
ALTERNATIVA BIVANJA 
STAROSTNIKOV – NA KMETIJI ALI 
V DOMU ZA OSTARELE 

 

 
Avtorica: Slavica Klemenčič 
Mentorica: Stanija Ivajnšič 

RAZVOJNI PROJEKT 
„bivalne enote na kmetijah“ 

Avtorica: Slavica Klemenčič 
uni.dipl.ekon, org.soc.mreže 



PROBLEMATIKA 
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Projekcije števila prebivalcev za Slovenijo, 

2010-2060 

60+ v %

80+ v %

(Vir: http://www.stat.si/doc/pub/Staranje_prebivalstva_slo.pdf) 

 https://www.youtube.com/watch?v=uN2Gp_j1YyY  
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 3. člen  

 Vrste dopolnilnih dejavnosti: 

 (1) Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

 1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov; 

 2. predelava gozdnih lesnih sortimentov; 

 3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; 

 4. vzreja in predelava vodnih organizmov; 

 5. turizem na kmetiji; 

 6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki; 

 7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov; 

 8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela; 

 9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;   

 

 10. socialno-varstvene storitve. 

 



CILJNA SKUPINA UPORABNIKOV 



PREDNOSTI BIVANJA STAREJŠIH NA KMETIJI 

- Prehod v novo obliko življenja brez večjega 

stresa;  

- Ohranjanje  občutka domačnosti in pripadnosti; 

- Svojci v dostopni razdalji. 

-  izboljšanje splošnega počutja; 



KAKOVOST ŽIVLJENJA 
STAROSTNIKOV 

  VIŠJE SOCIALNE POTREBE: 
 
o po materialni preskrbljenosti; 
o po ohranjanju telesne, duševne in delovne 

svežine; 
o po medosebnem človeškem odnosu; 
o po medgeneracijskim sodelovanjem; 
o po doživljanju smisla starosti; 
o po nesmrtnosti. 

 

 VIŠJE SOCIALNE POTREBE: 
 
oHortikulturna terapija – občutek koristnosti; 
oTerapija z živalmi – več gibanja 
oMedgeneracijsko  sodelovanje= boljši 
medosebnega  odnosi; 
oV naravi – z naravo. 
 



VIŠJE SOCIALNE POTREBE OBČUTEK 
KORISTNOSTI 

 
HT –  TERAPIJA TERAPIJA Z ŽIVALMI 



1. Zakon o kmetijstvu, 

2. Program razvoja podeželja 2014 – 2020, 

3. Zasebno opravljanje storitev, 

4. Predlog bivalne enote na kmetiji 

5. Finančni izračun: 
      ► institucionalno varstvo  23,58 EUR 
      ► varstvo na kmetiji 15 EUR 

 

 
EKONOMSKI VIDIK 

       



SOCIALNO VARSTVO NA KMETIJI  

 PROBLEMATIKA 

 

 RAZISKAVE NA TEMO BIVANJA NA KMETIJI 

 SKLEP: 
 

• nadaljevanje življenja v domačem okolju; 
•začetni dvomi v kvaliteto  storitev; 
•eksperimentalni projekt - evalvacija  
• osveščanje 
 

 



Hvala za pozornost! 


