebni izvajalci lahko pomoč na
domu izvajajo tudi zunaj javne mreže na podlagi dovoljenja za delo. Ker gre za storitev izven javne
mreže, izvajalec ne izvede ugotavljanja upravičenosti do storitve, uporabnik se lahko sam prostovoljno
brez omejitev odloči za storitev, zanjo pa plača polno ceno brez subvencije občine. Dovoljenje za delo
izdaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki preveri in nadzoruje, ali
izvajalec izpolnjuje vse predpisane pogoje. Izvajalec brez dovoljenja za delo na trgu ne sme opravljati
socialnovarstvenih storitev. 55

1.1.1.7

2.3.3.4. Izvajalci storitve Pomoč na domu

Pomoč na domu lahko izvajajo domovi za starejše, centri za socialno delo, posebni javni zavodi, ali
zavodi ustanovljeni v občinah prav za ta namen. Seveda pa lahko pomoč na domu izvajajo tudi zasebni
izvajalci na podlagi pridobljene koncesije. Ne glede na status izbranega izvajalca, del cene storitve
vedno subvencionira občina. V kolikor pa uporabnik zaradi slabega finančnega stanja ne zmore plačila
storitve, lahko pri pristojnem centru za socialno delo vloži zahtevek za oprostitev plačila storitve. Če
center za socialno delo odloči, da je vlagatelj oproščen plačila storitve, je zavezanec za plačilo storitve
oseba, ki je vlagatelja dolžna preživljati na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe. V kolikor takšnih oseb
ni ali tudi te niso finančno zmožne plačevati storitve in pri centru za socialno delo vložijo zahtevek za
oprostitev plačila, je zavezanec za plačilo storitve matična občina.

V nadaljevanju navajamo seznam ponudnikov storitve Pomoč na domu na območju LAS Goričko 2020:


Dom starejših Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota (pokriva območje občin
Cankova, G. Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Tišina),



Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart (pokriva
območje občine Hodoš),



55

Dom Kuzma d.o.o., Kuzma 60 l, 9263 Kuzma (pokriva območje občine Kuzma)

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših, spletni vir: http://www.ssz-slo.si/wpcontent/uploads/2017/05/SSZ-Slovenije_brosura_predstavitev-domov_2014.pdf, dostop: 19.3.2020

[Vnesite besedilo]


DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci
(pokriva območje občin Puconci, Rogašovci).

Poleg Doma starejših Rakičan (matične in dislociranih enot) ter Doma Kuzma izvajajo storitve Pomoči
na domu tudi Socialno varstveni zavod Hrastovec ter zavod DOMANIA iz Puconec. Omenjene domove
za starejše smo podrobneje predstavili že v prejšnjih poglavjih, zato nekaj besed še o zavodu DOMANIA.
DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu je zavod za dnevno varstvo starejših
in pomoč na domu, ki pod svojim okriljem združuje tri storitve:


Zdravstveno nego na domu,



Pomoč na domu in



Socialni servis.

Kot največji koncesionar v Pomurju, trenutno nudijo storitev pomoči na domu v štirih občinah: Puconci,
Rogašovci, Apače in Radenci. V začetku leta 2015 so imeli 55 uporabnikov, vendar število uporabnikov
iz leta v leto zelo niha. Predvsem v zadnjih letih pa število uporabnikov, zaradi staranja prebivalstva,
narašča. Predvsem na podeželskem delu območja LAS Goričko 2020, je v veliki meri še vedno prisotna
pomoč sorodnikov in sosedov, vendar ta počasi izgublja na pomenu. Drugi problem pa je, da ni dovolj
obsežna, da bi zadovoljila potrebe uporabnikov po ustrezni oskrbi. Dejstvo namreč je, da lahko
uporabniki, s pomočjo storitve pomoči na domu, dlje časa živijo v domačem okolju, namesto v
institucionalnem varstvu, kar je eden izmed pomembnih ciljev in smernic strokovne javnosti na
področju zagotavljanja kakovosti življenja starostnikov. 56

Seveda pa se lahko uporabniki prostovoljno odločijo in izberejo izvajalce izven javne mreže. To pomeni,
da za storitev izvajalcu plačajo polno ceno, brez subvencije občine, ker gre za storitev izven javne
mreže. Pri tem je potrebno preveriti le, ali ima izbrani izvajalec dovoljenje za delo. Dovoljenja za delo
izdaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki tudi preverja in nadzoruje, ali
izvajalci izpolnjuje vse predpisane pogoje. Izvajalec brez dovoljenja za delo na trgu ne sme opravljati
socialnovarstvenih storitev.

Seznam vseh izvajalcev pomoči na domu je objavljen na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo:
http://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu. Seznam izvajalcev pomoči na domu izven okvira

56

DOMANIA, spletni vir: http://www.domania.si/o-zavodu, dostop: 17.1.2020

[Vnesite besedilo]
javne službe (dovoljenje za delo) je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve

in

enake

možnosti:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/dovoljenje_sociala/.

Slika 9: Zemljevid ponudnikov storitve Pomoč družini na domu v Pomurju, leto 2016

Vir: Inštitut za socialno varstvo, spletni vir: https://www.irssv.si/index.php/pomurska, dostop:
16.1.2020

[Vnesite besedilo]

Tabela 19: Podatki o izvajalcih in ceni storitve pomoč na domu po občinah območja LAS Goričko 2020
za leto 2018

Občina

Izvajalec

Uporabniki na dan

Cena za uporabnika na

Ekonomska

31.12.2018

dan 31.12.2018 v EUR

cena v EUR

Cankova

Dom starejših Rakičan

7

7,52

17,29

G.

Dom starejših Rakičan

8

7,52

17,29

Grad

Dom starejših Rakičan

15

7,52

17,29

Hodoš

SVZ Hrastovec

2

7,23

15,90

Kuzma

Dom Kuzma d.o.o.

2

6,78

16,00

M.Toplice

Dom starejših Rakičan

20

7,52

17,29

M.Sobota

Dom starejših Rakičan

55

6,02

17,29

Puconci

Domania, zavod za dnevno

34

7,64

16,24

18

6,00

14,88

Petrovci

varstvo starejših in pomoč na
domu
Rogašovci

Domania, zavod za dnevno
varstvo starejših in pomoč na
domu

Šalovci

Dom starejših Rakičan

10

7,52

17,29

Tišina

Dom starejših Rakičan

18

7,52

17,29

Skupaj

Vir:

Inštitut

189

RS

za

socialno

varstvo,

Analiza

izvajanja

PND

za

leto

2018,

https://www.irssv.si/upload2/Analiza%20izvajanja%20PND%20za%20leto%202018_29.8.2019_pop.pdf, dostop: 21.1.2020.

spletni

vir:

[Vnesite besedilo]
Slika 10: Občine glede na status izvajalca Pomoči na domu na dan 31.12.2018

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, Analiza izvajanja pomoči na domu – Analiza stanja v letu 2018

2.3.5. Dejavnost Patronažne službe
Območje LAS Goričko 2020 pokriva s svojim delovanjem Patronažna služba Murska Sobota, v okviru
katere delujejo patronažne službe Gornji Petrovci, Rogašovci in Grad.

V preventivno dejavnost uvrščamo zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in
skupnosti ter zdravstveno nego nosečnice, otročnice in novorojenčka na domu. Zdravstvena nega
pacienta na domu pa je kurativna dejavnost in se izvaja na osnovi pisnega naročila, praviloma
osebnega zdravnika.

Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:57


šest patronažnih obiskov pri novorojenčku in dojenčku v prvem letu starosti in dva dodatna obiska
pri slepih in invalidnih materah,

57

https://www.zd-ms.si/nase-enote/patronazna-in-babiska-sluzba

[Vnesite besedilo]


dva patronažna obiska pri otročnici



patronažni obisk pri nosečnici



patronažni obisk pri otroku v drugem in tretjem letu starosti,



dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7 do 25
let, če so ti v domači oskrbi in se ne šolajo,



obravnava pacienta zaradi sodelovanja v nacionalnih preventivnih programih - SVIT, ZORA, DORA
( preventivni obisk opravimo pri osebah, ki se ne ali pa neustrezno odzovejo na vabilo),



dva patronažna obiska na leto pri kronično bolnih osebah in težkih invalidih, ki so osameli in
socialno ogroženi ter pri osebah z motnjami v razvoju.

Po podatkih Nacionalnega instituta za javno zdravje za leto 2017, izstopajo med preventivnimi obiski,
ki so bili opravljeni po statističnih regijah, povsod izstopajo obiski novorojenčkov, otročnic in
dojenčkov. V zasavski regiji znaša delež teh obiskov kar 84%.
Tabela 20: Preventivni obiski v dejavnosti patronažnega varstva po varovancih, leto 2017

Varovanci po skupinah

Pomurska regija

Slovenija

Novorojenčki

4.630

85.743

Dojenčki

266

16.606

Otroci 1-6 let

148

4.954

Šolarji

-

10

Nosečnice

127

3.872

Otročnice

1.753

35.103

Starostniki

209

3.912

Rakavi bolniki

117

3.382

TBC bolniki

-

16

Bolniki s kisikom

19

274

Duševni bolniki

30

1.036

Diabetiki

92

2.005

Invalidi

36

1.656

Kronični bolniki

467

26.479

Ostali varovanci

23

1.399

Skupaj

7.917

186.447

Vir: Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2017, spletni vir: https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije-2017,
dostop: 16.1.2020
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V Pomurski regiji so v letu 2017 po skupinah varovancev prevladovali obiski novorojenčkov (4.630),
otročnic (1.753), kroničnih bolnikov (467), dojenčkov (266), starostnikov (209), otrok 1-6 let (148),
nosečnic (148) ter rakavih bolnikov. Vseh ostalih varovancev po skupinah je manj, kar je razvidno tudi
iz spodnje tabele.

Tako v Pomurski, kot v drugih slovenskih regijah, so bili v letu 2017 med pacienti obravnavanimi v
patronažni dejavnosti, starostna skupina 75 let in več. Največ prvih kurativnih obiskov na 1000
prebivalcev so opravili v pomurski, koroški in gorenjski regiji, najmanj pa v osrednjeslovenski in obalnokraški regiji.

Tabela 21: Vrste strokovnih storitev pri kurativnih obiskih v dejavnosti patronažnega varstva, leto 2017
Vrste strokovnih storitev

Pomurska regija

Slovenija

Osebna higiena in urejanje

749

34.137

Kopanje

387

13.715

Nega umirajočega

2

1.683

Preprečevanje nastanka preležanin

606

22.845

Poučevanje

1.027

143.456

Nega stome

1.131

33.713

Ostali postopki

1.361

85.737

Aplikacija injekcije

8.553

90.691

Aplikacija infuzije

575

4.567

Preveza

59.956

623.865

Kateterizacija in menjava urinskega katetra pri ženskah

425

5.310

Odvzem laboratorijskega materiala

10.237

154.336

Merjenje venoznega krvnega pritiska

678

106.802

Razgibavanje

14

5.482

Aplikacije klizme

175

3.520

Ostali posegi

1.686

74.688

Skupaj

87.562

1.404.547

Vir: Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2017, spletni vir: https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije-2017,
dostop: 16.1.2020
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Kot je razvidno iz zgornje tabele, so bili v letu 2017 v Pomurju največkrat opravljena storitev v
patronažni dejavnosti v Pomurju bile preveze, odvzem laboratorijskega materiala ter aplikacija
injekcije. Bistveno manj je bilo izvedenih ostalih posegov, kot so to na primer: nega stome, poučevanje,
merjenje venoznega krvnega pritiska, preprečevanje nastanka preležanin, ostali posegi in storitve.
2.3.5.1. Priprava in razvoz hrane na dom

Priprava in razvoz hrane na dom je storitev, ki se je med starejšimi prebivalci v zadnjih letih že precej
uveljavila. Statistični podatki kažejo, da se družba stara, delež starejšega prebivalstva se iz leta v leto
povečuje. To pomeni, da je za čim daljšo ohranitev samostojnega bivanja starostnikov na lastnih
domovih, v izogib potrebam po institucionalnem varstvu, kjer kapacitet tako ali tako primanjkuje,
nujno zagotavljaje različnih storitev. Ena izmed teh je tudi izvajanje stalne dostave hrane na dom. Ta
oblika pomoči postaja za posameznike vedno bolj dobrodošla, za nekatere celo nujna, saj jim omogoča
samostojno bivanje na lastnem domu, ko zaradi starosti ali bolezni ne zmorejo več kuhati sami. Storitev
dostave hrane na dom je torej za odmaknjena podeželska območja zelo pomembna, saj pomembno
prispeva k podaljšanju bivanja ostarelih posameznikov v domačem okolju.

Starejši, ki nimajo sorodnikov in sami zaradi bolezni ali starosti ne morejo kuhati, si proti plačilu naročijo
hrano na dom. Hrano običajno pripravljajo in razvažajo gostinci. V mnogih primerih pa jo pripravijo v
šolah, domovih za ostarele ali drugih podobnih institucijah, dostavijo pa jo zaposleni, delavke pomoči
na domu, vključeni v javna dela ipd.
Mogoče kakšna analiza po občinah, ali intervju z občinami ipd!? Npr. kdo dostavlja, koliko ljudi to koristi

Zaenkrat imamo podatke o ponudnikih, ki dostavljajo hrano na območju Murske Sobote z okolico,
nimamo pa podatkov o manjših ponudnikih, ki bi izvajali dostavo hrane na območju osrednjega in
severnega dela območja LAS Goričko 2020. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno le, da
starostnikom, invalidom in drugim posameznikom, ki potrebujejo pomoč v obliki dostave hrane, le-to
dostavljajo tudi domovi za ostarele, ki pokrivajo posamezna območja Goričkega. In sicer se domovi za
ostarele nahajajo v Rakičanu, v Murski Soboti, na Hodošu, v Rogašovcih, manjši dom za ostarele pa je
tudi v Puconcih.

Na območju Murske Sobote z okolico dostavljajo hrano na dom sledeči ponudniki:
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Restavracija Zvezda, Murska Sobota



Kratochwill, Murska Sobota,



Bistro Tanja, Murska Saobota,



Elvis, American bar, Murska Sobota,



Nathalie Vital, Murska Sobota,



Pizzerija Royal, Murska Sobota,



Gostišče Car, Moravske Toplice



Drugi manjši ponudniki.

Predvsem bolni in posamezniki se rajši poslužujejo storitev hrane na dom, ki jo zagotavljajo Domovi za
starejše. To pa iz razloga, ker le ti zagotavljajo možnost naročila in dostave dietne prehrane in hrane s
spremenjeno konsistenco (sesekljana hrana, kašasta, ipd).

Domovi za starejše, ki ponujajo oziroma izvajajo dostavo hrane na območju LAS Goričko so:



Dom starejših Rakičan (matična enota in dislocirane enote)

Dom starejših Rakičan poleg dejavnosti institucionalnega varstva opravlja tudi zunanje dejavnosti. Ena
izmed teh, za lokalno okolje zelo pomembnih dejavnosti, je razvoz kosil na dom. Dostave kosil na dom
se poslužujejo predvsem tisti, ki si iz zdravstvenih ali drugih razlogov ne zmorejo sami pripraviti kosila;
posamezniki katerih najbližji ki skrbijo za njih so odsotni; in/ali posamezniki ki imajo predpisano dietno
hrano, katere sami ne znajo pripraviti. Njihova ponudba zajema: dostavo zdrave, uravnotežene in
starostniku primerne prehrane; možnost dostave dietne prehrane in hrane s spremenjeno konsistenco
(sesekljana, kašasta …), zagotovljeno dostavo kosil v termoizolacijskih posodah vsak dan v tednu, med
11.00 in 14.00 uro.
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Slika 11: Dom starejših Rakičan – Dostava kosil na dom

Vir: Dom starejših Rakičan, Zloženka Dostava kosil na dom, spletni vir: http://www.ds-rakican.com/wpcontent/uploads/2014/05/jedilnik-dostava-kosil-zlozenka.pdf, dostop: 17.3.2020



Dom starejših v Rogašovcih, Enota Elizabeta

Podobno kot dom starejših Rakičan, tako v Rakičanu kot na dislociranih enotah, tudi Dom Elizabeta,
Rogašovci ponuja možnost dostave hrane na dom. To je za območje Goričkega, kjer na oddaljenih
podeželskih domovih osamljeni živijo številni bolni starostniki, zelo pomembna storitev.

Poleg vseh zgoraj naštetih podjetij in organizacij, ki izvajajo dostavo hrane na dom, ne smemo pozabiti,
da izvajajo dostavo hrane ter podobne dobrodelne aktivnosti na območju LAS Goričko 2020 tudi
številne druge humanitarne organizacije, kot so to na primer:

 EHO Podpornica
Eho podpornica dnevno razvozi skoraj 100 kosil tako v Mestni občini Murska Sobota kot tudi v vaseh
od Hodoša navzdol proti Bogojini in naprej po vaseh Občine Puconci. Hrana se razvaža zastonj in to
predvsem starejšim, ki nimajo svojcev oziroma živijo v slabem socialnem stanju. Kljub temu, da gre za
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evangeličansko humanitarno organizacijo, pri dostavi hrane ne gledajo na versko pripadnost ampak na
potrebe starejših. O tem kdo je upravičen do tega, da mu pripeljejo hrano na dom, odločajo v Eho
podpornici, ne glede na socialno stanje prosilca.



Škofijska karitas Murska Sobota

Škofijska Karitas Murska Sobota ima v Murski Soboti v t.i. Lazarjevem domu ob cerkvi Sv. Nikolaja
organizirano ljudsko kuhinjo, ki deluje že od leta 2014. Obiskujejo jo starostniki in ostali pomoči
potrebni posamezniki. Za vključitev v navedeno ljudsko kuhinjo mora biti podan predlog Centra za
socialno delo. Leta 2018 je bilo tistih, ki so prihajali na topel obrok v Ljudsko kuhinjo okrog 80 na dan v
povprečju. Večinoma gre za starejše posameznike, ki si sami ne zmorejo zagotoviti toplega obroka ali
pa ljudi srednjih let, ki se borijo z različnimi odvisnostmi. Koordinatorji ljudske kuhinje iz izkušenj
navajajo, da predstavlja največji problem posameznikov – predvsem na območju Goričkega,
osamljenost, izoliranost od drugih.

2.3.5.2. Dostava osnovnih življenjskih potrebščin na dom

Starostnikom, bolnikom, invalidom in drugim posameznikom, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne
morejo sami v trgovino po živila in druge osnovne življenjske potrebščine, prinašajo stvari iz trgovine
domov sorodniki, znanci ali drugi prostovoljci. Le redke trgovine imajo organizirano dostavo kupljenih
dobrin domov. Predvsem na oddaljenih podeželskih območjih je to problem, ker starejši nimajo
nikogar, ki bi jim prinesel živila in druge nujne življenjske potrebščine iz trgovine. Pri reševanju te
problematike je zelo pomembna angažiranost posamezne občine ter podpora pristojnih institucij.
Mogoče dodati da na Goričkem tega še ni!?

2.3.5.3. Prevozi starejših

Prevozi starejših postajajo, predvsem na podeželju, vedno bolj iskana storitev oziroma oblika pomoči
na domu. Starostniki, ki nimajo sorodnikov, znancev, prijateljev in zaradi bolezni ali starosti ne morejo
sami voziti avta ali pa ga celo nimajo, ter v bližini ni avtobusne postaje oziroma vzpostavljenih rednih
linij, potem so le-ti popolnoma odvisni od pomoči občine ali drugih ustreznih institucij. Če želijo k
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zdravniku, v trgovino ali po drugih opravkih, morajo vedno prositi za pomoč ustrezne institucije.
Ponekod v drugih delih Slovenije so že vzpostavljene različne oblike brezplačnih prevozov za
starostnike, zato bi bilo zelo dobrodošlo, da se mreža brezplačnih prevozov vzpostavi tudi na območju
LAS Goričko 2020.

Na območju Občine Šalovci bo zato v okviru projekta sodelovanja »Pametne vasi za jutri« testiran Pilot
Trajnostna mobilnost na podeželju, v okviru katerega bo kupljen električni avtomobil za namene
brezplačnih prevozov predvsem starejših uporabnikov.

2.3.5.4. Dejavnost humanitarnih društev in organizacij58

Dejavnost humanitarnih društev in organizacij je zelo pomembna, ker vpliva na zmanjšanje socialne
izključenosti posameznikov. Ključna razlika med običajnimi in humanitarnimi društvi je, da večina
običajnih društev skrbi le za svoje člane, medtem ko druga – humanitarna društva in organizacije,
izvajajo različne akcije in aktivnosti za vse pomoči potrebne občane, tudi za starejše. Člani društev
obiskujejo svoje člane, jim prostovoljno pomagajo, opravljajo določena opravila, prinašajo izdelke iz
trgovine ali jih včasih celo peljejo k zdravniku ali v trgovino. Člani takšnih društev opravijo čez leto
ogromno ur prostovoljnega dela, medtem ko v nekaterih drugih društvih, člani ob koncu leta le
raznašajo manjša priložnostna darila. Društva katerih člani so najbolj aktivni prostovoljci so:


Rdeči križ Slovenije OE Murska Sobota,



Društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota,



Društvo gluhih in naglušnih Murska Sobota,



Društvo diabetikov Murska Sobota,



Društvo bolnikov po možganski kapi Murska Sobota,

-

Društvo vojnih invalidov Pomurja, druga društva.

Poleg navedenih nudijo različne oblike pomoči na domu tudi organizacije v nadaljevanju:

58



Karitas



Eho podpornica

Ponudba storitev za oskrbo starejših v Pomurju, 29.4.2016, Vijola Bertalanič, spletni vir: http://www.zduszveza.si/docs/NAZDRAVJE/Ponudba_storitev_za_oskrbo_starejsih_v_Pomurju.pdf
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Skupine za samopomoč,



Slovensko društvo Hospic,



druga društva in organizacije.

2.4. Trajnostna mobilnost na območju LAS Goričko 2020

Mobilnost je pomembna značilnost sodobne družbe in ključni predpogoj uspešnega vsestranskega
razvoja. Učinkovit, varčen, fleksibilen in dobro strukturiran prometni sistem zagotavlja dinamičen
pretok ljudi, materialnih dobrin, storitev in idej.

Eden glavnih ciljev trajnostne mobilnosti je zmanjšanje števila potovanj z osebnimi avtomobili ter in
nadomestitev le-teh z bolj trajnostnimi oblikami mobilnosti. Načrtovanje prometa in mobilnosti
morata postati prioriteta načrtovanja vsake občine. Glavno vodilo načrtovalcev razvoja mora biti
zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev območja po mobilnosti pod pogojem hkratnega zmanjšanja
prometa in onesnaženosti zraka oziroma okolja. Prostorsko in prometno načrtovanje bo aktivno
vplivalo na razvoj novih navad potovanja oziroma uporabe prevozov, s poudarkom na trajnostni
mobilnosti. Vendar pa mora prizadevanje za uresničevanje načel in ukrepov trajnostne mobilnosti
postati hkrati tudi obveza županov, s katero bodo zagotavljali socialno pravično in okoljsko sprejemljivo
družbo, ter ustvarjali ugodne pogoje za razvoj gospodarstva.

Podatki kažejo, da se delež avtomobilskega prometa v občinah z območja LAS Goričko 2020 povečuje,
zmanjšuje pa se delež javnega potniškega prometa. Glavni vzrok za to je v redki poseljenosti območja,
visoki stopnji brezposelnosti, upadanju števila prebivalstva ter nerentabilnosti izvajanja javnega
avtobusnega prometa. Slabe povezave javnega potniškega prometa pa posledično pomenijo
omejevanje dostopnosti prebivalstva do zdravstvenih, izobraževalnih, bančnih, poštnih in številnih
drugih storitev. Javni potniški promet (v nadaljevanju JPP) na območju LAS Goričko 2020 težko
konkurira fleksibilnemu in udobnejšemu osebnemu prometu, še posebej zato, ker je območje
Goričkega redko naseljeno in so avtobusne linije zaradi nerentabilnosti dosti bolj redke kot v urbanih
središčih oziroma v gosteje naseljenih ravninskih predelih Pomurja.

Raziskave kažejo, da se načrti trajnostne mobilnosti trenutno osredotočajo predvsem na urbana
središča, medtem ko je premalo pozornosti namenjeno odročnim podeželskim krajem, s slabše razvito
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prometno infrastrukturo, s slabimi povezavami javnega potniškega prometa in neatraktivnim
mobilnostnim potencialom.

Predvsem urbani del območja LAS Goričko se v zadnjem desetletju srečuje s problemi neusklajenosti
prostorskih rešitev. Stopnja motorizacije in mobilnost prebivalstva nenehno naraščata, kar posledično
zahteva nenehno preoblikovanje prostora in prometne infrastrukture in večjo onesnaženost zraka.
Občine si prizadevajo s prostorskim načrtovanjem in razvojem slediti načelom trajnostnega razvoja,
vendar to poleg izvajanja določenih mobilnostnih ukrepov zahteva tudi ozaveščanje prebivalstva. Žal
pa je na potovalne navade ljudi možno vplivati šele ob zagotovitvi ustreznih drugih alternativ.

V zadnjem desetletju je viden precejšen napredek na področju urejanja prometa in načrtovanja
mobilnosti in na območju LAS Goričko 2020. Ključni mobilnostni ukrepi so medsebojno povezani in se
dopolnjujejo na številnih ravneh.

2.4.1. Zakaj spodbujati trajnostno mobilnost na podeželju?

Slovenska podeželska območja se običajno srečujejo s podobnimi izzivi in problemi: poselitvena
razpršenost, slabe prometne povezave, odseljevanje mladih v mesta, odvisnost od urbanih središč,
pomanjkanje medgeneracijskega sodelovanja, drugo. Župani podeželskih občin si prizadevajo, da bi z
različnimi ukrepi in projekti ustvarili boljše pogoje za bivanje na podeželju. Žal pa privlačnost bivanja
na podeželju mnogokrat omejujejo slabe prometne povezave. Načrtovanje prometa in učinkovita
mobilnost na podeželju sta zato pomembna dejavnika, ki lahko ključno prispevata k ustvarjanju tako
imenovanih Pametnih vasi za jutri.

Načrtovanje prometa se je vedno osredotočalo na urbana središča, odmaknjena podeželska območja
pa se je pri tem zanemarjalo. Mobilnost ljudi v mestih se je razvijala mnogo hitreje od mobilnosti ljudi
na podeželju. Številni uspešno izvedeni ukrepi trajnostne mobilnosti v mestih kažejo vidne rezultate,
medtem ko se ljudje na podeželju srečujejo s problemi, kot je to na primer: nedostopnost javnega
prevoza.

Eden glavnih ciljev trajnostne mobilnosti je zmanjšanje števila potovanj z osebnimi avtomobili in
nadomestitev le-teh z bolj trajnostnimi oblikami mobilnosti. Načrtovanje prometa in mobilnosti
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morata postati prioriteta načrtovanja vsake občine. Glavno vodilo načrtovalcev razvoja mora biti
zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev območja po mobilnosti pod pogojem hkratnega zmanjšanja
prometa in onesnaženosti zraka oziroma okolja. Prostorsko in prometno načrtovanje bo aktivno
vplivalo na razvoj novih navad potovanja oziroma uporabe prevozov, s poudarkom na trajnostni
mobilnosti. Vendar pa mora prizadevanje za uresničevanje načel in ukrepov trajnostne mobilnosti
postati hkrati tudi obveza županov, s katero bodo zagotavljali socialno pravično in okoljsko sprejemljivo
družbo, ter ustvarjali ugodne pogoje za razvoj gospodarstva.

S prenosom testiranega in preverjeno kvalitetnega pilotnega modela Mobilnosti na podeželju, se bodo
druge primerljive občine lažje in hitreje spopadle s podobnimi problemi s področja mobilnosti, lažje
premagale ovire, oblikovale in ponudile podobne mobilnostne storitve in pomembno prispevale k
izboljšanju stanja na področju trajnostne mobilnosti v svoji občini, večji dostopnosti storitev ter boljši
kvaliteti življenja svojih občanov.

2.4.2. Primeri dobrih praks trajnostne mobilnosti

V zadnjem času se pojavljajo nove oblike prevozov, ki sledijo načelom in ciljem trajnostne mobilnosti.
Primeri takšnih oblik trajnostne mobilnosti so:
a) Souporaba avtomobilov (Car-sharing),
b) Skupinski prevozi
c) E-mobilnost
d) S kolesi na vlak
e) Parkiraj + vozi (Park + ride)
f)

Druge oblike.

Nekaj izmed navedenih oblik, aktualnih za območje LAS Goričko 2020, bomo predstavili tudi v
nadaljevanju.

2.4.2.1. Souporaba avtomobilov

Souporaba avtomobila pomeni delitev oziroma souporabo avtomobila z drugimi ljudmi. V bistvu gre za
kratko izposojo avtomobila, ki ga voznik prevzame in pusti na določenem mestu. Glavna prednost
souporabe je, da uporabnikom ni potrebno plačevati stroškov za zavarovanje, registracijo in
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vzdrževanje vozila. Glavni cilj torej ni najti sopotnikov in si z njimi deliti potnih stroškov, temveč udobno
potovati in se izogniti stroškom nakupa in vzdrževanja lastnega vozila. Posameznik pri tem modelu v
bistvu za krajše obdobje najame avtomobil, ter tako uživa v udobju ki ga vožnja z avtomobilom nudi,
pri tem pa se izogne stroškom lastništva avtomobila. Pri tem nikakor ne smemo pozabiti poudariti, da
souporaba električnih avtomobilov pomembno znižuje raven škodljivih izpustov v okolje, zmanjšuje
gostoto prometa in prispeva k čistejšemu zraku.

Takšna "souporaba avtomobilov" je primerna predvsem za območja z visoko gostoto poselitve in
redkimi dnevnimi vožnjami. Primerna bi bila tudi za nekatere večje občine območja LAS Goričko 2020
ne pa tudi za tiste z manjšim številom prebivalcev in/ali večjo poselitveno razpršenostjo, ker sistema
souporabe avtomobilov ne bi bil učinkovit.

Slika 12: Sistem souporabe avtomobila

Vir:

http://ivancatalanodep.blogspot.com/2016/05/sharing-economy-e-trasporto-di-

persone_16.html, dostop: 9.12.2019

2.4.2.2. Primer dobre prakse: Sistem souporabe električnih avtomobilov v Murski Soboti

Souporaba vozil in električna mobilnost sta v globalnem svetu že pravi trend, s hitrimi koraki pa se
uveljavljata tudi pri nas, tako v Sloveniji kot v Pomurju. Prvi ponudnik sistema souporabe vozil v
Sloveniji je bil Avant2Go. Začeli so leta 2015 in se do leta 2019 razširili v 4 večja slovenska mesta:
Ljubljano, Mursko Soboto, Maribor in Kranj. Pri tem velja omeniti, da je v sistem souporabe vozil
Avant2Go vključenih že preko 200 električnih vozil znamk BMW, VW, Renault in Smart, ki jih uporabniki
lahko prevzamejo na skoraj 100 različnih lokacijah po Sloveniji.

[Vnesite besedilo]

Sistem souporabe električnih vozil Avant2Go temelji na uporabniških vzorcih mobilnosti, ki kažejo, da
lastniško vozilo v povprečju skoraj 90 % vsega časa stoji neuporabljeno, pri čemer ves ta čas lastniku
povzroča stroške. Souporaba vozila ki nadomešča lastništvo, pa stroške mobilnosti posamezniku zniža
tudi za več kot petdeset odstotno. To je več kot zadosten razlog, za vedno večjo uporabo sistema
Avant2Go. Vsak izmed nas si prizadeva zmanjšati mesečne stroške na minimum in souporaba
avtomobila je vsekakor ena izmed storitev, katere tržni delež se bo v prihodnjih letih zelo povečal.
Vedno več lastnikov avtomobilov (predvsem v urbanih središčih) bo stroške nakupa in vzdrževanja leteh zamenjala za bistveno manjše stroške najema oz. souporabe avtomobila. Povečala se bo uporaba
električnih avtomobilov nasploh, ter zavedanje ljudi, da je zmanjšanje CO2 izpustov odgovornost in
naloga vsakega izmed nas in ne le politike, stroke ali zainteresiranih posameznikov. Statistika pa kaže,
da ponujeno storitev souporabe avtomobila vedno več uporabljajo tudi podjetja, saj s tem znižujejo
stroške svoje mobilnosti.

Glavna prednost storitve Avant2Go namreč je, da plačaš le, kadar storitev uporabljaš, pri čemer ni
treba skrbeti za stroške, ki sicer bremenijo lastnike vozil: nakup avtomobila, stroški registracije in
zavarovanja, vzdrževanje, gorivo, gume, vinjeta, izguba vrednosti, drugo. Za uporabo električnega
vozila na eni izmed Avant2Go lokacij se je potrebno najprej registrirati in plačati enkratni strošek
registracije. Sledi izobraževanje o električnih vozilih, ki poteka v njihovi poslovalnici, po opravljenem
izobraževanju pa je že možno vozilo rezervirati preko mobilne aplikacije. Uporaba je preprosta in hitra.
Uporabnik torej na pametnem telefonu rezervira vozilo na želeni lokaciji, ga odklene in aktivira, po
koncu vožnje pa preko aplikacije najem avtomobila tudi plača.

Murska Sobota je bilo drugo mesto v Sloveniji, kjer je bil vzpostavljen sistem souporabe električnih
avtomobilov Avant 2Go. Postajališča in pametne polnilnice se nahajajo na sledečih lokacijah:
-

Slovenska ulica v Murski Soboti,

-

Parkirišče pri BTC Murska Sobota,

-

Parkirišče pri trgovskem centru Maximus Murska Sobota,

-

Parkirišče pred Pošto Slovenije in NLB v centru Murske Sobote.

Na vseh postajališčih so nameščene t.i. pametne polnilne postaje, ki omogočajo polnjenje vsem
električnim vozilom in ne le tistim, ki so vključena v sistem Avant2Go. Parkirna mesta so opremljena s
sodobnimi polnilnimi postajami, ki dovoljujejo hkratno polnjenje dveh vozil z močjo polnjenja do 22

[Vnesite besedilo]
kW. Pri tem velja omeniti, da lahko polnilno postajo pri BTC v Murski Soboti brezplačno uporabljajo vsi
uporabniki električnih vozil in ne le uporabniki sistema Avant2Go.
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Slika 13: Sistem souporabe vozil Avant2Go pri BTC v Murski Soboti

Vir: https://sobotainfo.com/novica/lokalno/tukaj-stojita-pametni-polnilnici-v-murski-soboti/130682,
dostop: 18.3.2020
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https://sobotainfo.com/novica/lokalno/tukaj-stojita-pametni-polnilnici-v-murski-soboti/130682, dostop: 17.3.2020

[Vnesite besedilo]

Slika 14: Sistem souporabe vozil Avant2Go pri TC Maximus v Murski Soboti

Vir: https://sobotainfo.com/novica/lokalno/tukaj-stojita-pametni-polnilnici-v-murski-soboti/130682,
dostop: 18.3.2020

2.4.2.3. Skupinski prevozi

Pri konceptu skupinskih prevozov ne gre za delitev avtomobila, ampak za delitev prevoza. Pri tem
imamo v mislih skupno uporabo vozila, ki ga upravlja voznik (običajno lastnik vozila) in ga delimo z enim
ali več potniki. Skupinski prevozi pomenijo hiter in udoben način prevozov (večinoma po Sloveniji), po
ugodnih cenah.

Skupni cilj vsem posameznikom, ki potujejo s skupinskimi prevozi je, da želijo potovati z nizkimi potnimi
stroški in prispevati k zmanjšanju izpustov CO2 ter varovanju okolja. Ker si ljudje delijo potne stroške
in je za prevoz petih ljudi potreben le en avto, ne pa pet avtomobilov, je njihov cilj dejansko uresničen.

[Vnesite besedilo]
2.4.2.4. Primer dobre prakse skupinskih prevozov: Platforma www.prevoz.org60

Prevoz.org je spletno orodje in mobilna aplikacija za posameznike, ki z avtomobilom potujejo na
podobni relaciji. Gre za slovensko platformo, ki je bila vzpostavljena z namenom da poveže potnike
med različnimi kraji v Sloveniji, vse bolj pa tudi na mednarodnih relacijah med Slovenijo in večjimi mesti
po Evropi. Gre za povsem zasebno pobudo in izvedbo, ki je v desetih letih delovanja postala zelo
priljubljena platforma za sopotništvo v Sloveniji.

Cilj spletne strani in aplikacije je omogočiti enostavnejšo in učinkovitejšo mobilnost. Prevoz.org je
povsem samoiniciativna in neprofitna pobuda, brez skritega komercialnega namena. Motiv
ustvarjalcev je bil oblikovati orodje, ki bi olajšalo dogovarjanje o prevozih znotraj njihove lastne
skupnosti. Kasneje se je njegova uporaba razširila najprej med študenti in nato tudi med splošno
javnostjo.

Od začetka motorizacije je bila v Sloveniji predvsem med študentsko populacijo, za katero je značilna
tedenska mobilnost, zelo razširjena somobilnost z avtoštopom. Pri avtoštopu je šlo za uslugo
naključnega voznika na določeni relaciji, ki ima v avtu prost sedež in ustavi neznancu na dogovorjen
znak. Voznik ob tem dobi družbo na poti in občutek, da nekomu priskoči na pomoč, avtoštopar pa
prevoz na izbrano lokacijo. Težava pri tem je negotovost za avtoštoparje, ki nikoli niso vedeli, kako
dolgo bodo čakali na dobro voljo naključnega mimovozečega. Poleg tega je izbira lokacij za avtoštop in
destinacij zelo omejena, ostane še del poti do lokacij za avtoštop, ki so navadno na robu kraja. Avtoštop
je bil priljubljen tudi za daljša mednarodna potovanja.

S porastom lastništva avtomobilov med študenti je vse več tedenskih poti med domom in krajem
študija potekalo dogovorno med znanci. Ta oblika sopotništva je za uporabnike bolj udobna in
zanesljiva, z delitvijo stroškov pa tudi ugodnejša za voznika, po drugi strani pa je pri manjših krajih
bistveno bolj omejena. Redno sopotništvo nima toliko potenciala v navezovanju novih naključnih stikov
kot avtoštop, zato pa bistveno bolj utrjuje skupnost študentov iz določenega kraja ali območja.
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Prevoz.org, Tadej Žaucer, Urban Jeriha, spletni vir: http://prostorisodelovanja.si/prevoz-org-2/, dostop: 23.3.2020

[Vnesite besedilo]

Razvoj mobilne telefonije in internetnih komunikacijskih orodij je spremenil način komunikacije, tako
se je spremenil tudi način dogovarjanja o sopotništvu. Portal prevoz.org je ob pravem času zapolnil to
nišo in omogočil lažje dogovarjanje za prevoze tudi med neznanci.
Tovrstne aplikacije združujejo večino prednosti obeh predhodnih načinov sopotništva. Omogočajo
srečevanje novih ljudi, tako kot avtoštop, hkrati pa zaradi manjše anonimnosti vendarle nudijo boljši
občutek varnosti pred neznanci, omogočajo tudi delitev stroškov in večjo fleksibilnost lokacij, podobno
kot dogovor med znanci. Predvsem pa je lahko ponudba večja in pestrejša.

Spletna stran je enostavna in pregledna. Ponudniki in iskalci prevoza morajo biti registrirani na portalu.
Ponudnik objavi relacijo in čas poti, iskalec pa izbere prevoz, ki mu ustreza in kontaktira ponudnika.
Aplikacija omogoča iskanje ponudb s pomočjo filtrov, sicer pa stremi k čim preprostejši uporabi. Njen
uspeh gre pripisati prav temu, da je v pravem trenutku nagovorila pravo ciljno skupino in da je
neprofitna. Za uporabnike (tako ponudnike kot iskalce prevoza) je registracija sicer obvezna, vendar je
preprosta in zahteva le osnovne podatke. Skupnost uporabnikov je sicer nepovezana, a trajno delujoča,
saj njen obstoj ni odvisen od občutljivih medčloveških odnosov. Preprosta zasnova je tudi dovolj
enostavna za vzdrževanje, da ne zahteva pretiranih vlaganj v infrastrukturo, kar dolgoročno omogoča
neprofitno delovanje portala.

Prevoz.org ima svojo tržno nišo v ponudbi mobilnostnih opcij v Sloveniji. Portal ima potencial za
povezovanje, navezovanje na javni promet, redne somobilnostne prakse in druge oblike souporabe ali
širitev ponudbe, vendar je njegova največja prednost prav enostavnost. Vsaka nadgradnja je lahko
hkrati grožnja preprosti uporabi, saj uporabniki iščejo prav to – enostavno opcijo za prevoz na določeni
relaciji, posebej na območjih, kjer javni prevoz ni najbolje razvit. Dodana vrednost platforme je v
dopolnitvi ponudbe, kjer javni prevoz niti ne more biti konkurenčen, in nadgradnja klasičnih oblik
sopotništva v smislu večje fleksibilnosti ter hkrati zanesljivosti in varnosti.

[Vnesite besedilo]
Slika 15: Shematski prikaz sistema Prevoz.org

Vir: https://prevoz.org/kakodeluje/, dostop 9.12.2019

[Vnesite besedilo]
2.4.2.5. Primer dobre prakse skupinskih prevozov: Easy Drive prevozi

Po sistemu GoOpti, je bilo na območju LAS Goričko 2020 ustanovljeno podjetje DEPTA, Dejan Prasl s.p.,
Cankova 36b, 9261 Cankova na širšem območju Pomurje in Slovenije poznano kot podjetje Easy Drive.
Pri njih lahko posamezniki, ki potujejo v isto smer, vstopijo v kombi na različnih lokacijah, ter si tako
delijo stroške prevoza. Prav tako lahko prevoze naročijo manjše skupine ljudi, ki potujejo bodisi
zasebno ali službeno.

Podjetje EasyDrive omoga več vrst prevozov61:


Skupinski prevoz

Je najugodnejši tip prevoza. Pri teh prevozih združujemo naročila različnih naročnikov z enakimi
relacijami in podobnimi urami. Zaradi tega lahko pride do čakanja ter postankov na posameznih
lokacijah. Ura odhoda/prihoda se prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. Vedno se
trudimo prevoze združevati tako, da prihaja do čim manjših odstopanj od želenih časov in s tem čim
krajših čakalnih dob. Pri skupinskem prevozu so lokacije vstopanja in izstopanja točno določene. Za
želeni vstop na drugih lokacijah prosimo, da to navedete v opombah. Pri Skupinskem prevozu so na
voljo samo destinacije, ki so objavljene na naši spletni strani. V kolikor bi vas zanimal skupinski prevoz
v kakšen drug kraj, lahko oddate povpraševanje preko emaila.


Zasebni prevoz

Namenjen je posameznikom in skupinam, ki si želijo prevoz ob točno določeni uri na točno določeno
mesto. V tem primeru se ura prihoda ali odhoda ne prilagaja, ampak je po želji naročnika. Prav tako je
vstopanje in izstopanje na lokaciji, ki jo želi naročnik. Pri Zasebnem prevozu omejitev glede destinacij
ni.
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https://www.easydrive.si/go/647/Kako-deluje-, dostop: 19.3.2020

[Vnesite besedilo]
Slika 16: Prevozi EasyDrive – primer dobre prakse skupinskih prevozov

Vir: https://www.easydrive.si/go/647/Kako-deluje-, dostop: 19.3.2020

2.4.2.6. Sistem za izposojo koles Soboški biciklin62

»Soboški biciklin« je projekt Mestne občine Murska Sobota, ki je zaživel novembra 2015. Z njim so
želeli prebivalce in obiskovalce Mestne občine Murske Sobota, namesto uporabe avtomobilov,
spodbuditi k izposoji in uporabi koles za prevoze po mestu. S ciljem povečanja trajnostne mobilnosti
ter zmanjšanja škodljivih CO2 izpustov v okolje, so skupaj s partnerjem BTC Murska Sobota kupili 10
koles v skupni vrednosti 37.000 EUR z DDV. Od tega je Mestna občina Murska Sobota zagotovila 18.000
EUR (48.65%), BTC Murska Sobota pa 19.000 EUR (51,35%). Za najem kolesa morate imeti ustrezno
kartico in biti registrirani. Z ustrezno kartico si sposodite kolo na enem od postajališč in ga oddate na
istem ali drugem postanku. Pred prvo uporabo se je potrebno registrirati. Izpolniti morate prijavnico,
ki jo dobite v Turistično informacijskem centru Murska Sobota. Izposoja koles je za imetnike kartice
Sobočanec brezplačna. Vsi drugi uporabniki morajo uporabniško kartico kupiti ob registraciji v sistem,
zanjo odšteti 10 evrov, kartica pa velja eno leto. S to kartico je nato izposoja koles brezplačna.63
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Soboški biciklin, spletnmi vir: https://www.soboskibiciklin.si/sl/, dostop: 30.3.2020
Sustainable Regional Tourism Mobility Plan for Pomurje region

[Vnesite besedilo]
Slika 17: Postaja za skupno rabo koles, Murska Sobota

Vir:

http://www.murska-sobota.si/novice/po-soboti-odslej-tudi-z-izposojenim-kolesom-

sobo%C5%A1ki-biciklin, dostop 11.12.2019

Potek izposoje in vračila t.i,. Soboškega biciklina je predstavljen v nadaljevanju.

Kako si izposodim kolo?


Na postajališču Soboškega Biciklina izberite kolo, ki si ga želite izposoditi.



Pred izposojo preverite, če je kolo brezhibno.



Na računalniškemu terminalu (kiosku) z LCD zaslonom pritisnite na zaslon za začetek. Izberite
želen jezik in sledite navodilom na zaslonu. Sistem Soboški Biciklin lahko uporabljate le z
uporabniškim imenom in geslom.



Vpišite uporabniško ime in geslo.



Za izposojo koles ali ostale storitve sledite navodilom na zaslonu.



Če se odločite za izposojo kolesa, počakate da sistem preveri vse ključavnice in sporoči, katera
kolesa so na voljo. Ponudil vam bo številke ključavnic s kolesi, ki so vam na voljo.



Ko izberete eno od koles, počakate da sistem obdela vašo izbiro, in jo potrdite. Priporočamo
vam, da pred izbiro najprej preverite, če so vsa kolesa brezhibna in nepoškodovana ter šele
nato izberete kolo.



Po potrditvi imate 20 sekund, da pristopite do ključavnice, v kateri je izbrano kolo.



Za odklepanje ključavnice, pritisnite na gumb, ki utripa v zeleni barvi.



Po pritisku na gumb, z eno roko primite kolo za sedež, z drugo za krmilo. Rahlo potisnite prvo
kolo naprej, potem povlecite kolo nazaj in ga odstranite iz ključavnice.

[Vnesite besedilo]


Če vam iz kakršnegakoli razloga ne uspe odstraniti kolesa iz ključavnice, močno potisnite kolo
nazaj v ključavnico. Prepričajte se, da je zaklenjeno. Postopek izposoje ponovite od začetka.

Kako vrnem kolo?


Po uspešni izposoji in opravljeni vožnji enostavno, samo močneje, potisnete kolo nazaj v
ključavnico in ga s tem zaklenete.



Pred odhodom obvezno vedno preverite, če je kolo dejansko zaklenjeno. V primeru, da ste
kolo uspešno zaklenili, bo gumb na ključavnici zasvetil v modri barvi.



Če gumb na ključavnici gori v rdeči barvi, je to opozorilo, da kolesa niste pravilno vstavili, zato
morate postopek vrnitve še enkrat ponoviti.

Kaj storiti v primeru okvare ali polne zasedenosti koles?


Če so ob vašem prihodu vse ključavnice zasedene ali na postaji ni prostih koles, vas prosimo,
da počakate do prihoda vzdrževalne službe ali pa se odpravite do sosednje postaje.



V primeru okvare sistema pokličite na +386 (0)40 814 818 / +386, (0)41 792 338 ali v primeru
težav pri registraciji na +386 (02) 534 11 30.

Nadgradnja sistema za izposojo koles Soboški biciklin
V mesecu oktobru 2018 je bil sistem za izposojo koles SOBOŠKI BICIKLIN nadgrajen. Postavljene so bile
tri nove postaje za izposojo in dobavljenih 15 dodatnih koles, od tega 6 e-koles. V sklopu aktivnosti
nadgradnje sistema za avtomatizirano izposojo koles SOBOŠKI BICIKLIN so ob dveh obstoječih postajah
(pri BTC Murska Sobota in na Trgu zmage) bile postavljene tri nove postaje za izposojo, in sicer ob
paviljonu EXPANO pri Soboškem jezeru, pri dvorcu Rakičan in v Krogu ob športno-rekreacijskem
objektu. Vsaka od postaj je opremljena s terminalom z LCD zaslonom ter ogrodjem z desetimi
zaklepnimi mesti, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. V sklopu nadgradnje sistema je bilo
nabavljenih 15 novih koles, od tega je 6 električnih koles. Tako bo odslej v sistemu na voljo 25 koles.
Ob dodatnih postajah in novih kolesih je nadgrajen tudi sistem izposoje oziroma registracije v sistem,
ki je odslej uporabnikom bistveno prijaznejši, saj poteka neposredno ob postajah, preko računalniškega
terminala. Izposoja je možna z registracijo preko spletne strani https://www.soboskibiciklin.si/sl/ostoritvi/navodila-za-uporabnike. Znesek investicije v nadgradnjo s postavitvijo treh novih postaj,
nabavo koles in storitvijo vzdrževanja in nadgradnje programskega dela sistema je znašal 63.524,79
EUR (z DDV).

[Vnesite besedilo]
Nadgradnja se je izvedla v okviru projekta IronCurtainCycling, ki ga Zavod za kulturo, turizem in šport
izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014-2020 in je
delno financiran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.64

Seznam postajališč Soboškega biciklina:


Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota



BTC Murska Sobota, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota



EXPANO, Bakovska ulica 39, 9000 Murska Sobota



Kroška Kamenšnica, Brodarska ulica 62, 9000 Murska Sobota



Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota



Občina Puconci, Puconci, 80, 9201 Puconci



Terme 3000 Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

Slika 18: Postajališča Soboškega biciklina

Vir: https://www.soboskibiciklin.si/sl/postajalisca, dostop: 28.3.2020
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Visit Murska Sobota, spletni vir: https://www.visitmurskasobota.si/uporabno/soboski-biciklin/, dostop: 27.3.2020

[Vnesite besedilo]
2.4.2.7. Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je projekt sodelovanja, pri katerem sodelujejo sledeči
partnerji: LAS Goričko 2020, LAS Zgornje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline,
LAS Po poteh od Turjaka do Kolpe ter LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny. Projekt se osredotoča na
področje trajnostne mobilnosti v povezavi z pripravo in implementacijo inovativnih turističnih paketov.
Pri tem je v ospredju prenos dobre prakse izposoje mestnih koles iz Irske v Slovenijo. Irski partnerji z
mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavili kolesarsko shemo kot pilotni projekt za
preostalo Irsko in druga podobna okolja, slovenski partnerji pa bodo poskrbeli za uvedbo oziroma
nadgradnjo sistema izposoje koles na območju slovenskih LASov. Preko strokovne ekskurzije v mesto
Kilkenny na Irskem bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks ter pridobili uporabno znanje s
področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije,
ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost. Preko
operacije bo poskrbljeno tudi za promocijo operacije same, predvsem preko skupne brošure, v kateri
bo poleg opisa operacij tudi opis sistemov izposoje koles vseh sodelujočih, opis oblikovanih turističnih
paketov in opis posameznih lokalnih akcijskih skupin. Tema operacije bo podprta tudi s strokovnimi
delovnimi srečanji, na katere bodo povabljeni strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti in turizma.

Ključni cilj projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je ozaveščanje in spodbujanje lokalnega
prebivalstva k uporabi koles in drugih sredstev trajnostne mobilnosti bo prispevalo k zmanjševanju
izpusta emisij v ozračje. Vsekakor pa tudi prenos uporabnih rešitev temelječih na dobri praksi iz Irske,
ki bodo pripomogle k vzpostavitvi oziroma nadgradnji že obstoječih sistemov izposoje koles, k
implementaciji novih turističnih paketov vezanih na trajnostno mobilnost.

Pričakovani rezultati operacije65:
Vzpostavitev novih sistemov izposoje koles ter posodobitev in nadgradnja že vzpostavljenih sistemov
izposoje koles.
• Oblikovani inovativno turistični paketi v navezavi na trajnostno mobilnost.
• Vključenost ranljivih skupin.
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Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, spletni vir: http://www.las-goricko.si/operacije/operacije-sodelovanja/trajnostna-mobilnostin-turizem-na-kolesih/, dostop: 28.3.2020

[Vnesite besedilo]
• Izdelan promocijski material.
• Vzpostavitev kulture kolesarstva.
• Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med partnerskimi LAS-i, ter
implementacija pridobljenega znanja.

2.4.2.8. Turistični vlaki

Turistični vlaki so oblika spodbujanja skupinskih prevozov, namesto, da bi posamezniki koristili za
oglede vsak svoj avtomobil in tako bistveno bolj onesnaževali zrak in okolico z CO2 izpusti. Vsako
nedeljo v poletni sezoni zapelje s Trga kulture v Murski Soboti turistični vlak in pelje do gradu Rakičan.
Odhod vlaka iz gradu Rakičan je ob 18. uri. Vožnja s turističnim vlakom pa je brezplačna.

Slika 19: Turistični vlak v občini Murska Sobota

Vir:
https://www.pomurec.com/vsebina/30964/FOTO__Dozivite_pustolovscino_med_Mursko_Soboto_in
_Dvorcem_Rakican_s_turisticnim_vlakcem, dostop 10.12.2019

2.4.2.9. S kolesi na vlak (kombiniranje različnih oblik prevozov)

Uporaba koles v kombinaciji z uporabo železniškega potniškega prometa je možna tako pri domačih
kot mednarodnih storitvah slovenskih Železnic in se vedno bolj uporablja. V porastu je predvsem v
poletnih mesecih, največ pa jo uporabljajo študenti, športniki, avanturisti in drugi posamezniki. Vlaki,

[Vnesite besedilo]
ki omogočajo prevoz koles, so v voznem redu označeni z uokvirjenim kolesarskim simbolom. Pri
kombiniranju koles in vlaka se uporabljajo nekatere določbe:
• potniki morajo potovati z istim vlakom kot s svojim kolesom,
• potniki lahko prevažajo samo eno kolo
• potniki si kolo naložijo sami, med prevozom pazite na kolo in kolesa natovorite na končnem cilju,
• potniki, ki potujejo v tujino, kupijo vozovnico za kolesarski prevoz v Sloveniji,
• potniki, ki potujejo v Slovenijo iz tujine, kupujejo vozovnico za kolesarski prevoz v tujino.

Mednarodni vlaki, s katerimi je mogoče prepeljati kolo so66:
 EC 150/151 Ljubljana-Wien-Ljubljana,
 EC 158/159 Zagreb-Wien-Zagreb,
 EC 212/213 Zagreb-Ljubljan-Villach-(Munchen-Frankfurt)-Villach-Ljubljana-Zagreb,
 EC 246/247 Ljubljana-Budapest-Ljubljana (od 20. 6. do 25. 8. 2019),
 MV 314/315 Dobova-Ljubljana-Villach-Ljubljana-Dobova (od 18. 4. do 7. 10. 2019),
 MV 480/481 Rijeka-Ljubljana-Rijeka (od 19. 4. do 8. 10. 2019),
 MV 482/483 Rijeka-Ljubljana-Rijeka (od 7. 6. do 7. 9. 2019),
 MV 1246/1247 Budapest-Ljubljana-Koper-Ljubljana-Budapest (od 20. 6. do 25. 8. 2019),
 MV 1272/1273 Divača-Pula-Divača (od 22. 6. do 1. 9. 2019),
 MV 1274/1275 Ljubljana-Pula-Ljubljana (ob sobotah, nedeljah in praznikih od 20. 4. do 16. 6.,

ter vsak dan od 2. 9. do 29. 9. 2019).

Za območje LAS Goričko 2020 pride v poštev le povezava MV 1246/1247 Budapest-Ljubljana-KoperLjubljana-Budapest (od 20. 6. do 25. 8. 2019), saj le-ta poteka po območju LAS Goričko 2020, vse ostale
železniške povezave potekajo po območjih drugih LASov. Pri tem velja omeniti, da je potrebno
upoštevati označeni časovni interval možnih prevozov koles, ki velja za to progo od 20.6. do 25.8.. V
praksi to pomeni, da lahko vsi potniki, lahko v času med 20.6. in 25.8. na železniških postajah, ki se
nahajajo na območju LAS Goričko 2020 vstopijo in/ali izstopijo s kolesom, upoštevajoč navodila
Slovenskih železnic.

2.4.2.10. Sistem Parkiraj in vozi (Park&Ride)
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Slovenske železnice, spletni vir: https://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/tujina/izleti-in-prireditve-v-tujini/s-kolesom-na-vlak-v-tujini,
dostop: 30.3.2020
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Namen Park&Ride (ang. P & R) parkirišč je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa (JPP),
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v
mestnih središčih. Parkiraj in pelji se sistem je eden pogostih elementov učinkovitejše trajnostne
mobilnosti saj spodbuja kakovostnejši in fleksibilnejši potniški promet. Parkirišče na obrobju mesta
postane vezna točka, kjer uporabniki osebnih avtomobilov le-tega parkirajo in se na pot v središče
mesta odpravijo z mestno avtobusno linijo ali s kolesi iz servisa izposoje koles, pogosto omogočenim v
(bližini) P+R parkirnih mest.67


Uvedba Parkiraj in se odpelji (Park&Ride) sistema v Mestni občini Murska Sobota68

Murska Sobota želi postopoma do leta 2020 postati zeleno mesto, kar pa od nje zahteva, da sprejme
ukrepe na več področjih. Eno od teh je promet. Prioriteta mesta je zagotavljanje čim ‘lažjega’ ogljičnega
odtisa posameznega mesta. Mesto torej mora sprejeti ukrepe, ki vodijo do sledečih ciljev:
o

izobraževanje in osveščanje prebivalstva in lokalnega gospodarstva,

o

vzpostavitev meritve onesnaženosti zraka,

o

sprejem aktivnosti, ki vodijo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Uvedba Sistem Parkiraj in se odpelji predstavlja tako enega izmed ukrepov prometne politike Mestne
občine Murska Sobota, ki bo prispeval k zmanjševanju gneče v mestu oziroma na širšem območju
mesta, kjer dan za dnem nastajajo prometni zamaški ob prometnih konicah. Glavni namen ukrepa je
zmanjšati število prevoznih sredstev v mestu in s tem zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in prašnih
delcev PM10. Problem mesta predstavljajo prometne konice , ki so ob delovnih dneh zjutraj med 6.30
in 7.30, ko se ljudje vozijo v mesto Murska Sobota na delo, ter popoldne med 14.00 in 16.00, ko se isti
ljudje vračajo z dela. Zaradi gostega prometa osebnih vozil prihaja do zastojev posledično pa obstane
tudi javni potniški promet. Zelo obremenjena je vpadnica s strani Beltincev oz. Panonske ulice v mesto
Murska Sobota. Logistično rešitev predstavlja sistem P&R Rakičan, ki ima več pozitivnih učinkov za
uporabnike kakor tudi za mestno občino in sicer:
• zmanjša se promet od Rakičana do Murske Sobote in obratno in s tem sprosti dostop reševalnih
vozil do bolnišnice,
• v Rakičanu se omogočijo prosta parkirna mesta za paciente bolnišnice, obiskovalce Doma starejših
v Rakičanu, za obe šoli in ne na zadnje za domačine,
• uporabnikom sistema Parkiraj in se odpelji se hkrati omogoči varno parkiranje, PARK & RIDE
(Parkiraj in se odpelji),
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http://lendavainfo.com/foto-ob-bolnisnici-nastaja-krozno-krizisce-ter-park-ride-sistem/, d ostop: 29.3.2020
https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/upload/dokumenti/Urejanje%20mirujo%C4%8Dega%20prometa%20%20Mestna%20ob%C4%8Dina%20Murska%20Sobota%20%28zlo%C5%BEenka%29.pdf, dostop: 30.3.2020
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• uporabnikom sistema Parkiraj in se odpelji se zagotovi brezplačen prevoz z javnim potniškim
prometom v Mursko Soboto ali nadaljevanje poti v mesto s kolesom,
• pridobi se 237 parkirnih mest za osebna vozila in 15 parkirnih mest, namenjenih invalidom,
• postavitev kolesarnice s stojali za kolesa, kjer bo možna izposoja koles,
• parkirišče je v neposredni bližini postajališča za javni potniški promet.

Križišče pred Splošno bolnišnico Murska Sobota je predstavljalo že več let težavno cestno grlo, kjer je
prihajalo do velikih prometnih zamaškov in posledično tudi številnih prometnih nesreč. Vrednost
celotne investicije Urejanje mirujočega prometa Park & Ride sistema na parkirišču pri bolnišnici
Rakičan je znašala po investicijskem programu 495.875,92 EUR. Operacijo je delno financirala Evropska
unija iz Kohezijskega sklada, v višini do 340.229,65 EUR, kar predstavlja 85 % upravičenih stroškov.
Investicija je bila zaključena v letu 2019.

2.4.3. Primeri dobrih praks trajnostne mobilnosti za starostnike
2.4.3.1. Primer dobre prakse 1: Projekt SOPOTNIK69

Zavod Sopotniki, je zavod za medgeneracijsko sodelovanje in je nastal z namenom pomagati
starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Ključni namen je bil z medgeneracijskim
sodelovanjem preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem
manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj
ne zapuščajo doma.

Prostovoljni vozniki z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočajo, da se udeležujejo kulturnih
dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino itd. Tako lahko opravijo nujna
opravila, hkrati pa sklepajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico,
ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Z Sopotniki se lahko starostniki zapeljejo po
opravkih, na obisk, kulturno prireditev ali zgolj na izlet.
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Vir: https://www.sopotniki.org/, dostop 10.12.2019
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Sopotniki so torej prostovoljni vozniki, različnih let in poklicev. Svoje študijske in delovne obveznosti
ter prosti čas so razporedili na način, da lahko z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo redno izvajanje
storitve, od jutra pa vse dokler zadnji potnik ne pride na cilj. Delujejo z namenom da:


starostnikom nudijo brezplačne prevoze do želene lokacije in nazaj v namenskem osebnem
vozilu



starostnike spodbujajo k aktivnosti – zakaj bi čakali na pomoč drugih, če se po opravkih lahko
odpravijo sami



sodelujejo – poleg prevoza starostnikom nudimo tudi druženje ob vožnji in pomoč pri opravkih
(pomoč pri prenašanju težjih stvari, spremstvo)



povezujejo – ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev, omogočamo obisk kulturnih
prireditev, razstav, prijateljev v mestu, tako da zaradi lokacije bivanja niso izključeni iz
kulturnega dogajanja in družabnega življenja



spreminjajo stanje, kjer pomoč starejšim zagotavljajo samo družinski člani – krepimo
medsebojno povezovanje, zaupanje in sodelovanje.

Princip delovanja in koriščenja njihovih storitev je poenostavljen, glede na to, da so ciljna skupina
predvsem starejši ljudje. Uporabnik, ki želi koristiti brezplačni prevoz enostavno pokliče na znano
kontaktno številko Sopotnikov v svoji občini ter koordinatorju sporoči kdaj in kam želi potovati, kje in
kdaj naj ga šofer pobere, če je potrebno da ga počaka ter kdaj je predviden povratek domov.

Slika 20: Sopotniki - brezplačni prevoz za starejše

Vir: https://www.sopotniki.org/, dostop 11.12.2019

[Vnesite besedilo]

Sopotniki s svojim prostovoljnim delovanjem pokrivajo manjše in večje kraje na območju sledečih
občin:


Hrpelje - Kozina,



Divača,



Sežana,



Sevnica,



Brežice,



Krško,



Kočevje,



Postojna,



Pivka,



Ajdovščina,



Ankaran,



Litija,



Šmartno pri Litiji,



Slovenj Gradec in



Cerknica.

Doslej se je delovanje Zavoda Sopotnik izkazalo kot dobra praksa delovanja. Njihova mreža
prostovoljcev pa se iz leta v leto povečuje in širi v več občin Slovenije. Takšen način zagotavljanja
prevozov starostnikom ima veliko prednosti za območja v katerih Sopotniki in podobne organizacije
delujejo, ter skoraj nobene slabosti. Potencial širitve je zato velik, kar potrjuje tudi trend rasti in širitve
delovanja.

2.4.3.2. Primer dobre prakse 2: Projekt PROSTOFER70

PROSTOFER je projekt zavoda Zlata mreža. Beseda PROSTOFER je v bistvu skovanka iz besed
prostovoljni šofer. Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov,
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Vir: http://www.prostofer.si/, dostop 10.12.2019
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s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo
namreč velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne
mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se
prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri
uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj.

PROSTOFER je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru
nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti
prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je
zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.

Slika 21: PROSTOFER prevozi za starejše

Vir: http://www.prostofer.si/, dostop 10.12.2019

Brezplačni Prostoferski prevozi starejšim omogočajo:


večjo mobilnost,



večjo socialno vključenost,



medsebojno povezovanje,



medsebojno pomoč,



boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,



čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

[Vnesite besedilo]
Prostoferji delujejo na območju sledečih občin:


Slovenske Konjice



Radlje ob Dravi



Novo mesto



Metlika



Zreče



Kranjska Gora



Kostanjevica na Krki



Dobrepolje



Oplotnica



Izola



Trebnje



Komen



Radovljica



Šmarje pri Jelšah



Ravne na Koroškem



Vrhnika



Logatec



Ruše



Sodražica



Lovrenc na Pohorju



Bohinj



Šentjur



Žalec in



Moravče.

Potekajo pa tudi dogovarjanja, na podlagi katerih bo storitev PROSTOFER kmalu na voljo tudi v občinah:
Ivančna Gorica, Škofja Loka, Žiri, Kanal ob Soči, Markovci, Jesenice, Loška Dolina, Žirovnica, Naklo, Tržič,
Ribnica, Braslovče in Koper.

[Vnesite besedilo]
2.4.3.3. Primer dobre prakse 3: Brezplačni prevozi starostnikov v Občini Šmarje pri Jelšah

(telefonski razgovor z gospo Sergejo Javornik iz Občine Šmarje pri Jelšah, koordinatorico izvajanja
brezplačnih prevozov za starejše, tel. pogovor dne 24.2.2020)

Občina Šmarje pri Jelšah velja za primer dobre prakse uspešnega izvajanja brezplačnih prevozov za
starejše. V sodelovanju in po načelih Prostoferja so začeli z 16. septembrom 2019 na območju Občine
Šmarje pri Jelšah izvajati brezplačne prevoze. Gre za projekt zavoda Zlata mreža, ki je trajnostni
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Povezuje starejše osebe, ki potrebujejo
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi
priskočijo na pomoč.

Po tehtnem razmisleku so se odločili za poslovni najem električnega vozila Renault Zoe pri Petrolu.
Strošek najema znaša 400 EUR/mesec in vključuje najem avtomobila, stroške vseh zavarovanj, menjavo
pnevmatik, servisiranje vozila. Strošek občine je torej 400 EUR/mesec za najem vozila + strošek
polnjenja električnega avtomobila. Električni avtomobil polnijo na občinski polnilnici, kjer svoje
električne avtomobile polnijo tudi drugi občani, zato ga je težko definirati.

Poleg tega predstavlja strošek občine še sofinanciranje delovanja klicnega centra Zavoda Zlata mreža,
ki sprejema prijavo potreb po brezplačnih prevozih, koordinira delo prostovoljcev ter izvajanje
brezplačnih prevozov. Sofinanciranje delovanja klicnega centra znaša 200 EUR/mesec. Zavod Zlata
mreža s tem zagotavlja občini Šmarje koordinacijo in izvajanje storitve brezplačnih prevozov za
starejše, dostop do aplikacije v kateri s strani občine določen koordinator lahko spremlja podatke o
izvedenih prevozih, o številu opravljenih kilometrov, ipd. ter določene podatke vpisuje tudi sam.

Do koriščenja brezplačnih prevozov so upravičeni starejši prebivalci, upokojenci Občine Šmarje pri
Jelšah, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev ali svojcev, ki bi jih lahko peljali po opravkih. Pa tudi tistim
ki imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Pogoj je da
uporabniki živijo na območju Občine Šmarje pri Jelšah. Ni pa problem če prosijo za prevoz izven meja
Občine Šmarje pri Jelšah, saj so imeli že kar nekaj prevozov v Ljubljano, Golnik in druge kraje. Pri
razdaljah Občina Šmarje pri Jelšah ne komplicira, skušajo pa skupaj s prostovoljci – šoferji skrbeti da se

[Vnesite besedilo]
brezplačnih prevozov ne zlorablja. To pomeni, da jih ne bi koristili tisti, ki imajo doma avtomobil ali
svojce ki jih lahko zapeljejo po opravkih ali pa da bi prevoz želele osebe ki niso upokojenci.
Prostovoljci ki brezplačne prevoze z najetim Renault Zoe-jem opravljajo v svojem prostem času, pa so
večinoma mlajši upokojenci. Pogoj je da imajo veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije, niso bili
kaznovani, so družabni, prijazni, komunikativni, pripravljeni pomagati in žrtvovati svoj prosti čas za
pomoč in druženje s starejšimi občani. Prostovoljci, ki izvajajo prevoze, skladno z navodili in
koordinacijo klicnega centra Zavoda Zlata mreža, izpolnjujejo tudi tabelo z začetnim in končnim
stanjem kilometrov, številom opravljenih prevozov, in drugimi podatki, namenjenimi statistiki in
spremljanju uporabe/izvajanja brezplačnih prevozov.
Zavod Zlata mreža kot koordinator klicnega centra za izvajanje brezplačnih prevozov pripravi za vse
šoferje prostovoljce tudi Izjavo, da se strinjajo z uporabo njihovih osebnih podatkov, itd. ravno tako
podpišejo izjavo (pred prvo uporabo) tudi vsi uporabniki brezplačnih prevozov; izjavo da razumejo
pogoje uporabe in da se z njimi strinjajo, da se strinjajo z uporabo njihovih osebnih podatkov, itd.
Trenutno je prostovoljcev 8, različnih uporabnikov brezplačnih prevozov pa 30.

Prevoze prostovoljci izvajajo vsak delovni dan med 7. in 15. uro, med vikendi in prazniki pa ne.
Povprečno imajo na dan prevozov za cca. 50 km, vmes pa tudi več, saj vozijo upokojence v Ljubljano,
na Golnik ali v druge večje kraje.

2.4.3.4. Primer dobre prakse 4: Brezplačni prevozi starostnikov v Občini Polzela
Občina Polzela od 1. oktobra 2019 izvaja storitev brezplačnih prevozov za starejše. Tako bodo imeli
tisti, ki nimajo lastnega prevoza, na voljo brezplačni prevoz, npr. za obisk zdravnika, trgovine, javnih
ustanov … S tem želi občina zagotoviti večjo mobilnost in socialno vključenost starejših ter medsebojno
povezovanje in boljšo kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju.
Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 let, gibalno oviranim občankam in občanom Občine
Polzela,

ki

nimajo

drugih

možnosti

Vsak posameznik lahko brezplačni prevoz koristi 2-krat na teden.

Prevozi se bodo izvajali na območju Spodnje Savinjske doline, in sicer:


ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7. in 15. uro,



ob sredah med 7. in 17. uro,

transporta.
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ob petkih med 7. in 13. uro.

Ob vikendih in praznikih se prevozi ne izvajajo.
Vse prevoze je treba rezervirati 2 dni vnaprej, saj je treba uskladiti potrebe in želje občanov.
Prevoze občani rezervirajo na telefonski številki 03/703 32 00, od ponedeljka do četrtka med 7. in 15.
uro, ob petkih pa med 7. in 13. uro, pred tem pa se morajo vsi bodoči uporabniki registrirati v sprejemni
pisarni Občine Polzela.

2.4.4. Prednosti in koristi implementacije modela Trajnostna mobilnost na podeželju

K vzpostavljanju pogojev za oblikovanje Pametnih vasi ter izvedbi modela trajnostna mobilnost na
podeželju, po vzgledu Pilota 1, ki bo implementiran na območju Občine Šalovci, bi morala pristopiti
vsaka podeželska občina. Seveda pa je potrebno pri tem splošno oblikovan pilotni model prilagoditi
potrebam in izzivom ki izhajajo iz lokalnega okolja posamezne občine.

Po vzgledu izvedenega Pilota 1 na območju občine Šalovci, bodo lahko druge zainteresirane podeželske
občine v svojem lokalnem okolju implementirale podobne rešitve, ki bodo temeljile na konceptu
Modela Trajnostna mobilnost na podeželju, vendar bodo hkrati reševale lokalno mobilnostno
problematiko in bodo prilagojene potrebam lokalnih ljudi. Slabe prometne povezave ne vplivajo
negativno le na nadaljnji gospodarski razvoj, ampak tudi na družabno življenje ljudi, povečujejo
socialno izključenost posameznikov (predvsem starejših ljudi) ter povečujejo odseljevanje prebivalcev
(predvsem mladih) iz podeželja v mesta. Lega določenih občin na hribovitem, redko poseljenem
ozemlju, daleč od glavnih prometnih povezav, je povzročila neskladnost v razvoju, ki se je iz leta v leto
le še povečeval. Implementacija modela Trajnostna mobilnost na podeželju je zato odlična priložnost
za izvedbo ukrepov, ki bodo ustvarili nove možnosti na podeželju, povečali privlačnost podeželja,
izboljšali prometno povezanost lokalnega območja ter okrepili medgeneracijsko sodelovanje in
socialno vključenost. Zagotavljanje brezplačnih prevozov starostnikom je hkrati tudi okolju prijazen
projekt, saj bodo prostovoljci vozili električne avtomobile. Poleg tega bodo občine, v času ko bo vozilo
prosto, le-to uporabljale tudi za druge namene, ter s tem promovirale in spodbujale trajnostno
mobilnost in vplivale na zmanjšanje CO2 izpustov.

Starejšim, invalidom in drugim predstavnikom ranljivih skupin bomo z implementacijo modela
Trajnostna mobilnost na podeželju povečali dostopnost do zdravstvenih, poštnih, bančnih in drugih
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storitev, hkrati pa zainteresiranim posameznikom ponudili priložnost aktivnega sodelovanja ter
družbeno koristnega udejstvovanja. Vsak takšen projekt pomeni motivacijo in hkrati priložnost za
razvoj novih podjetniških idej, ki bodo pomenile izboljšanje obstoječega stanja ter prispevale k
generiranju novih razvojnih priložnosti. Tako bomo razvili mobilnostni sistem, ki ne bo več omejeval ali
oteževal gibanja, ampak ponudil novo obliko trajnostnih prevozov na podeželju. Model je zastavljen
tako, da bo ljudem pomagal k aktivnemu vključevanju v družbo, krepil medgeneracijsko sodelovanje,
spodbujal prostovoljstvo, itd.

Z implementacijo modela Trajnostna mobilnost na podeželju želimo:
•

zadovoljiti potrebe prebivalcev (predvsem predstavnikom ranljivih skupin) po trajnostni
mobilnosti ter hkrati zmanjšati promet in prispevati k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja
na obravnavanem območju;

•

prispevati k zmanjšanju škodljivih emisij, ki jih povzroča motorni promet ter prispevati k
zmanjšanju onesnaženosti okolja;

•

izboljšati sodelovanje in povezovanje ljudi na obravnavanem območju;

•

zmanjšati stroške prevozov;

•

spremeniti potovalne navade prebivalcev;

•

prispevati k boljšemu osebnemu počutju in kakovosti življenja prebivalcev obravnavanega
območja.

2.5. Implementacija Modela 1 v praksi
Koncept modela Trajnostna mobilnost na podeželju temelji na novem pristopu k načrtovanju prometa
na podeželju. Izzive in probleme občin, ki so povezani s prometom, si prizadeva rešiti z ukrepi
trajnostne mobilnosti, kot je to na primer nakup električnega avtomobila ter zagotavljanje brezplačnih
prevozov starostnikom s pomočjo prostovoljcev. To bo prispevalo tudi k krepitvi medgeneracijskega
sodelovanja ter večjemu vključevanju starostnikov v družbo.

Implementacija modela bo potekala po naslednjih korakih:
a) kupljen bo električni avtomobil
b) Izdelan bo akcijski načrt prevozov,
c) izvedeno bo usposabljanje za potencialne uporabnike, prostovoljce, predstavnike občin ter
druge zainteresirane posameznike, ki bodo posredno ali neposredno vključeni v proces
testiranja in izvajanja modela Trajnostne mobilnosti na podeželju,
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d) potencialne uporabnike in prostovoljce bomo animirali in spodbujali k aktivnemu vključevanju,
e) pripravljen bo material namenjen ozaveščanju prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti
ter informiranju prebivalstva o novi storitvi na podeželju,
f)

izvedena bosta 2 dogodka namenjena informiranju in ozaveščanju o novi mobilnostni storitvi
na podeželju (za občine in potencialne uporabnike),

g) monitoring in evalvacija pilota.

2.5.1. Priprava akcijskega načrta
V okviru projekta Pametne vasi, Model Trajnostna mobilnost na podeželju mora biti za Pilot 1 napisan
Akcijski načrt za izvajanje brezplačnih prevozov na trajnostni način.

Predlagamo da se Akcijski načrt pripravi po naslednjih korakih:
1. Korak: Analiza stanja in identifikacija problema
2. Opredelitev lokalnih deležnikov
3. Določitev ciljev akcijskega načrta ter ukrepov za njihovo uresničevanje
4. Analiza tveganja
5. Monitoring in evalvacija.

Seveda pa je vsebina Akcijskega načrta odvisna od potreb, izzivov in problemov ki izhajajo iz
določenega okolja in jo lahko posamezni pripravljalci prilagodijo po svoje.

Identifikacija problema ter analiza stanja na obravnavanem območju je zelo pomemben korak v
procesu priprave Akcijskega načrta. Pri tem je zelo pomembno, da prepoznamo ključne izzive,
probleme in potenciale določenega okolja, da lahko določimo prave cilje in predlog čim boljših ukrepov
za izboljšanje stanja.

Nič manj pomembna ni analiza tveganja, v kateri opredelimo možna tveganja. Tako se lahko pripravo
in izognemo morebitnim tveganjem, ki bi ogrozila uspešno doseganje zastavljenih ciljev.

Cilji akcijskega načrta morajo biti jasni ter realno dosegljivi, prav tako ukrepi za njihovo uresničevanje.
Za vsak zastavljen cilj je potrebno podati tudi jasen predlog ukrepa, določiti nosilca, izvajalca ter rok
izvedbe.
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Da ne pride do zmešnjave in nereda pri izvajanju prevozov je potrebno že na začetku določiti red in
disciplino kar se izvajanja prevozov tiče, ter pripraviti načrt izvajanja brezplačnih prevozov.

Kot prvo je potrebno določiti uporabnike, ki bodo lahko koristili brezplačne prevoze z električnim
avtomobilom. Brezplačni prevozi na podeželju so namenjeni uporabnikom, ki ne vozijo sami, nimajo
sorodnikov in imajo omejene možnosti uporabe javnega potniškega prometa (avtobus, železnica). Pri
tem imamo v mislih predvsem oddaljenost od avtobusnih ali železniških postajališč ali težavo zaradi
nizkih mesečnih dohodkov. Brezplačni prevozi jim bodo omogočili dostop do zdravniške oskrbe,
brezplačni prevoz do javnih ustanov, trgovin ter drugih pomembnih institucij.

Uporabniki, ki bodo prevoz potrebovali bodo to sporočili na določeno kontaktno številko, kjer bo oseba
zadolžena za organizacijo prevozov poskrbela za pravočasno izvedbo prevoza osebe. Uporabnik torej
pokliče na brezplačno številko, kontaktna oseba ki se oglasi pa o željenem prevozu obvesti
prostovoljnega šoferja oziroma šoferko ter nato prevoz potrdi uporabniku, ki je klical.

Brezplačne prevoze bodo izvajali prostovoljci in sicer: študenti, brezposelne osebe, mlajši upokojenci,
člani društev ali drugi posamezniki, ki želijo s prostovoljnim in družbeno koristnim delom pomagati
starostnikom. Pogoj da nekdo postane prostovoljni šofer je, da ima veljavno vozniško dovoljenje Bkategorije, je komunikativen, prijazen in pripravljen pomagati starejšim. Pri tem mislimo ne le na
nesebično žrtvovanje prostega časa in prevažanje starejših p opravkih, ampak tudi na pomoč pri vstopu
in izstopu iz avtomobila, pri vzpenjanju po stopnicah, pri nošenju vrečk, ipd.

Zaželeno je, da prostovoljci, ki bodo opravljali prevoze na terenu, sodelujejo z občinami, centri za
socialno delo, patronažno službo in drugimi institucijami, kar bo prispevalo k vzpostavitvi učinkovite
mreže brezplačnih trajnostnih prevozov ter krepitvi medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja
starostnikov v družbo.

Prevozi se bodo opravljali z električnim avtomobilom, zagotovljenim s strani občine nosilke projekta.
Tako uporabniki, kot prostovoljci, ki bodo brezplačne prevoze izvajali, so dolžni skrbeti za red in čistočo
vozila ter kulturne in spoštljive medsebojne odnose, v izogib težavam, zameram in jeznim pogledom,
ki bi zrušili trud vseh vpletenih, ki si prizadevajo za krepitev medgeneracijskega sodelovanja in večjo
vključenost starejših v družbo.

Prevozi se bodo opravljali na podeželskem območju obravnavanih občin, točnih linij pa ni možno
določiti, ker so lokacije vstopa in izstopa uporabnikov ter dolžine poti, odvisne od potreb uporabnikov.
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2.5.2. Predlog ciljev Akcijskega načrta in ukrepov za njihovo uresničevanje

Cilj 1:

Izvajanje ukrepov za razvoj trajnostne mobilnosti

Ukrep 1:

Nakup električnega avtomobila

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:

Ukrep 2:

Izdelava načrta brezplačnih prevozov

Nosilec:

Občina Šalovci

Izvajalec:
Rok izvedbe:

Junij 2020

Ukrep 3:

Testiranje Pilota 1

Nosilec:

Občina Šalovci

Izvajalec:
Rok izvedbe:

Marec 2020

Cilj 2:

Povečanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev (e-avtomobili, e-kolesa, itd)
in zmanjšanje CO2 emisij

Ukrep 1:

Izvajanje brezplačnih prevozov za starostnike z uporabo električnega avtomobila

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:

Ukrep 2:

Izobraževanje zaposlenih na občinah, prostovoljcev in uporabnikov storitev
brezplačnih prevozov ter drugih zainteresiranih, o pomenu trajnostne mobilnosti

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:
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Ukrep 3:

Informiranje starejših o možnostih in pogojih uporabe brezplačnih prevozov

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:

Cilj 3:

Dostopnost javnega potniškega prometa (avtobusni, železniški)

Ukrep 1:

Brezplačni prevoz starostnikov do najbližje avtobusne ali železniške postaje

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:

Cilj 4:

Dostopnost javnih storitev
(zdravstvene storitve, storitve občinske uprave, storitve pošte, banke, itd)

Ukrep 1:

Brezplačni prevoz starostnikov do javnih storitev skladno s potrebami

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:

Cilj 5:

Skrb za stalen pretok informacij in vsebin s področja skrbi za starejše

Ukrep 1:

Objava informacij o aktivnostih Občine Šalovci povezanimi z življenjem starejših

Nosilec:
Izvajalec:
Rok izvedbe:
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2.5.3. Finančni načrt izvedbe ukrepov

Finančno načrtovanje mora biti usklajeno tako z načrtom predvidenih aktivnosti oziroma ukrepov, s
terminskim načrtom izvedbe le-teh ter s proračunom občine nosilke izvedbe projekta oziroma
proračunom drugega pravnega subjekta, ki bo nosilec izvedbe projektnih aktivnosti.

Tabela 22: Finančni načrt izvedbe aktivnosti oziroma ukrepov (predlog)

Ukrepi

Enota

Količina

Vrednost

Skupaj

na enoto

EUR
DDV

Predvidena
z

sredstva
sofinanciranja

Nakup električnega avtomobila

kom

0,00

Izdelava načrta brezplačnih prevozov

kom

0,00

Izvajanje brezplačnih prevozov za starostnike

km

0,00

kom

0,00

Objava informacij o izvajanju brezplačnih

Št.

0,00

prevozov za starostnike z e-avtomobilom v

objav

z uporabo električnega avtomobila (stroški
vzdrževanja e-avtomobila)
Izobraževanje

zaposlenih

prostovoljcev

in

brezplačnih

prevozov

zainteresiranih,

na

uporabnikov

o

ter

pomenu

občinah,
storitev
drugih
trajnostne

mobilnosti

javnih medijih
Drugi stroški
Skupaj

Vir: lastni

1.1.2

3.5.4. Terminski načrt izvedbe ukrepov

Za vse predlagane ukrepe je potrebno predvideva terminski okvir izvedbe ter finančni načrt izvedbe, v
okviru proračunskih zmožnosti občine nosilke izvedbe projekta. Pri načrtovanju časovnega okvirja
izvedbe posameznih aktivnosti oziroma ukrepov je potrebno upoštevati logično sosledje dogodkov, v
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izogib zapletom oziroma zamikom pri izvedbi, ki bi lahko povzročili težave in posledično nedoseganje
zastavljenih ciljev.

Tabela 23: Terminski načrt izvedbe aktivnosti oziroma ukrepov (predlog)

Ukrepi

Od ______ do_______

Nakup električnega avtomobila
Izdelava načrta brezplačnih prevozov
Izvajanje brezplačnih prevozov za starostnike z uporabo električnega
avtomobila (stroški vzdrževanja e-avtomobila)
Izobraževanje zaposlenih na občinah, prostovoljcev in uporabnikov storitev
brezplačnih prevozov ter drugih zainteresiranih, o pomenu trajnostne
mobilnosti
Objava informacij o izvajanju brezplačnih prevozov za starostnike z eavtomobilom v javnih medijih
Drugi stroški
Skupaj

Vir: lastni

1.1.3 3.5.5. Monitoring in evalvacija
Monitoring in evalvacija rezultatov sta za doseganje zastavljenih ciljev zelo pomembna, saj bomo z
nenehnim spremljanjem doseženih ciljev in rezultatov zagotovili kakovost izvedenih storitev ter
pozitivno vplivali na zadovoljstvo uporabnikov.

1.1.4

3.5.6. Nakup električnega avtomobila za izvajanje brezplačnih prevozov

V sklopu projekta bo za namen testiranja in vzpostavitve pilotnega modela Trajnostne mobilnosti na
podeželju, po pravilih javnega naročanja, kupljen električni avtomobil. S kupljenim električnim
avtomobilom bodo prostovoljci izvajali brezplačne prevoze za starostnike ter gibalno ovirane osebe.

Vzporedno z nabavo električnega avtomobila bodo potekale tudi druge aktivnosti z namenom
zagotovitve vzpostavitve učinkovitega sistema brezplačnih prevozov na podeželskih območjih.
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Spremljanje izvajanja brezplačnih prevozov ter evalvacija števila opravljenih prevozov in dolžine poti
se bo vršila na sledeči način:


Beleženo bo število prostovoljcev, ki bodo opravljali brezplačne prevoze z električnim
avtomobilom;



Beleženo bo število poti, ki bodo opravljene v določenem obdobju, na primer: v mesecu maju
2020 je bilo opravljenih xx; pri tem se kot 1 pot šteje povratna vožnja od lokacije prevzema
uporabnika do vrnitve;



Beležene bodo dolžine opravljenih poti (število kilometrov).

Predlog tabele za spremljanje izvedenih prevozov:

Mesec ___________ 2020

Model avtomobila ______________

Število prevozov
Število kilometrov
Število različnih uporabnikov
Število uporabnikov skupaj
Število sodelujočih prostovoljcev
Število oddelanih prostovoljskih ur

Število uporabnikov (različnih in skupaj) ter število opravljenih kilometrov so ključni kazalniki ki bodo
mesečno spremljani.
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3. ZAKLJUČEK

V Občini Šalovci izvajajo različne aktivnosti namenjene starejšim občanom in občankam v občini,
vendar se zavedajo, da je vse to kar zagotavljajo še zdaleč premalo za zagotavljanje, kakovostnega,
zdravega in aktivnega staranja v občini.

Z sodelovanjem in izvedbo tega projekta bo Občina Šalovci pomembno prispevala k izboljšanju
trajnostne mobilnosti v občini, k ustvarjanju boljših pogojev za življenje, k povečanju dostopnosti do
storitev. Okrepilo se bo medgeneracijsko sodelovanje in družbena pripadnost posameznikov ter
povečala socialna vključenost starejših in drugih predstavnikov ranljivih skupin.

4. VIRI

Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta Pametnih vasi, junij 2019
Avant2go, spletni vir: https://avant2go.com/hr/cities/murska-sobota, dostop 10.12.2019
Avtobusni promet Murska Sobota, vir: https://www.apms.si/voznired, dostop 19.12.2019
Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, Maj 2017, spletni vir:
Center starejših Hodoš, spletni vir: https://www.hrastovec.org/index.php/cs-hodos, dostop: 17.1.2020
Dom Brigita, Puconci, spletni vir: https://www.info-slovenija.si/sl/imenik/obrt-in-storitve/socialnovarstvo/oskrbni-dom-brigita-puconci, dostop: dostop: 17.1.2020
Dom Kuzma, spletni vir: http://www.dom-kuzma.si/kontakti, dostop: 17.1.2020
Dom starejših Rakičan, spletni vir: http://www.ds-rakican.com/, dostop: 17.1.2020
Dom starejših Rakičan, Zloženka Dostava kosil na dom, spletni vir: http://www.ds-rakican.com/wpcontent/uploads/2014/05/jedilnik-dostava-kosil-zlozenka.pdf, dostop: 17.3.2020
DOMANIA, spletni vir: http://www.domania.si/o-zavodu, dostop: 17.1.2020
EUROPOP2010 population projections for Slovenia by sex and age, 2010-2060, spletni vir:
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__55_arhiv__
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MODEL 4: DIGITALNA TEHNOLOGIJA NA PODEŽELJU –
MREŽA ZA UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

Dokument je nastal v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljene na 3. javni razpis za podukrep
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada
EKSRP. Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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1. UVOD
Življenje kot celoto z antropološkega vidika delimo na tri obdobja, in sicer mladost, srednja leta in
starost. V vsakem življenjskem obdobju je učenje in dojemanje učenja na nek način ključnega pomena.
Ljudje v večini učenje povezujemo s šolo, kot pomemben dejavnik v mladosti, le redko pa se zavedamo,
da se učimo pravzaprav vse življenje. Vsaka stvar, ki se jo lotevamo, vsak neznan izziv, ki ga v življenje
postavi na pot in s katerim se soočamo je pravzaprav učenje. Učenje je človekova nezavedna vsakdanja
naloga, izkušnja, ki nas bogati, s pomočjo katere se razvijamo, rastemo in bogatimo. Dejstvo je, da je
učenje v zgodnji mladosti ključnega pomena, saj nas življenjsko usmeri, nam da smernice, vrednote in
nas izoblikuje v ljudi, kakršni smo in kakršni bomo postali. V tem prispevku se ne bomo osredotočili na
učenje, ki nam ga naloži življenje samo ampak se bomo osredotočili na učenje veščin, ki jih omogočajo
informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT), pri čemer se bomo osredotočili na
obdobje starosti.
Učenje v večini povezujemo z mladostjo, šolo, branjem knjig, priročnikov, le redko pa pomislimo, da je
učenje pomembno v vseh življenjskih obdobjih in da se učimo praktično vse življenje. Drži, da je učenje
v zgodnjem življenju ne le nujno ampak tudi lažje vendar je pomembno, da ga vzdržujemo in
nadgrajujemo vse življenje. Vdor IKT, ki ga je prinesel prelom tisočletja je učenje v vseh življenjskih
obdobjih v številnih pogledih olajšal, vendar za tovrstno učenje potrebujemo določeno znanje in
veščine, ki se jih je bilo potrebno priučiti. Mlajše generacije smo tovrstne veščine hitro usvojili, brez
težav smo začeli uporabljati računalnike, telefone, tablice. Programe, aplikacije in splet uporabljamo
in se z njimi rokujemo, kot vsakdanjim orodjem pri življenjskih opravilih. Jemljemo jih kot samoumevne
in nujne, saj življenjski tempo od nas zahteva, da jih znamo uporabljati.

Starejši se na tej točki v veliki večini izgubijo, saj je njihovo poznavanje in uporabljanje novodobnih IKT
slabo, če ne celo ničelno. Ko je tehnologija ob koncu prejšnjega stoletja začela vstopati v naša življenja
se je v razmeroma kratkem času močno razcvetela. Starejši, navajeni na »staromoden« način prenosa
in pridobivanja informacij ter znanj so se je bali zato jih je prehitela in v današnjem času, ko se le-ta
razvija z neverjetno hitrostjo, njihov strah pred uporabo in poznavanjem sodobnih tehnologij le še
povečala.

Čeprav današnji način življenja od človeške populacije zahteva veščost in uporabljanje domala vseh
oblik IKT, se številni še vedno soočajo s strahom in nepoznavanjem le-teh. Dejstvo je, da je za uporabo
sodobnih IKT potrebno določeno predznanje, ki ga starejši sami po sebi ne bodo usvojili, saj je za njih,
kljub mnenju mlajših generacij zelo enostavne uporabe, preveč kompleksna. Ravno zato je
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odgovornost na mlajših generacijah, da se postavimo v kožo starejših, se z njimi poistovetimo, se
zavemo, da jim nam tako zelo preproste tehnologije predstavljajo velik strah in jim pomagamo, da se
tudi oni spoprijateljijo s sodobnimi napravami, jih spoznajo in naučijo uporabljati.

2. RAZLOGI ZA VKLJUČITEV V PROJEKT IN IZVEDBO MODELA
V LAS Prlekija zaznavamo, da je računalniška oziroma digitalna pismenost pri starejših zelo slaba
oziroma v veliki večini skoraj ničelna. Starejši se vse težje znajdejo z vdorom sodobne tehnologije in le
s težavo sledijo informacijam, ki so dandanes vse bolj dostopne preko spleta. Tudi številne vsakdanje
aktivnosti, od nakupovanja, dostopa do zdravnika, voznih redov se vse pogosteje selijo na splet, kar
starejšim, brez znanja uporabe digitalnih naprav, onemogoča kvalitetno in ustrezno stopnjo
informiranosti.
S temi ugotovitvami smo prišli do zaključka, da je na območju LAS Prlekija potrebno narediti korak
naprej, približati sodobne naprave tudi starejšim in jim pomagati, da se tudi sami spoprimejo z digitalni
pismenostjo, da spoznajo sodobne naprave in se jih naučijo uporabljati, da bo njihovo bivanje čim bolj
kvalitetno, dostopno in predvsem enakovredno tistim, ki sodobno tehnologijo že poznajo in jo s pridom
tudi uporabljajo.
V ta namen smo se odločili, da bomo izvedli model z naslovom Digitalna tehnologija na podeželju –
Mreža za uporabo digitalnih tehnologij.

3. SWOT ANALIZA
SWOT analiza je nastala v okviru analitičnega dela strokovnega osebja, zaposlenega na projektu
Pametne vasi za jutri. Samoocenjevanje procesa digitalizacije nas s svojo večdimenzionalnostjo
usmerja v kompleksno razmišljanje o procesu uvajanja digitalnih naprav na podeželju. Analiza SWOT
je izdelana kot pripomoček pri načrtovanju razvoja digitalizacije oz. se omejuje na vzpostavitev mreže
za uporabo digitalnih tehnologij na podeželju.
Analiziramo notranje in zunanje dejavnike, ki kažejo na uspešnost nameravanih projektnih aktivnosti
oziroma vplivajo na kakovost in razvoj procesa digitalizacije s posebnim poudarkom na mreženju in na
digitalnem opismenjevanju starejših prebivalcev na podeželju.
PREDNOSTI, ki jih prinaša model starejšim so bistvenega pomena pri njihovem kvalitetnem življenju.
Vsa sodobna tehnologija jim namreč pripomore k hitrejšemu, lažjemu in bolj dostopnemu pridobivanju
informacij, ki bi jim pomagale pri boljši povezavi z zunanjim svetom. Z znanjem, ki ga nudi digitalna
pismenost, bi bili bolj povezani s svojimi svojci, prijatelji in znanci, kar bi pripomoglo k njihovemu
mentalnemu zdravju, samozavesti in posledično večji neodvisnosti.
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SLABOSTI, ki se pojavljajo pri izvedbi modela so povezane predvsem s strahom in zakoreninjenim
prepričanjem, da starejši tega ne potrebujejo, in da zmorejo tudi brez poznavanja digitalnih tehnologij.
Kot velika slabost se je izkazala tudi slaba telekomunikacijska infrastruktura, ki je na podeželju bistveno
slabše zastopana kot v mestih. Ljudje si zaradi nizkih pokojnin težko privoščijo tako digitalne naprave
kot tudi telekomunikacijsko omrežje, ki bi jim omogočala dostopnost do spleta in njegovih vsebin.
PRILOŽNOSTI, ki jih nudi model Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo digitalnih
tehnologij so na dolgi rok ključne. Namreč starejši, ki so digitalno usposobljeni, bi s poznavanjem orodij
lahko dlje časa živeli samostojno v svojem lokalnem, domačem okolju. Posledično, bi jim tovrstna
tehnologija lahko omogočila spremljanje njihovega zdravja in preko brezžičnih povezav in nadzorov
sporočala svojcem in ključnim institucijam vse morebitne težave, v katerih bi se posameznik bodisi
znašel. Boljše mentalno zdravje starostnikov bi bistveno pripomoglo k kvalitetnejšemu življenju in
poznejšemu odhodu v kakršnokoli obliko institucionalnega bivanja.
NEVARNOSTI modela prinašajo tveganja, ki se jih s pravilnim pristopom in ozaveščanjem da izogniti.
Kot največjo nevarnost zaznavamo nepoznavanje slabih plati spleta in njegove uporabe. Starejši so
velikokrat naivni, preveč zaupljivi, kar nepridipravi s pridom izkoriščajo. Zato bi s pravilno
ozaveščenostjo, znanjem in pristopom starejše opozorili in jih podučili o prepoznavanju pasti, ki jih
splet ponuja.

PREDNOSTI

SLABOSTI

(prikazuje pomembne in številne prednosti, ki bi
jih starejši pridobili po udeležbi delavnic v okviru
modela Digitalna tehnologija na podeželju –
Mreža za uporabo digitalnih tehnologij.

(prikazuje podatke, ki se v raziskavi prikazujejo
kot negativne oziroma kot ključne, zakaj se
starejši tovrstnih stvari ne udeležujejo).



Lažji in hitrejši dostop do informacij.



Slaba telekomunikacijska infrastruktura
na podeželju.



Boljša samopodoba starejših.



Širši nabor aktivnosti za preživljanje
prostega časa.



Visoke, ranljivim skupinam nedostopne
cene zahtevnejših naprav (tablice,
računalniki).



Boljša povezanost z zunanjim svetom.





Pomanjkljivo predznanje.

Vzdrževanje mentalne kondicije.





Boljša in hitrejša povezanost s sorodniki,
znanci, prijatelji.

Strah in nezaupanje v sebe in svoje
sposobnosti.





Neodvisnost.



Vključenost v širše okolje.

Zakoreninjeno prepričanje, da je uporaba
digitalnih tehnologij za starejše
nepotrebna.



Dostopnost cenovno ugodnih naprav za
komunikacijo (pametni telefoni).



Nepoznavanje možnosti in priložnosti, ki
jih nudijo digitalne tehnologije.



Vzpostavljanje medgeneracijskih povezav.



Pomanjkljiva animacija strokovnih služb.



Naprave postajajo uporabnikom
prijaznejše.



Nekatere naprave (pametni telefoni) so
omejene na velikost dlani, kar omejuje
uporabnost teh naprav pri ljudeh s
slabšim vidom
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Več funkcionalnost sodobnih naprav
omogoča kombinirano uporabo za
različne potrebe starejših ljudi
(komunikacija, zabava, ciljno usmerjene
aplikacije).



Možnost uporabe prilagojenih aplikacij, ki
pomagajo uporabnikom ohranjati zdravje
in kondicijo.



Sodobne naprave omogočajo dostopnost
do informacij in do komuniciranja
zahtevnim uporabnikom (teh je zelo
malo) in tudi slabše usposobljenim
uporabnikom, ki potrebujejo majhno,
omejeno število funkcij na napravah.

PRILOŽNOSTI



Pametni telefoni temeljijo na tehnologiji
»na dotik«, ki jo starejši ljudje težje
osvojijo kot upravljanje naprav z večjimi
tipkami

NEVARNOSTI



Dlje časa samostojni starejši.





Podaljševanje kvalitetnega bivanja v
domačem, lokalnem okolju.

Nevarnost podaljševanja ali ponavljanja
kriznih situacij zaradi pandemij.



Večje možnosti zlorab v primeru popolne
digitalizacije storitev, zaradi težjega
nadzora iz strani starejših lastnikov
mobilnih naprav.



Boljša in lažja dostopnost do življenjsko
potrebnih storitev.



Nadzor in spremljanje starejših in njihove
kvalitete bivanja.



Nepridipravi, ki izkoriščajo starejše in
njihovo zaupanje.



Hitra pomoč v primeru zdravstvenih
težav.



Nepoznavanje slabih plati spleta.



Premagovanje stiske in osamljenosti.





Most za medgeneracijsko sodelovanje.

Zapadanje v odvisnosti od tehnoloških
naprav (zasvojenost z igricami ali celo z
igrami na srečo).



Nadaljnji razvoj pametnih naprav bo
verjetno omogočil še lažjo in
uporabnikom prijaznejše rokovanje z
napravami.



Nadomeščanje realnih socialnih stikov z
virtualnimi.



Ob pretirani uporabi digitalnih tehnologij
se utegnejo posamezniki umikati iz svojih
tradicionalnih socialnih okolij.



Napredek tehnologij bo odprl nova
področja uporabe pametnih naprav.



Digitalne tehnologije bodo omogočale v
primeru zdravstvenih težav še hitrejše in
učinkovitejše ukrepanje z zdravstvenimi
storitvami in bodo s tem podaljševale
življenjsko dobo starejših ljudi.
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4. ZASNOVA IN KONCEPT MODELA
Model je zasnovan večplastno in zajema širšo populacijo udeležencev in uporabnikov, ki bo vključeval
tako mlade, odrasle in starejše.
Starejši, kot ključna in najpomembnejša ciljna skupina modela, predstavljajo skupino uporabnikov, ki
zahtevajo obsežno pripravo in zasnovo celotnega modela. V ta namen smo si zadali cilj, da bomo
najprej pridobili zadostno in čim večje število prostovoljcev, ki jih bomo ustrezno usposobili in pripravili
na delavnice, kjer bodo končnim uporabnikom, starejšim, predali znanje in jim pomagali osvojiti
ustrezno digitalno pismenost.
Pridobivanje prostovoljcev je potekalo na širšem območju LAS Prlekija, in sicer smo animirali dijake
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, društva upokojencev na celotnem območju LAS Prlekija, Center
za socialno delo Pomurje, enota Ljutomer, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, enota Ljutomer,
Mladinski svet Ljutomer, dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, Rdeči križ Slovenije,
enota Ljutomer in celotno populacijo na območju LAS Prlekija, ki smo jih informirali preko občinskih in
lokalnih spletnih kanalov.
Pričakovanja so bila velika vendar jih odziv okolice ni zadovoljil. Kljub majhnemu številu zainteresiranih
prostovoljcev smo izdelali koncept oziroma načrt, s katerim smo izvedli usposabljanja in aktivnosti,
potrebne za kasnejše vključevanje in izobraževanje ključnih udeležencev, starejših.
V naslednjem shematskem prikazu je zajet koncept celotnega modela Digitalna tehnologija na
podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij, ki smo ga razvili in preizkusili v operaciji Pametne
vasi za jutri. Koncept temelji na več predpostavkah.
-

Ena najbolj ranljivih skupin prebivalcev na podeželju so ostareli, zato se osredotočamo in
namenjamo model mreže za uporabo digitalnih tehnologij tej ciljni skupini uporabnikov.

-

Medgeneracijska solidarnost ni množičen pojav, zanj je potrebna animacija in spodbuda.

-

Sistemski ukrepi pri uvajanju digitalnih tehnologij na podeželju ne dohajajo negativnih trendov
in slabšanja kvalitete življenja ranljivih skupin.

-

Digitalne tehnologije lahko pomembno prispevajo k blaženju negativnih trendov slabšanja
kvalitete življenja ranljivih skupin na podeželju.

-

Digitalne tehnologije prispevajo k lažji dostopnosti do storitev, kar je v procesu umikanja
storitev iz odmaknjenih delov države v urbana središča izjemnega pomena.

-

Ostareli ljudje ne morejo dostopati do novih znanj, ki jih zahteva uporaba digitalnih tehnologij
po tržni poti, saj gre povečini za socialno šibko, ostarelo prebivalstvo.
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-

Mladi imajo v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru načeloma dobro razvit socialni
čut. To velja še posebej za podeželsko mladino. Vsekakor pa pomoč ostarelim ne sodi med
prioritete mladih, ki iščejo kvaliteto življenja v bolj dinamičnih socialnih aktivnostih, v glavnem
omejenih na izmenjavo znotraj mlade populacije.

-

Za medgeneracijsko izmenjavo pri uporabi digitalnih tehnologij je potreben velik vložek v
animacijo vseh vključenih ciljnih skupin. Medgeneracijska solidarnost se načeloma odraža na
spontan, pasiven, ad-hoc način, redkeje na aktiven in organiziran način, kakršnega uvaja
pričujoč mrežni model.

-

Digitalizaciji je že sedaj namenjeno veliko pozornosti na vseh področjih delovanja družbe, od
digitalizacije uprave, gospodarstva in interesnih dejavnosti, do digitalizacije v komunikacijah
na vseh ravneh. Brez digitalnih tehnologij je danes življenje skorajda nepredstavljivo.
Nemalokrat prihaja zaradi razlik v sposobnosti uporabe digitalnih tehnologij do poglobljenega
družbenega segmentiranja in neželene socialne stratifikacije.

-

Utemeljitev modela mreže za uporabo digitalnih tehnologij se omejuje na omejen prostor
znotraj območja LAS Prlekija z delno prehodnostjo med sodelujočimi LAS v operaciji.
Prostorska omejenost je za preizkus modela nujna.

-

Pri uvajanju in preizkusu modela mreže za uporabo digitalnih tehnologij se omejujemo na
specifičnost ciljnih skupin na območju LAS Prlekija. Kot najučinkovitejši pristop k
medgeneracijskem sodelovanju se zdi povezovanje vodilnih institucij na področju oskrbe
ostarelih z vodilnimi srednješolskimi izobraževalnimi institucijami na območju LAS Prlekija.
Vendarle pa modela ne utemeljujemo izključno na tak institucionalni pristop in ostajamo
odprti za spontane odzive in vključevanje posameznikov iz obeh ciljnih skupin: ostarelih in
mladih.
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1.2

3.1. INTERVENCIJSKA LOGIKA MODELA
INTERVENCIJSKA LOGIKA MODELA
»DIGITALNA TEHNOLOGIJA NA PODEŽELJU – MREŽA ZA UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ«
ANALIZA OBMOČJA

POTREBE IN IZZIVI
PRI RAZVOJU MODELA MREŽE ZA UPORABO DIGITALNIH
TEHNOLOGIJ

Študija območja LAS,
vključenih v operacijo
SWOT analiza
Strategija lokalnega
razvoja LAS Prlekija
Statistične evidence
Baze podatkov

1. Potrebe ostarelih po povečanju obsega medgeneracijskega
sodelovanja
2. Potrebe po večji vključenosti ostarelih v družbo, zlasti preko
interesnih dejavnosti
3. Potrebe ostarelih po lažji in hitrejši dostopnosti do storitev
4. Potrebe ostarelih po boljši informiranosti

VIZIJA RAZVOJA MODELA
Dvigniti raven kakovosti življenja ostarelih

STRATEŠKI CILJI MODELA
Vzpostavitev mreže za uporabo digitalnih tehnologij
Medgeneracijsko
sodelovanje

Vključenost v družbo

Dostopnost do storitev

Informiranost

SPECIFIČNI CILJI MODELA
Omogočiti ostarelim pogostejšo rabo digitalnih tehnologij
Medgeneracijsko
sodelovanje
C1 Pritegniti mlade
prostovoljce za
vključitev v mrežo
za uporabo
digitalnih tehnologij

Vključenost v družbo

Dostopnost do storitev

Informiranost

C2 Animacija
ostarelih ljudi za
vključitev v
usposabljanja

C3 Omogočiti lažjo
dostopnost do
storitev s pogostejšo
uporabo digitalnih
tehnologij

C4 Izboljšanje
poznavanja
digitalnih tehnologij
za lažji in hitrejši
dostop do
informacij

UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV MODELA
Medgeneracijsko
sodelovanje
U1 Izvesti vrsto
animacijskih
predavanj, sestankov
in razgovorov z

Vključenost v družbo
U3 Organizacija rednih
delovnih srečanj, na
katerih se ostareli
vključujejo v družbo –

Dostopnost do
storitev
U5 Na delavnicah,
kjer mladi
podajajo znanja
o uporabi

Informiranost
U6 Izdelava
tiskanega
promocijskega
materiala za
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mladimi in oblikovati
skupino
prostovoljcev za
pomoč ostarelim
U2 Pripraviti
prostovoljce na
samostojno izvajanje
izobraževanj in
srečanj z ostarelimi

sprva na delavnicah,
kasneje po manjših
skupinah ali
individualno glede na
izražene interese
U4 Pomoč ostarelim pri
vključevanju v lokalno
ekonomijo, v delovanje
kulturnih in turističnih
društev ali preprosto
druženje po interesih

digitalnih
tehnologij
preizkusiti
dostopanje do
posameznih
storitev preko
digitalnih
orodij, ki so
dostopna
ostarelim

izvedbo
animacije ciljnih
skupin
U7 Promocija in
razširjanje
informacij o
modelu preko
socialnih
omrežij

VIRI ZA SOFINANCIRANJE NADGRADNJE MODELA
Medgeneracijsko
sodelovanje

Vključenost v družbo

Dostopnost do storitev

Informiranost

LEADER/CLLD
Evropski socialni sklad

Evropski socialni
sklad
LEADER/CLLD

Lokalne skupnosti
Evropski socialni sklad

Lokalne skupnosti
Institucije za oskrbo
ostarelih

KAZALNIKI
Medgeneracijsko
sodelovanje
K1 Število mladih
prostovoljcev in
število ostarelih,
vključenih v
medgeneracijska
srečanja

Vključenost v družbo

Dostopnost do storitev

Informiranost

K2 Število srečanj,
število
izobraževanj

K3 Število ostarelih,
usposobljenih novih
uporabnikov
digitalnih tehnologij,
ki dostopajo do
raznih storitev

K4 Število dostopanj
do medijev preko
digitalnih tehnologij
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1.3

3.2. STRUKTURA MODELA
STRUKTURA MODELA
»DIGITALNA TEHNOLOGIJA NA PODEŽELJU – MREŽA ZA UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ«

STOPNJA

Pripravljalna stopnja

Vzpostavljanje modela

AKTIVNOST
Študija območja
partnerskih LAS v
Analiza stanja
operaciji
Intervjuji s ključnimi
deležniki
Pregled strokovne
literature
Spoznavanje
instrumentov za
podporo modelu
SWOT analiza
Prednosti, slabosti,
nevarnosti in priložnosti
Mladi, prostovoljci
Ostareli, zainteresirani
uporabniki digitalnih
Animacija ciljnih
orodij
skupin
Institucije za oskrbo
ostarelih
Srednješolske
izobraževalne ustanove
Izdelava načrtov
Načrt usposabljanja
usposabljanj
prostovoljcev
Načrt usposabljanja
uporabnikov
Izvedba delavnic z zainteresiranimi prostovoljci

Izvedba, preizkus
modela
Izvedba delavnic z zainteresiranimi uporabniki

Evalvacija modela

Nadgradnja pilotne
izvedbe modela

Izvedba intervjujev s ključnimi deležniki
modela
Izvedba anket med uporabniki
Izvedba anket med prostovoljci
Nadgradnja modela s ponovitvami

Prestavitev modela v druga okolja

NOSILCI

Nosilec izvedbe
pilotnega modela (LAS)
z zunanjimi sodelavci,
partnerske LAS

Nosilec izvedbe
pilotnega modela (LAS)

Nosilec izvedbe
pilotnega modela (LAS)
z zunanjimi
strokovnimi sodelavci
Prostovoljci in zunanji
strokovni sodelavci
Nosilec izvedbe
pilotnega modela (LAS)

Prostovoljci,
zainteresirane
institucije (društva,
LASi, domovi za
oskrbo…)
Akterji na drugih
območjih
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1.4

3.3. USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA POMOČ STAREJŠIM PRI UPORABI DIGITALNIH
TEHNOLOGIJ

Prostovoljce, ki so se odločili, da bodo sodelovali v projektu in pomagali pri izobraževanju starejših pri
uporabi digitalnih tehnologij smo seznanili s projektom in modelom ter jim predstavili načrt izvajanja
aktivnosti.
Cilj usposabljanj je bil prostovoljcem predstaviti vsebine delavnic, jih seznaniti s sklopi, ki jih v okviru
delavnic želimo osvojiti in jim približati pristope pri sodelovanju in izobraževanju starejših. Sklopi so
smiselno razdeljeni na manjše enote, s čimer bi končnim uporabnikom približali vsebino, ki je smiselno
povezana in s tem lažja za razumevanje in osvajanje.
Na naslednjih straneh predstavljamo program usposabljanja prostovoljcev, ki je hkrati tudi
programska usmeritev za izvedbo medgeneracijskih srečanj oz. usposabljanj, na katerih prostovoljci
pomagajo ostarelim pri pridobivanju novih znanj za uporabo digitalnih tehnologij.
Sklop 1: SPOZNAVNO SREČANJE IN PREDSTAVITEV PROJEKTA
VSEBINA




Seznanitev udeležencev s projektom.
Predstavitev načrta in ciljev projekta.
Pregled tehnologije, ki jo udeleženci
uporabljajo.

FORMATIVNI CILJI


Udeleženci so seznanjeni z vsebino
projekta in se zavežejo, da bodo po
končanem usposabljanju sodelovali pri
delavnicah za starejše.

Sklop 2: OSNOVE UPORABE PAMETNEGA TELEFONA in VARNOST
VSEBINA
OSNOVE:
 Predstavitev pametnega telefona.
 Značilnosti pametnega telefona.
 Predstavitev sistemov ios/android/win
 Imenik – ustvarjanje novega stika,
iskanje stika v imeniku, nastavitve za
hitro klicanje.
 Uporaba fotoaparata, kamere in
aplikacije za pregledovanje fotografij.
 Brezžično omrežje in osnove
internetnega brskalnika.
 Preverjanje porabe.
 Ostale aplikacije – budilka, svetilka,
koledar, računalo …
VARNOST:
 Zaklepanje telefona – vzorec, pin, puk,
prstni odtis.
 Kraja, zloraba pametnega telefona.
 Telefonski odzivnik.

FORMATIVNI CILJI


Samostojno uporablja pametni telefon.
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Komercialne številke – 090 – glasovanja,
vedeževanja, plačljive storitve.
Virusi.
Uporaba pametnega telefona v tujini.

Sklop 3: OSNOVNA KOMUNIKACIJA – SMS in MMS SPOROČILA, ELEKTRONSKA POŠTA
VSEBINA

FORMATIVNI CILJI

SMS IN MMS SPOROČILA:
 Uporaba osnovnih aplikacij za klicanje,
pošiljanje SMS in MMS sporočil.



G-MAIL:
 Posebnosti gmaila.
 Registracija poštnega predala.
 Vnos novega stika in uporaba le-tega pri
naslavljanju sporočila.
 Pošiljanje osnovnega sporočila in
datotečne priloge.
 Urejanje elektronske pošte –
odgovarjanje na sporočilo, razvrščanje
in brisanje sporočil.








Zna poiskati stik in ga poklicati oziroma
poslati sporočilo.
Zna priložiti fotografijo ali datoteko in jo
poslati v sporočilu.
Razume pomen in uporabnost
elektronske pošte.
Samostojno sestavi sporočilo in ga
pošlje.
Uspešno ureja in sledi komunikaciji po
elektronski pošti.

Sklop 4: INFORMACIJE
VSEBINA
INFORMACIJE:
 Trgovina Google play.
 Aplikacije, ki omogočajo hitro
pridobitev določene informacije –
Odpiralni časi, Booking.com, Klopotec,
Street View.
 Uporaba aplikacij za navigacijo.
 Spletne strani z dnevnimi aktualnimi
vsebinami - 24.ur.com, rtv4D, lokalni
portali.
 Iskanje spletnih strani z uporabnimi
informacijami – vozni redi, delovni časi,
vremenska napoved, čakalne vrste v
zdravstvu …
 Spletne strani, ki omogočajo vpogled v
vrednost lastnine oziroma nepremičnin
– prostorski portal RS
 Spletne strani, ki ponujajo recepte,
vrtnarske nasvete, recepte za domačo
lekarno …

FORMATIVNI CILJI







Zna poiskati in prenesti aplikacijo iz
trgovine.
Uspešno se vpiše in uporablja aplikacijo.
Samostojno išče podatke v aplikacijah.
Zna poiskati svoje bivališče in pogledati
pot do tja.
Zna poiskati informativne spletne
portale.
Samostojno najde podatke o
informaciji, ki ga zanima.
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SKLOP 5: KOMUNIKACIJA PREKO APLIKACIJ
VSEBINA







FORMATIVNI CILJI


Aplikacije, ki omogočajo komunikacijo
preko spleta.
Facebook – kako ga prenesti, se
registrirati, urediti profil.
 Varnost na Facebooku
 Iskanje in dodajanje prijateljev,
pošiljanje sporočil in nalaganje
fotografij, videov.
INSTAGRAM - kako ga prenesti, se
registrirati, urediti profil.
 Varnost na Facebooku
 Iskanje in dodajanje prijateljev,
pošiljanje sporočil in nalaganje
fotografij, videov.
SKYPE – kako ga prenesemo, se
registriramo.
 Iskanje in dodajanje stikov.
 Klicanje in komuniciranje s stikom.




Pozna aplikacije s pomočjo katerih
lahko samostojno komunicira.
Varno uporablja različne aplikacije za
komunikacijo.
Zna samostojno komunicirati preko
različnih kanalov.

SKLOP 6: ZABAVA
VSEBINA






FORMATIVNI CILJI



Aplikacije, ki omogočajo zabavne
vsebine.
Youtube – iskanje in predvajanje
skladb, ustvarjanje albumov, seznamov
predvajanja.
Deljenje ljube skladbe preko socialnega
omrežja.
Igre – iskanje ustrezne igre, prenos in
registracija.
SHAZAM – aplikacija za prepoznavanje
glasbe.






Pozna aplikacije, ki mu ponujajo zabavo.
Zna poiskati željeno skladbo, jo
predvajati, dodati med priljubljene.
Skladbo, ki mu je všeč, zna deliti med
prijatelje na socialnih omrežjih.
Išče in varno prenaša različne igre.
Zna se registrirati in zagnati igro.
Zna prepoznati in poiskati nepoznane
skladbe.

SKLOP 7: NAKUPOVANJE IN PRODAJA PREKO SPLETA
VSEBINA




Spletne strani, ki omogočajo
nakupovanja – Mimovrste.com, Merkur,
MTehnika, Bolha.com,
Nepremičnine.net, Avto.net.
CENEJE.SI – spletna stran, kjer lahko
preverimo, katera trgovina ponuja
izbrani izdelek po najugodnejši ceni.

FORMATIVNI CILJI





Pozna spletne strani, ki omogočajo
prodajo in nakupovanje stvari, izdelkov.
Zna preveriti, kje mu izbrani izdelek
ponujajo najceneje.
Varno izvede spletni nakup.
Zna oddati prodajni oglas.
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Prodaja stvari, izdelkov – kako napisati
in objaviti prodajni oglas.

SKLOP 8: E-STORITVE IN SPLETNO BANČNIŠTVO
VSEBINA











Osnovne informacije in seznanitev z
delovanjem ter uporabo e-storitev.
Iskanje spletnih naslovov za določene estoritve.
Registracija za uporabo e-portalov.
Obrazci.
Oddajanje vlog.
Aplikacija za elektronsko bančništvo.
Kvalificirano digitalno potrdilo.
Prednosti spletnega bančništva in
njegove pasti.
Plačevanje položnic in ostale storitve.
QR koda in za kaj jo uporabljamo.

FORMATIVNI CILJI







Pozna različne portale, ki omogočajo
dostop do e-storitev.
Zna se registrirati in brskati po portalih
za e-storitve.
Zna poiskati ustrezen obrazec in ga
oddati.
Pozna spletno bančništvo, njegove
prednosti in pasti.
Varno uporablja spletno bančništvo in
posluje preko njega.
Pozna uporabnost in namen QR kode.
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5. UPORABA SODOBNIH TEHNOLOGIJ PRI STAREJŠIH
V današnjem času nas informacije dosegajo z neverjetno hitrostjo in je dostopnost do podatkov
praktično takojšnja. Ker digitalizacija postaja vedno bolj pomembna in ključna za vsakdanje življenje,
je pomembno, da tovrstne veščine usvojijo tudi starejši, saj bi jim poznavanje in uporaba le-teh
popestrila in olajšala življenje. Starejši v sodobnih tehnologijah vidijo predvsem slabe plati – pa ne zato,
ker bi jih te dejansko nudile ampak zato, ker se z njimi ne znajo rokovati, ker je ne poznajo in jim je
tuja. Zato je na mlajših generacijah odgovornost, da se spoprimemo s problemom in tudi starejšim
približamo tovrstne naprave ter jim s tem posledično tudi prikažemo pozitivne plati njihove uporabe.

Ob prehodu v tretje življenjsko obdobje se številni srečajo s občutki in situacijami, ki jih ne poznajo.
Številni izgubijo vsakdanji socialni stik, kar naenkrat imajo preveč prostega časa, ki ga ne vedo
izkoristiti, kar v številnih primerih vodi v osamljenost, depresijo in posledično v številne druge bolezni.

S podaljševanjem življenjske dobe ostajajo ljudje tudi ob upokojitvi še vedno v dokaj zdravi fizični in
psihični formi. Poznavanje spleta in njegovih prednosti mu lahko omogoči, da preživljanje prostega
časa, ki ga ima v tistem obdobju več, izkoristi za izobraževanje, zabavo ali kaj drugega. Svetovni splet
ponuja vedno več vsebin, ki so namenjene starejšim, med drugim lahko najdejo pomembne informacije
o zdravju in preprečevanju določenih bolezni. Uporaba IKT je tudi odlična priložnost za vse tiste, ki
zaradi takih ali drugačnih razlogov niso mobilni in so odvisni od prevoza. S pomočjo spleta lahko
opravijo različne storitve od nakupovanja in plačevanja položnic do posveta z osebnim zdravnikom na
daljavo. Splet jim omogoča, da se zabavajo, poslušajo svojo najljubšo glasbo, ki je današnje radijske
postaje ne predvajajo več, klepetajo s prijatelji, sorodniki ali se kratkočasijo z igranjem iger. (Kokalj
2008: 29-32)

6. UČENJE VEŠČIN UPORABE SODOBNIH INFORMACIJSKO
KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Strah pred nečim novim je nekaj povsem običajnega. Ljudje se bojimo vsega, česar ne poznamo, kar
nam je tuje. Vendar se ne bojimo samo nepoznanega, bojimo se tudi, kako bodo naše nepoznavanje in
neznanje sprejeli drugi. Pri učenju veščin uporabe sodobnih tehnologij pa je pri starejših prisoten še
sram, saj jim je neprijetno in nelagodno ob misli kako nevešči so, v primerjavi z mlajšimi generacijami.
Strah in sram pred neznanjem in nepoznavanjem sodobnih tehnologij pri starejših je pogosto tudi
glavni razlog zakaj se ne odločajo za učenje tovrstnih veščin.
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Ravno zato morajo biti pristopi pri približevanju sodobnih tehnologij starejšim skrbno načrtovani in
premišljeni. Načrtovanje učenja in podajanje znanja mora biti postopno, strpno predvsem pa bolj ali
manj individualno.
Vsaka oseba je individuum in vsak posameznik ima lastno predznanje in dojemanje novega znanja.
Individualno učenje je tako v tem primeru najbolj efektivno in primerno, saj se starejši različno odzivajo
na novo pridobljene informacije in je usvajanje znanja za posameznika tako bistveno bolj učinkovito,
kot bi bilo v skupini.
Starejši, ki se prvič soočajo s sodobnimi napravami zahtevajo čas, obilo potrpežljivosti, vztrajnosti pri
prenosu znanja predvsem pa potrebujejo veliko spodbude in motivacije. Ravno zato ni vsak, ki obvlada
rokovanje s tehnološkimi napravami tudi primeren prenašalec znanja.
Učenje mora biti preprosto, zabavno, hkrati pa mora vsebovati številne ponovitve. Pristop do učenja
starejših zahteva jasnost, strpnost in vztrajnost. Ključnega pomena je, da se med starejšim, ki se uči in
tistim, ki znanje podaja, stke prijateljski odnos, da mu starejša oseba zaupa, in da se ob njem počuti
varno. Zaupanje in dober odnos sta namreč pri tako kompleksnem učenju, kot je za starejše uporaba
digitalnih tehnologij, ključnega pomena. Ob takem odnosu bo starejša oseba bistveno zmanjšala, če ne
celo izgubila, občutek strahu in sramu pred neznanim področjem učenja.
Jezik, ki ga pri prenosu znanja uporabljamo mora biti preprost. Izogibati se je potrebno izrazoslovju, ki
v starejših vzbuja strah in nejasnost. Zavedati se moramo, da je učenje uporabe sodobnih tehnologij
že samo po sebi kompleksno, in da bi uporaba zahtevnega računalniškega izrazoslovja pri starejših
naredila več škode kot koristi. Pomembno je da je učenje naravnano preprosto in ponazarjano s
konkretnimi primeri.
Starejšim, ki se s sodobno tehnologijo rokujejo prvič, je potrebno, še pred začetkom učenja njene
uporabe predstaviti kaj tehnologija sploh je, kaj ponuja in jih že v predstavitvi navdušiti in motivirati.
Ključno je, da starejši informacijsko komunikacijsko tehnologija spoznajo kot koristno in pomembno
orodje za vsakdanje življenje, ki omogoča številne aktivnosti za preživljanje prostega časa, ohranjanje
socialnega stika, pridobivanje številnih informacij in nenazadnje tudi zabavo.
Pomembno je, da v vsakem posamezniku, ki se odloči za učenje veščin uporabnosti tehnologije,
najdemo vzgib, ki ga bo motiviral pri učenju in pridobivanju novega znanja.
Delo s starostniki samo po sebi zahteva človeka z veliko mero empatije, solidarnosti in potrpežljivosti.
Ravno zato pri tovrstnem učenju ne more sodelovati vsak.
Ključnega pomena je, da je oseba, ki predaja znanje starejšemu potrpežljiva, vztrajna in razumevajoča.
Prostovoljna in nesebična pomoč starejšemu, da spozna in nenazadnje tudi zna uporabljati sodobne
tehnološke pripomočke zahteva ogromno truda, časa in volje.

[Vnesite besedilo]

7. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Vseživljenjsko izobraževanje in učenje sta vse pomembnejša dejavnika razvoja posameznika in družbe
kot celote. Potrebe po stalnem izpopolnjevanju in pridobivanju novega znanja in veščin iz lastnega
interesa, zaradi zahtev dela ali formalnega izobraževanja so tako v Evropi kot v Sloveniji v porastu in se
nenehno spreminjajo.
Koncept vseživljenjskega učenja se nanaša na potrebo po stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju ter
dopolnjevanju obstoječega znanja. Temelji na kulturi vseživljenjskega učenja, ki motivira posameznika,
da se stalno in sistematično izobražuje ter usposablja vse svoje življenje. V Memorandumu o
vseživljenjskem učenju, ki ga je pripravila Komisija evropske skupnosti, je vseživljenjsko učenje
opredeljeno kot »vseobsegajoča in trajna učna aktivnost za izboljševanje znanja, spretnosti in veščin,
ki jih posameznik potrebuje za aktivno državljanstvo, socialno povezanost ter zaposljivost.« Učenje je
vseživljenjski proces, ki je enako pomemben v vseh obdobjih človekovega življenja. Učimo se hoditi,
govoriti, voziti kolo, igrati karte, ravnati z vrtalnim strojem, delati na računalniku ali voditi podjetje.
Učenje torej ni le pridobivanje znanja, spretnosti in navad, ampak pomeni stalno spreminjanje
posameznika. Tako tudi končni cilj izobraževanja ni pridobitev znanja, ampak sprememba vedenja.
Učenje bi torej lahko opredelili kot vsako dejavnost, naj si bo namerna ali nenamerna, s katero
posameznik spreminja samega sebe.
Ko govorimo o učenju in izobraževanju odraslih, se najprej srečamo s pojmom odraslosti, ki ni povsem
jasen. Kdaj je človek odrasel? Ali takrat, ko dopolni 18 let? V izobraževanju je pojem odraslosti povezan
s pojmom zrelosti. Poznamo vsaj 4 vrste zrelosti in sicer:


biološka zrelost s katero mislimo na zrelost človekovih organov;



psihološka zrelost, s katero razumemo optimalno delovanje motorike in psihomotorike ter
zmožnost presojanja in nadziranja čustev;



socialna zrelost, ki se odraža v odnosih z ljudmi in se izkazuje v čustvenem ravnotežju, občutku
za realnost, prožnost in prilagodljivost;



poklicna zrelost, s katero označujemo zmožnost za pravilno izbiro poklica.

Človeške možgane sestavlja približno 1000 milijard celic, od tega je 100 milijard živčnih celic - nevronov,
ki so pomembni za učenje. Vsak dan odmre veliko nevronov, vendar se z uporabo razvijajo nove
povezave in nasprotno, ob slabšem delovanju možganskega tkiva le to hitreje propada. Tako lahko prav
z učenjem ohranjamo in celo povečamo gostoto povezav-sinaps med nevroni, ki so ključnega pomena
za ohranjanje duševne in intelektualne čilosti. To pa pomeni, da z leti prav zaradi gostote povezav med
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nevroni in izkušenj sposobnosti za učenje celo naraščajo. Sicer pa so za učenje pomembne predvsem
tri vrste lastnosti, in sicer:


senzorične lastnosti; stanje čutil, splošni nivo telesne energije, telesna kondicija, hormonsko
ravnovesje; Te sposobnosti s staranjem upadajo in se manifestirajo predvsem v daljšanju
reakcijskega časa, upadanju fizične moči in hkrati vplivajo tudi na to, da posameznik podcenjuje
svoje sposobnosti za učenje.



intelektualno-spoznavne lastnosti; sposobnost učenja, učni stil, hitrost in kakovost, mentalna
kondicija, mišljenje, spomin. S starostjo upada predvsem hitrost ne pa moč intelektualnega
delovanja. Zmanjša se predvsem zmožnost znajti se v povsem novih situacijah, ki niso v skladu
z prejšnjimi izkušnjami ali so z njimi celo v nasprotju. Odrasli si ravno tako dobro zapomnijo
stvari kot mladi, lažje pa si zapomnijo logične in smiselne vsebine. Tako kakovost učenja pri
mnogih odraslih celo narašča. Tisti, ki trdijo, da se težje učijo se morda res, toda predvsem
zaradi slabo razvitih učnih navad in slabe mentalne kondicije, kajpak ob predpostavki, da so
njihove senzorične lastnosti normalno delujoče.



emocionalno-motivacijske lastnosti; emocionalna stabilnost, izoblikovani motivi, konstantno
vedenje, sprejemanje konfliktov kot del vsakdana, prevzemanje odgovornosti, intenzivni
interesi, vztrajnost. Vse te lastnosti pa pozitivno prispevajo k učenju. Odrasli so po vseh
raziskavah sodeč bolj pripravljeni »zares« učiti, pri učenju so bolj motivirani, vztrajnejši in
dobro vedo kaj želijo z učenjem doseči. Ne učijo se za ocene, temveč zaradi znanja samega.
Temu pravimo tudi notranja motivacija, ki je veliko močnejša kakor zunanja, kajti če zunanji
motivatorji nenadoma izginejo, izgine tudi zagnanost za učenje. Prav tako se veliko bolj
zavedajo vrednosti časa in drugih sredstev, ki jih vlagajo v učenje oz. usposabljanje, zato so
tudi bolj kritični do kakovosti izobraževalnih dogodkov, ki se jih udeležujejo. Intelektualne
sposobnosti z leti pri zdravem človeku ne upadajo. Resda upadajo fizične in senzorične
sposobnosti, ki lahko v nekaterih primerih povzročijo tudi težave pri sprejemanju znanja, še
zlasti, če so prizadeta čutila.

Sposobnosti za učenje zaradi bogastva izkušenj ter emocionalno-motivacijskih lastnosti, ki jih z leti
razvijemo

pri

odraslih

celo

naraščajo,

krajša

pa

se

reakcijski

čas.

Splošno prepričanje, da se z leti vse težje učimo, torej ne drži. Če imamo razvite učne navade in smo v
primerni mentalni kondiciji, pri učenju ne bomo imeli nobenih težav.

[Vnesite besedilo]
7.1 RAZLOGI, KI STAREJŠE ŽENEJO K NOVEMU ZNANJU

Odrasli se za izobraževanje odločajo iz najrazličnejših nagibov. Žene jih radovednost, želja po
navezovanju novih stikov, želja, da bi preizkusili novo znanje. Pri odločitvi za izobraževanje lahko
botruje tudi več motivov skupaj. Maslow celo pravi, da ima človek hkrati potrebo po znanju in strah
pred neznanjem, ki izvira predvsem iz slabih izkušenj. Navadno pa lahko odločitev odraslih za
izobraževanje razdelimo vzdolž treh glavnih motivov:


Nekateri odrasli so usmerjeni predvsem k cilju; ti si izberejo določen cilj, ki ga skušajo z
izobraževanjem doseči, na primer odpraviti težave v družini, povečati ugled, pridobiti nov
socialni status ali zgolj zaslužiti več denarja. Prevladujejo torej zunanji motivi.



Odrasli učenci usmerjeni k dejavnosti se odločijo za izobraževanje predvsem zaradi dejavnosti
same in ne toliko zaradi pridobitve novega znanja. To so lahko odrasli, ki nimajo veliko socialnih
stikov, so osamljeni in z izobraževanjem želijo navezati nove stike.



Odrasli, ki so usmerjeni v učenje pa se odločajo za izobraževanje predvsem zaradi osebnostne
rasti in pridobitve novega znanja. Takšni posamezniki navadno izkoristijo sleherni čas za
učenje. Pri njih prevladuje notranji motiv oziroma želja po odkrivanju neznanega. To so
najboljši in hkrati tudi najzahtevnejši učenci.
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8. NAČINI PRIDOBIVANJA ZNANJA
Strategij in pristopov za sodelovanje s starejšimi je veliko. Ker gre za kompleksno vsebino prenosa znanj
in skupino, ki zahteva določene prilagoditve in postopke se ga je načrtovanja potrebno lotiti
premišljeno. Najpomembnejša načela, ki jih je potrebno upoštevati pri izobraževanju starejših so:


Načelo nazornosti; vodenje udeležencev do jasnih predstav oz. predstavitev vsebine na jasen
in nedvoumen način.



Načelo primernost; izobraževanje mora biti prilagojeno posebnim značilnostim, sposobnostim
in potrebam odraslih.



Načelo znanstvenosti; izobraževanje za določeno strokovno področje mora zajemati
tehnološki in znanstveni razvoj stroke.



Načelo vzgojnosti pomeni, da izobraževanje posreduje udeležencem tudi vrednote
posameznega strokovnega področja.



Načelo zavestne aktivnosti pomeni, da brez aktivnega vključevanja udeležencev izobraževanje
ni uspešno.



Načelo postopnosti in sistematičnosti uresničujemo s spoštovanjem načel kot so od lažjega k
težjemu, od znanega k neznanemu, od preprostega k zapletenemu.



Načelo trajnosti; vsako izobraževanje vsebuje znanje in spretnosti, ki naj bi jih udeleženci
trajno osvojili.



Načelo prilagojenosti razvojni stopnji udeležencev pa pomeni, da je treba izobraževanje
prilagoditi predznanju izkušnjam in starosti udeležencev izobraževanja.

V splošnem vse vrste pridobivanja znanja delimo na interna in eksterna izobraževanja, izpopolnjevanja
in usposabljanja. Interna pridobivanja znanj izvajamo znotraj neke organizacije, eksterna pa izven neke
organizacije. Pri pridobivanju znanja odraslih ločimo naslednje oblike:


samostojno izobraževanje (samoizobraževanje), izpopolnjevanje in usposabljanje.



Individualno izobraževanje (izobraževanje prilagojeno posamezniku in njegovim lastnim
željam in potrebam).



timsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki se torej izvaja v timih, ki sledijo
enakim ciljem.



skupinsko izpopolnjevanje in usposabljanje (skupina ljudi, ki nima enakih ciljev)



kombinirane oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanje.

[Vnesite besedilo]

V našem modelu, ki smo ga izvedli, smo se za odločili za individualno in kombinirano obliko
izobraževanja. Zastavili smo si cilj, da bomo izobraževanja izvajali tako, da bo skupina udeležencev
vsebovala sorazmerno število starejših, ki se bodo učili usvajati sodobno tehnologijo in tistih, ki jim
bodo pri tem pomagali, torej prostovoljcev.
Za učinkovito učenje je najprej potrebno pridobiti ustrezno število prostovoljcev, ki so usposobljeni za
delo s starejšimi. Potrebno je, da imajo določeno znanje in poznavanje digitalnih tehnologij in orodij,
predvsem pa, da imajo lastnosti, ki so ključne pri delu s starejšimi.
Pomembno je, da je prostovoljec oseba, ki ima veliko mero empatije, potrpežljivosti, vztrajnosti,
predvsem pa da ga veseli delo s starejšimi.
Vzpostavi se mreža usposobljenih prostovoljcev, ki skupaj s starostniki oblikuje skupino za učenje in
pridobivanje veščin uporabe sodobnih tehnologij. Skupina se poskuša oblikovati tako, da vsak
prostovoljec sodeluje z enim starejšim. Mentor vodi celotno skupino skozi posamezne sklope, pri
čemer vsak prostovoljec pomaga pripadajočemu starejšemu pri sledenju navodil in usvajanju znanja in
informacij.
Znotraj skupine se po zaključenem posameznem sklopi tvori konstruktivna diskusija, izmenjava mnenj
in izkušenj. Ves čas druženja je pomembna motivacija in spodbuda tako s strani mentorja kot tudi
prostovoljcev. Pomembno je, da se starejši počutijo dobro, da so za svoje dosežke pohvaljeni ter da se
jih ves čas spodbuja.
Ko starejši pridobi določeno znanje uporabe digitalnih tehnologij se lahko poučevanje in komunikacija
preseli na splet. Sodobna tehnologija in splet danes omogočata številne aplikacije, preko katerih se
lahko srečujemo, komuniciramo in učimo na popolnoma enak način kot fizično znotraj skupine, brez
da bi bilo treba oditi iz udobja domačega fotelja.
Aplikacije kot so Skype, ZOOM, Lifestorm so le nekatere izmed mnogih, ki nam omogočajo, da se s
pomočjo spleta povežemo s točno določeno osebo ali skupino ljudi in se z njimi pogovarjamo preko
videoklica. Na tak način se lahko izvajajo številne delavnice, usposabljanja, ki predstavljajo popolnoma
enakovredne aktivnosti tistim, ki se odvijajo fizično, brez uporabe tehnologije.

8.1 UČENJE NA DALJAVO

Svetovni splet, kljub nekaterim slabih plateh, prinaša tudi številne pozitivne učinke. Med drugim
prinaša nova znanja in dogodivščine. Nekatere izmed teh so tudi zelo koristne za starejše, saj po nova
znanja ni potrebno hoditi na tečaje, da bi usvojili določeno veščino. Prednosti uporabe učenja na
daljavo so številne, med njimi so najpomembnejše:
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1. Učite se takrat, ko vam ustreza. Urnik učenja si lahko prilagodite glede na svoje vsakdanje
obveznosti, kar zmanjša negodovanje glede pomanjkanja časa in posledično poveča motivacijo
in storilnost pri samem učenju.
2. Nizka cena v primerjavi s fizičnimi ustanovami. Številna ustanove in podjetja, ki ponujajo
različne tečaje in usposabljanja so v veliki večini precej draga in posledično manj dostopna.
Cena namreč v veliki meri vpliva na odločitev po učenju in pridobivanju novega znanja.
3. Druženje in izmenjava izkušenj. Med tečajniki se pogosto oblikuje spletna skupnost, ki
omogoča deljenje izkušenj in dodatnih znanj. Na tak način se ljudje s skupnim interesom
povezujejo, nadgrajujejo svoje znanje in ga med sabo izmenjujejo.

Sodobna tehnologija s pomočjo interneta v današnjem času omogoča številne aplikacije in platforme,
ki jih lahko uporabljamo za učenje določene veščine na daljavo.
Preko njih se lahko učimo novega jezika, uporabe in rokovanja z različnimi računalniškimi programi,
orodji, lahko se naučimo kako zmontirati fotografijo, video ali celo film. Vsi ti programi so prosto
dostopni na spletu. Nekateri med njimi so brezplačni, tisti naprednejši pa tudi plačljivi.
Številne spletne strani ponujajo najrazličnejši nabor področij, ki ga posameznik želi izboljšati ali se o
njem podučiti. Na teh straneh lahko starejši najdejo praktično vse – od umetnostne zgodovine do
programiranja in fotografiranja, usposabljanja in izpopolnjevanja računalniških programov. Lahko bi
rekli, da ponujajo vse področja, ki bi se jih starejši želeli naučiti ali jih zgolj izpopolniti. Med poplavo
spletnih strani in platform bi izpostavila dve, ki sta izjemno preprosti za uporabo, sta brezplačni in
ponujata širok spekter znanj.

1.5

8.2 SPLETNE PLATFORME IN NJIHOVA UPORABNOST

Duolingo

[Vnesite besedilo]

Gre za mobilno aplikacijo, ki uporabnikom omogoča
uče nje poljubnega oziroma željenega jezika. Na voljo
je tako uporabnikom androida kot tudi iOS sistema.
Aplikacija omogoča, da se uporabnik že na začetku
opredeli kakšno je njegovo predznanje nekega jezika,
določi namen učenja in stopnjo, ki želi usvojiti. Na
izjemno preprost in zabaven način se lahko vsak nauči
katerega koli jezika. Učenje jezika se na nek način
prepleta z mobilno igro, kar postavi tovrstno učenje, ki
je po navadi veljalo ko naporno in zapleteno, v neke
druge, zabavnejše dimenzije. Uporabnik učenje in napredovanje prilagaja svojim zmožnostim.
Prenos in uporaba aplikacije je v osnovi brezplačna in ne zahteva nobenih obveznosti do
uporabnika. 71

1.

Facebook Blueprint
Je Facebookova lastna platforma, ki uporabnika
uči o Facebooku in Instagramu, dvema zelo
pogosto

uporabljenima

orodjema

za

komuniciranje in zabavo. Uporabnik izbere
željeno področje, ki ga želi usvojiti oziroma
nadgraditi, aplikacija pa ga vodi in usmerja k
željenemu cilju. Primerna je tako za začetnike, ki
določeno znanje usvajajo na novo ali izkušenim
poznavalcem, ki želijo svoje veščine nadgraditi in
izpopolniti. Uporaba platforme za osnovne potrebe je brezplačna in preprosta.72

71
72

https://www.duolingo.com/
https://www.facebook.com/business/learn
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2. OpenSesame
Gre za platformo, ustanovljeno leta 2011, ki
svojim uporabniko m omogoča številne
spletne tečaje. Odzivnost platforme je
odlična, preko spletne klepetalnice je ta
zgolj 15 sekund, preko elektronske pošte pa
približno 15 minut. Platforma ponuja enega
najobsežnejših katalogov učnih tečajev, ki
uporabnikom pomagajo na skoraj vsakem
koraku in jim nudijo izobraževanja na najrazličnejših področjih. Ponujajo več kot 20.000 tečajev
v različnih oblikah in jezikih. S pomočjo kataloga lahko posameznik ali organizacija najde
ustrezen tečaj, ki ga želi opraviti. Uporaba platforme je plačljiva, uporabnik pa lahko sam izbere
kakšen način plačevanja mu najbolj ustreza. Plača lahko bodisi mesečno naročnino, lahko
zakupi določeno količino tečajev, ki jih želi usvojiti, lahko pa plačuje po porabi. Cena tečajev je
odvisna od števila uporabnikov. 73

3. CodeAcademy
Je spletna platforma, ki ponuja brezplačne spletne vsebine za vse programerske navdušence.
Uporabnikom,

ki

se

odločijo

za

izobraževanje

na

tovrstni platformi

omogočajo, da se naučijo računalniškega
kodiranja v kar 12 različnih programskih
jezikih, kot so Java, HTML, JavaScript,
Python in številni drugi. 74

73

https://www.opensesame.com/

74

https://www.codecademy.com/
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4. Udemy
Gre za platformo, ki na svoji spletni
strani ponuja najširši nab or tem z več
kot 130.000 spletnimi tečaji. Preko
platforme lahko uporabnik izbira med
različnimi kategorijami spletnih tečajev
kot so Oblikovanje, Trženje, IT in
programska oprema, Poslovno, Osebni
razvoj in številnimi drugimi. Nekateri tečaji so brezplačni, veliko pa jih je na voljo po izjemno
ugodnih cenah. Platforma pa pogosto omogoča tudi raznovrstne akcijske ponudbe in znižanja
posameznih spletnih tečajev.75

5. YouTube
Gre za brezplačno spletno platformo, ki uporabnikom
omogoča neverjetno širino pridobivanja znaj. Številni
ga poznajo kot spletno stran , ki omogoča poslušanje
najljubše glasbe, omogoča pa tudi veli več kot samo
to. Platforma vsebuje številne avdio posnetke, preko
katerih lahko vsak usvoji kakršno koli znanje na
primer: Uporabnik bi rad izboljšal svoje znanje
uporabe

Microsoft

Worda.

YouTube

omogoča

uporabnikom, da v iskalnik vnesejo željeno stvar, ki jo
želijo usvojiti, brskalnik poišče vsebino na željeno
temo, uporabnik pa med priporočenimi vsebinami
poišče najustreznejšo. YouTube platforma, ki je popolnoma brezplačna in zelo preprosta za
uporabo. 76

75

https://www.udemy.com/

76

https://www.youtube.com/
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9. OCENA MODELA IN NJEGOVE IZVEDBE
Ko smo se na LAS Prlekija odločili za sodelovanje v projektu Pametne vasi za jutri in se zavezali, da
bomo v okviru operacije izvedli model Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo
digitalnih tehnologij, so bila naša pričakovanja velika, saj nas dandanes informacije dosegajo z
neverjetno hitrostjo in je dostopnost do podatkov praktično takojšnja. Mladi z uporabo digitalnih
tehnologij nimamo nobenih težav, starejši pa se zaradi nepoznavanja uporabnosti teh tehnologij
velikokrat počutijo nemočne in zapostavljene.
Ker digitalizacija postaja vedno bolj pomembna in ključna za vsakdanje življenje, smo v LAS Prlekija
verjeli, da bi se starejši z veseljem vključili v aktivnosti s pomočjo katerih bi jim približali uporabo
modernih tehnologij jih z njo tudi spoprijateljili.
Sam model je bil zasnovan tako, da bi pridobili prostovoljce, mlade, starejše in brezposelne, ki bi
pridobili ustrezno znanje iz področja digitalne pismenosti in bi kasneje to znanje prenašali naprej na
starejše. Sprva bi se oblikovale skupine, znotraj katerih bi potekal prenos znanj in digitalno
opismenjevanje starejših, kasneje pa bi se ta mreža širila preko prostovoljcev v njihovo lokalno
skupnost.
V začetku leta 2020 smo začeli aktivno pripravljati gradivo za izvedbo delavnic, pridobivati prostovoljce
in ustrezne pogoje, ki bi nam omogočili, da bi izvajanje potekalo čimbolj kakovostno in prijazno naši
ciljni skupini, starejšim.
Že pri sami pripravi smo naleteli na številne ovire, ki si jih v času, ko smo projekt pripravljali nismo niti
zamišljali, kaj šele predstavljali. Odziv lokalne skupnosti je bil namreč izjemno slab. Veliko težav smo
imeli že s samim pridobivanjem prostovoljcev, da ne omenjamo, kako slab odziv je bil s strani starejših,
kot glavne ciljne skupine. Vse skupaj je pozneje otežila še epidemija, ki je preprečila, da bi se aktivnosti
znotraj digitalnega opismenjevanja sploh lahko izvajala.
Čeprav je epidemija na eni strani močno poglobila in razgalila problematiko digitalne nepismenosti na
starejših, odziva, ki smo ga pričakovali po koncu epidemije nismo dosegli. Osamljenost, nepoznavanje
uporabe digitalnih tehnologij in posledično nezmožnost komuniciranja s svojci in sorodniki, slaba
dostopnost do informacij in drugih podatkov pri starejših ni zbudila večjega zanimanja in želje po
pridobivanju novega, tovrstnega znanja. Kljub vsemu, smo uspeli pridobiti nekaj uporabnikov, ki so se
z veseljem udeleževali aktivnosti, vezanih na model in digitalno usposabljanje.
Na terenu opažamo, da starejši nimajo želje po pridobivanju tovrstnega znanja, saj so prepričani, da
lahko brez tega shajajo podobno, kot so shajali do sedaj. V veliki meri težavo predstavlja neustrezna
infrastruktura, ki bi starejšim omogočila tovrstno rabo. Marsikdo namreč v hiši oziroma stanovanju ne
uporablja telekomunikacijskih paketov, ki bi jim omogočil dostop do interneta, zato se jim učenje
tovrstnih stvari zdi neuporabno oziroma nepotrebno. Nizke pokojnine in večinoma kmečko, manj
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izobraženo prebivalstvo, bi si z majhnimi mesečnimi dohodki težko privoščilo dostopnost do spleta, kar
posledično vodi v slabo digitalno pismenost večine starejših prebivalcev LAS Prlekija. Veliko oviro jim
predstavljajo tudi visoke cene tovrstnih naprav, ki so za večino prebivalcev cenovno težko ali celo
nedostopna.
Starejši, ki so se udeležili delavnic, so v večini imeli neke osnove uporabe sodobnih tehnologij že od
prej. Delavnic so se udeležili zato, ker so svoje znanje želeli nadgraditi, izboljšati, nekateri pa usvojiti
čisto na novo. Opažamo, da se ljudje tovrstnih aktivnosti ne udeležujejo ker bi jih bilo strah, kot smo
sprva predvidevali ampak zato, ker jih digitalizacija, tehnologija in naprave povezane s tem preprosto
ne zanimajo.
Ugotavljamo, da je pristop, ki smo ga uporabili pri naših aktivnostih – majhne skupine, kjer ima vsak
uporabnik svojega mentorja oziroma učitelja – pravi. Na tak način se lahko mentor popolnoma posveti
uporabniku, hitrost učenja prilagodi posamezniku in ga hkrati opazuje pri usvajanju in uporabi
pridobljenega znanja. Tudi uporabniki so povedali, da jim je tovrsten način všeč, in da je to edini način,
da starejši, popolnoma izgubljeni v svetu tehnologije, usvojijo znanje, ki je mlajšim generacijam nekaj
povsem normalnega in vsakdanjega.

Čeprav si večina uporabnikov želi več tovrstnih aktivnosti, ne le zaradi pridobivanja znanja, ampak tudi
zaradi druženja, zabave in izmenjevanja izkušenj so prepričani, da bi odziv širše lokalne skupnosti bil
zelo majhen oziroma slab.
Ugotavljamo, da je celoten model zasnovan zelo dobro, da bi v primeru odziva, kot smo ga pričakovali
v času, ko smo projekt pripravljali, dosegli neverjetno pozitivne rezultate. Težavo opažamo predvsem
v strukturi prebivalstva na območju LAS Prlekija, namreč mlajši starejši, do starosti približno 70 let, so
še vešči uporabe digitalnih naprav, starejši nad 70 let pa ne čutijo potrebe, da bi tovrstno znanje
pridobili oziroma osvojiti.
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10. ZAKLJUČEK
Delež starejših odraslih, ki se v družbi udeležujejo organiziranega izobraževanja je sorazmerno majhen
(Van der Kamp in Scheeren 1997:149)
Ovire oziroma dejavniki, ki starejše odvračajo od izobraževanja so predvsem oddaljenost od lokacije
izobraževanja, težave, povezane s samim učenjem (slediti skupini, zapomniti si snov) in s tem
posledično povezani psihološki dejavniki kot so strah in pomanjkanje podpore s strani ožjih družinskih
članov. Pomembno vlogo pa igrajo tudi druge ovire kot so zdravstvene težave, težave s sluhom ter
najpomembnejše, pomanjkanje informacij o posameznih izobraževanjih in ponudbah.
V celotnem izvajanju projekta smo ugotovili, da so med starejšimi zelo velike razlike. Tisti starejši, ki se
izobražujejo bistveno lažje premagujejo življenjske ovire, so motivirani in imajo neverjetno željo po
novem znanju in usvajanju novih veščin. Velika večina starejših pa odklonilno gleda na vsakršno
izobraževanje, sploh pa izobraževanja vezana na usvajanje digitalne pismenosti. Kljub zavedanju, da je
digitalizacija in uporabnost sodobnih tehnologij postala skorajda nujna so pri večini odklonilna stališča
do tovrstnih izobraževanj globoko zakoreninjena in povezana s stereotipi o izobraževanju v starejšem
starostnem obdobju.
Raziskave kažejo, da se bo število starostnikov v Sloveniji kmalu potrojilo. Naš cilj je, da jim s pomočjo
pridobivanja znanja o uporabi digitalnih tehnologij, ki so dandanes vedno bolj pomembne omogočimo,
da čim dlje ostanejo samostojni in neodvisni v krogu svoje skupnosti.
Ob pogledu nazaj, na celoten projekt, model, vezan na LAS Prlekija in aktivnosti, ki smo jih v tem času
izvedli ugotavljamo, da smo v časih, ki nam niso bili najbolj naklonjeni naredili velik premik. Čeprav
končne številke in rezultati ne kažejo zanimanja, ki smo ga pričakovali smo zadovoljni z vpogledom v
razmišljanje starejšega prebivalstva, ki smo ga pridobili tekom zbiranja informacij in uporabnikov.
Še do pred kratkim smo bili prepričani, da si starejši želijo spoznati digitalne naprave in se naučiti
rokovati z njimi, a da jih pri tovrstnem koraku ovira strah. Po vseh naporih, zbiranju podatkov in
informacij, potrebnih za izvedbo modela, pa ugotavljamo, da glavne vloge ne igra strah ampak
nezanimanje oziroma prepričanje starejših, da tovrstnega znanja ne potrebujejo.
Kljub vsemu se na tej točki poraja vprašanje, če je prepričanje, da tovrstnega znanja ne potrebujejo
dejansko prisotno ali gre zgolj za dejstvo, da si infrastrukture in pripomočkov, ki bi jim uporabo
sodobnih naprav omogočilo marsikdo sploh ne more privoščiti. Struktura starejšega prebivalstva na
območju LAS Prlekija je v večini iz kmečkega, nižje izobraženega prebivalstva, ki si z nizkimi mesečnimi
prihodki težko privoščijo naprave, ki bi jih povezale s svetom.
Model Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij smo v operaciji
Pametne vasi za jutri najprej zasnovali in kasneje v pilotni obliki tudi izvedli. Sama izvedba je bila zelo
okrnjena zaradi višje sile, ki jo je povzročila pandemija korona virusa Covid-19. Ne glede na to veliko
oviro smo uspeli z izvedbo preizkusiti zasnovan model v realnem življenju, pri čemer smo nekatere
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sprva zastavljene parametre prilagodili. Iz celotnega procesa smo osvojili precej novih spoznanj, ki
bodo služila pri nadaljnjem delu na tem področju. Model mreže za uporabo digitalnih tehnologij na
podeželju je smiselno nadgraditi in preizkusiti tudi v drugih okoljih. Končen rezultat je odvisen vsaj od
treh ciljnih skupin, ki vstopajo v ta model:
-

usmerjevalci/animatorji mreže

-

prostovoljci in

-

uporabniki.

Vsakokratni preizkus modela bo verjetno prinesel različne rezultate v različnih okoljih. Zagotovo pa
bodo vsem skupna spoznanja, ki izhajajo iz preizkušenega modela v tej operaciji:
-

Prevladujoča ovira pri uporabi digitalnih tehnologij med starostniki ni strah pred tehnologijami.
Pomembnejša ovira od tega je občutek, da tehnologij starostniki ne potrebujejo. Starostniki
neradi spreminjajo utečene življenjske navade, katere jim dajejo življenjsko rutino in določeno
kvaliteto življenja, na katerega so se navadili.

-

Mladi ljudje, prostovoljci potrebujejo močnejšo animacijo, ki naj traja daljše obdobje in
poglobljen, sistematičen pristop. V večji meri bi morali tovrstno animacijo, s katero pri mladih
krepimo sočutje in skrb za starejše generacije, podajati sistematično že v vzgojno
izobraževalnem procesu na nižji stopnji. Na ta način bi postalo prostovoljstvo na področju
podajanja tehnoloških znanj pogostejša oblika medgeneracijskega sodelovanja.

-

Na sistemski ravni je potrebno oblikovati stalno podporo hitrejšemu digitalnemu
opismenjevanju in širitvi praktičnih vidikov uporabe digitalnih tehnologij na podeželju. Oba
pristopa, sistemska podpora skozi ukrepe socialne politike in prostovoljske mreže za uporabo
digitalnih tehnologij naj postaneta komplementarna instrumenta za učinkovitejše vključevanje
starejših v družbo, za boljše medgeneracijsko sodelovanje in za lažjo dostopnost do storitev
vsem ranljivim skupinam.

-

Z uvedbo in preizkusom pilotnega modela »Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za
uporabo digitalnih tehnologij« smo ugotovili, da se ta model smiselno in zelo učinkovito
umešča v širšo platformo »pametnih vasi«, ki dobiva zagon v prihajajočem programskem
obdobju 2021-2027. Smiselno se umešča tudi v vseevropski program LEADER/CLLD (lokalni
razvoj, ki ga vodi skupnost). Mreže za uporabo digitalnih tehnologij naj postanejo v lokalno
prilagojenih različicah stalnica pri uvajanju sodobnih pristopov k razvoju podeželja.
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MODEL 5: PODEL POVEZOVANJA PONUDNIKOV

Dokument je nastal v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljene na 3. javni razpis za podukrep
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada
EKSRP. Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov
SI.ENERGIJA. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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1. poglavje







Postavitev temeljev in opredelitev procesa;
Analiza stanja;
Opredelitev vizije in prioritet;
Izbira ukrepov;
Načrtovanje izvajanja dokumenta;
Vzpostavitev spremljanja in vrednotenja dokumenta
(spremljanje indikatorjev rezultatov, ciljev in ukrepov);
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3 1 POSTAVITEV TEMELJEV IN OPREDELITEV PROCESA
Primeri dobrih praks kažejo, da ustrezno povezani in trženi turistični produkti podeželja
prispevajo k uspešnejšemu poslovanju malih ponudnikov, k širši prepoznavnosti izdelkov,
storitev in krajev, navsezadnje pa tudi k izboljšanju življenja, demografije in kohezije
podeželskega okolja. Glavni motivator vključevanja malih podjetij v turistično ponudbo na
podeželju je prav višja valorizacija njihovih proizvodov in storitev, ki bodo s skupno strategijo
razvoja in trženja postali konkurenčnejši.77
V pričujočem modelu želimo predstaviti območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 kot primer
območja, bogatega z naravno in kulturno dediščino, butičnimi destinacijami, ki s posameznimi
lokalnimi ponudniki predstavlja velik potencial za razvoj turizma. Povezovanje lokalnih
ponudnikov bomo predstavili tesno povezano s turizmom. Menimo namreč, da vsak lokalni
ponudnik potrebuje trg, kjer lahko prodaja, in dobro promocijo, kar pa je ključnega pomena
pri razvoju turizma in zato morajo ključni akterji pri tem aktivno sodelovati.
Poudarjanje lokalnega je v Sloveniji zadnja leta bolj prisotno. Samooskrba in spodbujanje
lokalnih ponudnikov sta področji, ki se pospešeno razvijata, vendar imata še zmeraj veliko
rezerve. Tudi potrošniki začenjamo gledati na to, od kod izdelek izvira, kje je bil
pridelan/proizveden in smo pripravljeni plačati tudi nekoliko več, samo da kupimo slovensko.
To predvsem prihaja do izraza pri hrani. K temu pa so pripomogle različne afere, zlasti s
proizvodnjo mesa, ki so zelo odmevale v medijih.
Torej, zakaj kupovati lokalno?
̶

Lokalno pridelana hrana je kakovostna.
̶

Lokalna samooskrba je prihodnost.
̶

Z nakupom lokalnih pridelkov in izdelkov podpiramo razvoj domačih družinskih
podjetij.

77

̶

Manjše lokalne trgovine spodbujajo regijsko gospodarstvo in lokalno pridelavo.
̶

Nakupovanje po meri človeka.
̶

Skrajšanje dobavnih poti in posledično manj onesnaževanja zraka.

Brezovec A. (2015), Strategija za oblikovanje in trženje skupnih turističnih produktov na podeželju, str. 6, 7.
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̶

Spodbujanje nastanka novih delovnih mest na podeželju in ohranjanje obstoječih.

Pomembnost povezovanja ponudnikov med interesnimi skupinami pride do izraza predvsem
v turizmu. Da bi turistična dejavnost lahko uspešno konkurirala na domačem in mednarodnem
trgu, je nujno, da se vsi deležniki določene turistične destinacije povežejo v t. i. simbolične
mreže in sodelujejo v mreži organizacij z drugimi na način, da skupno optimizirajo ponudbo,
storitve in oblikujejo celovito turistično storitev. Pomembnost mreženja prihaja do izraza prav
pri opredelitvi turistične destinacije, ki predstavlja skupino med seboj povezanih dejavnikov,
kjer dejavnost posameznika vpliva na dejavnost drugih, zato morajo biti skupni cilji opredeljeni
in doseženi na koordiniran način. Čeprav ima vsako območje veliko različnih neodvisnih
lokalnih ponudnikov, turista v nobene primeru ne zanima razdrobljenost med ponudniki,
ampak želi zgolj uživati v vseh turističnih elementih na koordiniran način. To pomeni, da je
konkurenčna prednost določenega območja pogosteje odvisna od celotne ponudbe omrežja
in ne samo od glavnih kompetenc nekaterih posameznih ponudnikov. Slednje podpira trditev,
da obstaja pozitivna povezava med sodelovanjem vseh nosilcev turistične ponudbe in
konkurenčno sposobnostjo določenega območja. Vsak obiskovalec določeno območje zaznava
kot sestavljen sklop storitev in njegova pričakovanja so vezana na celovitost območja, zato sta
povezanost in usklajenost posameznih segmentov znotraj območja nujno potrebna, zato da
zagotavljamo celovito podobo območja. S sodelovanjem in povezovanjem lahko ponudimo
čim bolj kakovostne proizvode in storitve. V kolikor želimo, da se obiskovalci vračajo na
destinacijo, je potrebno oblikovati celovit konceptualni model, torej ne zgolj posameznih
storitev, ampak celotno doživetje na obiskanem območju. Soodvisnost raznovrstnih
deležnikov in partnerska sodelovanja turističnih ponudnikov v destinaciji sta ključnega
pomena pri oblikovanju celovite mreže in njene promocije ter s tem ključ do uspeha
destinacije. 78
V Sloveniji je v zadnjih nekaj letih propadlo veliko število velikih podjetij, kar je močno
prizadelo gospodarstvo. V Pomurju je bil najbolj odmeven propad tekstilne industrije Mura, ki
je še tudi leta za tem pustil hude posledice. Politika je tako začela spodbujati nastajanje mikro,

78

Jutriša A. (2011), Predlog novega koncepta trženja, temelječega na mreženju, za izbrano slovensko
destinacijo, str. 7, 8.
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majhnih in srednjih podjetij, zato je število le-teh v porastu. Mikro in majhna podjetja lahko
bistveno pripomorejo h gospodarski uspešnosti države, saj predstavljajo večinski delež podjetij
v Sloveniji. V kolikor se povežejo še v podjetniške mreže, imajo lahko bistveno večji uspeh.
Turizem je pretežno sestavljen iz mikro in malih podjetij, zato je mreženje med temi podjetji
ključni element pri uspešnosti nekega območja.

3.1 1.1 KONCEPT PAMETNIH VASI
Vsako podeželsko okolje je drugačno in se na svoj način sooča z izzivi sodobnega časa. Odgovor
na nekatere izzive je lahko tudi koncept pametnih vasi, ki predstavlja nov koncept na področju
oblikovanja politik EU in je nastal v želji obogatitve podeželja z uporabo digitalnih tehnologij
in inovacij. Gre za širok spekter aktivnosti, ki koristijo lokalnim prebivalcem na podeželju. Sem
spada na primer ureditev širokopasovne infrastrukture, nove zaposlitve in opravljanje storitev
na podeželju v okviru dopolnilnih dejavnosti.79 Pametne vasi temeljijo na tem, da rešitve,
povezane z digitalizacijo in infrastrukturo, usmerijo v boljšo mobilnost prebivalcev (javni
prevoz, prevoz za starejše, deljeni prevoz), v uspešnejše in trajnostno usmerjeno kmetijstvo
(na primer precizno kmetijstvo), v večjo kvaliteto življenja z inovativnimi rešitvami za zdravstvo
in socialo, ter na vsa druga področja življenja, na primer turizem, šolstvo, energetika. To je
področje, na katerem je potrebno delati in graditi.
Glavne značilnosti koncepta pametnih vasi:
̶

Podeželske širokopasovne povezave; za potrebe razvoja podeželja je potrebno
vzpostaviti hitre širokopasovne povezave, saj bodo tako lokalni ponudniki
konkurenčnejši v sodobnem gospodarstvu.
̶

Digitalne tehnologije; inovativne tehnologije na podeželju lahko prinašajo dostop do
novih in širših trgov, podpirajo lahko lokalne ponudnike pri izdelavi spletnih strani in
pri vzpostavljanju socialnih medijev in telefonskih aplikacij, ki prav tako predstavljajo
možnost za povečanje prodaje.

79

https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi, pridobljeno dne 24. 1. 2020.
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̶

Posodobitev kmetij; pomemben dejavnik pri zagotavljanju kmetijske proizvodnje je
posodobitev kmetijskih praks in opreme. Lahko so visokotehnološke ali majhne
inovacije, ki jih lahko uporabljamo tako za manjše kot za večje podeželske proizvajalce.
̶

Trg; da smo lahko konkurenčni na trgu, je potrebno preučiti načine za razvoj dostopa
do trga. Potrebna je podpora, ki jo nudimo uporabnikom pri njihovih težavah, pri
razvoju novih izdelkov ipd.
̶

Diverzifikacija podeželja; potrebno je razmišljati o širokem razvijanju gospodarstva na
podeželju, ki presega sklope kmetijske in gozdarske proizvodnje. Diverzifikacija pomeni
tudi, da bodo lokalni proizvajalci svoje dejavnosti razširili na druga področja.
̶

Trajnostne skupnosti; podeželsko okolje je živahno in privlačno za življenje in delo.
Potrebno je zagotoviti trajnostno podeželsko storitev, ki se bo osredotočala na
ustvarjanje novih delovnih mest in ki lahko ustvari pozitivne cikle lokalnega razvoja.

Skupnost, ki sledi konceptu pametnih vasi, razume potencial tehnologije. Uporaba slednjih
lahko izboljša lokalno družbeno življenje lokalnih prebivalcev.80

3.2 1.2 OPREDELITEV POJMOV
Lokalizacija81
Lokalizacija pomeni oživljanje tradicionalnih vzorcev proizvodnje, predelave, distribucija in
potrošnje hrane in drugih dobrin, vendar na način, ki je prilagojen sodobnim razmeram in
okoliščinam. Gre za podoživljanje tradicionalnih vzorcev, kjer od potrošnikov pričakujemo, da
bodo podprli razvoj novega razreda kmetijskih podjetnikov, ki so pripravljeni na boj z
globalizacijo in potrebujejo zaščito pred njo. Lokalizacija ima potencial za krepitev
potrošnikove osveščenosti o pomenu in posledicah njihovih nakupovalnih navad, hkrati pa
poudarja sodelovanje za zagotavljanje najboljšega in ne konkurenčnost najcenejšega.
Lokalizacija je tudi proces, ki zagotavlja vse dobrine, ki so dobavljive na lokalnem nivoju.
Poznamo dve vrsti lokalizacije:

80
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http://tsic-lab.com/nase/podezelje/2019/10/02/samooskrbne/, pridobljeno dne 6. 1. 2020.
Laketić D. (2015). Promocija oskrbe s kakovostno lokalno hrano v Sloveniji. Str. 12, 13.
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̶

defenzivna lokalizacija pomeni strogo ločevanje med lokalnim in nelokalnim ter teži k
doseganju visoke stopnje homogenosti znotraj lokalne skupnosti z namenom
ohranjanja lokalne ponudbe in varovanja lokalnih ponudnikov pred zunanjimi silami;
̶

lokalizacija, ki dopušča raznolikost – tukaj meje med lokalnim in nelokalnim niso tako
strogo zastavljene in dopuščajo ter sprejemajo različnost in možnost sprememb v
vsebini in interesih znotraj lokalnega.

Lokalno
Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem lokalen enači s krajeven in pomeni »nanašajoč se
na kraj«. Kot primere navaja lokalne razmere, lokalno zgodovino, lokalne novice, lokalni
časopis … 82 Torej to pomeni, da so lokalni ponudniki tisti, ki so vezani na določen kraj oziroma
območje, na katerem delujejo. Pojem lokalno pa najpogosteje povezujemo z lokalno pridelano
hrano. Splošna definicija lokalne hrane ne obstaja, različni avtorji pojem različno obravnavajo.
Splošno gledano je lokalna hrana tista, ki izpolnjuje ne samo geografske kriterije razdalje med
proizvajalcem in potrošnikom, ampak tudi pogoje skrbi za živali, zaposlovanja, okoljevarstva,
pravične trgovine, pravičnega zaslužka proizvajalcev in kulturne sprejemljivosti. Oznaka
lokalno predstavlja pridelke in izdelke, ki so bili pridelani oz. izdelani blizu kraja potrošnje, in
so nasprotje velikim kooperacijam, ki imajo dolge dobavne verige.83

GOST

LOKALNI
PONUDNIKI

82
83

LOKALNI
PREBIVALCI

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=lokalen, pridobljeno dne 11. 12. 2019.
Laketić D. (2015). Promocija oskrbe s kakovostno lokalno hrano v Sloveniji. Str. 14, 15.
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Zgornja shema pa prikazuje tristransko turistično izkušnjo, saj lokalno povezujemo tudi s
turizmom, predvsem butičnim. V turizmu lokalno doživetje oziroma lokalna ponudba temelji
na lokalni identiteti, kar pomeni, da je zvesta kulturi, naravi in ljudem iz lokalnega okolja.
Lokalno se zadnjih nekaj let v turizmu pogosto pojavlja, saj je čedalje večje povpraševanje po
lokalnih doživetjih, kjer se gostu ob obisku destinacije omogoči, da se na lokaciji počuti kot
lokalni prebivalec. Druženje z lokalnim prebivalstvom lahko izboljša zadovoljstvo na
destinaciji, in sicer tako pri gostu kot tudi pri lokalnih prebivalcih. Zato turizem postaja
tristranska dejavnost med lokalnimi ponudniki, gosti in lokalnimi prebivalci. Destinacija mora
»živeti« svojo lokalno blagovno znamko in jo vrednotiti na podlagi vsakega dejanja ter
komunicirati z vsemi deležniki v destinaciji. 84

Podjetništvo, podjetnik, podjetje
Podjetništvo je kakršnakoli dejavnost posameznika, skupine posameznikov ali obstoječega
podjetja, da ustvari novo podjetje ali razširi dejavnost. Lahko gre za samozaposlitev, novo
podjetje ali razširitev obstoječega. Podjetništvo označuje aktivnosti posameznikov, z
namenom zadovoljitve tržnih potreb. Ključni igralec v podjetništvu, ki je pomembno za
gospodarski in družbeni razvoj, je posameznik – podjetnik. Slednji je v podjetju pobudnik in
nosilec aktivnosti, ki vodi podjetje, da le-to uspešno posluje in se razvija. Sam izraz izhaja iz
francoščine in dobesedno pomeni »posrednik« ali »vmesnik«. Podjetnik z vzpostavitvijo
organizacije in z vložkom časa, napora, denarja in spretnosti v procesu uresničevanja
podjetniške priložnosti ustvarja dodano vrednost.
Značilnost vsakega podjetja je, da se začne z osnovno idejo, nadaljuje s priložnostjo in z
začetkom poslovanja, temu sledi rast, ki pa se konča z želenim rezultatom poslovanja podjetja.
To velja za vsa podjetja, ne glede na vrsto in velikost. Podjetje je sistem med seboj povezanih
komponent s ciljem doseganja določenega namena. Zakon o podjetjih definira podjetje kot
pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost zaradi pridobivanja dohodka oz. dobička.
Podjetje je lahko organizirano kot delniška družba, komanditna družba, družba z omejeno
odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba in kot
samostojni podjetnik. Kot že omenjeno, poznamo mikro, majhna, srednja in velika podjetja.
84

https://www.slovenia.info/uploads/abt/buticni_turizem_povzetek_abt.pdf, str. 23.
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Nekoliko več pozornosti posvečamo mikro in majhnim podjetjem, saj je njihovo povezovanje
ključno za uspeh določenega območja.
Mikro podjetje je po Zakonu o gospodarskih družbah podjetje, v katerem je povprečno število
delavcev manjše od deset. Čisti prihodki od prodaje ne smejo presegati 700.000,00 EUR,
vrednost aktive ne sme presegati 350.000,00 EUR. Majhno podjetje pa je po istem zakonu
podjetje, ki ni mikro družba, število zaposlenih pa ne presega 50. Čisti prihodki ne smejo
presegati 8 milijonov EUR, vrednost aktive pa ne 4 milijone EUR. Značilnosti, ki mikro in majhna
podjetja ločujejo do srednjih in velikih so:
̶

Mikro in majhna podjetja pogosteje delujejo na lokalnih trgih, saj svojo priložnost
iščejo tam, kjer velika podjetja niso prisotna.
̶

Obseg poslovanja je majhen, kar omejuje njihovo moč in vpliv na dogajanje na trgu.
̶

Praviloma so v lasti majhnega števila posameznikov, največkrat ene osebe, ki je hkrati
lastnik, manager, upravitelj, ki sam upravlja podjetje in sprejme vse odločitve.
̶

Pogosto so osebni cilji lastnika tudi cilji podjetja.

Mreženje
Pojma mreženje in povezovanje sta v zadnjem času pogosto uporabljeni besedi, ki pa ju ni tako
lahko definirati, še težje pa ločimo razlike med formalnim in neformalnim mreženjem. Potreba
po povezovanju se pokaže takrat, ko ima večje število manjših akterjev cilj, ki ga ne morejo
doseči sami. Glavna značilnost mreženja je povezovanje posameznikov med seboj po panogi
ali pa tudi iz različnih sektorjev (javni, civilni, zasebni). Povezovanje omogoča možnost
ustvarjalnih idej, hkrati pa povečuje izziv in možnost interakcije med sodelujočimi
posamezniki. Podjetja se običajno združujejo zaradi povečanja produktivnosti, večje dinamike
inovacij in možnosti, da so bolj konkurenčni. Predvsem majhnim podjetjem lahko interakcija
in podpora drugih subjektov močno pomaga. Podjetniška mreža pogosto predstavlja povezavo
že uspešnih majhnih in srednjih podjetij, ki sodelujejo pri iskanju novih podjetnih možnosti,
zato se povežejo z namenom, da bodo bolj konkurenčni na trgu. Zgraditi morajo medsebojno
zaupanje, vzpostaviti fleksibilnost in sposobnost kombiniranja lastnih virov znotraj mreže. Za
upravljanje in koordinacijo podjetniške mreže je zaželen koordinator ali mrežni svetovalec.
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Neformalno mreženje je temeljno za pridobivanje informacij o možnostih, kako izkoristiti
priložnosti, kje pridobiti sredstva in na kakšen način uspešno začeti s poslovanjem. Pripomore
k vzpostavitvi osebnega ugleda, prepoznavnosti in pri vzpostavljanju prijateljskih odnosov.
Neformalno mreženje se začne že z družino, prijatelji, znanci in sorodniki. Z njimi se oblikuje
mreža, ki je pri zagonu majhnih podjetij ključna.
Formalno mreženje predstavlja vključevanje v lokalne in državne podporne organizacije,
banke, sklade, ministrstva, poslovna partnerstva ipd. Mreženje je tudi način managerskega in
podjetniškega obnašanja. V poslovnem okolju so posamezniki izpostavljeni nenehnim
spremembam, ki od njih potrebujejo nova znanja, vlaganja, dostop do novih trgov ipd. To
dogajanje motivira posameznike, da se povezujejo oz. mrežijo.85
Za uspešno mreženje je potrebno upoštevati nekaj pogojev in pravil. Glavna elementa sta
zaupanje in cilj, ki morata biti skupna vsem deležnikom v mreži, pomembni sta tudi
prilagodljivost in odzivnost. V ospredju morajo biti odnosi, ki temeljijo na medsebojnem
zaupanju, saj se odnosi na temelju moči ne obnesejo. Deležniki, ki so zainteresirani za
povezovanje, podpišejo pismo o nameri, kar jih zaveže k procesu povezovanja. Omenjeni
dokument je lahko osnova za skupni projekt. V tem času se pokaže, kdo je resno zainteresiran
za dolgotrajnejše sodelovanje. V nadaljevanju se nato podpiše formalni in zavezujoč
dokument, kjer so zapisana točno določena pravila in pogoji sodelovanja ter obveznosti in
posledice nespoštovanja dogovorjenega. Opredeli se tudi predmet sodelovanja, oblike
vodenja, relacije ipd.86

Promocija
V poplavi različnih izdelkov in oglasov težko izberemo tisto, kar bi zadovoljilo naše potrebe in
bi hkrati bilo primerno tudi z vidika trajnostnega razvoja. V osnovi je potrebno razviti dobro
komunikacijsko strategijo, ki bo zagotavljala relevantne podatke tako ponudnikom kot tudi
potrošnikom. Promocija je ena izmed ključnih elementov marketinškega spleta (poleg so še
izdelek, cena in tržne poti). Za promocijo se uporablja tudi izraz tržno komuniciranje. Nekateri
85

Slak B. (2019). Potenciali podjetniškega mreženja med turističnimi ponudniki destinacije Mirnska dolina. Str.
5–9.
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pojma enačijo, drugi ju opredeljujejo nekoliko drugače. Promocija je funkcija informiranja,
prepričevanja in vplivanja na potrošnikovo odločitev za nakup, tržno komuniciranje pa je
proces prenosa marketinškega sporočila od pošiljatelja k naslovniku. Promocija je tudi
koordinacija prodajalčeve pobude, da vzpostavi različne kanale informacij in prepričevanja za
prodajo izdelkov ali storitev. Promocija potrošnike opozarja na obstoj določenih izdelkov in
storitev ter jih spodbuja k nakupu. V družbi se promocija sicer ne uporablja samo za
spodbujanje nakupa izdelkov ali storitev, ampak izvaja tudi različne, družbeno koristne
kampanje za prenehanje kajenja, uživanja drog ipd.

87

V sodobnem času promocija

»bombardira« potrošnike preko različnih kanalov, zato velikokrat pride do nasičenosti in ljudje
težko sprejemamo tako velike količine podatkov. Vsekakor pa je pomembno tudi, na kakšen
način se promocija izvaja in kako je pripravljena. Ne moremo pa zanikati dejstva, da je pri
lokalnih ponudnikih še kako potrebna, sploh pri tistih manjših, ki niso poznani širšemu krogu
prebivalstva.

4 2 ANALIZA STANJA
Analizo stanja smo razdelili na dva dela, in sicer najprej predstavljamo podatke za celotno
pomursko statistično regijo, nadalje pa se osredotočamo samo na območje LAS Pri dobrih
ljudeh 2020.
Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 spada v makro destinacijo Termalna Panonska Slovenija,
ki je bogata s termalnimi in mineralnimi vzorci, z vinogradi posejanimi griči in bogato kulturno
dediščino. Območje je privlačno za vse, ki iščejo zdravje, sprostitev, aktivne počitnice in dobro
kulinariko. Je del Pomurske regije, ki meji na tri države, kar predstavlja prednost zaradi petega
evropskega transportnega koridorja med Barcelono in Kijevom. Zajema 6,6 % površine
Slovenije in 5,8 % populacije. Območje je ugodno za kmetijstvo, saj ima rodovitno prst,
celinsko podnebje in ravnice. Najdemo tudi večje količine geotermalnih vod, kar še dodatno
ustvarja ugodne razmere za razvoj kmetijstva in živilsko predelovalne industrije ter
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trajnostnega zelenega turizma, podjetništva in priložnost za izkoriščanje obnovljivih virov
energije.
Žal pa pomurska statistična regija še zmeraj izstopa po najvišji stopnji brezposelnosti, kar
bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju.88 Tudi povprečna mesečna neto plača, ki je v letu
2019 znašala 1.048,19 EUR, je nižja od slovenskega povprečja, ki je v istem letu znašalo
1.133,50 EUR. V letu 2018 je bilo v pomurski statistični regiji ustvarjenega 3,7 % nacionalnega
BDP-ja, ki je na prebivalca znašal 14.937 EUR, medtem ko slovensko povprečje znaša 22.083
EUR. Za primerjavo dajemo še podatek za osrednjeslovensko statistično regijo, ki je najvišji v
Sloveniji, in sicer 31.169 EUR. V letu 2018 je v regiji bilo registriranih 7.926 podjetij, kjer je bilo
v povprečju zaposlenih 4,12 oseb.

Tabela 24: Statistični podatki za pomursko regijo in Slovenijo v letu 2018. 89

PODATKI ZA LETO 2018

POMURSKA REGIJA

SLOVENIJA

Površina, km2

1.337

20.273

Število občin

27

212

Število prebivalcev

114.649

2.070.050

Število moških

56.490

1.030.234

Število žensk

58.159

1.039.816

Število

študentov

(po 3.400

75.991

prebivališču)
Število zaposlenih oseb (po 31.894

780.203

delovnem mestu)

88

https://www.podjetniskiportal.si/uploads/gradiva/mestna_sredisca/analiza_ukrepov_za_spodbujanje_podjetnistva_2017.pdf,
pridobljeno dne 13. 12. 2019.
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Število samozaposlenih oseb 5.137

92.569

(po delovnem mestu)
Število

delovno

aktivnih 41.468

872.772

prebivalcev (po prebivališču)
Povprečna mesečna bruto 1.515,13

1.681,55

plača na zaposleno osebo,
EUR
Število podjetij
Prihodek

podjetij

7.926
(1.000 3.293.241

200.174
117.040.613

EUR)
Investicije

v

osnovna 157.625

5.941.730

sredstva, 1.000 EUR
Regionalni

bruto

domači 1.714

45.755

proizvod (mio. EUR)
Izvoz blaga (mio. EUR)

917

30.858

Uvoz blaga (mio. EUR)

913

30.706

Bruto domači proizvod na 14.937
prebivalca

22.083
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Slika 22: Zemljevid območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Tabela 25: Izzivi in priložnosti slovenskega turizma na podeželju.

IZZIVI

PRILOŽNOSTI



Pomanjkanje nastanitev;



Majhnost;



Nepovezana ponudba;



Naravne danosti;



Pomanjkanje



Doživljajski turizem (stiki z lokalnim

širše

prepoznavnih

turističnih produktov;




Slabo

odzivanje

na

prebivalstvom);
trende

v



Povečana prepoznavnost Slovenije v

trajnostnem turizmu (okolju prijazna

svetu – možnost razširitve tudi na

embalaža,

podeželje;

recikliranje,

ločevanje

odpadkov, izogibanje plastiki …);



Trajnostni turizem;

Apatičnost



Vzpostavitev

prebivalcev;

in

strah

lokalnih

namestitvenih kapacitet;

inovativnih
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Turizem predstavlja eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog, ki se čedalje bolj
razvija. Pomurje, ki spada pod termalno Panonsko Slovenijo, temelji torej na termalnem,
zdraviliškem turizmu. Na območju LAS-a izstopajo Terme Lendava. Vsekakor pa to ni edina
oblika turizma, ki živi na območju LAS-a. Med večjimi turističnimi atrakcijami lahko omenimo
stolp Vinarium v Lendavskih goricah, Bukovniško jezero s pustolovskim parkom, tropski vrt v
Dobrovniku, Luštno domačijo v Renkovcih (prikaz gojitve paradižnika), Otok ljubezni v
Ižakovcih idr. Potencial ima tudi romarski turizem, saj je na območju LAS-a veliko cerkva in
vsaka na svoj način privablja turiste. To so npr. cerkev Marije Vnebovzete v Turnišču (osrednje
romarsko središče murskosoboške škofije; stara cerkev je poslikana s freskami Janeza Aquile),
cerkev sv. Ladislava v Beltincih, cerkev sv. Trojice v Odrancih, cerkev sv. Katarine v Lendavi idr.
Prisoten je še kolesarski turizem, saj je območje LAS-a prepleteno z različnimi kolesarskimi
potmi, zaznavamo pa tudi velik interes občin, da zgradijo še manjkajoče poti in med seboj
povežejo celotno območje, kar trenutno še ni vzpostavljeno. Najdemo pa tudi nekaj
pohodniških poti in Lendavsko vinsko-turistično cesto, ki se vije nad Lendavo.
Turizem lahko povezuje številna mala podjetja na podeželju in deluje kot izložbeno okno za
njihove pridelke, izdelke in storitve. Skozi turizem se lahko predstavljajo različni kakovostni
proizvodi in storitve iz različnih dejavnosti – npr. kmetijska, obrtniška, kulturno-umetniška,
gostinska, živilsko-predelovalna …90

Tabela 26: Število ležišč in sob v občinah območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (januar 2018).91

Občina

Število ležišč

Število sob

Beltinci

14

8

Črenšovci

/

/

Dobrovnik

12

6

90
91

Brezovec A. (2015), Strategija za oblikovanje in trženje skupnih turističnih produktov na podeželju, str. 6.
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Kobilje

/

/

Lendava

864

336

Odranci

15

6

Turnišče

/

/

Velika Polana

/

/

Skupaj

905

356

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da na območju LAS-a samo štiri občine razpolagajo s
prenočitvenimi namestitvami. Najbolj izstopa občina Lendava, ki razpolaga z 864 ležišči in 336
sobami. Ostale občine skupno prispevajo 41 ležišč in 20 sob.
Tabela 27: Prihodi in prenočitve tujih in domačih turistov v občinah območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu
2018.92

Občina

Prihodi turistov

Prenočitve turistov

Domači

Tuji

Domači

Tuji

Beltinci

158

98

329

162

Črenšovci

/

/

/

/

Dobrovnik

137

274

376

815

Kobilje

/

/

/

/

Lendava

22.593

12.466

72.651

51.430

Odranci

z

z

z

z

Turnišče

/

/

/

/
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https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__21_gostinstvo_turizem__01_nasta
nitev__02_21645_nastanitev_letno/2164525S.px/, pridobljeno 12. 2. 2020.
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Velika Polana

/

/

/

/

Skupaj

22.888

12.838

73.356

52.407

Slovenija

1.508.128

4.425.139

4.518.695

11.176.010

1,52 %

2,9 %

1,62 %

0,47 %

Podatki v tabeli nam kažejo prihode domačih in tujih turistov ter število prenočitev v letu 2018.
V vseh štirih kategorijah izstopa občina Lendava, ki ima neprimerljivo večje število gostov in
nočitev kot ostale občine iz območja LAS-a. Takšno razmerje ni nič nenavadnega, saj kot je bilo
že omenjeno, so v Lendavi Terme Lendava in še drugi hoteli (npr. Hotel Cubis), ki imajo tudi
večje število kapacitet, kot je razvidno iz prejšnje tabele. Podatki pa kažejo tudi, da je veliko
več domačih gostov kot pa tujih, zato bi bilo potrebno še nekaj več promocije na tujih trgih. V
primerjavi s podatki za Slovenijo pa območje LAS-a prispeva zelo majhen delež. Prihodi tujih
turistov tako predstavljajo 2,9 %, prenočitve tujih turistov pa zgolj 0,47 %. Pri domačih gostih
se odstotki gibljejo okoli 2 %, in sicer 1,52 % predstavljajo prihodi domačih gostov, 1,62 % pa
njihove prenočitve.
Zanimalo nas je tudi, kako so obiskane nekatere lokalne turistične znamenitosti. V analizo smo
vključili Bukovniško jezero, Tropski vrt v Dobrovniku, stolp Vinarium v Lendavskih goricah in
Otok ljubezni v Ižakovcih.
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Slika 23: Pogled na Bukovniško jezero. Vir: ZOT Dobrovnik.

Slika 24: Orhideja Cascada iz Tropskega vrta Dobrovnik. Vir: Občina Dobrovnik.
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Slika 25: Pogled na razgledni stolp Vinarium. Vir: ZTR Lendava, avtor: Mediaspeed.

Slika 26: Pogled iz zraka na Otok ljubezni v Ižakovcih. Vir: ZTKŠ Beltinci.

Tabela 28: Število obiskovalcev posameznih turističnih znamenitosti v letih 2017, 2018 in 2019.

Naziv znamenitosti

2017

2018

2019

Bukovniško jezero

70.000

70.000

70.000

Tropski vrt Dobrovnik 60.000

70.000

75.000

[Vnesite besedilo]

Stolp Vinarium

99.538

85.782

91.722

Otok ljubezni

24.37293

24.97394

25.31095

Pridobljeni podatki kažejo, da je obisk posameznih znamenitosti velik, ponekod z leti narašča
oziroma drastično ne upada. To pomeni, da so omenjene turistične točke dobro obiskane,
vendar so to pretežno dnevni turisti, ki se na lokaciji ne zadržijo, ampak pridejo na enodnevni
izlet in območje nato zapustijo. Prav te turiste bi bilo potrebno zadržati, da ostanejo še kakšen
dan ali dva in na območju obiščejo več znamenitosti, spoznajo lokalno ponudbo in na
destinaciji pustijo še kakšen evro več. Ampak to se posledično navezuje na tabelo 3, kjer so
prikazane namestitvene kapacitete. Namreč slednjih na območju močno primanjkuje. Na
omenjenih destinacijah so tudi vzpostavljene trgovinice, ki ponujajo širšo paleto lokalnih
produktov domačih proizvajalcev. Edino v Tropskem vrtu prodajajo samo orhideje in različne
dodatke za njih, vendar imajo v Dobrovniku ob Bukovniškem jezeru vzpostavljeno trgovino,
kjer zato ponujajo več različnih izdelkov za domače in tuje obiskovalce. Tovrsten način prodaje
bo tudi v prihodnosti moral ostati oziroma se še bolj okrepiti. Namreč največ obiskovalcev bo
še zmeraj na najbolj privlačnih turističnih točkah, saj so tudi najbolj oglaševane in medijsko
podprte. Za zagon manjših, bolj neznanih lokacij najprej potrebuješ velik vložek v samo
promocijo lokacije in tudi po tem še traja nekaj časa, da ljudje lokacijo spoznajo in o njej
razširijo dober glas. Ravno prenos informacij od ust do ust oziroma priporočilo od znancev,
prijateljev ali sorodnikov je najboljši način za promocijo lokacije ali določenega izdelka,
storitve. Ljudje veliko bolj verjamemo nekomu znanemu, ki je imel dobro lastno izkušnjo kot
pa oglasu na televiziji ali promocijski zloženki. S tem, ko upravljavci turističnih znamenitosti
ponujajo lokalno ponudbo širšega območja, bogato prispevajo k njihovi prepoznavnosti. Pri
tem pa imajo vsi neko korist in je zadovoljstvo obojestransko. Menimo, da bi se takšen pristop
moral ohranjati, nadaljevati in nadgrajevati. Vsekakor pa pri tem še spremeniti mišljenje ljudi,
ki bodo znali ceniti domače proizvode in jih bodo kupili kljub nekoliko višji ceni. Vendar tu se
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Poleg tega je Otok ljubezni obiskalo še okoli 15.000 ljudi (brez vstopnin).
Poleg tega je Otok ljubezni obiskalo še okoli 18.000 ljudi (brez vstopnin).
95
Poleg tega je Otok ljubezni obiskalo še okoli 18.000 ljudi (brez vstopnin).
94
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potem pojavi širši spekter problemov, ki jih bo potrebno rešiti na ravni države in niso predmet
tega dokumenta.
Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 lahko povzamemo
prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti lokalnega okolja, v povezavi s povezovanjem
ponudnikov in razvojem turizma.96
PREDNOSTI


SLABOSTI

Rast števila podjetnikov in



Visoka brezposelnost;

gospodarskih družb;



Ekstremni vremenski pojavi (suša,



Veliko domače in umetnostne obrti;



Veliko aktivnih NVO;



Slabša kupna moč;



Ugodna geografska lega in dobre



Višja cena ekoloških

ujme, toča …);

naravne danosti za pridelavo;


Porast ekološkega kmetijstva;



Povečano povpraševanje po
ekoloških izdelkih/pridelkih;



izdelkov/pridelkov;


Nepovezanost pridelovalcev v smislu
skupnega nastopa na trgu;



Pomanjkanje podjetniških idej, zlasti

Veliko dopolnilne dejavnosti na

s področja managementa in

kmetijah;

marketinga;

Močna kulturna in tradicionalna



Nizka konkurenčnost;

dediščina območja;



Strah pred neuspehom;



Dobro razvit zdraviliški turizem;



Slabe nakupovalne navade



Pestra ponudba kulinarike;

prebivalcev, ki kupujejo zlasti v



Pestra kulturna in naravna dediščina

večjih nakupovalnih središčih in ne

območja;

podpirajo slovenskih izdelkov;







Številne prireditve;



Različne tematske, kolesarske in

nočitev je centrirana na eno občino,

pohodniške poti;

enako tudi namestitvene kapacitete;


Večina turističnih prihodov in

Slaba promocija prireditev in
posameznih turističnih produktov;

96

Strategija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (http://www.las-pridobrihljudeh.si/las-pri-dobrihljudeh-2020/slr-2014-2020/), str. 31–37.
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Neizkoriščen potencial naravne in
kulturne dediščine v turizmu;



Slabo tržno sodelovanje med
turističnimi ponudniki;



Ni ustreznega prenosa znanj med
generacijami;

PRILOŽNOSTI


Potencial za nova »zelena« delovna

NEVARNOSTI


mesta;


Profesionalizacija NVO tudi kot

Neugodne vremenske razmere
(nevihte, poplave, suša);



Nezainteresiranost za ekološko

socialna podjetja;

kmetovanje in za ekološke



Trženje izdelkov na lokalnem trgu;

pridelke/izdelke;



Novi produkti, storitve in blagovne






Nepovezanost stroke in načina

znamke;

pridelave (embalaža, pakiranje,

Preusmeritev kmetij v ekološko

skladiščenje);

kmetovanje;



Velika konkurenca na trgu;

Povezovanje enakih/različnih



Padanje kupne moči;

proizvajalcev za skupen nastop na



Kupci raje kupijo cenejšo hrano, ki je

trgu (inovativna partnerstva,

uvožena;

zadružništvo);



Nezainteresiranost za povezovanje;



Potencial povečanja samooskrbe;



Nezainteresiranost mladih za



Mlad in izobražen kader;



Socialno podjetništvo;



Pasivnost mlade generacije;



Uvajanje novih in boljših tehnologij;



Premajhno zanimanje za turistične



Prilagajanje kmetijstva podnebnim
spremembam;




prevzem družinskih kmetij;

produkte;


Nezainteresiranost posameznih
lokalnih ponudnikov;

Sprememba prehranskih in
nakupovalnih navad ljudi;



Slaba udeležba na prireditvah;

Medgeneracijsko sodelovanje za



Propadanje objektov kulturne

prenos znanja;

dediščine;
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Enodnevni tematski izleti predvsem



za domače turiste in turiste

Omejeni posegi na zavarovanih
območjih;

sosednjih držav;


Povečati število namestitvenih
kapacitet;



Združevanje turistične ponudbe in
skupna promocija;



Enotna označitev naravne in
kulturne dediščine;



Izboljšati prepoznavnost krajev na
področju turizma;

Analizo prednosti smo naredili po vzorcu Načrta razvoja gospodarstva in dviga kakovosti
življenja na območju LAS UE Ormož v obdobju 2019–2025.97
Geografska lega in prometna povezanost
̶

Bližina treh sosednjih držav (Madžarska, Hrvaška, Avstrija);
̶

Bližina letališč (Maribor, Gradec, Budimpešta, tudi Zagreb in Ljubljana);
̶

Poleg Term Lendava, ki so na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, so v bližini še
naslednja termalna središča: Moravske Toplice, Banovci, Radenci, Mala Nedelja, Ptuj,
Sveti Martin na Muri, Lenti, Zalaegerszeg, Zalakaros;
̶

Do območja LAS vodi dobra avtocestna povezanost (pomurska avtocesta in povezava
s sosednjimi državami);

Kulturne in naravne danosti

97

̶

Zavarovano območje Natura 2000;
̶

Gričevnata območja, zasajena z vinogradi;
̶

Bogata snovna in nesnovna kulturna dediščina;
̶

Ravninski del primeren za pridelavo poljščin in vrtnin;

Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož v obdobju 2019–2025
(https://www.ormoz.si/files/other/news/98/187501Dokument%20NOST%2028.1.2019%20Dok%201.pdf),
pridobljeno dne 18. 12. 2019.
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Turistična ponudba in povpraševanje
̶

Veliko vinogradnikov in vinotočev s pestro ponudbo vin;
̶

Termalni turizem;
̶

Veliko različnih festivalov in prireditev;
̶

Kolesarske in pohodniške poti;
̶

Nekaj ponudnikov nastanitvenih kapacitet;
̶

Tradicionalna kulinarika;

Način življenja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020
̶

Podeželsko, mirno okolje;
̶

Veliko število društev in drugih prostovoljnih organizacij;
̶

Prijaznost in gostoljubnost lokalnih prebivalcev;
̶

Večina ljudi živi na podeželju, edino večje naselje je Lendava;

5 3 OPREDELITEV VIZIJE IN PRIORITET
Vizija: Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 bo v prihodnjih letih povezano s preostalim delom
Pomurja in bo predstavljalo pomemben delež pri turistični ponudbi območja ob Muri.
Povezalo bo lokalne ponudnike z enakimi cilji in na ta način ustvarilo blagovno znamko, ki bo
prepoznavna v širšem okolju, ne samo v Sloveniji, ampak predvsem v obmejnih sosednjih
državah. Osredotočili se bomo na tradicionalno obrt in kulinariko, torej na področja, kjer
beseda lokalno pride najbolj do izraza. Hkrati pa se bomo držali ključnih elementov, ki so
zastavljeni v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021:98
… zelena butična …
̶

poudarek na neokrnjeni naravi,
̶

visoka kakovost doživetij,
̶

občutek butičnosti.

… globalna destinacija …

98

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf,
str. 30.
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̶

širše prepoznavne turistične destinacije,
̶

visoka vrednost tržne znamke.

… za zahtevnega obiskovalca …
̶

gostje, ki iščejo drugačne izkušnje od masovnega turizma,
̶

turisti z izbranim okusom.

… ki išče raznolika in aktivna doživetja …
̶

aktivne počitnice, sproščanje, velika doza adrenalina, premikanje osebnostnih
meja ipd.

… ki išče mir …
̶

mirno, nekoliko oddaljeno, okolje na podeželju,
̶

varno okolje.

… ki išče osebne koristi …
̶

s preživljanjem počitnic obiskovalec občuti zadovoljstvo, sprostitev, navdih,
dobro počutje, nova spoznanja …

Strategija slovenskega turizma torej strmi k 5-zvezdičnim doživetjem, ki Slovenijo predstavlja
kot zeleno butično destinacijo. Za doseganje tega cilja je pomembno pospeševanje ustvarjanja
visokokakovostnih zelenih in inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki bodo
pripomogli k uresničevanju vizije Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična
doživetja za gosta, ki bo to cenil. Vendar destinacije in turistično gospodarstvo v Sloveniji
trenutno še ne razvijajo v zadostni meri ponudbo in doživetja z višjo dodano vrednostjo. V
podporo temu je potrebno oblikovati strategije in vzvode za aktiviranje ter maksimiranje
vrednosti, kar v praksi pomeni ustvarjanje produktov, ki bodo zadovoljili zahtevne goste in
kupce, ponudnikom pa prinašali večji zaslužek. Eden od ključnih dejavnikov trajnostno
naravnane in butične turistične destinacije je kakovostna lokalna ponudba pridelkov, živil in
izdelkov. To je ena izmed vizij, h kateri je potrebno strmeti, da bodo lokalni ponudniki najprej
takšno vizijo sprejeli za svojo, se medsebojno povezali in začeli ustvarjati produkte z dodano
vrednostjo.
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Opiramo pa se še na vizijo razvoja Pomurja, ki je v Regionalnem razvojnem programu
opredeljena kot Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina. Pomurje bo pokrajina, ki bo
lokalnim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim razvojem zagotavljala sonaravno bivanje
z okoljem, visoko kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov. 99
Prioritete:
̶

Celovito povezano območje Pomurja;
̶

Povečanje namestitvenih kapacitet;
̶

Usposabljanje ponudnikov in lokalnih vodnikov za kvalitetnejšo turistično ponudbo;
̶

Vzpostavljanje mreže prodajnih mest z enotno blagovno znamko;
̶

Aktiviranje mlajše generacije prebivalstva;
̶

Vzpostavitev unikatnih doživetij;
̶

Kvalitetna promocija in marketing;
̶

Povečanje števila zaposlenih na področju lokalne ponudbe in turizma;
̶

Vzpostavitev odprtih vrat lokalnih ponudnikov;
̶

Trženje;
̶

Spodbujanje malih in srednjih podjetij;

Cilji:
1. Dvigniti povpraševanje po kakovostnih lokalnih pridelkih in produktih.
2. Povečati pestrost lokalne ponudbe in jo povezati s turizmom.
3. Privabiti primerne turiste, obiskovalce in kupce, ki jim je mar za trajnostni razvoj
podeželja.
4. Promovirati usmerjena in ljudem privlačna sporočila o lokalni ponudbi.
5. Vzpostaviti DMO oz. organizacijo za destinacijski management.
6. Dvigniti privlačnost območja z inovativnimi lokalnimi pridelki in produkti.
7. Povezati tudi ponudnike različnih storitev, ki lahko pripomorejo k pestrosti.
8. Razviti in trgu predstaviti novo blagovno znamko.
9. Vključevanje obiskovalcev v način življenja na podeželju in vzpostaviti doživljajski
turizem.
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https://www.rcms.si/upload/files/3_RRP_2014-2020_povzetek.pdf, pridobljeno dne 19. 12. 2019.
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10. Spodbujati lokalne ponudnike k razvijanju novih namestitvenih kapacitet.

6 4 IZBIRA UKREPOV
V kolikor bi želeli tovrstni model povezovanja ponudnikov dati v življenje, bi bilo potrebno
sprejeti naslednje ukrepe:
̶

Izbrati ali na novo vzpostaviti organizacijo, ki bi organizirala vse aktivnosti.
̶

Izobraziti kader za ustrezno delo na tem področju.
̶

Vzpostavitev spletne strani s spletno trgovino.
̶

Ustanovitev skupne blagovne znamke.
̶

Na začetku povezati vsaj 20 ponudnikov iz lokalnega okolja.
̶

Nadgradnja turističnih programov in usposabljanje lokalnih vodnikov.
̶

Usposabljanje ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu.
̶

Spodbujanje lokalne samooskrbe.
̶

Investirati v razvoj pristnih lokalnih nastanitvenih kapacitet.
̶

Zastaviti širok koncept promocije in trženja (vzpostaviti načrt).
̶

Izdelava različnih promocijskih materialov, tako tiskanih kot digitalnih.
̶

Vzpostavitev mreže prodajnih mest.
̶

Vzpostavitev odprtih vrat lokalnih ponudnikov.
̶

Spodbujanje kmetij k večji samooskrbi in preusmeritvi v ekološko kmetovanje.

Pred izvajanjem kakršnihkoli ukrepov pa si moramo zastaviti tri ključna vprašanja:
1. Kaj lahko ponudimo?
2. Kaj želimo ponuditi?
3. Kakšne obiskovalce in potencialne kupce želimo privabiti?

Kaj lahko ponudimo?
Odgovor na to vprašanje najdemo v prilogi 1, kjer je predstavljen seznam lokalnih ponudnikov
na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Seznam ni popoln in prepričani smo, da na območju
obstajajo še tudi drugi ponudniki. S tem ne favoriziramo nobene dejavnosti ali posameznega
ponudnika, ampak to je le dokaz dobre promocije. Tisti, ki skrbijo za dobro promocijo svoje
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dejavnosti, jih je bistveno lažje najti in tudi vstopiti v stik z njimi. Ponudba je drugače zelo
pestra in raznolika. Mogoče lahko izpostavimo samo nekatere sklope. Na našem območju
ponudniki ponujajo pristno kulinarično doživetje, s ponudbo tradicionalnih prekmurskih
dobrot, kot so npr. prekmurska gibanica, dödoli, krapci, suhomesni izdelki, med, mlečni izdelki
ipd. Poleg kulinarike ponudniki ohranjajo in nadgrajujejo tipično prekmursko obrt, kamor
spada npr. pletenje iz ličja, izdelava pozvačina, lončarstvo, pletenje iz šibe ipd. Na gričevnatih
delih območja je razvito vinogradništvo, kjer delujejo tudi številni vinotoči s ponudbo
vrhunskih vin. Ponudniki dajejo veliko veljavo tudi ekološki pridelavi, zato pridelujejo številne
poljščine, zelenjavo, jagodičevje, drugo sadje, iz katerih nato pridelujejo pristne in inovativne
ekološke produkte.

Kaj želimo ponuditi?
Odgovor na to vprašanje je ključen, saj je pomembno opredeliti, kaj sploh še želimo ponuditi
obiskovalcem in seveda tudi domačinom, torej kaj je tisto, kar nam manjka. Na podlagi
pripravljenega seznama lokalnih ponudnikov zaznavamo, da nam primanjkuje turističnih
kmetij. Nekaj kmetij je sicer usmerjenih v to dejavnost, vendar tukaj opažamo velik potencial.
Na primer kmetije, ki pridelujejo mleko, ga zgolj prodajajo naprej, očitno pa ne vidijo
priložnosti v tem, da bi mleko predelali in izdelali različne mlečne izdelke. Spekter mlečnih
izdelkov je zelo širok, izdelamo lahko skuto, jogurt, kislo smetano, sladko smetano, sirotko,
pinjenec, kefir, sir, mlečni namaz in še bi lahko naštevali. Prav tako je možnosti za ustvarjanje
različnih okusov neskončno. Kot že omenjeno pa še zmeraj primanjkuje namestitvenih
kapacitet. Razmišljati je potrebno v smeri zagotovitve butičnih prenočišč z dodatno
doživljajsko ponudbo, ki bo obiskovalcem ponujala pristno podeželsko izkušnjo. Tukaj mislimo
predvsem na dodano vrednost prenočišč, kjer bi lahko obiskovalci npr. hranili domače živali,
jahali konje, sami spekli kruh v krušni peči, kuhali tradicionalne prekmurske jedi ali pripravljali
različne izdelke iz mleka.

Kakšne obiskovalce in potencialne kupce želimo privabiti?
Podeželje privablja različne profile obiskovalcev, glede na to, kako zaznavajo območje in
njegovo ponudbo ter kako se z njo identificirajo. Za naše območje tako ciljamo na obiskovalce,
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ki so izobraženi, razumejo trajnostni odnos do okolja in gojijo čustva do podeželskega okolja.
Takšni obiskovalci predstavljajo prednost za podeželsko okolje, saj spodbujajo lokalne
ponudnike, da konstantno skrbijo za okolje, spremljajo trende in izboljšujejo kakovost svojih
izdelkov ter produktov. Potrebno se je tudi vprašati, zakaj se ljudje odločajo za obisk podeželja.
Poleg naravnih in drugih lepot so pomembni tudi drugi motivi, in sicer odklop od mestnega
življenja, umik od delovne rutine, biti fizično aktiven v naravi, preživeti čas z družino/prijatelji,
doživeti nekaj drugačnega, spoznati lokalne prebivalce, nabrati si novih moči za vsakdanje
življenje ipd.

Tako ciljamo predvsem na:
̶

družine z otroki, predvsem tiste mestne, ki iščejo aktivni oddih, z različnimi programi
za otroke, poleg tudi pa zmeraj nekaj kupijo, če ne drugo, vsaj kakšen spominek za
otroke;
̶

družbe prijateljev, predvsem mlajših odraslih, ki iščejo zabavo in adrenalin. Dobro se
odzivajo tudi na različne prireditve, udeležujejo se aktivnosti v naravi, vzpostavljajo stik
z lokalnim prebivalstvom in velik poudarek dajejo dobri kulinariki;
̶

obiskovalce, ki iščejo mir in si želijo odpočiti od vsakdanjega stresnega življenja. Radi
imajo udobje, uživajo v naravi, v kulturi, kupujejo lokalne proizvode in radi so spontani;
̶

kolesarje, ki iščejo različne kolesarske ture in na kolesih raziskujejo skrite in odkrite
kotičke podeželja. Ob tem se radi ustavijo v kakšni dobri gostilni z lokalno ponudbo,
kjer se okrepčajo in naberejo moči za nadaljevanje poti;
̶

gurmane/ljubitelje vin, ki prisegajo na pristno domačo kulinariko, z elementi
inovativnosti. Na območju je tudi močno prisotno vinogradništvo, zato je ponudba vin
zelo pestra in raznolika.


Načrtovanja izvajanja dokumenta;

Tabela 29: Predlagani ukrepi, terminska izvedba in izvajalec.

Ukrep

Okviren terminski načrt

Izbrati ali na novo vzpostaviti organizacijo, ki 2022
bi organizirala vse aktivnosti.

Potencialna organizacija
LAS
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Izobraziti kader za ustrezno delo na tem 2022

Izbrana organizacija

področju.
Vzpostavitev spletne strani s spletno trgovino. 2023

Izbrana organizacija

Ustanovitev skupne blagovne znamke.

Izbrana organizacija

2023

Na začetku povezati vsaj 20 ponudnikov iz 2023

LAS

lokalnega okolja.
Nadgradnja

turističnih

programov

in 2022

Pomurska turistična zveza

za uspešnejši 2022

Pomurska turistična zveza

usposabljanje lokalnih vodnikov.
Usposabljanje ponudnikov
nastop na trgu.
Spodbujanje lokalne samooskrbe.
Investirati

v

razvoj

pristnih

2023
lokalnih 2024

Kmetijsko-gozdarski zavod
Posamezniki

nastanitvenih kapacitet.
Zastaviti širok koncept promocije in trženja 2022

Izbrana organizacija

(vzpostaviti načrt).
Izdelava različnih promocijskih materialov, Vsako leto

Izbrana organizacija

tako tiskanih kot digitalnih.
Vzpostavitev mreže prodajnih mest.
Vzpostavitev

odprtih

vrat

2024

Izbrana organizacija

lokalnih 2025

Izbrana organizacija

ponudnikov.
Spodbujanje kmetij k večji samooskrbi in 2023

Kmetijsko-gozdarski zavod

preusmeritvi v ekološko kmetovanje.

7 5 VZPOSTAVITEV SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA DOKUMENTA
(SPREMLJANJE INDIKATORJEV REZULTATOV, CILJEV IN UKREPOV)
V angleško govorečem svetu se za vrednotenje uporablja izraz »evalution«. Pri nas ga
prevajamo tudi kot evalvacija, ocenjevanje in ovrednotenje. Slovar slovenskega knjižnega
jezika vrednotenje opisuje kot določanje, ugotavljanje vrednosti, pomena, kakovosti česa.
Najbolj pogosta pa je definicija Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki
vrednotenje opredeli kot proces določitve vrednosti, pomembnosti posamezne aktivnosti,
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politike, programa oziroma gre za sistematično in objektivno ocenitev planiranih, izvajajočih
ali že dokončanih aktivnosti. Ločimo pa tudi različne vrste vrednotenja:
̶

Formativno ali procesno vrednotenje se osredotoča predvsem na izboljšave storilnosti
in poteka med samo implementacijo projekta/programa/politike. Lahko se uporablja
za preverjanje skladnosti s pravnimi zahtevami oziroma kot del večjih vrednotenj.
Osredotoča se na načine, kako je kakšen projekt/program izvajan. Primer tovrstnega
vrednotenja so na primer vmesna poročila na sredini izvajanja projekta. Namen
takšnih vrednotenj je preučiti, katere stvari v programu ali projektu delujejo in katere
je potrebno popraviti oziroma spremeniti.
̶

Končno vrednotenje se uporablja predvsem za vrednotenje rezultatov ali učinkov in je
namenjeno informiranju o vrednosti in učinku določenega programa. Končno
vrednotenje vsebuje analizo stroškov, oceno vpliva ipd.
̶

Vrednotenje perspektiv ocenjuje potencialne rezultate in učinke pri projektih,
programih oziroma politikah. Pogosto odgovarja na vprašanje, če je projekt, program
ali politiko sploh vredno vrednotiti. Torej, ali so koristi vrednotenja vredne naporov
in resursov, ki jih bomo uporabljali.

Vrednotenje lahko uporabljamo za različne namene. Literatura razlikuje štiri glavne namene
vrednotenja:
̶

Etični namen; zajema poročanje političnim voditeljem in državljanom, kako so bili
določeni programi izvedeni in kakšni so rezultati.
̶

Upravljavski namen; zajema doseganje bolj racionalne razdelitve finančnih in človeških
virov med projekti oziroma izboljšanje upravljanja programa.
̶

Odločevalni namen; zajema podporo odločitve za ali proti določenemu programu,
projektu ali politiki. Vrednotenje lahko odloča o nadaljevanju določenega programa.
̶

Izobraževalni in motivacijski namen; zajema pomoč pri izobraževanju in motivaciji
partnerjev. Lahko pomaga pri razumevanju razvojnih programov.

Rezultati vrednotenja so koristni predvsem zato, ker dobimo neko povratno informacijo o
izvajanju različnih programov, projektov ali politik. Na podlagi dobljenih rezultatov se potem
vodilni odločevalci lahko nadalje odločajo o določenih ukrepih. Hkrati pa nam uporaba
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vrednotenja omogoča preglednost nad porabo virov, pomaga pri ugotavljanju vzrokov za
probleme ipd.
Ločimo pa tudi med pojmoma spremljanje in vrednotenje, ki se sicer v procesu izvajanja in
presojanja dopolnjujeta, obstaja pa razlika glede na namen. Tako je za spremljanje značilen
namen ugotoviti, kaj se dogaja v času izvajanja v določenih aktivnostih, namen vrednotenja pa
je ugotoviti, kaj to pomeni, predvsem z vidika učinkov in upravičenosti za javno dobro.
Spremljanje predstavlja rutinsko interno aktivnost zasledovanja ključnih pokazateljev, ki
vodilnim nudijo informacije o napredku, doseganju ciljev in porabe sredstev. Spremljanje
beleži gibanje pokazateljev glede na doseganje določenih specifičnih ciljev, vrednotenje pa
zajema širši aspekt, ki je namenjen samo nekaterim ciljem, zajema logiko iniciative in njene
posledice. Oba pa se uporabljata za boljše upravljanje.
Pogosto se uporabljata tudi tuji ustreznici, in sicer za spremljanje se uporablja beseda
monitoring, za vrednotenje pa evalvacija.
Spodnja tabela bolj pregledno predstavlja razlike med spremljanjem in vrednotenjem.
Tabela 30: Razlike med spremljanjem in vrednotenjem.

Spremljanje

Vrednotenje
̶

̶

Razjasni namen programa.
̶

Zbira podatke o pokazateljih in
primerja

trenutne

rezultate

Preverja, zakaj so zastavljeni cilji bili

̶

ali niso bili doseženi.
Ocenjuje posebne naključne vplive

z

aktivnosti na rezultat.

̶

načrtovanimi.
Pretvori

namene

̶
v

Poišče primere dobre/slabe prakse,

pokazatelje

izpostavi rezultate in potenciale

napredka in postavi ciljne vrednosti

programa/projekta

in izhodišča.
̶

Aktivnosti in vire poveže z nameni.
̶

O rezultatih poroča vodilnim in jih
opozarja na probleme.

in

predlaga

̶

predloge za izboljšave.
Raziskuje neplanirane rezultate.
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Vrednotenje lahko izvajajo notranji ali zunanji izvajalci in participativni izvajalci. 100
Na podlagi zastavljene vizije in prioritet bi bilo potrebno sprejeti načrt evalvacije, ki bi ga
potem izvajala evalvacijska komisija. Ob koncu vsakega koledarskega leta bi preverila
doseganje rezultatov, ciljev in ukrepov. Pripravljeno poročilo bi naslovila na glavno
organizacijo, ki bi vodila vse aktivnosti.
Posluževali bi se tako spremljanja in vrednotenje, ki bi bilo formativno in končno. Najprej bi se
osredotočili na zadovoljstvo lokalnih ponudnikov in lokalnega prebivalstva. To bi ugotavljali z
izvajanjem različnih anket in intervjujev. Pomembno je, da so naprej zadovoljni lokalni
prebivalci in ponudniki lokalnih izdelkov, šele v nadaljevanju lahko gledamo naprej in
vključujemo domače in tuje turiste.

100

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2012/08/Spremljanje-in-vrednotenjeprojektov-in-programov-razvojnega-sodelovanja.pdf, str. 4, 5, pridobljeno dne 12. 12. 2019.
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2. poglavje
 Predstavitev območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020

8 6 SPLOŠNO O OBMOČJU101
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 zajema 23,87 % celotnega ozemlja Pomurja in spada v Pomursko
statistično regijo. Sestavlja ga 8 partnerskih občin: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje,
Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. LAS zajema Dolinsko in deloma Ravensko
(Beltinci) v Prekmurju ter predstavlja skrajni severovzhod Slovenije, kjer meji na Hrvaško in
Madžarsko. Območje je sestavljeno iz ravnine in gričevja (gorice), ki se nahaja predvsem na
območju občin Lendava, Kobilje in Dobrovnik. Gre za ekonomsko šibko, demografsko
ogroženo območje z izrazitim agrarnim obeležjem, visoko stopnjo brezposelnosti, v povprečju
nizko izobrazbeno strukturo in potenciranimi strukturnimi problemi.
Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 obsega 319 km2. 39 % vse površine zajema občina
Lendava, najmanjša občina Odranci pa zgolj 2 %. Občini Kobilje in Odranci sta sestavljeni zgolj
iz enega naselja, torej je naselje hkrati občina. Skupno območje LAS-a zajema 49 naselij, izmed
katerih je eno regionalno središče (Lendava), dve ostali urbani središči (Beltinci, Turnišče) in 5
dodatnih drugih urbanih območij, ki so hkrati tudi občinska središča (Črenšovci, Dobrovnik,
Kobilje, Odranci, Velika Polana).
Občina

Velikost

v Število naselij Število

km2

101

Število

prebivalcev

gospodinjstev

(1. 7. 2019)

(2018)

Beltinci

62,20

8

8.098

2.942

Črenšovci

33,70

6

3.958

1.368

Dobrovnik

31,10

3

1.287

520

Strategija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (http://www.las-pridobrihljudeh.si/las-pri-dobrihljudeh-2020/slr-2014-2020/).
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Kobilje

19,70

1

545

213

Lendava

122,90

23

10.464

4.536

Odranci

6,90

1

1.644

492

Turnišče

23,80

4

3.170

1.071

Velika Polana

18,70

3

1.412

516

Skupaj

319

49

30.579

11.658

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (www.stat.si, pridobljeno dne 20. 5. 2019).

Slika 27: Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020.102

Del ozemlja partnerskih občin LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je vključenih v evropsko omrežje
posebnih varstvenih območij, z namenom ohraniti biotsko raznovrstnost in ohraniti živalske in
rastlinske vrste ter habitate, ki so redki na evropski ravni zaradi dejavnosti človeka. Na
območju Natura 2000 imajo vse občine, razen Odrancev, delež svoje površine. Pod območje
Krajinskega parka Goričko pa spadajo naselja Dobrovnik, Strehovci, Žitkovci in Kobilje. Na
območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 imamo tudi naravne vrednote, to so redki, dragoceni in
znameniti naravni pojavi ter tudi drugi vredni pojavi, del žive in nežive narave, naravno
območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Tako najdemo
na območju 16 naravnih vrednot državnega pomena, 6 naravnih vrednot lokalnega pomena,
8 naravnih vrednot – točk državnega pomena in 3 naravne vrednote – točke lokalnega

102

Spletna stran LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (http://www.las-pridobrihljudeh.si/prva-stran/), pridobljeno dne 3.
7. 2019.
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pomena. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 sta tudi dve ekološko pomembni območji, in
sicer Goričko in Mura-Radmožanci. Ekološko pomembno območje Goričko predstavlja
gričevnato pokrajino na značilni geološki podlagi in predstavlja eno izmed najbolje ohranjenih
tradicionalnih kulturnih krajin v tem delu Srednje Evrope. Ekološko pomembno območje
Mura-Radmožanci obsega poplavno območje in del nekdanjega vplivnega območja naše
največje reke v subpanonskem biogeografskem območju od Šentilja do Murske šume in
tromeje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.
Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ima tudi ugodno prometno pozicijo. Čez poteka
nacionalna avtocesta, ena glavna cesta II. reda in ena glavna železniška proga. Kar se tiče
komunalne infrastrukture so občine območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pristopile k projektu
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, ki zagotavlja dolgoročno varno, kakovostno in
zanesljivo vodooskrbo. Stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se tudi hitro
izboljšuje z gradnjo kanalizacijskih omrežij v posameznih naseljih ali večjih območjih
posameznih občin in z vzporedno izgradnjo čistilnih naprav. Na območju imajo prav tako vse
občine urejeno zbiranje odpadkov. Sama količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim
odvozom, kakor tudi odloženih odpadkov pa je nižja od slovenskega povprečja. Pokritost z
mobilno telefonijo je, z redkimi manjšimi območji slabih signalov ali signalov iz drugih omrežij,
že domala popolna za GSM tehnologijo in UMTS signal. Vse občine imajo v večji meri tudi
vzpostavljen dostop do interneta.
Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ima zmerno celinsko podnebje. Vodovje območja tvorijo
reka Mura in njeni rokavi oz. mrtvice, potoki, jezera, ribniki ter gramozne jame. Samo
rastlinstvo je med slovenskimi, hrvaškimi in tujimi botaniki znano kot primer izredno zanimivih
in pestrih nižinskih vodnih ter obvodnih habitatov.
Glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je pomembno, da med endogenimi
potenciali obnovljivih virov izpostavimo sončno energijo, biomaso (predvsem lesna biomasa)
in geotermalno energijo. Nekatere občine z območja LAS-a so prav tako pristopile h konvenciji
županov in pripravile ter sprejele občinske strateške dokumente pod imenom Akcijski načrt za
trajnostno energijo (SEAP) s predpostavko, kako bodo do leta 2020 znižale emisije CO₂ za
najmanj 20 %.
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8.1 6.1 KMETIJSTVO
Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 prevladujejo kmetijske površine. Obravnavano
območje je del panonske nižine in skupaj s preostalim delom Prekmurja predstavlja največje
ravninsko območje v Sloveniji. Zaradi rodovitnih tal ta del Slovenije imenujemo tudi »žitnica
Slovenije«. Na severu in vzhodu ob madžarski meji najdemo vinorodno grmičevje. Območje
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 razpolaga s 14.850 ha kmetijskih površin – največji delež
predstavljajo njive. Velik problem pri obdelovanju kmetijskih površin predstavlja velika
razdrobljenost in majhna površina teh površin.
Tabela 31: Kmetijska zemljišča na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 razdeljena glede na občine (podatki iz leta 2010).

Občine

Kmetijska

Njive (ha)

zemljišča (ha)

Trajni travniki Trajni

Skupaj

in pašniki (ha) nasadi (ha)

Nerodovitna
zemljišča (ha)

Beltinci

3.156

2.900

167

49

6.272

74

Črenšovci

1.522

1.374

102

39

3.037

36

Dobrovnik 547

461

57

28

1.093

20

Kobilje

494

440

41

11

986

7

Lendava

5.669

5.261

247

136

11.313

95

Odranci

887

835

42

6

1.770

18

Turnišče

1.721

1.578

102

26

3.427

22

Velika

854

655

162

23

1.694

30

14.850

13.504

920

318

29.592

302

Polana
Skupaj

Po podatkih statističnega urada je bilo v pomurski regiji v letu 2016 7.914 kmetijskih
gospodarstev. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je v letu 2010 delovalo 1.944 kmetijskih
gospodarstev, od tega največ v občini Beltinci, in sicer 526. Novejših podatkov glede na občine
žal ni moč dobiti. Po podatkih iz leta 2010 na območju LAS-a prevladujejo kmetije, ki zajemajo
med 2 in 5 ha površine. Na drugem mestu so kmetije v velikosti od 0 do 2 ha, na tretjem pa
kmetije od 5 do 10 ha. Vendar menimo, da bi aktualnejši podatki kazali nekoliko drugačno
sliko. Namreč v okolju zaznavamo, da so se manjše kmetije opustile, ostale pa so veliko večje
kmetije, ki obsegajo 20 ha površin in več. Po tipu kmetovanja prevladujejo kmetije z mešano
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rastlinsko pridelavo (33 %), sledijo kmetije, ki se ukvarjajo s poljedelstvom in kmetije z mešano
rastlinsko pridelavo in živinorejo. Najmanj kmetij se ukvarja z vrtnarstvom.
Na seznamu izvajalcev, ki so vključeni v nadzor ekološke pridelave najdemo 35 izvajalcev z
območja LAS-a, od tega največ iz območja občine Lendava (16).

8.2 6.2 GOSPODARSTVO
Čeprav je v primerjavi s preostalo Slovenijo območje LAS-a nekoliko slabše razvito, se tukaj
nahaja veliko uspešnih podjetij, tako velikih kot tudi manjših, npr. Ocean Orchids, Paradajz
d.o.o., Carthago d.o.o., Daihen Varstroj, Planika Turnišče, Varis d.o.o., Lek Lendava d.d., Virs
d.o.o., Nograd d.o.o. idr. Tabela, predstavljena v nadaljevanju, prikazuje število podjetij in
število oseb, ki delajo v podjetjih po občinah – za leti 2008 in 2018. Glede na podatke opažamo,
da se je število podjetij v obdobju desetih let povečalo, skupno za 397, število oseb, ki delajo
v podjetjih pa se je nekoliko zmanjšalo, in sicer za 41. V tabeli po številu oseb, ki delajo v
podjetjih nekoliko izstopa občina Odranci, in sicer so v letu 2008 zaposlovali 246 oseb, deset
let pozneje pa 1.128. Za to izrazito razliko je zaslužno predvsem podjetje Carthago d.o.o., ki je
prav v letu 2018 praznovalo 10. obletnico delovanja obrata v Odrancih in zaposluje že preko
700 ljudi. Prav tako pa se je v industrijsko cono občine Odranci priselilo še nekaj drugih
podjetij.
Občine

Število podjetij

Število oseb, ki delajo v
podjetjih

leto 2008

leto 2018

leto 2008

leto 2018

Beltinci

375

471

1.473

1.313

Črenšovci

192

232

842

634

Dobrovnik

66

98

193

219

Kobilje

28

27

66

52

Lendava

625

782

3.730

3.036

Odranci

62

89

246

1.128

Turnišče

106

139

521

600

Velika Polana

52

65

128

176

Skupaj

1.506

1.903

7.199

7.158
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Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ima po podatkih Evidence socialnih podjetij pri MGRT
sedež 9 socialnih podjetij, od tega so trije zavodi, ena zadruga, dve družbi z omejeno
odgovornostjo in tri društva. Socialna podjetja imajo kot svoje glavne dejavnosti med drugim
registrirane proizvodnjo drugih oblačil, pokrival in dodatkov, krovstvo, kleparstvo ter
tesarstvo, oskrbo na domu, izobraževanje in usposabljanje, lesno dejavnost, raziskovalno in
razvojno dejavnost …
Še vedno pa je ohranjena tudi tradicionalna obrt, ki je sicer v preteklosti bila nekoliko bolj
zastopana, vendar pa dandanes prav tako zasledimo domačo obrt, vendar s pridihom
sodobnosti in modernega časa:
̶

pletarstvo (šiba, koruzno ličje …),
̶

lončarstvo,
̶

pletenje (iz volne – nogavice, kape, puloverji …),
̶

izdelovanje vezenin,
̶

kvačkanje,
̶

unikatno šiviljstvo in krojaštvo,
̶

sodarstvo,
̶

mizarstvo,
̶

medičarstvo (izdelava unikatnih dekorativnih medenjakov),
̶

svečarstvo,
̶

izdelovanje umetnega cvetja (papir, vosek, krep papir …),
̶

vrvarstvo (lanene in konopljine vrvi) …

8.2.1

6.2.1 Stopnja registrirane brezposelnosti

Tabela 32: Stopnja registrirane brezposelnosti v občinah območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 novembra 2019.

Občina

Stopnja registrirane brezposelnosti

Beltinci

11,2

Črenšovci

14,7

Dobrovnik

15,0
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Kobilje

9,8

Lendava

14,8

Odranci

8,6

Turnišče

11,6

Velika Polana

9,6

Tabela 33: Stopnja registrirane brezposelnosti v statističnih regijah in Sloveniji v novembru 2019.

Statistična regija

Stopnja
brezposelnosti

Pomurska

12,1

Podravska

8,7

Koroška

7,6

Savinjska

8,2

Zasavska

8,2

Posavska

8,6

Jugovzhodna

7,2

Osrednjeslovenska

6,7

Gorenjska

5,0

Primorsko-notranjska

6,0

Goriška

5,2

Obalno kraška

7,0

registrirane
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Slovenija

7,4

Velik problem v Pomurski regiji še zmeraj ostaja visoka stopnja brezposelnosti, ki je krepko
nad slovenskim povprečjem in je najvišja med statističnimi regijami. Podatek je zaskrbljujoč,
saj Pomurska regija v primerjavi z ostalimi regijami občutno izstopa. Če pa pogledamo še
podatke glede na občine na območju LAS-a pa je ponekod situacija še nekoliko slabša (npr.
občine Dobrovnik, Lendava in Črenšovci). Najnižjo stopnjo brezposelnosti pa ima občina
Odranci (8,6), ki pa je sicer še zmeraj višja, če gledamo na celotno Slovenijo. Kot je bilo že
omenjeno, ima občina Odranci v svoji poslovni coni podjetje Carthago, ki zaposluje preko 700
ljudi, in še nekaj drugih uspešnih podjetij, ki zaposlujejo ljudi iz lokalnega okolja.
Ker je stopnja registrirane brezposelnosti še zmeraj tako visoka, lokalno prebivalstvo išče
druge možnosti za zaposlitev in zaslužek. Možnosti za to so, vendar je na začetku potrebno
veliko poguma, zagnanosti in časa, da določena dejavnost lahko zaživi. Priložnosti vidimo
predvsem v izkoriščanju kmetijskih površin, ki jih je na območju LAS-a še zmeraj veliko. Tukaj
mislimo predvsem na pridelavo drugih, novih kultur, ki še niso tako prisotne in se lahko
prilagodijo na trenutne podnebne spremembe. Prav tako pa potencial ostaja še pri nadgradnji
tradicionalnih obrti, ki so značilne za to območje in jim lahko dodamo sodobni pridih. Stopnjo
registrirane brezposelnosti bi tako lahko znižali s spodbujanjem lokalnega prebivalstva, da se
odločijo za odprtje s. p.-ja, osebne dopolnilne dejavnosti in popestrijo lokalno ponudbo z
novimi pridelki in produkti.
V visoki brezposelnosti pa vidimo še en drugi problem. Namreč lokalno prebivalstvo po večini
ne bo kupovalo lokalnih produktov, ki so toliko dražji od uvoženega izdelka v trgovini. Ne gre
se za to, da domačega ne bi spodbujali, ampak predvsem za to, ker si marsikdo enostavno
dražjega izdelka ne more privoščiti, zaradi brezposelnosti ali nizkega dohodka. V Pomurju je to
še zmeraj velik problem. Zato je potrebno lokalne ponudnike povezati s turizmom, saj turist
na dopustu oziroma oddihu več denarja porabi in si tudi kakšno stvar več privošči.

[Vnesite besedilo]

3. poglavje
 Analiza anketnega vprašalnika;
 Analiza intervjuja;

[Vnesite besedilo]

9 7 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Za lokalne ponudnike smo pripravili anketni vprašalnik, saj nas je zanimalo, ali sploh v
lokalnem okolju obstaja zanimanje za povezovanje in skupni nastop na trgu. Ustvarili smo
anketni vprašalnik, ki smo ga vnesli v orodje za spletno anketiranje 1ka. Nadalje smo povezavo
do vprašalnika poslali na elektronske naslove lokalnih ponudnikov, s katerimi smo v preteklosti
že sodelovali. Ker odziv ni bil najboljši, smo vprašalnik poslali še preko e-novic LAS Pri dobrih
ljudeh 2020. Ker seznam obsega nekoliko več elektronskih naslovov, je bil tudi odziv na to
nekoliko večji. V nadaljevanju prikazujemo rezultate izvedene ankete.
NEODVISNE SPREMENLJIVKE
1. Odzivi na anketni vprašalnik
Tabela 34: Odzivi na anketni vprašalnik.

Klik na nagovor

67

Klik na anketo

43

Končal anketo

35

Odzivi na anketni vprašalnik

24 %
46 %
30 %

Klik na nagovor

Klik na anketo

Končal anketo

Graf 1: Odzivi na anketni vprašalnik.

Tabela 11 nam prikazuje, koliko posameznikov se je odzvalo na anketni vprašalnik. Vidimo, da
jih je 67 kliknilo samo na nagovor in sploh ni šlo na naslednji korak. 43 posameznikov je kliknilo
na anketo in od tega jih je 35 anketo uspešno zaključilo. Prikazani rezultati nam lahko
sporočajo več informacij. Vzrok je lahko v tem, da jih tema vprašalnika ni pritegnila in niso
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želeli sodelovati. Mogoče se jim je vprašalnik zdel predolg ali prezahteven in niso imeli interesa
ali motivacije, da bi vprašalnik dokončali. Iz te analize lahko razberemo, da je 35 vprašalnikov
primernih za nadaljnjo obravnavo.
2. Spol
Tabela 35: Število anketiranih glede na spol.

Spol

Število

Odstotek

Moški

15

57 %

Ženski

20

43 %

Skupaj

35

100 %

Spol

43 %
57 %

Moški

Ženski

Graf 2: Število anketiranih glede na spol.

V anketi je sodelovalo več žensk, in sicer 20 (57 %). Na vprašalnik se je odzvalo 15 (57 %)
predstavnikov moškega spola.
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3. Starostna skupina
Tabela 36: Število anketiranih glede na starostno skupino.

Starostna skupina

Število

Odstotek

Do 30 let
31–50 let
51–70 let
70 let ali več
Skupaj

3
20
10
2
35

9%
58 %
29 %
4%
100 %

Starostna skupina

4%
9%

29 %

58 %

Do 30 let

31-50 let

51-70 let

70 let ali več

Graf 3: Število anketiranih glede na starostno skupino.

Tabela 13 in graf 3 nam prikazujeta, kako so anketirani razdeljeni glede na starostno skupino.
Prevladuje starostna skupina od 31 do 50 let, saj predstavljajo kar 58 % anketiranih. Sledi
skupina od 51 do 70 let (okoli 30 %), nato mladi do 30 let, najmanj je zastopana najstarejša
starostna skupina (4 %). Takšen rezultat smo pričakovali, saj po dosedanjih izkušnjah
zaznavamo, da je ta starostna skupina najbolj aktivna in se tudi najbolj odziva na naše ostale
aktivnosti.
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4. Občina, iz katere prihajate
Tabela 37: Število anketiranih glede na občino bivanja.

Občina

Število

Odstotek

Beltinci
Črenšovci
Dobrovnik
Kobilje
Lendava
Odranci
Turnišče
Velika Polana
Skupaj

6
3
5
1
10
2
6
2
35

17 %
8%
14 %
3%
29 %
6%
17 %
6%
100 %

Občina

6%
17 %
17 %
8%
6%
14 %
29 %
3%

Beltinci

Črenšovci

Dobrovnik

Kobilje

Lendava

Odranci

Turnišče

Velika Polana

Graf 4: Število anketiranih glede na občino bivanja.

Tabela 14 in graf 4 prikazujeta število anketiranih glede na občino bivanja. Prevladuje občina
Lendava (29 %), sledita občini Turnišče in Beltinci (17 %) ter občina Dobrovnik (14 %). Občine
Črenšovci, Velika Polana, Odranci in Kobilje pa imajo pod 10 % delež. Občina Lendava je
največja občina na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in posledično ima tudi največ lokalnih
ponudnikov, zato verjetno tudi največji odziv.

[Vnesite besedilo]

5. S kakšno dejavnostjo se ukvarjate (npr. pridelava sadja/zelenjave, kmetijska
dejavnost, izdelava ročnih izdelkov, lončarstvo, naravna kozmetika, vinarstvo,
pridelava medu ipd.)?
Na vprašanje odprtega tipa so udeleženci navedli svojo primarno dejavnost. Največ
anketiranih (8) izdeluje različne ročne izdelke (lončeni izdelki, klekljanje čipke, kovaštvo, izdelki
iz sivke, voščilnice, nakit …). Trije anketiranci se ukvarjajo s pridelavo in predelavo sadja. Po
dva posameznika se ukvarjata s čebelarstvom, vinarstvom in kmetijstvom. Ostali vprašani pa
so navedli še naslednje dejavnosti: naravna kozmetika, prenočišča, informacijski center,
turistično društvo, pridelava zelenjave, žganjekuha, marketing in sodarstvo. Kot lahko vidimo
iz analize se anketiranci ukvarjajo z zelo različnimi dejavnostmi.

ODVISNE SPREMENLJIVKE
6. Ali menite, da je v okolju, v katerem delujete, dovolj povezovanja med lokalnimi
ponudniki?
Tabela 38: Število in odstotek glede na to, ali je dovolj povezovanja med lokalnimi ponudniki.

Število

Odstotek

Da.

3

8%

Ne.

32

87 %

Ne vem.

2

5%

Drugo.

0

0%

Skupaj

35

100 %
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Ali menite, da je v okolju, v katerem delujete, dovolj
povezovanja med lokalnimi ponudniki?
0%
8%
5%

87 %

Da.

Ne.

Ne vem.

Drugo.

Graf 5: Odstotek glede na to, ali je dovolj povezovanja med lokalnimi ponudniki.

Zgornja tabela in graf prikazujeta, da kar 87 % anketiranih meni, da v okolju, v katerem
delujejo, ni dovolj povezovanja med lokalnimi ponudniki. Zgolj 8 % meni, da je povezovanja
dovolj, 5 % pa jih je neopredeljenih. To pomeni, da je zainteresiranost za vključenost zelo
velika.

7. Menite, da obstajajo potrebe po povezovanju lokalnih ponudnikov?
Tabela 39: Število in odstotek glede na to, ali obstajajo potrebe po povezovanju lokalnih ponudnikov.

Število

Odstotek

Da.

30

85 %

Ne.

2

6%

Ne vem.

2

6%

Drugo.

1

3%

Skupaj

35

100 %
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Menite, da obstajajo potrebe po povezovanju lokalnih
ponudnikov?

6%

3%

6%

85 %

Da.

Ne.

Ne vem.

Drugo.

Graf 6: Odstotek glede na to, ali obstajajo potrebe po povezovanju lokalnih ponudnikov.

Kar 85 % anketirancev meni, da obstajajo potrebe po povezovanju lokalnih ponudnikov, kar je
logična posledica, glede na prejšnje vprašanje. 6 % jih je mnenja, da le-to ni potrebno, 6 % jih
je neopredeljenih, en anketirani pa je zapisal, da je v našem okolju zelo malo ponudnikov in
da jih javni zavodi poskušajo združevati, vendar je največ odvisno od ponudnikov samih.
8. Kje prodajate svoje pridelke/produkte?
Tabela 40: Število glede na to, kje prodajajo svoje pridelke/produkte.

Število
Doma/Na
svojem
sedežu.

29

Na
tržnici, 22
sejmih ipd.
Preko spletne 6
trgovine.
Drugo.

13
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Kje prodajate svoje pridelke/produkte?

10 % 2 %

50 %
38 %

Doma/Na svojem sedežu.

Na tržnici, sejmih ipd.

Preko spletne trgovine

Drugo.

Graf 7: Odstotek glede na to, kje prodajajo svoje pridelke/produkte.

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. 50 % prodaja doma oz. na svojem
sedežu, 38 % prodajajo na tržnici oz. sejmih, 6 anketiranih uporablja spletno trgovino. Zapisali
pa so tudi nekaj ostalih načinov prodaje, in sicer v fizičnih trgovinah, preko Facebooka, preko
prijateljev, nekateri pa pridelke/produkte tudi podarijo znancem.
9. Ali ste zainteresirani za članstvo v kateri izmed povezovalnih organizacijskih oblik
(npr. zadruga, interesno združenje ipd.)?
Tabela 41: Število in odstotek glede na zainteresiranost v povezovalnih organizacijskih oblikah.

Število

Odstotek

Da, sem že 6
član
v
tovrstnih
organizacijah.

18 %

Da,
sem 20
zainteresiran
za vključitev.

58 %

Ne, tovrstno 7
sodelovanje
me
ne
zanima.

20 %

Drugo.

2

4%

Skupaj

35

100 %
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Ali ste zainteresirani za članstvo v kateri izmed
povezovalnih organizacijskih oblik (npr. zadruga,
interesno združenje ipd.)?
4%
18 %

20 %

58 %

Da, sem že član v tovrstnih organizacijah.

Da, sem zainteresiran za vključitev.

Da, sem zainteresiran za vključitev.

Drugo.

Graf 8: Odstotek glede na zainteresiranost v povezovalnih organizacijskih oblikah.

Skoraj 60 % vprašanih je zainteresiranih za vključitev v povezovalne organizacijske oblike, npr.
zadruga, interesno združenje ipd., 18 % jih je že vključenih v tovrstne organizacije, 20 % pa
nima interesa za vključitev.
10. Menite, da lokalna skupnost spodbuja povezovanje lokalnih ponudnikov?
Tabela 42: Število in odstotek glede na to, ali menijo, da lokalna skupnost spodbuja povezovanje lokalnih ponudnikov.

Število

Odstotek

Da.

8

23 %

Ne.

21

60 %

Ne vem.

5

14 %

Drugo.

1

3%

Skupaj

35

100 %
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Menite, da lokalna skupnost spodbuja povezovanje
lokalnih ponudnikov?
3%
14 %

23 %

60 %

Da.

Ne.

Ne vem.

Drugo.

Graf 9: Odstotek glede na to, ali menijo, da lokalna skupnost spodbuja povezovanje lokalnih ponudnikov.

Kar 60 % vprašanih meni, da lokalna skupnost ne spodbuja povezovanja lokalnih ponudnikov.
23 % jih je nasprotnega mnenja, medtem ko je 14 % neopredeljenih. En izmed vprašanih je
zapisal, da so letos začeli z zbiranjem ponudnikov.
11. Ali v okolju, v katerem delujete, že obstaja kakšna skupna blagovna znamka, ki jo
poznate?
Tabela 43: Število in odstotek glede na to, če poznajo kakšno skupno blagovno znamko v njihovem lokalnem okolju.

Število

Odstotek

Da, poznam 2
in sem vanjo
vključen:
(ime
blagovne
znamke).

6%

Da, poznam, 2
vendar nisem
vključen.

6%

Ne.

29

82 %

Drugo.

2

6%

Skupaj

35

100 %
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Ali v okolju, v katerem delujete, že obstaja kakšna skupna
blagovna znamka, ki jo poznate?
6%

6%
6%

82 %

Da, poznam in sem vanjo vključen: (ime blagovne znamke).
Da, poznam, vendar nisem vključen.
Ne.
Drugo.
Graf 10: Odstotek glede na to, če poznajo kakšno skupno blagovno znamko v njihovem lokalnem okolju.

Več kot 80 % vprašanih ne pozna nobene skupne blagovne znamke. Zgolj 6 % jo pozna in je
vanjo vključeno. Dva udeleženca sta navedla znamki Slovenski med in Krajinski park Goričko.

12. Menite, da bo medsebojno povezovanje ponudnikov v prihodnosti postalo še bolj
pomembno oz. potrebno?
Tabela 44: Število in odstotek glede na to, ali menijo, da bo medsebojno povezovanje v prihodnosti še bolj pomembno.

Število

Odstotek

Da.

32

91 %

Ne.

1

3%

Ne vem.

2

6%

Skupaj

35

100 %
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Menite, da bo medsebojno povezovanje ponudnikov v
prihodnosti postalo še bolj pomembno oz. potrebno?
3% 6%

91 %

Da.

Ne.

Ne vem.

Graf 11: Odstotek glede na to, ali menijo, da bo medsebojno povezovanje v prihodnosti še bolj pomembno.

Velika večina, kar 91 % vprašanih, je odgovorila, da bo medsebojno povezovanje v prihodnosti
postalo še bolj pomembno oz. potrebno. Zgolj trije posamezniki so nasprotnega mnenja oz. so
neopredeljeni. To je dober podatek za prihodnost, saj bo potrebno dajati velik poudarek na to
področje.
13. Menite, da bi s skupnim nastopom na trgu (npr. skupna blagovna znamka ipd.) lahko
bili uspešnejši?
Tabela 45: Število in odstotek glede na to, ali menijo, da bi s skupnim nastopom na trgu lahko bili uspešnejši.

Število

Odstotek

Da.

28

80 %

Ne.

1

3%

Ne vem.

6

17 %

Skupaj

35

100 %
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Menite, da bi s skupnim nastopom na trgu (npr. skupna
blagovna znamka ipd.) lahko bili uspešnejši?

3%

17 %

80 %

Da.

Ne.

Ne vem.

Graf 12: Odstotek glede na to, ali menijo, da bi s skupnim nastopom na trgu lahko bili uspešnejši.

Kar 80 % vprašanih meni, da bi s skupnim nastopom na trgu lahko bili uspešnejši, samo en
posameznik se s tem ne strinja in misli nasprotno, 6 posameznikov pa je glede tega
neopredeljenih. Anketirani uspeh povezujejo s skupnim nastopom na trgu, torej lahko
razumemo, da je njihov interes za povezovanje prisoten zaradi večje možnosti za uspešno
prodajo.

14. Menite, da bi povezovanje lokalnih ponudnikov lahko pripomoglo tudi k uspešnemu
razvoju turizma v vašem lokalnem okolju?
Tabela 46: Število in odstotek glede na to, ali menijo, da bi povezovanje ponudnikov pripomoglo k uspešnemu razvoju turizma.

Število

Odstotek

Da.

29

82 %

Ne.

3

9%

Ne vem.

2

6%

Drugo.

1

3%

Skupaj

35

100 %
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Menite, da bi povezovanje lokalnih ponudnikov lahko
pripomoglo tudi k uspešnemu razvoju turizma v vašem
lokalnem okolju?
3%
6%
9%

82 %

Da.

Ne.

Ne vem.

Drugo.

Graf 13: Odstotek glede na to, ali menijo, da bi povezovanje ponudnikov pripomoglo k uspešnemu razvoju turizma.

Na zgornje vprašanje je nekaj več kot 80 % odgovorilo, da bi povezovanje lahko pripomoglo k
uspešnemu razvoju turizma v njihovem lokalnem okolju. 9 % meni nasprotno, dva anketiranca
nista opredeljena. En posameznik je zapisal, da je odvisno od tega, kako bi bila ta promocija in
vključitev aktivna. Kot smo že omenjali povezovanje lokalnih ponudnikov povezujemo tudi z
uspešnim turizmom, rezultati ankete kažejo, da tudi lokalni ponudniki ta dva pojma povezujejo
in ju razumejo kot pojma, ki morata hoditi z roko v roki.

15. Nam želite sporočiti še kaj?
Na vprašanje odprtega tipa so se odzvali zgolj trije anketirani. En anketiranec je zapisal, da so
zainteresirani za sodelovanje pri zasnovi dobrih povezovalnih zgodb. Drugi je zapisal, da
podpira idejo, vendar so potrebna konkretna dejanja. Zadnji pa je mnenja, da Prekmurje
potrebuje resno agroživilsko podjetje, saj smo agrarna pokrajina in tovrstna dejavnost v regiji
ni dovolj zastopana.
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SKLEP
Na podlagi analize lahko podamo nekaj zaključkov oziroma sklepov. Res je, da v analizo ni bilo
vključenih veliko število lokalnih ponudnikov, vendar glede na naše pretekle izkušnje z njimi,
lahko rečemo, da je bil odziv dober in tudi nekoliko nad pričakovanji. Največ ponudnikov
prihaja iz Lendave, ki je največja občina na našem območju, en ponudnik je iz občine Kobilje,
ki je hkrati tudi najmanjša občina na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Več anketiranih je
žensk, največ anketiranih prihaja iz skupine od 31 do 50 let. Kot smo že omenili, nismo
pričakovali velikega odziva na ta vprašalnik, saj se na naše pozive za sodelovanje v različnih
aktivnostih v različnih projektih vključujejo vedno eni in isti ponudniki, ki sicer vedno pokažejo
veliko mero pripravljenosti in angažiranosti, vendar pa izjemno težko dosežemo širši krog
lokalnih ponudnikov, saj nikoli ne izkažejo zanimanja za sodelovanje.
Če na splošno pogledamo rezultate anketnega vprašalnika, lahko povemo, da je velika večina
anketiranih zainteresirana za povezovanje ponudnikov med seboj in v tem vidijo prednost ter
možnost za večji uspeh ter boljšo prodajo. Menijo tudi, da se s povezovanjem ponudnikov
lahko izboljša tudi stanje v turizmu. To bi širše gledano pomenilo velik plus za celotno območje
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, saj glede na analizo stanja, kot je bila predstavljena na začetku
tega dokumenta, razen nekaj posameznih izjem, nismo najbolj turistično usmerjeni, predvsem
nam primanjkuje nastanitvenih kapacitet. Mogoče bi ravno v tej smeri začeli najprej
povezovati ponudnike namestitev. En primer dobre prakse je Razpršeni hotel Vinarium, ki
deluje na območju Lendavskih goric (opisano v poglavju Primeri dobrih praks) in povezuje
zidanice, ki ponujajo namestitvene kapacitete.
Presenetil nas je odziv na vprašanje, ali lokalna skupnost oziroma občina spodbuja
povezovanje lokalnih ponudnikov, saj je kar 60 % vprašanih odgovorilo negativno. Menimo,
da je lokalna skupnost tista prva organizacija, ki mora skrbeti za to, da so lokalni ponudniki
zadovoljni. Verjamemo, da institucija kot taka ne more uvesti drastičnih sprememb, saj so za
to namenjene druge organizacije, ampak veliko pomeni že to, da imajo lokalni ponudniki
prednost pri javnih naročilih ali nakupih kakšnih manjših stvari, saj s tem delamo ponudniku
promocijo in mu dajemo možnost, da uspe.
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Velika večina vprašanih je odgovorila, da bo povezovanje lokalnih ponudnikov v prihodnosti
še bolj prišlo do izraza. Ta podatek nam pove, da bo torej v prihodnosti potrebno še toliko bolj
aktivno delati na tem področju in tudi pripravljati različne projekte, ki bodo spodbujale njihovo
povezovanje.
Iz lastnih izkušenj pa lahko sklenemo še to, da je veliko odvisno od ponudnikov samih in
predvsem od njihove zainteresiranosti in zagnanosti. Veliko ponudnikov je t. i. »družinskih
podjetij«, ki velikokrat nimajo dovolj usposobljenega kadra in časa, da bi lahko svojo ponudbo
nekoliko bolj promovirali, širili tržišče in s tem bili bolj uspešni. Zato se raje zadovoljijo s tem,
kar imajo in se prilagodijo takšnemu načinu življenja. Vendar glede na rezultate tega
anketnega vprašalnika lahko sklenemo, da se miselnost ponudnikov nekoliko spreminja in so
pripravljeni vložiti nekoliko več truda, dela in denarja, da bodo bolj uspešni na trgu. To
sklepamo na podlagi rezultatov, ki so pokazali, da anketirani povezovanje in skupen nastop na
trgu enačijo z večjim uspehom svoje dejavnosti.
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ANALIZA INTERVJUJA
Z nekaterimi organizacijami, ki delujejo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in njihova
dejavnost vključuje povezovanje lokalnih ponudnikov na takšen ali drugačen način, smo
opravili pogovore na temo, kako se oni spopadajo z izzivi na tem področju. Sodelovale so
naslednje organizacija: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Pomurska turistična zveza, Zavod
za turizem in kulturo Beltinci in Zavod za turizem in razvoj Lendava.
Vsakemu smo zastavili enaka vprašanja:
1. Na kakšen način vaša organizacija skrbi za povezovanje lokalnih ponudnikov?
2. Ali menite, da ste na tem področju uspešni?
3. Kaj vidite kot največjo težavo pri tem?
4. Vaše mnenje o tem, kako bi lahko širše zastavili povezovanje ponudnikov, npr. na
celotnem območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

V nadaljevanju predstavljamo odgovore posameznih organizacij.
̶

Zavod za turizem in okolje Dobrovnik
1. Skupni nastopi na sejmih in predstavitvah, skupna promocija, vključevanje ponudnikov
v naše programe in dogodke.
2. Z naše strani smo, čeprav sem malo razočarana glede neodzivnosti nekaterih
ponudnikov. Po večkratnem pozivu se potem vseeno odzovejo. Pogrešam pa njihove
pobude.
3. Večina naših ponudnikov deluje kot družinski obrati in jim primanjkuje osebja in časa.
4. Na nek način skupna blagovna znamka, čeprav po izkušnjah sodeč, če ni aktivne skupne
promocije, tudi blagovna znamka ne pripomore k tesnejšemu povezovanju ponudnikov.
V kolikor sem seznanjena, večina ponudnikov, tudi v preostalih občinah območja LAS
ima enake probleme, kar se tiče družinskih obratov in pomanjkanje časa le-teh. Če bi
vzpostavili skupno promocijo in trženje, bi mogoče bil začetek tega sodelovanja, ki ga
pa ne bomo dosegli na kratki rok.
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̶

Pomurska turistična zveza
1. Pomurska turistična zveza je edina organizacija v Pomurju, ki deluje na področju
turizma in dejansko pokriva celotno območje 27 občin. Pomurska turistična zveza je
pravno-formalno organizirana kot nevladna organizacija, kateri je s strani MGRT
podeljen status v javnem interesu na področju razvoja turizma v Pomurju. PTZ s svojim
delovanje združuje vse tri sektorje turizma v regiji: javni, društveni in zasebni sektor.
Dejstvo je, da je panoga najmočnejša in najuspešnejša takrat, ko vsi trije sektorji
delujejo povezano in usklajeno. Uspešna promocija in trženje je odvisno od moči
blagovnih znamk in zgodbe, ki jo p(r)odajamo. V zadnjem času intenzivno promoviramo
blagovno znamko »Visit Pomurje«. Organiziramo skupne sejemske aktivnosti in druge
PR objave. Prav tako vzpodbujamo »panožno« povezovanje lokalnih ponudnikov. S
povezano ponudbo lažje konkuriramo na zahtevnih turističnih trgih.
2. Zelo nehvaležno se je »samo evalvirati«, vendar ocenjujem, da smo pri zadanih
aktivnostih uspešni. Lokalnim ponudnikom omogočamo promocijo svoje dejavnosti na
domačem trgu in tudi v tujini. Prav tako smo jim na voljo v obliki svetovanja in razvoja
skupnih produktov.
3. Največkrat se soočamo z dvema bistvenima težavama: kot prvič strah pred konkurenco
in kot drugič zagotavljanje finančnih sredstev. Miselnost ponudnikov je žal še vedno, da
so si ponudniki med seboj konkurenca. Vemo, temu ni tako, mi jih konstantno
prepričujemo, da se njihova ponudba medsebojno dopolnjuje in s tem se krepi njihova
pozicija na zahtevnih turističnih trgih. Zagotavljanje finančnih sredstev je večni
problem. Namreč ni dovolj, da se ponudniki med seboj povežejo, ampak je potrebno
intenzivno delovati na področju marketinga, promocije in trženja skupnih produktov,
za kar pa so potrebna finančna sredstva, katerih v večini primerov ni dovolj.
4. Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 po mojem mnenju ima še veliko potencialov.
Potrebno je nadaljevati delo s ponudniki v obliki izobraževanj in delavnic. Ponudniki
morajo sami ugotoviti, da bodo s povezovanjem lahko še uspešnejši kot so. Po mojem
mnenju je bistveno to, da se razvijajo tržno zanimivi integralni turistični produkti, katere
dejansko nekdo trži in promovira. Nujno potrebno je dvigniti stopnjo zaupanja
ponudnikov do organizacij, ki delujejo destinacijsko in skrbijo za razvojne projekte.
Prepričan sem, da se bo z dvigom stopnje zaupanja spremenila splošna klima med
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ponudniki in kot posledica bodo lokalni ponudniki bolj pripravljeni sodelovati med

̶

seboj.

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
1. Vključujemo jih v turistične aranžmaje, ki jih pripravljamo za organizirane skupine
in na ta način obogatimo in nadgradimo sam program ter turistično ponudbo. Na
turistični točki Otok ljubezni Ižakovci jim je skozi vse leto (razen v zimskih mesecih)
ponujena možnost najema stojnice po simbolični ceni ter s tem njihova
predstavitev, promocija in prodaja izdelkov, storitev ... V sklopu večjih prireditev
(Markovo senje, Mednarodni FF Beltinci, Büjraški dnevi, Predbožično prepevanje,
Dan zdravja), ki jih organiziramo v občini Beltinci, poteka tudi tako imenovano
sejmarjenje, na katerega predhodno povabimo lokalne ponudnike in jim
zagotovimo stojnico ter brezplačno skupno dovoljenje za prodajo na stojnici.
Ponudnike vključujemo tudi v organizirane predstavitve in nastope v drugih krajih
po Sloveniji in (redko) tudi v tujini. Prodajamo izdelke lokalnih ponudnikov (moka,
olje, med, spominki ...), turiste napotimo k domačim gostincem.
2. Menim, da smo. Posameznim ponudnikom veliko pomeni, če jim uredimo
brezplačno enotno dovoljenje in stojnico na posamezni prireditvi. Opažamo, da je
zanimanje za sobotno sejmarjenje na Folklornem festivalu v Beltincih vsako leto
večje, prav tako nedeljsko sejmarjenje v sklopu Büjraških dni. Tudi glede
vključevanja v turistično ponudbo so vse bolj navdušeni. Radi se predstavijo
obiskovalcem in turistom iz drugih krajev ter postajajo vse bolj odzivni, če
primerjam današnje stanje s stanjem izpred nekaj let nazaj. Je pa seveda odvisno
od samega ponudnika. Lahko bi si želeli boljši odziv in sodelovanje (nekaterih).
3. Neodzivnost posameznih ponudnikov. Nekateri ponudniki se odzovejo in sodelujejo
le na večjih, dobro obiskanih prireditvah, kjer pričakujejo večji zaslužek, na manjših
prireditvah ne želijo sodelovati. Zelo težko jih je pritegniti k sodelovanju, kjer igra
predvsem pomembno vlogo predstavitev in promocija. Ne zavedajo se, da tudi to
posledično privede k njihovi prepoznavnosti in k povečanju prodaje. Premajhna
obveščenost nekaterih ponudnikov o možnostih predstavitve na organiziranih
sejemskih dogodkih in drugih prireditvah.
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4. Z enotnim nastopanjem, enotno promocijo – pod skupno znamko, mreženjem, z
nekakšno "oglasno desko", enotnim nastopom na spletu, izobraževanji,
delavnicami ... V večjih krajih območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 vzpostaviti pilotne
tržnice z začetno minimalno participacijo lokalnih ponudnikov in poskrbeti
za učinkovito oglaševanje teh tržnic.

̶

Zavod za turizem in razvoj Lendava
1. Preko raznih dogodkov: npr. delavnice in predavanja za lokalne ponudnike, Domača
tržnica, vključitev v kartico ugodnosti.
2. Da, ker smo prejeli povratne informacije od lokalnih ponudnikov, da so jim
posredovane informacije zelo koristile in so se ob teh različnih priložnostih tudi spoznali
med sabo.
3. »Čas« lokalnih ponudnikov – ti se zaradi morebitnih službenih obveznosti ali zaradi
rednega izvajanja njihove ponudbe ne morejo vedno udeleževati tovrstnih dogodkov.
4. Ker je ravno ta časovna komponenta problematična pri vseh ponudnikih, bi mogoče
bilo smiselno določiti kakšne datume za dlje časa v naprej; ali celo več ponavljajočih
(npr. vsak prvi petek v mesecu itd.) – tako bi si ponudniki lažje planirali v naprej in si
rezervirali datum.
Osebno povezovanje je vsekakor največ vredno, mislim, da ga je težko nadomestiti z
drugimi oblikami – se pa lahko vsekakor podpre, npr. s socialnimi omrežji.

Na podlagi podanih odgovorov lahko najdemo skupne točke vseh vključenih organizacij.
Vidimo, da vsi izvajajo podobne aktivnosti in se trudijo po svojih najboljših močeh, da bi čim
bolj pomagali lokalnim ponudnikom. V ta namen organizirajo različne dogodke – delavnice in
predavanja, na katerih jih dodatno izobražujejo. Vključujejo jih v že tradicionalne prireditve,
kjer jim brezplačno ali po simbolični ceni nudijo najem stojnice in možnosti predstavitve in
trženja. Organizirajo jim predstavitev na sejmih izven lokalnega okolja, nekateri tudi v tujini.
Sami menijo, da so pri svojem delu uspešni, saj dobivajo dobre povratne informacijo o
zadovoljstvu vključenih akterjev. Hkrati pa poudarjajo, da še imajo nove ideje, kako ponudbo
izboljšati. Ponudnikom so zmeraj na voljo za kakršen koli posvet ali pomoč, kar nekateri izmed
njih tudi pridno koristijo. Nikakor pa ne gre brez težav. Menijo, da je še zmeraj prisotna velika
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neodzivnost ponudnikov, ki se potencialno odzovejo šele po več poskusih vzpostavitve
kontakta. Po drugi strani pa so že zmeraj prestrašeni, v ostalih ponudnikih vidijo konkurenco
in ne potencial dopolnjevanja ponudbe. Ker so po večini to družinska podjetja, jim velikokrat
primanjkuje časa, usposobljenega kadra in financ, da bi poskušali zagnati nekaj novega. Podani
odgovori nam prikazujejo sliko, ki smo jo tudi že sami zaznavali. LAS Pri dobrih ljudeh 2020
skupaj z LAS Goričko 2020, LAS Prlekija in DRSP vsako leto sodeluje na Kmetijsko-živilskem
sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Zakupljeni prostor ponujamo lokalnim ponudnikom iz našega
območja. Vsako leto poskušamo povabiti druge lokalne ponudnike in dati možnost tudi tistim,
ki se še niso predstavili na naših stojnicah. Kljub večkratnim poskusom vedno znova po večini
sodelujejo eni in isti ponudniki, ki v tem vidijo priložnost dobre promocije in predstavitve,
hkrati pa tudi zaslužka. Vsi ponudniki, ki že več let zapored sodelujejo, so zelo zadovoljni in
nam ob koncu vedno znova zatrdijo, da se ponovno vidimo naslednje leto. Medtem ko z
nekaterimi zelo težko vzpostavimo kakršen koli stik, četudi jim ponujamo aktivnosti, ki so
popolnoma brezplačne. Tudi pri naših drugih projektih, kjer izvajamo različne dejavnosti,
delavnice, dogodke, predstavitve na spletni strani, v brošuri in ostalem promocijskem gradivu,
vključujemo ponudnike v mobilne aplikacije in interaktivne zemljevide, imamo vedno znova
enake težave pri pridobivanju sodelujočih ponudnikov. Zanimivo je, da tudi vključene
organizacije menijo, da je povezovanje ponudnikov med seboj nujno in potrebno za celotno
območje. Pomurska turistična zveza je neke vrste krovna organizacija, ki izvaja aktivnosti in
projekte za celotno Pomurje, vendar je nevladna organizacija, ki nima finančnih sredstev za
kakšna bolj konkretna dejanja. Ostali vključeni so dali predloge, na kakšen način bi lahko bili
uspešnejši. Je pa vsekakor najprej potrebno postaviti temelje – izobraziti lokalne ponudnike,
jim pokazati primere dobrih praks, da bodo sami prišli do spoznanja, da je povezovanje dobro
za njih in za celotno območje, torej da od tega vsak vključen akter nekaj odnese. Ko bomo
dosegli dvig samozavesti in samozaupanja lokalnih prebivalcev, bomo lahko vzpostavljali še
druge ukrepe, vendar to je prva nujna stopnja v razvoju.
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4. poglavje
 Primeri dobrih praks;
 Model povezovanja ponudnikov;
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10 8 PRIMERI DOBRIH PRAKS

10.1 8.1 STEIRISCHES VULKANLAND
Vulkanland v Avstriji zajema 33 občin iz okrožij Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz
in Leibnitz, kjer živi približno 100.000 prebivalcev, od katerih le 3 % niso zaposleni. Večina je
zaposlena v kmetijstvu, prehrambno predelovalni industriji, obrteh in turizmu. Pred
povezovanjem akterjev in ustvarjanjem destinacije je regija bila ena izmed najslabše razvitih
regij v Avstriji. V regiji se ni nič dogajalo, mladi niso videli perspektive, veliko ljudi se je odselilo.
Tako je bilo do leta 1994, ko so se prvi lokalni ponudniki začeli povezovati, ustvarjati blagovne
znamke in se skupno predstavljati na lokalnem trgu. Od tu naprej se je situacija začela
izboljševati. Glavno vodilo za razvoj regije Vulkanland je zavest o vrednotah lokalnega okolja
in pomembnost kakovosti življenja v regiji. Na začetku razvoja so vključevali zainteresirane
prebivalce, s katerimi so gradili pot in razvijali potenciale. Danes ima regija na voljo 6884
postelj, s katerimi opravi 1,6 mio. nočitev na leto. Pod skupno blagovno znamko tržijo že preko
400 različnih produktov in storitev, imajo pa 80 partnerjev. Danes je Vulkanland regija, kjer
imajo lokalni prebivalci močno življenjsko, delovno in poslovno kulturo, saj se zavedajo
prednosti regije, na katerih dalje gradijo. Regija je tudi turistično privlačna, vendar v osnovi
turizem ni bil cilj, ampak se je razvijal vzporedno. 103

Slika 28: Logotip Vulkanland. Vir: https://www.vulkanland.at/.

10.2
10.3 8.2 GLAMUR
GlaMUR je operacija, ki jo v okviru sodelovanja lokalnih akcijskih skupin izvajajo LAS Prlekija,
LAS Ovtar Slovenskih goric, LAG Vulkanland in društvo Genuss am Fluss. Hkrati pa je tudi
103

Brezovec A. (2015), Strategija za oblikovanje in trženje skupnih turističnih produktov na podeželju, str. 43.
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blagovna znamka na območju 28 sosednjih občin na območju Slovenije in Avstrije. Vključuje
in povezuje lokalne ponudnike in jim omogoča skupen nastop na trgu, promocijo ipd.
Operacija je trenutno še v izvajanju.

Slika 29: Logotip GlaMUR. Vir: https://www.rasg.si/index.php/glamur.

10.4 8.3 OKUSI ROGLE
Turistična destinacija Rogla Pohorje zajema občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče. Okusi Rogle je blagovna znamka, ki združuje in ohranja kulinarično tradicijo destinacije
Rogla-Pohorje. Tako se ohranjajo pristne kulinarične dobrote, ki prehajajo iz generacije v
generacijo in so pripravljene v skladu s sodobnimi trendi zdravega načina prehranjevanja.
Namen blagovne znamke je povezati kakovostno kulinarično ponudbo, ki izhaja iz lokalnega
okolja in vsebuje lokalno pridelana živila in izdelke. 104 Poleg ponudnikov kulinaričnih storitev
pa povezuje tudi proizvajalce kmetijskih, živilskih in rokodelskih izdelkov, skupaj jih je trenutno
38. Seznam se nahaja na spletni strani: https://www.rogla-pohorje.si/sl/uzij/okusi-rogle/.
»Užij Okuse Rogle« pa je projekt nadgradnje blagovne znamke Okusi Rogle, ki je sofinanciran
s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen projekta je bil nadgraditi
obstoječe stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z delovanjem le-te,
prav tako pa tudi dopolniti mrežo ponudnikov, da bi se lahko lažje povezali in medsebojno
sodelovali. V okviru projekta so bili oblikovani tudi novi pravilniki o pogojih za dodeljevanje
znaka kakovosti in pravilniki za ocenjevanje po posameznih kategorijah. Z različnimi
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aktivnostmi so vzpostavili mrežo ponudnikov, dobaviteljsko verigo in vzpostavili mrežo
prodajnih mest na območju turistične destinacije Rogla-Pohorje. Ponudnike so tudi primerno
izobrazili in jim ponudili dodatna znanja s področja pridelkov in prehranskih izdelkov,
rokodelskih izdelkov, kulinaričnih prireditev ter turističnih produktov. V okviru projekta se je
povezalo 39 ponudnikov, ki so za 242 pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov, jedi,
prireditev ter turističnih produktov oz. vodenih doživetij prejeli znak kakovosti. Za vključene
ponudnike je poskrbljeno tudi za skupno promocijo – preko različnih medijev, spletne strani,
družbenih omrežij, brošure ipd. 105

Slika 30: Okusi Rogle. Vir: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/9931-blagovna-znamka-okusi-rogle.

10.5 8.4 DIREKT S KMETIJE
Direkt s kmetije je rezultat operacije Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot, ki je bila
sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in zajema območje LAS-a Dolenjska in
Bela krajina. Vzpostavljena je spletna stran www.direktskmetije.si, na voljo pa je tudi mobilna
aplikacija, kjer lahko najdemo vključene lokalne ponudnike in njihovo ponudbo. Mreža zajema
35 ponudnikov.
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10.6 8.5 LOJTR'CA DOMAČIH106
Lojtr'ca domačih je projekt trgovske verige Lidl, ki že štiri leta vzpostavlja mrežo lokalnih
ponudnikov in pomaga slovenskemu malogospodarstvu ter butičnim ponudnikom, ki so v
razvoj svojih izdelkov vložili veliko truda, časa, spoštovanja do slovenske kulture in tradicije.
Na poti k večji prepoznavnosti pa potrebujejo nekaj pomoči. Lidl Slovenija v okviru znamke
Lojtr'ca domačih prodaja izdelke lokalnih ponudnikov izven redne prodaje. Vsako leto objavijo
javni razpis, kamor se ponudniki prijavijo, strokovna komisija pa izbere izdelke, ki potem gredo
v prodajo. Po izboru podjetnikov se vsakemu posvetijo in jim pomagajo tako s prodajnega kot
tudi marketinškega vidika ter po potrebi izdelek skupaj izpopolnijo za predstavitev na
prodajnih policah. Nekateri izdelki so se med kupci tako prijeli, da jih Lidl vztrajno vrača na
police, npr. v ponudbi prazničnih izdelkov Deluxe ali pa celo v redno prodajo. Lojtr'ca domačih
zajema širok spekter prehranskih, neprehranskih in rokodelskih izdelkov domačih butičnih
proizvajalcev. Mnogi izmed njih nastajajo povsem trajnostno – iz lokalnih (naravnih) sestavin,
brez transportnih obremenitev za okolje in s spoštovanjem do zaposlenih.

Slika 31: Lidlova lojtr'ca domačih. Vir: www.lidl.si.
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10.8 8.6 PRISTNO POMURSKO107
Blagovna znamka Pristno pomursko povezuje ponudnike in proizvajalce lokalnih izdelkov, ki
predstavljajo Pomurje. Na ta način želijo ohraniti tradicionalne dobrote in jih predstaviti
turistom širom Slovenije in tujine. S tem namenom je blagovna znamka nastala. Priključi se
lahko vsak, ki zadosti zahtevam in kriterijem, ki jamčijo za kakovost, hkrati pa morajo biti
izdelki iz obratov registrirani ali odobreni pri MKGP-UVHVVR Republike Slovenije. Na spletni
strani www.pristnopomursko.si trenutno najdemo naslednje ponudnike:
̶

Apartmaji in šotorišče Silva (Cezanjevci),
̶

Kmetija Kosi – sirarstvo (Ključarovci pri Ljutomeru),
̶

Mesnine Korošak (Grlava),
̶

Kmetija J.A.N.A. – aronija (Dobrava),
̶

Grily Naturae – izdelki iz sivke (Vučja vas),
̶

Panonska vas – prenočišča (Tešanovci),
̶

Pekarna Omar (Rankovci),
̶

Kmetija Vlaj – bučno olje (Bodonci),
̶

Goran Šukar, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji – mlečni izdelki in bučno olje
(Bodonci),
̶

Sadjarstvo Ficko – marmelade in likerji (Rogašovci),
̶

Ekološka kmetija Flisar Gjergjek – goveje meso, bučno olje, ajdova kaša, ajdova moka,
sadni namazi, sokovi, kis (Korovci).

Žal nismo našli niti enega ponudnika iz LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
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Slika 32: Pristno Pomursko. Vir: https://www.pristnopomursko.si/.

10.9 8.7 RAZPRŠENI HOTEL VINARIUM108
V okviru projekta Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah, ki je bil sofinanciran iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prijavljen na Javni poziv za izbor operacij
za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu
2016 je bil vzpostavljeni Razpršeni hotel Vinarium, ki predstavlja inovativno obliko
organiziranosti v turizmu, v kateri sodeluje večje število posameznikov (trenutno 12), ki skupaj
upravljajo razpršeni hotel, s katerim izvajajo dejavnost najemodajalstva. Zidanice so razpršene
pa različnih lokacijah na podeželju, imajo pa skupno recepcijo, rezervacijski sistem in skupna
raznolika lokalna doživetja v celotni destinaciji.

Slika 33: Razpršeni hotel Vinarium. Vir: https://hotelvinarium.si/.
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10.10 8.8 DIŠI PO PREKMURJU109
Blagovna znamka Diši po Prekmurju združuje ponudbo različnih proizvajalcev kakovostnih
prehrambnih izdelkov. Znamka je bila razvita z namenom povezovanja potencialov regije na
področju kakovostnih prehrambnih izdelkov in tradicionalne gastronomije. V okvir blagovne
znamke so uvrščeni že znani avtohtoni prehrambni izdelki, kot na primer prekmurska gibanica
in prekmurska šunka, za kateri so izvedli standardizacijo in zaščito, prav tako pa so zaščitili
geografsko poreklo prekmurskih vin. Znamka združuje izdelovalce, ponudnike in ljubitelje
kakovostnih prehrambnih izdelkov v skupnih prizadevanjih za izboljšanje kakovosti in zaščito
ter promocijo gastronomskih posebnostih Prekmurja. V blagovno znamko se lahko vključi vsak
pridelovalec oziroma ponudnik določenega izdelka, ki ustreza natanko določenim kriterijem
vstopa. Na ta način se blagovna znamka nenehno nadgrajuje, pridobiva na kvaliteti in
kvantiteti ter širi spekter izdelkov, ki jih ponuja. Del poslanstva zajema tudi priprava in
organizacija promocijskih dogodkov, s katerimi ljubiteljem kakovostne hrane približamo
tradicionalno prekmursko kulinariko.

Slika 34: Logotip blagovne znamke Diši po Prekmurju. Vir: https://www.disi-po-prekmurju.si/sl/default.asp.
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12 9 MODEL POVEZOVANJA PONUDNIKOV

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ugotavljamo, da obstaja velika nepovezanost
pridelovalcev v smislu skupnega nastopa na trgu. Obstaja pomanjkanje znanj, zlasti s področja
managementa in marketinga ter nepripravljenost oz. nezmožnost velike večine ljudi, vključno
s podjetniki, za permanentno izobraževanje in usposabljanje skozi celotno aktivno življenjsko
obdobje. Izgublja pa se prenos znanja med generacijami – tradicionalna znanja in izkušnje iz
starejših na mlajše. Na območju LAS-a pa po drugi strani obstaja zelo širok nabor domače in
umetnostne obrti. Potencial obstaja tudi v tako imenovanih »zelenih« delovnih mestih, ki
zajemajo ekološko kmetijstvo, zeleni turizem, obnovljive vire energije in učinkovite rabe
energije, ravnanje z odpadki ter socialno podjetništvo. Tako bomo z modelom lokalnega
povezovanja ponudnikov s poudarkom na tradicionalnih znanjih in izvedenim pilotom
povezovanja in razvoja novega produkta izboljšali konkurenčnost podjetniškega kakor tudi
kmetijskega sektorja, predvsem z različnimi načini povezovanja.
Na območju podeželja se soočamo s pomanjkanjem podjetniških pobud, ki bi zagotavljale
ponudbo kakovostnih izdelkov in storitev na podlagi trajnostne rabe naravnih in kulturnih
virov območja. Mlajše prebivalstvo, ki običajno predstavlja potencial za nastanek novih
podjetniških pobud, se izseljuje ali pa je vezano na dnevne migracije v urbana okolja, starejše
osebe, ki premorejo tradicionalna znanja, pa le-teh niso zmožne preoblikovati v produkte
oziroma storitve v skladu z zahtevami današnjega časa. Velik del lokalnih virov – tako naravnih
kot človeških in socialnih tako ostaja neaktiviran. Po drugi strani pa smo v širšem okolju priča
premiku v smeri krepitve tradicije in skupnostnih vrednot ter temu ustreznemu povečevanju
povpraševanja po izdelkih in storitvah, ki nastajajo z uporabo tradicionalnih znanj in veščin ob
upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Oživljanje tradicije in tradicionalnih skupnostnih
vrednot torej predstavlja ustrezno podlago za oblikovanje ponudbe izdelkov in storitev, ki
bodo zadovoljile te novo nastajajoče oblike povpraševanja. V zadnjem času se je na našem
območju razvilo nekaj ponudnikov izdelkov in storitev, ki temeljijo na lokalnih virih in vsak po
svoje iščejo svoje poti do kupcev. Čeprav so izdelki in storitve različni pa lahko ugotovimo, da
gre za enako ciljno skupino kupcev, ki iščejo pristnost, tradicijo in kakovost ob upoštevanju
tradicionalnih tehnologij in znanj ter skupnostnih vrednot v proizvodnji izdelkov in ponudbi
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storitev. Model je sestavljen tako, da bo povezal podeželske ponudnike in med njimi okrepil
sodelovanje, vključeval bo prenos znanj iz starejših na mlajše generacije za ohranjanje
tradicije, ustrezno bo usposobil ponudnike za skupni nastop na trgu in jim pomagal pri
prepoznavanju lokalnih produktov.
Motivacija za lokalne ponudnike je predvsem višje ovrednotenje njihovih proizvodov in
storitev, ki bodo s skupno strategijo razvoja in trženja postali konkurenčnejši. Lokalni akterji,
ki se na podeželju povezujejo in vključujejo v turistično ponudbo, si prizadevajo tudi za
zadovoljstvo in vračanje kupcev. Pri tem pa skrbijo tudi za vzajemno priporočanje oz.
promoviranje drugih ponudnikov na destinaciji. Na ta simbiozni način delovanja ponudnikov
se tudi pri kupcih dviguje zavest o enoviti in unikatni destinaciji.110
Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 nima dovolj razvite turistične infrastrukture, bistveno
primanjkuje nastanitvenih kapacitet, ni dovolj razvitih turističnih produktov. Potencial pa ima
v bogati naravni in kulturni dediščini. Območje je bogato s kmetijskimi površinami in vinogradi,
veliko ljudi dnevno migrira na delo v Avstrijo in v večja slovenska mesta (Maribor, Ljubljana),
lokalna ponudba je razpršena – to so značilnosti, ki jih lahko povezujemo z avstrijskim
Vulkanlandom in njihovo situacijo pred razvojem. Enako je tudi z mišljenjem lokalnega
prebivalstva, ki so prepričani, da se nič ne splača in vsak gleda samo na svojo korist in dobrobit.
Ker je stopnja brezposelnosti še zmeraj visoka, plače so pod slovenskim povprečjem, vlada
nezaupanje v celotni sistem. Posledica tega je tudi nizka samopodoba prebivalstva (starejši
predstavniki so še potomci tipičnega kmečkega prebivalstva), ki še vedno »živijo« v preteklosti,
mladi pa ne najdejo svoje priložnosti na tem območju, zato se tudi odseljujejo. Problem so
tudi občine, ki se medsebojno ne povezujejo in vsaka želi razvijati svoj turizem ter svoje
produkte. Potencial pa območje vsekakor ima, saj nekaj lokalnih produktov je zelo kvalitetnih,
živimo v mirnem in varnem okolju, ohranjeni so skriti kotički narave, velik poudarek je na
kulturni dediščini. Iz analize ankete lahko sklepamo, da je kar nekaj posameznikov, ki želijo
sodelovati, se povezovati med seboj, vendar potrebujejo nekoga, ki jih bo povezal in »bdel«
nad njimi. Tudi vse organizacije, s katerimi smo izvedli intervjuje, aktivno delajo na tem
področju, ampak tudi sami izpostavljajo, da potrebujejo še neko krovno organizacijo, ki bo
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širše skrbela za to področje. Zavedajo se potenciala mreženja in vidijo potrebe po tem, po
svojih najboljših močeh tudi delajo na tem.
Lokalni ponudniki so na območju LAS-a različno registrirani. Večji ponudniki so organizirani kot
družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), samostojni podjetniki (s. p.), manjši pa imajo
registrirane dopolnilne dejavnosti. Seveda so tudi njihove dejavnosti zelo širokega spektra. V
prilogi 1 se nahaja seznam različnih lokalnih ponudnikov iz območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
Poskušali smo najti čim več ponudnikov, s širokim spektrom različnih dejavnosti, vendar se
zavedamo, da je obstoječi seznam še zmeraj skop oziroma nepopoln, saj težko najdeš
ponudnike, ki niso prisotni na spletu. Tukaj je še en dokaz, kako pomembna je promocija in
oglaševanje na spletu, saj tukaj lahko vsak posameznik najde tisto, kar išče.
PREDLOG MODELA POVEZOVANJA NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020111
Na začetku potrebujemo organizacijo, ki bo povezovala vse tri sektorje (javni, civilni, zasebni)
in bo služila kot središče za vse deležnike. Relacije med sodelujočimi bi uredili s članstvom in
določili obveznosti za vse člane. Za vzpostavitev javnega zavoda, ki bi enakomerno zastopal
interese vseh sodelujočih, je potrebno vzpostaviti pogoje in povabiti k sodelovanju deležnike
iz vseh treh sektorjev.
Naloge javnega sektorja:
̶

umestitev povezovanja lokalnih ponudnikov v razvojne načrte in strategije,
̶

priprava prostorskih načrtov, ki bodo vsebovali potencialno infrastrukturo (npr.
tržnice),
̶

organizacija delavnic/izobraževanj na temo mreženja in razvoja turizma,
̶

aktivna promocija povezovanja,
̶

vključevanje v oblikovanje javnega zavoda in oblikovanje mreže,
̶

sodelovanje s civilnim in zasebnim sektorjem.

Naloge civilnega sektorja:
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̶

vključevanje v oblikovanje javnega zavoda in oblikovanje mreže,
̶

sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem,

Povzeto po: Slak B. (2019). Potenciali podjetniškega mreženja med turističnimi ponudniki destinacije
Mirnska dolina. Str. 76–79 in prilagojeno našemu območju.
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̶

udeleževanje delavnic/izobraževanj na temo mreženja in razvoja turizma,
̶

oblikovanje letnih načrtov dela s poudarkom na turizmu in mreženju,
̶

organizacija prireditev, ki podpirajo lokalno,
̶

sodelovanje med društvi.

Naloge zasebnega sektorja:
̶

vključevanje v oblikovanje javnega zavoda in oblikovanje mreže,
̶

sodelovanje z javnim in civilnim sektorjem,
̶

udeleževanje delavnic/izobraževanj na temo mreženja in razvoja turizma,
̶

uskladitev skupnih ciljev z ostalimi akterji,
̶

oblikovanje lokalnih produktov na temelju povezovanja,
̶

priprava in izvedba inovativnih projektov.

Naloge krovne organizacije:
̶

usklajevanje vseh vključenih,
̶

spremljanje aktualnih informacij (razpisi, spremembe, novosti …),
̶

svetovanje sodelujočim,
̶

priprava strateških usmeritev,
̶

izvajanje promocije tako doma kot tudi v tujini,
̶

vzpostavitev turistično informacijske točke,
̶

letna priprava usmeritev in projektov,
̶

vzpostavitev skupne blagovne znamke, npr. Pri dobrih ljudeh.
̶

zastopanje interesov vključenih in skrb za spodbujanje lokalnega prebivalstva za
aktivnejšo vključenost,
̶

vzpostavitev tržnih poti, točk …

Krovno organizacijo tvorijo vodja organizacije, predsedstvo in zaposleni. Število zaposlenih je
odvisno od obsega dela in nalog, ki bi jih takšna organizacija prevzela. Vsekakor pa bi zaposleni
izvajali naloge koordinacije procesov, sodelovali z lokalnimi skupnostmi, nudili pomoč
zainteresiranim akterjem, izvajali management in promocijo. Organizacija bi predstavljala
povezovalni, svetovalni, usklajevalni in podporni segment.
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Organizacija predstavlja povezovalni segment, ki združuje vse ostale segmente, ki tvorijo
skupno blagovno znamko. S povezovanjem je potrebno začeti od spodaj, torej med seboj
povezati zainteresirane lokalne ponudnike in jim nuditi vse potrebne ukrepe, da se še dodatno
izobrazijo in usposobijo za nastop na trgu. Nadalje potem povezati vse ostale zainteresirane
sektorje in jim prav tako nuditi podporo pri pridobivanju novih znanj. To je temelj, ki mora biti
postavljen, da se skupen razvoj lahko nadaljuje.
ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMELAJ – PRIMER DOBRE PRAKSE NA OBMOČJU LAS PRI
DOBRIH LJUDEH 2020112

Slika 35: Izdelki ZRP Pomelaj. Vir: https://www.pomelaj.si/nasi-izdelki.

Partner v projektu je tudi ZRP Pomelaj, ki predstavlja uspešno zgodbo lokalne ponudbe in
hkrati povezovanje ponudnikov med seboj, zato kot primer vključujemo njihovo zgodbo.
Zadruga za razvoj podeželja POMELAJ, z. o. o. (ZRP POMELAJ, z. o. o.), je bila ustanovljena
februarja 2003. Ustanovile so jo občine, podjetja, RRA MURA Murska Sobota in fizične osebe.
Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja razvoja podeželja in gospodarskih koristi svojih
članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja ter vzajemne pomoči in samopomoči.
V letu 2008 je zadruga dopolnila svoj namen delovanja s spodbujanjem socialno-ekonomske
vključenosti najranljivejših ciljnih skupin.
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Poslanstvo Zadruge za razvoj podeželja (ZRP) Pomelaj je odkrivati in razvijati potenciale ljudi
ter soustvarjati prostor in priložnosti za razvoj podjetništva, turizma in ohranjanje naravne ter
kulturne dediščine. Z razvojem in proizvodnjo izdelkov domače obrti in kulinarike ohranjajo
kulturno dediščino ter jo promovirajo po celotni Sloveniji. Posebno pozornost namenjajo
ranljivim ciljnim skupinam, in sicer invalidom, trajno brezposelnim in brezposelnim mladim.
Osnovni program zadruge je sestavljen iz proizvodnje izdelkov domače obrti iz naravnih
materialov, priprave kulinaričnih izdelkov in programov usposabljanj za ranljive ciljne skupine.
Izdelki domače obrti zajemajo proizvodnjo izdelkov iz ličja in šibe, za proizvodnjo kulinaričnih
izdelkov pa je v manjši meri vzpostavljena tudi pridelava zelenjave ter drugih vrtnin in poljščin.
Kulinarični del zajema pripravo marmelad, vložene zelenjave, piškotov, zelenjavnih dodatkov,
sušene zelenjave in praženih bučnih semenih. Tretji segment programa, storitve predstavljajo
učne delavnice za odrasle in šolajočo se mladino ter programi usposabljanj za ranljive ciljne
skupine.
Osnovno vodilo pri ustanavljanju zadruge je bilo spodbujanje samozaposlovanja na podeželju,
konkretneje na območju delovanja zadruge, krepitev podjetniške kulture in ustvarjanje novih
delovnih mest. Zadruga od leta 2004 posluje v prostorih Sabolove domačije, ki je v lasti Občine
Velika Polana.
Leta 2009 se je zadruga na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
preoblikovala v zaposlitveni center. Glede na tržno že zanimive dejavnosti ter nadgradnjo in
uvajanje novih dejavnosti v Zadrugi so se pokazale potrebe po odpiranju novih delovnih mest,
primernih za delo in zaposlovanje invalidov oziroma težko zaposljivih oseb, ki so jim
zaposlitvene priložnosti tudi izhod iz revščine in socialne izključenosti.
Posebnost Zadruge za razvoj podeželja Pomelaj je, da so pri Državnem izpitnem centru vpisani
kot izvajalci priprave na NPK in preverjanja znanja NPK pletar/pletarka (www.pomelaj.si/nasazgodba).
ZRP Pomelaj se redno prijavlja tudi na različne razpise in skupaj s partnerji pripravlja skupne
projekte. V medsebojnem povezovanju vidijo priložnost za dolgotrajno sodelovanje in skupno
promocijo na trgu, ki koristi vsem vključenim akterjem. Na tak način v svojo ponudbo
vključujejo tudi izdelke drugih proizvajalcev in svojim obiskovalcem nudijo širši spekter
produktov.
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En izmed uspešnih projektov, ki je bil odobren na Javnem pozivu za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu
2016, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se
imenuje Doživetja ponudbe dežele štorkelj. V okviru projekta se je je povezalo več partnerjev
iz različnih dejavnosti (izdelki iz ličja in šibe, izdelki iz lesa in kamna, izdelki iz gline, kulinarični
izdelki, čebelarji, žgane pijače, moka in kaše, sveža in predelana zelenjava in sadje). Partnerji
so se med seboj dogovorili o vzajemni promociji in prodaji storitev in izdelkov ter realizaciji
skupnega nastopa na trgu v okviru novo nastalih prodajno promocijskih točk, novih prodajnih
točk ter turistične tržnice območja. Oblikovali so mrežo 14 ponudnikov, ki so podpisali
pogodbe o vzajemni prodaji in promociji izdelkov na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. ZRP
Pomelaj je v okviru projekta razvil blagovno znamko Pomelaj in vzpostavil novo spletno stran
s spletno trgovino, kjer so na voljo pridelki in izdelki sodelujočih partnerjev. Natisnjenih je bilo
tudi nekaj promocijskih tiskovin in katalog celotne ponudbe, ki je na voljo tudi v digitalni obliki.
RAZVOJ INOVATIVNEGA PARTNERSTVA NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
Izhodišče za razvoj inovativnega partnerstva je bila potreba po ohranjanju pletarske dejavnosti
iz vrbove šibe, ki v pomurski regiji temelji na dolgoletni bogati tradiciji in ljudskem izročilu.
Tradicija pletenja izdelkov iz vrbove šibe je sestavni del nesnovne kulturne dediščine območja.
V izogib izgube znanja in zmanjševanju razkoraka osvojenega znanja med mlajšo generacijo in
starejšimi izkušenimi pletarji je potrebno dolgoročno poskrbeti za ohranjanje znanja ter
prenos le-tega na pletarje/ obrtnike, ki so zaposleni v tovrstni dejavnosti ali pa so pripravljeni
lastne izdelke plasirati na trg. Dolgoročno se bo domača in umetnostna obrt ohranila le pod
pogojem, da bo sledila novim trendom v oblikovanju ter poskrbela za prilagoditev izdelkov
novim željam in potrebam sodobnega kupca, ki ceni tradicionalno znanje, lokalni material in
proizvodnjo, izročilo, vendar vse skupaj zavito v sodoben design in uporabno vrednost.
Zadruga Pomelaj je v tovrstnem oziru ohranjanja dejavnosti pletarstva edinstveni primer, saj
deluje v različnih vlogah. Prva vloga je kot zaposlovalec pletarjev in ohranjanja pletarskega
znanja v okviru rednega proizvodnega procesa.
V tej vlogi je Pomelaj tisti, ki to znanje za nadaljnji razvoj išče na terenu, v veliki večini pri
starejših izkušenejših pletarjih. Druga vloga je v prodaji in plasiranje izdelkov na trg. V tem
primeru Pomelaj prodaja tako lastne izdelke kot izdelke svojih kooperantov ali poslovnih
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partnerjev iz lokalnega okolja. Tako lahko prodaja tudi izdelke svojih partnerjev kot končni
izdelek ali pa odkupi delno konfekcionirani izdelek in ga s pletarskim delom dodela ter proda
kot skupni izdelek. Pridobljeno znanje pa z vidika ohranjanja kulturne dediščine tudi predaja
naprej v okviru organizacije delavnic in predstavitev. Na delavnicah se udeleženci lahko
priučijo pletarskega znanja, medtem ko na predstavitvah lahko samo spoznajo dejavnost in
izdelke tudi kupijo.
Prednost razvoja lastne proizvodnje je vsekakor ohranjanje znanja in nadaljnji razvoj le-tega.
To nam omogoča, da iščemo in razvijamo nova področja kot v primeru projekta Pametne vasi
za jutri. V tem primeru gre za vzpostavitev sodelovanja med industrijskim oblikovalcem in
lokalnim društvom, ki skrbi za ponovno uporabo že odsluženega pohištva in opreme za dom.
Iz tega vidika so iskali inovativne modele sodelovanja, kjer je možno tradicionalno obrt
preplesti s sodobnim designom in novimi principi krožnega gospodarstva.
Po principih krožnega gospodarstva z uporabo materialov ponovne uporabe so s pomočjo
industrijskega oblikovanja iskali novi design in možnosti za proizvodnjo izdelkov, ki izkazujejo
potencial za prodajo na trgu. Aktivnost vsebuje tri nove izdelke in njihovo predstavitev v
katalogu.
Partnerstvo ne deluje samo enostransko, saj smo s povezovanjem ustvarili potek znanja tudi
v nasprotni smeri. Dosegli so prenos znanja pletarjev in uporabnost le-tega z vidika tehnik in
same uporabe materiala, v dejavnost industrijskega oblikovanja ter postopkov ponovne
uporabe.
Novo nastalo partnerstvo ne poteka vertikalno od proizvajalca do prodajalca, temveč
horizontalno in kar je najpomembnejše, poteka med različnimi panogami. Tovrstno
povezovanje se je izkazalo kot novi model povezovanja med malimi lokalnimi ponudniki na
področju rokodelstva.
Pomelaj z vsemi svojimi aktivnostmi predstavlja prostor, kjer se srečata znanje in potreba po
tem znanju, material in na koncu proizvodnja izdelkov, ki zadovoljijo še tako zahtevnega kupca.
LOKALNO, NARAVNO IN DRUŽBENO ODGOVORNO!
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•Pridelava lastne surovine v Pomelaju.
•Prodaja surovine pletarjem.
•Ohranjenje lokalne surovine.
•Nudenje storitev obdelave in priprave
surovine za pletenje.

•Prenos znanja iz starejših pletarjev na mlajše in
zaposlene pletarje v Pomelaju.
•Ohranjanje znanja, nagradnja in prenos s strani
profesionalnih pletarjev na mlajše.
•Organizacija delavnic in tečajev pletenja (NPK
Pletar).

•Medsebojno povezovanje pri trženjskih
prijemih.
•Sodelovanje v skupni promociji novo
nastalih izdelkov.
•Novi pristopi k promociji izdekov.

Proizvodnja

Surovina

Prodaja

Design
• Vzpostavitev

obojestranskega
sodelovanja
z
oblikovalci,
arhitekti in inženiringom.
•Umeščanje tehnik in materiala v
sodobne izdelke.
•Novi design prilagojen potrebam
in željam sodobnega kupca.
•Sodelovanje z muzejem za
arhitekturo
in
oblikovanje
Ljubljana.
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13 10 ZAKLJUČEK
Pričujoči model povezovanja ponudnikov na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 prikazuje
obstoječe stanje in nakazuje morebitne ukrepe, ki bi jih morali sprejeti, da bi še izboljšali
sedanjo situacijo in dodatno okrepili vezi med lokalnimi ponudniki.
Iz priloge je razvidno, da je območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 izredno bogato z lokalno
ponudbo, ki je zelo raznolika. Prepričani smo, da na seznam nismo uspeli vključiti vseh lokalnih
ponudnikov, ker na spletu niso objavljeni vsi ponudniki. To pa je še en pokazatelj, kako
pomembna je ustrezna promocija lokalne ponudbe. Zanimiv trend se je pojavil ravno v času,
ko smo zaključevali pričujoči dokument, saj se je svet znašel v obdobju karantene. Zaradi
velikega izpada prihodka v nekaterih dejavnostih, se je začela vseslovenska promocija lokalne
ponudbe, predvsem hrane. Tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je še bolj
spodbudilo spletno platformo Naša super hrana, ki združuje kmetije in pridelovalce hrane iz
celotne Slovenije. Nastalo je tudi še nekaj drugih spletnih strani, npr. Go2Farms. Lahko
rečemo, da se je tudi v zavesti lokalnih prebivalcev nekaj premaknilo, saj je bilo opaziti več
povpraševanja po lokalnih pridelkih in izdelkih. V takšnem duhu bo potrebno tudi nadalje
živeti, saj je podpora lokalnega prebivalstva izjemnega pomena. Če so lokalni ponudniki
sprejeti v svojem okolju in imajo kupce med »svojimi« ljudmi, je to vsekakor dobra popotnica
za naprej.
Kot smo v tem dokumentu večkrat izpostavili in na tem mestu ponovno poudarjamo, da
območju primanjkuje predvsem nastanitvenih kapacitet, zato bi morali spodbujati lokalno
prebivalstvo, da razmišlja v tej smeri in zagotovi predvsem kakšne butične nočitvene objekte
ter s tem pripomore k širjenju turizma. Z razvojem le-tega bodo lokalni ponudniki imeli večje
možnosti za svoj razvoj. Potrebno pa bo izkoristiti tudi zemljo in številna polja, ki se
razprostirajo na območju LAS-a, se prilagoditi vremenskim razmeram in pridelovati še več
lokalne hrane ter skrbeti za samooskrbo.
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15 12 PRILOGE

15.1 PRILOGA 1: SEZNAM LOKALNIH PONUDNIKOV
Zap. Naziv ponudnika
št.
1.
Kmetija Kolenko d.o.o.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Naslov

Kontaktna
oseba
Za logom 7, Matej
9232
Kolenko
Črenšovci
Turistična
kmetija Lendavske
Doris Varga
Doris
Gorice
203, Cuk
9220 Lendava
Kmetija Dervarič
Žižki 25, 9232 Mateja
Črenšovci
Dervarič
Hiša vina Cuk
Lendavske
Eva Somi Cuk
Gorice
217,
9220 Lendava
Vina Krampač
Gornja Bistrica Egon Krampač
148,
9232
Črenšovci
Kmetija z nastanitvijo Dolgovaške
Helena
in vinotoč – Helena Gorica
131, Rožman
Rožman
9220 Lendava
Vinska klet Kelenc
Lendavske
Darko Kelenc
Gorice
29,
9220 Lendava

Kontakt
info@kmetija-kolenko.si;
761 419

041

turizemdoris@telemach.net;
(02) 578 97 13; 031 681 816
kmetija.dervaric@gmail.com;
031 593 850
info@hvc.si; 031 467 990

krampac.egon@siol.net;
570 11 19; 041 421 252

(02)

rozmanwine@siol.net; 041 804
584
vino.kelenc@gmail.com;
564 022

031

[Vnesite besedilo]
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

Turistična kmetija – Dolgovaške
vinotoč
Gorice
32b,
9220 Lendava
Ekološka
kmetija Dolga
vas,
Vlado Radikon
Glavna ulica
186a,
9220
Lendava
Čebelarstvo Herbaj
Nedelica 29,
9224 Turnišče
Čebelarstvo Kavaš
Ribiška ulica 8,
9233 Odranci
Čebelarstvo Donko
Dolgovaške
Gorice
16,
9220 Lendava
Integra, društvo za Ulica
Juša
promocijo socialnega Kramarja
9,
podjetništva
9232
Črenšovci
Čebelarsko
društvo Ulica
Črenšovci
Prekmurske
čete 20, 9232
Črenšovci
Kmetija Cuk
Banuta
10,
9220 Lendava
Predelava sadja in Lendavske
zelenjave – Spirol
Gorice 4, 9220
Lendava
Mesnine Somi
Gornji Lakoš,
Glavna ulica
62,
9220
Lendava
Arbolus d.o.o.
Velika Polana
197c,
9225
Velika Polana
Katarinca s.p.
Tomšičeva
ulica 2, 9220
Lendava
Magdalena
Rudaš Radmožanci
(kruh,
pekovsko 31,
9223
pecivo)
Dobrovnik
Vina Kleiderman

Ilona Huzimec

zuzimec@gmail.com; 070 297
994

Vlado Radikon radikon@siol.net

Valentina
Herbaj
Milena Kavaš

valentina.herbaj@siol.net;
871 905
kavas.milena@siol.net

Bojan Donko

donkob@siol.net; (02) 576 18
97; 041 580 224

Nataša Zakojč

nzakojc@gmail.com; 041 210
055

Jožef Tratnjek

jozef.tratnjek@siol.net; 041 886
652

Nina Prigl Cuk

nina.prigl.cuk@gmail.com

Boštjan
Tadina

bostjan.tadina@gmail.com

Denis Somi

somi.mira@gmail.com

Ajda
Keuschler

info@arbolus.si

Katarina
Utroša

katarina.utrosa@gmail.com

Magdalena
Rudaš

eva.rudas@gmail.com

Jože
Kleiderman
Jožica
Lackovič
Jožica
(unikatni nakit)
Lackovič
Ekološka
kmetija Zadružna ulica Stanko Gerič
Stanko Gerič
12,
9232
Črenšovci
Monika Robek
Renkovci 29, Monika Robek
9224 Turnišče
Čebelarstvo Kociper
Črenšovci
Filip Kociper
Čebelarstvo Duh
Odranci
Matej Duh

041

joze.kleiderman@gmail.com
jozica.lackovic@gmail.com
stanko.geric@gmail.com;
570 12 42; 031 756 968

(02)

monika.robek@gmail.com; 040
235 840
filip.kociper@gmail.com
matej.duh@gmail.com
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27.

Ustvarjalna iskrica

28.

Lola

29.

Sodarstvo Küzma

30.
31.

TENN
ZRIRAP so.p.

32.

ZRP Pomelaj

33.

ZOT Dobrovnik

34.

ZTK Beltinci

35.

ZTR Lendava

36.
37.

Eko kmetija Kasaš
Čebelarstvo Marjan Čentiba,
Časar
Glavna ulica
121,
9220
Lendava
Kmetija Car (bučno Dobrovnik
olje, semena)
107,
9223
Dobrovnik
Simon
Matjašec Renkovci 147,
(krompir)
9224 Turnišče
Mlinarstvo in oljarstvo Mlinska ulica
Premoša
17,
9224
Turnišče
Gostinstvo, pekarna in Cvetna ulica
trgovina (kruh in 14,
9224
pekovski izdelki)
Turnišče
Kmetija Ščap (sveže Rožna ulica 1,
mleko)
9224 Turnišče
MG – žar catering Nedelica 107a
(meso in izdelki iz
mesa)
Paradajz
d.o.o. Renkovci 57c
(paradižnik in kumare)
Mesnica in trgovina Žižki 75, 9232
Gabrek
Črenšovci

38.

39.
40.

41.

42.
43.

44.
45.

Ulica
Prekmurske
čete 40, 9232
Črenšovci
Dobrovnik
279,
9223
Dobrovnik
Gančani 18a,
9231 Beltinci
Prekmurska
ulica 10, 9231
Beltinci
Mala Polana
103,
9225
Velika Polana
Dobrovnik
297,
9223
Dobrovnik
Mladinska
ulica 2, 9231
Beltinci
Čentiba,
Lendavska
cesta 19, 9220
Lendava

Slavka Nerad

slavka.nerad@gmail.com

Loreta Solarič

loreta.solaric@gmail.com

Gabrijela
Küzma
Tadeja Denša
Urška Rous

gabrijela.kuzma@gmail.com

Mojca
Makovec
Haložan
Elizabeta
Horvat

info@pomelaj.si

Gabrijela
Küzma

ztks@beltinci.si

Romeo Varga

info@ztr.si

Mihael Kasaš
Marjan Časar

mihaelkasas@gmail.com
041
471
casar.marjan@gmail.com

Matija Car

mautia@gmail.com

Simon
Matjašec
Boštjan
Premoša

041 803 574

Alenka
Premoša

051 350 107

Robert Ščap

031 538 412

Marko
Gjerkeš

041 851 135

Martin Žigo

02 572 22 59, info@lust.si

Martin Tibaut

041 890 448

dea.densa@gmail.com
zrirap@gmail.com

turizem@dobrovnik.si

041 723 451

088,
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46.

Domače mesnine Čiro

47.

Mlinarstvo Kolenko

48.

Oljarna Vučko

49.

Janja Tkalec (sok
aronije – ekološka
pridelava)

50.

52.

Monika Raj Krapec
(jajca,
domače
testenine)
Akul, trgovina na
drobno na stojnici
(sadike zelenjave)
Čebelarstvo Vučko

53.

Čebelarstvo Časar

54.

Čebelarstvo Časar

55.

Čebelarstvo – vzreja
matic

56.

Helena
(šparglji)

57.

Vrtnarstvo Antolin

58.

Vrtnarstvo Čolig

59.

Sladki raj (proizvodnja
slaščic in tort)
Vrtnarstvo
in
cvetličarna Valentina

51.

60.

Gomzi

61.

Vrtnarstvocvetličarstvo Cvetka

62.

Cvetličarna
vrtnarstvo Olgica

in

Trnje 29, 9232
Črenšovci
Gornja Bistrica
198,
9232
Črenšovci
Gornja Bistrica
39,
9232
Črenšovci
Ulica
Prekmurske
čete 83, 9232
Črenšovci
Gornja Bistrica
165,
9232
Črenšovci
Dolnja Bistrica
105,
9232
Črenšovci
Trimlini
19,
9220 Lendava
Petišovci

Ciril Horvat

031 858 406

Roland
Kolenko

mlinarstvo.kolenko@gmail.com,
041 899 066

Štefan Vučko

02 573 73 77

Janja Tkalec

040 651 650

Čentiba,
Glavna ulica
121,
9220
Lendava
Dolgovaške
gorice
16,
9220 Lendava
Dolga
vas,
Glavna ulica
92,
9220
Lendava
Ulica Štefana
Kovača 5, 9233
Odranci
Bratonci 44a,
9231 Beltinci
Kobilje
206,
9227 Kobilje
Panonska ulica
11,
9231
Beltinci
Panonska ulica
3a,
9231
Beltinci
Gornja Bistrica
4,
9232
Črenšovci

Tadej Časar

Monika
Krapec

Raj 041 530 406

Anton Gjerek

041 848 396

Boštjan Vučko

031 649 594

Matej Časar

040 896 083
matej.casko@gmail.com
040 932 178
tadej.cebe@gmail.com

Bojan Donko

041 580 224
donkob@siol.net

Helena Gomzi

natalija_gomzi@yahoo.com
031 449 922

Andreja
Antolin

02 570 15 01
andreja.antolin@gmail.com

Boštjan Čolig

041 490 045, info@colig.si

Simona
Bukovec
Valentina
Smej

031 670 162
simona.bukovec@gmail.com
02 541 19 96

Cvetka Prkič

Zlatko Raduha

02 573 72 06

[Vnesite besedilo]
63.

64.

65.

Janez
Lonec
(zelenjava,
sadike,
pridelki)
Darko Kavaš (ajdova in
prosena kaša, bučno
olje)
Vrtnarstvo Matko

66.

Vrtnarstvo
in
cvetličarstvo Irena Cuk

67.

Vrtnarstvo
cvetličarstvo

68.

Vrtnarija Adamič

69.

Cvetličarna Ana

70.

Cvetličarstvo
in
pogrebništvo Ferenčak

71.

72.

73.
74.

75.
76.
77.

78.
79.
80.

in

Gajska
ulica
16,
9233
Odranci
Panonska ulica
17,
9233
Odranci
Kapca, Glavna
ulica 44, 9220
Lendava
Glavna ulica
42,
9220
Lendava
Lendavska
cesta
29,
Pince,
9220
Lendava
Strehovci 25,
9223
Dobrovnik
Glavna ulica
46,
9220
Lendava
Trnje 58, 9232
Črenšovci

Vrtnarstvo
in Prvomajska
cvetličarstvo Barbara
ulica 5, 9224
Turnišče
Ocean
Orchids Dobrovnik
(proizvodnja orhidej)
115e,
9223
Dobrovnik
Vrtnarstvo
Nedelica 71a,
9224 Turnišče
Borut
Bukovec Kobilje
106,
(kmetijstvo,
9227 Kobilje
poljedelstvo,
sadjarstvo)
Čebelarstvo Kavaš
Ribiška ulica 8,
9233 Odranci
Simona
Zupanec Cvetna ulica 7,
(sadje, zelenjava)
9220 Lendava
Družina Küplen (vino) Lendavske
gorice 3, 9220
Lendava
Ivan Markoja (sadje, Melinci 122,
zelenjava)
9231 Beltinci
Kmetija
Wernig Bratonci 165,
(sezonska zelenjava)
9231 Beltinci
Monika Kaplja (skuta, Kobilje
132,
kisla smetana, jajca, 9227 Kobilje
olje, krompir)

Janez Lonec

02 571 16 04

Darko Kavaš

041 453 510

Bernarda
Matko

031 350 603
vrtnarstvo.matko@gmail.com

Irena Cuk

02 575 18 15

Ladislav Kiš

02 578 97 33

Ivan Adamič

02 579 16 74
info@vrtnarija-adamic.si

Ana Gjerkeš

02 575 17 97
mgjerkes@gmail.com

Martina
Hozjan

02 570 15 60

Barbara
Pintarič
Roman
Ferenčak

cvetlicarna.ferencak@gmail.com
02 573 50 46

02 573 73 05
info@oceanorchids.si

Simon Gjerkeš 040 784 404
Borut
Bukovec

Milena Kavaš

041 354 860

Simona
Zupanec

simona.zupanec@gmail.com
d.kuplen@gmail.com

Ivan Markoja

ivan.markoja@gmail.com

Darko Wernig

darko.wernig@gmail.com
041 592 631
monika.kaplja@gmail.com

Monika Kaplja

[Vnesite besedilo]
81.

Simon Vuk (žito)

82.

Loris Somi (sadje,
zelenjava, jabolka)

83.

Sašo Kranjc (vino)

84.

Nina Sekereš (sadje,
zelenjava)

85.

Čebelarstvo Huskič

86.

Čebelarstvo Pucko

87.

Ekološka
kmetija
Mlinarič (izdelki iz
koruze, ajde, pire in
prosa)
Marjeta
Vinčec
(zelenjava)
Bojan
Jerebic
(zelenjava)
Boštjan
Krauthaker
(mlad krompir)
Jožef Kolar (hren)

88.

Vaška ulica 3,
Dolga
vas,
9220 Lendava
Dolgovaške
gorice 109a,
9220 Lendava
Kidričeva
9,
9220 Lendava
Dobrovnik 18,
9223
Dobrovnik
Renkovci 27b,
9224 Turnišče
Renkovci 6a,
9224 Turnišče
Ižakovci 149a,
9231 Beltinci

Gančani 15a,
9231 Beltinci
89.
Gančani 75c,
9231 Beltinci
90.
Lipovci
50c,
9231 Beltinci
91.
Bratonci 165,
9231 Beltinci
92. Vrtnarstvo Smaragd
Gančani 72b,
9231 Beltinci
93. Kmetija
Jakob Lipovci
103,
(zelenjava)
9231 Beltinci
94. Kmetija Maroša (fižol, Melinci
80,
olje, konoplja, čaji, 9231 Beltinci
aronija)
95. Nada Dolamič (sadike Melinci
3b,
zelenjave in dišavnic, 9231 Beltinci
sveža solata)
96. Franc Zver (zelenjava) Lipa 116, 9231
Beltinci
97. Emilija
Jeneš Lipovci
81,
(pekarstvo
in 9231 Beltinci
slaščičarstvo)
98. Pekarna Čeh
Kocljevo
naselja 7, 9231
Beltinci
99. Čebelarstvo Balažic
Bratonci 114,
9231 Beltinci
100. Čebelarstvo Bencik
Travniška ulica
31,
9231
Beltinci

Simon Vuk

anica.vuk@amis.net

Loris Somi

loris.somi@gmail.com

Sašo Kranjc

saso.kranjc@gmail.com

Nina Sekereš

nina.sekeres@gmail.com

Alim Huskič

02 572 14 87, 031 258 832

Anton Pucko

041 875 627

Tine Mlinarič

Marjeta
Vinčec
Bojan Jerebic

041 340 477

Boštjan
Krauthaker
Jožef Kolar

041 265 358

031 331 603

041 814 382

Zvonka Jerič
Dejan Jakob
Aleš Maroša

041 624 691
kmetija.jakob@teleing.com
041 756 081

Nada Dolamič

02 584 11 19

Franc Zver

02 541 22 36

Emilija Jeneš

041 670 402

Tomas Čeh

02 542 20 86
dnevnibarmarof@gmail.com

Marjana
Balažic
Slavko Bencik

02 542 21 43
02 542 17 99

[Vnesite besedilo]
101. Čebelarstvo Bukovec
102. Čebelarstvo Duh
103. Drevesnica Eko motiv
104. Čebelarstvo Horvat

105. Čebelarstvo Meolic
106. Čebelarstvo Mertük
107. Čebelarstvo Nežič
108. Čebelarstvo Preindl
109. Čebelarstvo Sraka
110. Čebelarstvo Tratnjek
111. Čebelarstvo Zadravec
112. Čebelarstvo Zver
113. Čebelarstvo Zver
114. Čebelarstvo Žižek

115. Apartma Repincelj
116. Hiša pri jezeru

117. Apartment Feher

118. Etana d. o. o. (aronija)

Lipa 1c, 9231
Beltinci
Melinci 155,
9231 Beltinci
Lipovci 49b,
9231 Beltinci
Panonska ulica
103,
9231
Beltinci
Ižakovci
12,
9231 Beltinci
Bratonci 145,
9231 Beltinci
Gančani 189a,
9231 Beltinci
Bratonci 137,
9231 Beltinci
Lipovci
208,
9231 Beltinci
Ižakovci 43a,
9231 Beltinci
Lipa 140, 9231
Beltinci
Ribiška pot 1,
9231 Beltinci
Lipa
106a,
9231 Beltinci
Gubčeva ulica
2,
9231
Beltinci
Trnje 3, 9232
Črenšovci
Dobrovnik
300a,
9223
Dobrovnik
Gypűhegy 18,
Dolina
pri
Lendavi, 9220
Lendava
Dobrovnik
103,
9223
Dobrovnik

Avgust
Bukovec
Franc Duh

avgust.bukovec@guest.arnes.si

Milan Jerič

02 542 11 20, info@ekomotiv.si

Franc Horvat

02 541 11 41

Damjan
Meolic
Bojan Mertük

02 542 25 55

02 541 21 32

Dejan Nežič
Franc Preindl

041 991 261

Alojz Sraka

02 541 14 18

Franc Tratnjek 02 542 17 39
Avgust
Zadravec
Aleš Zver

041 287 272

Štefan Zver

02 541 22 64

Franc Žižek

041 533 610

070 545 478, info@repincelj.si
Nina Sekereš

040 878 991
hisa.sekeres@gmail.com

Marija Feher

031 755 006
feher100m@gmail.com

Mojca Repič

info@aronije.si

