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PPOOVVZZEETTEEKK  

  

SSpprreehhaajjaallee  ssmmoo  ssee  ppoo  ppaarrkkuu  iinn  ttaamm  ssrreeččeevvaallee  vveelliikkoo  lljjuuddii..  NNeeppoozznnaannii,,  ttuujjii  

oobbrraazzii;;  eennii  zz  ddvviiggnnjjeennoo  ggllaavvoo,,  ppoonnoossnnii  iinn  zzaaddoovvoolljjnnii,,  ddrruuggii    žžaalloossttnnii  iinn  ppoottrrttii..  VVssii  ppaa  ssoo  

iimmeellii  sskkuuppnnoo  llaassttnnoosstt  ––  lleettaa..  SSrreeččeevvaallee  ssmmoo  nnaammrreečč  pprreeddvvsseemm  ssttaarreejjššee  lljjuuddii,,  kkaajjttii  nnaašš  

sspprreehhoodd  jjee  ppootteekkaall  vv  bblliižžiinnii  DDoommaa  oobb  SSaavviinnjjii..  

  

IInn  ttaakkrraatt  ssmmoo  zzaaččeellee  ggllaassnnoo  rraazzmmiiššlljjaattii  oo  tteehh  lljjuuddeehh  ––  ssttaarroossttnniikkiihh..  KKaajj  kkmmaalluu  

ppaa  ssmmoo  uuggoottoovviillee,,  ddaa  nnaass  oo  nnjjiihh  mmaarrssiikkaajj  zzaanniimmaa,,  zzaattoo  ssmmoo  ssee  ooddllooččiillee..  RRaazziisskkaallee  

bboommoo  žžiivvlljjeennjjee  ssttaarroossttnniikkoovv!!  

  

OOddpprraavviillee  ssmmoo  ssee  vv  DDoomm  oobb  SSaavviinnjjii,,  ssee  ttaamm  ppooggoovvaarrjjaallee  zz  ggoossppoo  MMaajjoo  

BBrrgglleezz  VViivvoodd,,  vvooddjjoo  CCeennttrraa  zzaa  ppoommoočč  nnaa  ddoommuu,,  kkii  nnaamm  jjee  ddaallaa  zzeelloo  iizzččrrppnnee  

ppooddaattkkee  oo  žžiivvlljjeennjjuu  vv  tteemm  ddoommuu..  PPootteemm  nnaass  jjee  ppeelljjaallaa  nnaa  oogglleedd  ddoommaa,,  ssppoottoommaa  ppaa  

ssmmoo  oopprraavviillee  ššee  nneekkaajj  ppooggoovvoorroovv  ss  ssttaarroossttnniikkii,,  kkii  ttuukkaajj  bbiivvaajjoo..  ZZeelloo  ssmmoo  bbiillee  

pprreesseenneeččeennee,,  kkaajjttii  ttii  lljjuuddjjee  ssoo  ppoollnnii  ppoozziittiivvnnee  eenneerrggiijjee,,  vveeddnnoo  pprriipprraavvlljjeennii  uuddeelleežžiittii  

ssee  kkaakkššnnee  ddeejjaavvnnoossttii    iinn  ––  kkaarr  lljjuuddjjee  ddaanneess  vvssee  pprreemmaalloo  ppooččnneemmoo    --  rraaddii  ssee  

ppooggoovvaarrjjaajjoo..  VVssaakkaa  pprriippoovveedd  ppoossaammeezznniikkaa  bbii  llaahhkkoo  bbiillaa  ppoosseebbnnoo  ppooggllaavvjjee  vv  

rroommaannuu  žžiivvlljjeennjjaa..  PPoo  tteehh  ppooggoovvoorriihh    ssmmoo  uuggoottoovviillee,,  ddaa  ssoo  ssttaarroossttnniikkii  ttiissttii,,  kkii  ssoo  

zzaaddoovvoolljjnnii  zz  mmaajjhhnniimm  iinn  zzaattoo  vvrreeddnnii  vveelliikkeeggaa..  PPoo  ssrrccuu  ssoo  ddoobbrrii,,  pprriijjaazznnii,,  pprreepprroossttii  

iinn  sskkrroommnnii  lljjuuddjjee,,  kkii  iimmaajjoo  nneekkaajj,,  kkaarr  jjii  llaahhkkoo  mmaarrssiikkddoo  zzaavviiddaa::  cceenniittii  zznnaajjoo  

žžiivvlljjeennjjee,,  ddrruugg  ddrruuggeemmuu  pprriisslluuhhnniittii  iinn  ssii  ppoommaaggaattii..  

  

IInn  kkeerr  nnaass  jjee  zzaanniimmaalloo  ttuuddii,,  kkaajj  oo  ssttaarroossttnniikkiihh  mmiisslliijjoo  oottrrooccii  nnaaššee  ssttaarroossttii,,  

ssmmoo  sseessttaavviillee  aannkkeettoo  iinn  jjoo  rraazzddeelliillee  mmeedd  uuččeennccee  pprreeddmmeettnnee  ssttooppnnjjee..    
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11..  UUVVOODD  

DDoommoovvii  zzaa  oossttaarreellee  oobbččaannee  ssoo  bbiillii  vv  ddrruužžbbii  ddoollggoo  ččaassaa  ssttiiggmmaattiizziirraannii..  IImmeennoovvaallii  

ssoo  jjiihh  hhiirraallnniiccee  iinn  nnaattaannččnnoo  ttoo  ffuunnkkcciijjoo  ssoo  ttuuddii  oopprraavvlljjaallii  ––  ssttaarreejjššii  lljjuuddjjee  ssoo  vv  nnjjiihh  

ppoolleežžaavvaallii  iinn  vv  bboolljj  aallii  mmaannjj  nneemmooggooččiihh  rraazzmmeerraahh  ččaakkaallii  nnaa  ssmmrrtt..  ZZaarraaddii  ttaakkššnniihh  

ssppoommiinnoovv  nnaannjjee  jjee  bbiilloo  ššee  nneeddaavvnnoo  mmooggooččee  sslliiššaattii  kkaakkššnneeggaa  ssttaarrččkkaa,,  ččeešš  ddaa  bboo  pprriiššeell  

ssttrraaššiitt  ssvvoojjee  oottrrookkee,,  ččee  ggaa  bbooddoo  ddaallii  vv  ddoomm..  NNaa  ssrreeččoo  vvsseehh  ppaa  ssee  jjee  ttaa  ppooddoobbaa  vv  

zzaaddnnjjiihh  lleettiihh  zzeelloo  sspprreemmeenniillaa,,  ššee  ppoosseebbeejj  iizzrraazziitt  nnaapprreeddeekk  ssee  vviiddii  vv  zzaaddnnjjeemm  

ddeesseettlleettjjuu..  IInn  mmeedd  nnaajjbboolljj  ssooddoobbnnee  vv  ddrržžaavvii  ––  vvssaajj  gglleeddee  nnaa  cceelloovviittoosstt  ppoonnuuddbbee  ––  ssooddii  

rraavvnnoo  cceelljjsskkii  DDoomm  oobb  SSaavviinnjjii..  ZZaaddoovvoolljjnnee  oobbrraazzee  nnjjeeggoovviihh  pprreebbiivvaallcceevv  llaahhkkoo  ttaamm  

vviiddiimmoo  ttaakkoo  rreekkoočč  vvssaakk  ddaann..  

DDoomm  oobb  SSaavviinnjjii  jjee  eeddiinnii  vv  SSlloovveenniijjii,,  kkii  uurreessnniiččuujjee  vvssee  ssttoorriittvvee  oosskkrrbbee  

ssttaarroossttnniikkoovv..  ZZddaajj  jjee  vv  nnjjeemm  224411  ssttaannoovvaallcceevv,,  ppoolleegg  tteeggaa  ppaa  ššee  ppeett  zzaaččaassnniihh  iinn  7700  

nneeppoommiiččnniihh..  VV  sskkllooppuu  ddoommaa  ddeelluujjeejjoo  cceenntteerr  zzaa  ppoommoočč  nnaa  ddoommuu  ((oodd  lleettaa  11999999)),,  

oosskkrrbboovvaannaa  ssttaannoovvaannjjaa,,  ppoommoočč  nnaa  ddaalljjaavvoo  ––  ttaakkoo  iimmeennoovvaannii  rrddeeččii  gguummbb  ––  iinn  ddnneevvnnii  

cceenntteerr..  SSpplloohh  ddnneevvnnii  cceenntteerr  jjee  vv  zzaaddnnjjeemm  ččaassuu  ppoosseebbeejj  pprriilljjuubblljjeenn,,  nnaa  zzaahhtteevvoo  

vvaarroovvaanncceevv  ssoo  ggaa  mmoorraallii  uuvveessttii  ttuuddii  oobb  ssoobboottaahh..  VV  nnjjeemm  jjee  vvppiissaanniihh  3388  ssttaarreejjššiihh,,  kkii  

ttaamm  ddrruužžaabbnnoo  pprreežžiivvlljjaajjoo  pprroossttii  ččaass..  SSeevveeddaa  nniissoo  vvssii  vveess  ččaass  ttaamm,,  aa  vv  ppoovvpprreeččjjuu  ssee  vv  

tteejj  nnjjiihhoovvii  ddvvoorraanniiccii  vveeddnnoo  nnaajjddee  2255  oobbiisskkoovvaallcceevv..  UUssttvvaarrjjaajjoo  rrooččnnaa  ddeellaa,,  ppoojjeejjoo  iinn  

pprriippoovveedduujjeejjoo  ššaallee,,  ššee  ppoosseebbeejj  rraaddii  ppaa  ssee  ššaalliijjoo  ss  sseessttrraammii..    

IInn  kkeerr  ssttaa  ssii  pprraavvkkaarr  nnaavveeddeennaa  ppooddaattkkaa  zzeelloo  nnaasspprroottuujjooččaa,,  ssmmoo  ssee  ooddllooččiillee,,  ddaa  

ssee  pprreepprriiččaammoo,,  aallii  jjee  vv  DDoommuu  oobb  SSaavviinnjjii  zzaarreess  ttaakkoo  pprriijjeettnnoo..  OOddpprraavviillee  ssmmoo  ssee  hh  

ggoossppee  VViivvoodd,,  ppoovvpprraaššaallee  ssmmoo  jjoo  vvssee,,  kkaarr  nnaass  jjee  zzaanniimmaalloo  iinn  iizzvveeddeellee  ssmmoo  mmaarrssiikkaajj..  IInn  

vvssee  nnjjeennee  ttrrddiittvvee  ssoo  ppoottrrddiillii  iinn  ppooddkkrreeppiillii  ššee  ssttaannoovvaallccii  ddoommaa,,  kkii  kkaarr  nniissoo  mmooggllii  

pprreehhvvaalliittii  ttaakkoo  zzaappoosslleenniihh  kkoott  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  oorrggaanniizzaacciijjee  ddeejjaavvnnoossttii  vv  ddoommuu..    

KKeerr  ssmmoo  ttuuddii  ssaammee  zzaaččeellee  rraazzmmiiššlljjaattii  oo  jjeesseennii  nnaaššeeggaa  žžiivvlljjeennjjaa,,  nnaass  jjee  nnaaddaalljjee  

zzaaččeelloo  zzaanniimmaattii,,  kkaajj  oo  nnjjeejj  mmiisslliijjoo  oottrrooccii  nnaaššee  ssttaarroossttii..  TTee  ooddggoovvoorree  nnaamm  jjee  ddaallaa  

aannkkeettaa..  

TTaa  rraazziisskkoovvaallnnaa  nnaallooggaa  ppaa  vveerrjjeettnnoo  nnee  bboo  ppookkaazzaallaa  ččiissttoo  rreeaallnnee  sslliikkee  ssttaarroossttnniikkoovv,,  

oommeejjiillee  ssmmoo  ssee  nnaammrreečč  ssaammoo  nnaa  ttiissttee,,  kkii  bbiivvaajjoo  vv  oommeennjjeenneemm  ddoommuu..  
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11..  11      TTEEOORREETTSSKKEE  OOSSNNOOVVEE  

  

OOssnnoovvnnaa  ddeejjaavvnnoosstt  ddoommoovv  jjee  zzaavvooddsskkaa  oobblliikkaa  vvaarrssttvvaa  zzaa  ssttaarreejjššee..  ZZaakkoonn  oo  

ssoocciiaallnneemm  vvaarrssttvvuu  jjoo  uuvvrrššččaa  vv  jjaavvnnoo  sslluužžbboo  tteerr  oopprreeddeelljjuujjee  kkoott  oobblliikkoo  

iinnssttiittuucciioonnaallnneeggaa  vvaarrssttvvaa  ––  ssoocciiaallnnoovvaarrssttvveennee  ssttoorriittvvee,,  nnaammeennjjeennee  ooddpprraavvlljjaannjjuu  

oosseebbnniihh  ssttiisskk  iinn  tteežžaavv  ssttaarreejjššiihh  oodd  6655  lleett  iinn  ddrruuggiihh  oosseebb,,  kkii  zzaarraaddii  ssttaarroossttii,,  bboolleezznnii  aallii  

ddrruuggiihh  rraazzllooggoovv  nnee  mmoorreejjoo  žžiivveettii  ddoommaa..  

IInnssttiittuucciioonnaallnnoo  vvaarrssttvvoo  ppoo  zzaakkoonnuu  oobbsseeggaa  vvssee  oobblliikkee  ppoommooččii  vv  zzaavvoodduu,,  ddrruuggii  

ddrruužžiinnii  aallii  ddrruuggii  oorrggaanniizziirraannii  oobblliikkii,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  uupprraavviiččeenncceemm  nnaaddoommeeššččaajjoo  aallii  

ddooppoollnnjjuujjeejjoo  ffuunnkkcciijjee  ddoommaa  iinn  llaassttnnee  ddrruužžiinnee,,  zzllaassttii  ppaa  bbiivvaannjjee,,  oorrggaanniizziirraannaa  pprreehhrraannaa  

iinn  vvaarrssttvvoo  tteerr  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo..  

UUpprraavviiččeennccii  ddoo  ssttoorriitteevv  ddoommoovv  ssoo  ppoo  zzaakkoonnuu  ddrržžaavvlljjaannii  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee,,  kkii  

iimmaajjoo  vv  SSlloovveenniijjii  ssttaallnnoo  pprreebbiivvaalliiššččee  tteerr  ttuujjccii,,  kkii  iimmaajjoo  ddoovvoolljjeennjjee  zzaa  ssttaallnnoo  pprreebbiivvaannjjee  

pprrii  nnaass..  OO  sspprreejjeemmuu  aallii  pprreemmeessttiittvvii  oozziirroommaa  ooddppuussttuu  vv  ssooggllaassjjuu  zz  uupprraavviiččeennccii  aallii  

nnjjiihhoovviimmii  zzaassttooppnniikkii  ooddllooččaajjoo  ddoommoovvii11..  

TTrreennuuttnnoo  jjee  vv  SSlloovveenniijjii  nnaa  vvoolljjoo  1144..117700  mmeesstt  vv  7788  ddoommoovviihh,,  oodd  tteeggaa  1122..333300  vv  

6611  jjaavvnniihh  zzaavvooddiihh  iinn  11..884400  vv  1177  zzaasseebbnniihh  uussttaannoovvaahh  ss  kkoonncceessiijjoo..  ZZaaddooššččaajjoo  zzaa  

nnaammeessttiitteevv  ookkrroogg  44,,55  %%  pprreebbiivvaallcceevv,,  ssttaarriihh  6655  iinn  vveečč  lleett..  ZZmmoogglljjiivvoossttii  ssoo  ppoovvpprreeččnnoo  

zzaasseeddeennee  9988  %%  vvssee  ddnnii  vv  lleettuu..  

OObb  nnaammeessttiittvvii  oozziirroommaa  sspprreejjeemmuu  vv  oosskkrrbboo  ssttaannoovvaalleecc  iinn  ddoomm  zz  ddooggoovvoorroomm,,  

ddoollooččeenniimm  vv  ppoosseebbnneemm  pprraavviillnniikkuu,,  oopprreeddeelliittaa  oobbsseegg  iinn  vvrrssttoo  oozziirroommaa  uussttrreezznnoo  

kkaatteeggoorriijjoo  ssttoorriitteevv  oosskkrrbbee  tteerr  ppoosseebbnnoossttii  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  ssttoorriitteevv22..  

______________________________________  

11  MMiillaann,,  PPaavvlliihhaa  ……  iiddrr..::  PPrraavviiccee  iinn  ssooooddggoovvoorrnnoosstt  žžiivvlljjeennjjaa  vv  ssttaarroossttii,,  uurr..  MMiillaann  PPaavvlliihhaa,,  VVeelleennjjee::  PPoozzoojj::  

TTeeccuumm,,  22000066,,  ssttrr..  2255  ––  2277..  

22  SSlloovveennsskkii  ddoommoovvii  zzaa  ssttaarreejjššee..  PPrreeddssttaavviitteevv  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  oorrggaanniizziirraannoossttii  ddoommoovv  zzaa  ssttaarreejjššee  iinn  

ppoosseebbnniihh  ssoocciiaallnnoo  vvaarrssttvveenniihh  zzaavvooddoovv,,  SSkkuuppnnoosstt  ssoocciiaallnniihh  zzaavvooddoovv  SSlloovveenniijjee,,  LLjjuubblljjaannaa,,  ssttrr..11..  
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OOsskkrrbbnnee  ssttoorriittvvee  ppllaaččuujjeejjoo  ssttaannoovvaallccii  ssaammii  oozziirroommaa  ss  ppoommooččjjoo  ssvvoojjcceevv  tteerr  

oobbččiinn..  CCeennee  oosskkrrbbee  mmoorraajjoo  bbiittii  oobblliikkoovvaannee  vv  sskkllaadduu  ss  pprreeddppiissaannoo  mmeettooddoollooggiijjoo,,  

sspprreejjeemmaajjoo  jjiihh  pprriissttoojjnnii  oorrggaannii  uupprraavvlljjaannjjaa  ddoommoovv..  KK  nnjjiimm  mmoorraajjoo  pprriiddoobbiittii  ssooggllaassjjee  

mmiinniissttrrssttvvaa,,  pprriissttoojjnneeggaa  zzaa  ssoocciiaallnnee  zzaaddeevvee..  

ZZddrraavvssttvveennee  ssttoorriittvvee  vv  ddoommoovviihh  ssoo  zzaaggoottoovvlljjeennee  iizz  oobbvveezznneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  

zzaavvaarroovvaannjjaa..  CCeennee  zzddrraavvssttvveenniihh  ssttoorriitteevv  ssoo  ddoollooččeennee  vv  vvssaakkoolleettnnii  ppooggooddbbii  ddoommaa  zz  

ZZaavvooddoomm  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  zzaavvaarroovvaannjjee  SSlloovveenniijjee,,  kkii  jjee  ttuuddii  ppllaaččnniikk  tteehh  ssttoorriitteevv..  

DDoommoovvii  zzaa  ssttaarreejjššee  llaahhkkoo  oobb  oossnnoovvnnii  oopprraavvlljjaajjoo  ttuuddii  ddooddaattnnee  ddeejjaavvnnoossttii..  

OOssnnoovvnnaa  ddeejjaavvnnoosstt  oobbsseeggaa::  

��  bbiivvaannjjee  oozziirroommaa  nnaammeessttiitteevv  vv  eennoo--,,  ddvvoo--  oozziirroommaa  vveeččppoosstteelljjnniihh  ssoobbaahh,,  

vvzzddrržžeevvaannjjee  pprroossttoorroovv  iinn  ppeerriillaa,,  

��  oorrggaanniizziirraannoo,,  zzddrraavvssttvveenneemmuu  ssttaannjjuu  pprriimmeerrnnoo  pprreehhrraannoo  tteerr  tteehhnniiččnnoo  

oosskkrrbboo,,  

��  oosseebbnnoo  ppoommoočč,,  ssoocciiaallnnoo  oosskkrrbboo  tteerr  vvaarrssttvvoo,,  

��  zzddrraavvssttvveennoo  nneeggoo  iinn  zzddrraavvssttvveennoo  rreehhaabbiilliittaacciijjoo,,  

��  oossnnoovvnnoo  zzddrraavvssttvveennoo  iinn  ssppeecciiaalliissttiiččnnoo  ddeejjaavvnnoosstt,,  kkii  ppaa  ggaa  vv  ddoommoovviihh  

iizzvvaajjaajjoo  zzddrraavvssttvveennii  ddoommoovvii  aallii  zzaasseebbnnii  zzddrraavvnniikkii..  

SSttoorriittvvee  vv  ookkvviirruu  oossnnoovvnnee  ddeejjaavvnnoossttii  ssoo  ssttaannddaarrddiizziirraannee..  OOddssttooppaannjjaa  oodd  

ssttaannddaarrddaa  ssoo  ddooppuussttnnaa  nnaavvzzggoorr  zzaarraaddii  bboolljjššiihh  ((nnaaddssttaannddaarrddnniihh)),,  ooddssttooppaannjjaa  nnaavvzzddooll  

zzaarraaddii  bbiivvaallnniihh  ppooggoojjeevv,,  nniižžjjiihh  oodd  ssttaannddaarrddnniihh..  OOmmeennjjeennaa  ooddssttooppaannjjaa  vvpplliivvaajjoo  ttuuddii  nnaa  

vviiššiinnoo  cceennee  oosskkrrbbee33..  

  

______________________________________  

33  SSlloovveennsskkii  ddoommoovvii  zzaa  ssttaarreejjššee..  PPrreeddssttaavviitteevv  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  oorrggaanniizziirraannoossttii  ddoommoovv  zzaa  ssttaarreejjššee  iinn  

ppoosseebbnniihh  ssoocciiaallnnoo  vvaarrssttvveenniihh  zzaavvooddoovv,,  SSkkuuppnnoosstt  ssoocciiaallnniihh  zzaavvooddoovv  SSlloovveenniijjee,,  LLjjuubblljjaannaa,,  ssttrr..22..  
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DDooddaattnnee  ddeejjaavvnnoossttii  ssoo  rraazzlliiččnnee,,  oobbsseeggaajjoo  llaahhkkoo::  

��  rraazzlliiččnnee  ddooddaattnnee  oosskkrrbbnnee  aallii  ddrruuggee  ssttoorriittvvee  zzaa  ssttaannoovvaallccee  ddoommoovv,,  kkii  nniissoo  

zzaajjeettee  vv  ssttaannddaarrddiizziirraann  oobbsseegg  ppoossaammeezznnee  kkaatteeggoorriijjee  oosskkrrbbee,,  

��  ddnneevvnnoo  vvaarrssttvvoo  zzaa  ssttaarreejjššee,,  kkii  žžiivviijjoo  ddoommaa;;  vvkklljjuuččuujjee  oosskkrrbbnnee  iinn  

zzddrraavvssttvveennee  ssttoorriittvvee,,  

��  oosskkrrbbnnee  iinn  zzddrraavvssttvveennee  ssttoorriittvvee  zzaa  ssttaannoovvaallccee  oosskkrrbboovvaanniihh  ssttaannoovvaannjj,,  

��  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  uussttrreezznnee  pprreehhrraannee  iinn  zzddrraavvssttvveennee  nneeggee  tteerr  ddrruuggiihh  oobblliikk  

ppoommooččii  ppoossaammeezznniikkuu  iinn  ddrruužžiinnii  nnaa  ddoommuu,,  

��  ssttoorriittvvee  ssoocciiaallnneeggaa  sseerrvviissaa  nnaa  ddoommuu  zzaa  ssttaarreejjššee  oozziirroommaa  ddrruuggee,,  

��  ssooddeelloovvaannjjee  zz  ddrruuggiimmii  ssoorrooddnniimmii  oorrggaanniizzaacciijjaammii,,  ddrruuššttvvii  iinn  ppoossaammeezznniikkii  zzaa  

iizzvvaajjaannjjee  rraazzlliiččnniihh  oobblliikk  ddeejjaavvnnoossttii,,  nnaammeennjjeenniihh  ssttaarreejjššiimm  lljjuuddeemm  zzuunnaajj  

ddoommaa,,  

��  oopprraavvlljjaannjjee  ddrruuggiihh  ssttoorriitteevv,,  pprreeddvvsseemm  zzaa  ssttaarreejjššee  vv  nnjjiihhoovveemm  ddoommaaččeemm  

ookkoolljjuu..  

CCeennee  ssttoorriitteevv  tteeggaa  ddeellaa  ddeejjaavvnnoossttii  ddoollooččaajjoo  oorrggaannii  uupprraavvlljjaannjjaa  ddoommoovv..  

DDeejjaavvnnoosstt  ddoommoovv  sspprreemmlljjaajjoo  iinn  nnaaddzziirraajjoo::  mmiinniissttrrssttvvii,,  pprriissttoojjnnii  zzaa  ppooddrrooččjjii  

ssoocciiaallnneeggaa  iinn  zzddrraavvssttvveenneeggaa  vvaarrssttvvaa,,  SSoocciiaallnnaa  iinnššppeekkcciijjaa,,  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  

zzaavvaarroovvaannjjee  SSlloovveenniijjee,,  RRaaččuunnsskkoo  ssooddiiššččee..  DDoommoovvii  mmoorraajjoo  iimmeettii  zzaaggoottoovvlljjeennoo  ttuuddii  

nnoottrraannjjoo  iinn  zzuunnaannjjoo  rreevviizziijjoo  ppoosslloovvaannjjaa..  

DDoommoovvii  ssii  pprriizzaaddeevvaajjoo  ssvvoojjiimm  ssttaannoovvaallcceemm  zzaaggoottoovviittii  ččiimm  bboolljj  kkvvaalliitteettnnoo,,  

ssttrrookkoovvnnoo  uussttrreezznnoo  oosskkrrbboo,,  nneeggoo  iinn  ppoommoočč  tteerr  žžiivvlljjeennjjee  vv  ookkvviirriihh,,  kkii  jjiimm  jjiihh  ddooppuuššččaattaa  

vviissookkaa  ssttaarroosstt  iinn  zzddrraavvssttvveennoo  ssttaannjjee..  DDoommoovvii  žžeelliijjoo  bbiittii  ttuuddii  ččiimmbboolljj  ooddpprrttee  uussttaannoovvee,,  

kkii  ssee  ppoovveezzuujjeejjoo  zz  oožžjjiimm  iinn  ššiirrššiimm  ddrruužžbbeenniimm  ookkoolljjeemm44..  

______________________________________  

44  SSlloovveennsskkii  ddoommoovvii  zzaa  ssttaarreejjššee..  PPrreeddssttaavviitteevv  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  oorrggaanniizziirraannoossttii  ddoommoovv  zzaa  ssttaarreejjššee  iinn  

ppoosseebbnniihh  ssoocciiaallnnoo  vvaarrssttvveenniihh  zzaavvooddoovv,,  SSkkuuppnnoosstt  ssoocciiaallnniihh  zzaavvooddoovv  SSlloovveenniijjee,,  LLjjuubblljjaannaa,,  ssttrr..  22..  
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11..  22    OOPPIISS  RRAAZZIISSKKOOVVAALLNNEEGGAA  PPRROOBBLLEEMMAA  

  

KKoo  ppoommiisslliimmoo  nnaa  bbeesseeddoo  ssttaarroossttnniikk,,  iimmaammoo  pprreedd  ooččmmii  ssttaarreeggaa,,  bboollnneeggaa  

ččlloovveekkaa,,  kkii  vvssee  ddnnii  pprreelleežžii  ddoommaa  iinn  jjee  ssaamm  sseebbii  vv  nnaappoottoo..  

��  PPaa  ttoo  vveelljjaa  zzaa  vvssee  ssttaarroossttnniikkee??  

��  KKaakkoo  pprreežžiivvlljjaajjoo  ddnneevvee  ssttaarroossttnniikkii,,  kkii  ssoo  vv  ddoommuu  zzaa  ssttaarreejjššee??  

��  KKaakkššnnee  cciilljjee  iimmaajjoo??  

��  VV  kkaakkššnnii  mmeerrii  ssoo  zzaaddoovvoolljjnnii  iinn  ssrreeččnnii??  

��  KKaakkoo  nnaa  ssttaarroossttnniikkee  gglleeddaajjoo  mmllaajjššii??  

��  KKaakkššeenn  ooddnnooss  iimmaajjoo  ddoo  nnjjiihh??  

��  AAllii  rraazzmmiiššlljjaajjoo  oo  ssvvoojjii  ssttaarroossttii  iinn  kkaajj  mmeenniijjoo  oo  nnjjeejj??  

  

VVssee  ttoo  iinn  ššee  vveelliikkoo  vveečč  ssoo  vvpprraaššaannjjaa,,  kkii  ssee  nnaamm  ppoorraajjaajjoo  iinn  vv  nnaaššii  rraazziisskkoovvaallnnii  

nnaallooggii  žžeelliimmoo  ppooiisskkaattii  ooddggoovvoorree  nnaannjjee..  NNaa  oossnnoovvii  rraazziisskkoovvaallnniihh  vvpprraaššaannjj  ssmmoo  

ppoossttaavviillee  hhiippootteezzee..  

  

        11..  33    HHIIPPOOTTEEZZEE  

  

��  SSttaarroossttnniikkii,,  kkii  bbiivvaajjoo  vv  ddoommoovviihh  zzaa  oossttaarreellee,,  ssoo  nneessrreeččnnii..  

��  PPooggrreeššaajjoo  ddeejjaavvnnoossttii,,  ppoosseebbnniihh  žžeelljjaa  nniimmaajjoo..  

��  UUččeennccii  ssee  ssvvoojjee  ssttaarroossttii  nnee  vveesseelliijjoo,,  zzaaddnnjjaa  lleettaa  žžiivvlljjeennjjaa  ppaa  žžeelliijjoo  

pprreežžiivveettii  ddoommaa,,  kkjjeerr  jjiihh  bbooddoo  oobbiisskkoovvaallii  ssoorrooddnniikkii..  

��  MMllaajjššii  iimmaajjoo  ddoo  ssttaarroossttnniikkoovv  ssppooššttlljjiivv  iinn  pprriijjaazzeenn  ooddnnooss..  

��  OO  žžiivvlljjeennjjuu  vv  ddoommoovviihh  zzaa  oossttaarreellee  vveeddoo  mmaalloo..  

    

11..  44            RRAAZZIISSKKOOVVAALLNNEE  MMEETTOODDEE  

11..  44..  11    DDEELLOO  ZZ  LLIITTEERRAATTUURROO  

  

PPrreekkoo  iinntteerrnneettaa  ssmmoo  ppooiisskkaallee  rraazzppoolloožžlljjiivvoo  lliitteerraattuurroo  oo  ssttaarroossttnniikkiihh..  NNaattoo  ssmmoo  ssee  

ooddpprraavviillee  vv  OOssrreeddnnjjoo  kknnjjiižžnniiccoo  CCeelljjee  iinn  oopprraavviillee  iizzbboorr  lliitteerraattuurree..  PPoobbrrsskkaallee  ssmmoo  ttuuddii  ppoo  

rreevviijjaahh  iinn  ččaassooppiissiihh..  OObb  pprreebbiirraannjjuu  lliitteerraattuurree  ssoo  ssee  nnaamm  ppoorrooddiillaa  nnoovvaa  vvpprraaššaannjjaa,,  nnaa  

kkaatteerraa  ssmmoo  ddoobbiillee  ooddggoovvoorree  vv  ppooggoovvoorruu  zz  ggoossppoo  MMaajjoo  BBrrgglleezz  VViivvoodd..  
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11..  44..  22    PPOOGGOOVVOORRII    SS  SSTTAARROOSSTTNNIIKKII  

  

PPooggoovvaarrjjaallee  ssmmoo  ssee  ss  ššeessttiimmii  ssttaarroossttnniikkii,,  kkii  ttrreennuuttnnoo  bbiivvaajjoo  vv  ddoommuu  zzaa  ssttaarreejjššee  

»»OObb  SSaavviinnjjii..««  SS  ppooggoovvoorrii    ssmmoo  pprreeddvvsseemm  ppoosskkuuššaallee  uuggoottoovviittii,,  kkaakkššnnoo  žžiivvlljjeennjjee  žžiivviijjoo  vv  

ddoommuu..  TTaa  rraazziisskkaavvaa  ttaakkoo  nnii  ččiissttoo  rreeaalleenn  ppookkaazzaatteelljj  ddeejjaannsskkeeggaa  ssttaannjjaa  ssttaarroossttnniikkoovv,,  

kkaajjttii  ttuu  nniissoo  zzaajjeettii  ssttaarroossttnniikkii,,  kkii  zzaaddnnjjaa  lleettaa  žžiivvlljjeennjjaa  pprreežžiivvlljjaajjoo  ddoommaa,,  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh  

iippdd..  

    

11..  44..  33    IINNTTEERRVVJJUU  

  

VV  zzaaččeettkkuu  jjaannuuaarrjjaa  22000077  ssmmoo  ssee  ooddpprraavviillee  nnaa  oobbiisskk  hh  ggoossppee  MMaajjii  BBrrgglleezz  VViivvoodd,,  

vvooddjjii  CCeennttrraa  zzaa  ppoommoočč  nnaa  ddoommuu..  SSppoozznnaallee  ssmmoo  žžiivvlljjeennjjee  iinn  ddeelloo  vv  tteemm  ddoommuu..  PPrriijjaazznnoo  

nnaamm  jjee  ppoossttrreeggllaa  zz  vvsseemmii  ooddggoovvoorrii,,  kkii  ssoo    nnaass  zzaanniimmaallii..  IInntteerrvvjjuu  ssmmoo  zzvvooččnnoo  ppoossnneellee  

iinn  ggaa  nnaattoo  pprreenneessllee  vv  ppiissnnoo  oobblliikkoo..  

  

11..  44..  44    AANNKKEETTAA  

  

  VV  ttoo  rraazziisskkaavvoo  ssmmoo  zzaajjeellee    uuččeennccee  oodd  ppeetteeggaa  ddoo  ddeevveetteeggaa  rraazzrreeddaa  OOŠŠ  HHuuddiinnjjaa  vv  

ššoollsskkeemm  lleettuu  22000066//22000077..  VV  vvzzoorrccuu  jjee  bbiilloo  114499  uuččeenncceevv..  SS  ttoo  aannkkeettoo  ssmmoo  uuggoottoovviillee  

pprreeddvvsseemm,,  kkaajj  oo  ssttaarroossttnniikkiihh  mmiisslliijjoo  uuččeennccii  iinn  kkaakkššeenn  ooddnnooss  iimmaajjoo  ddoo  nnjjiihh..  

  

11..  44..  55    OOBBLLIIKKOOVVAANNJJEE  PPIISSNNEEGGAA  PPOORROOČČIILLAA  

  

PPrrii  oobbddeellaavvii  ppooddaattkkoovv  ssmmoo  ssii  ppoommaaggaallee  zz  oosseebbnniimm  rraaččuunnaallnniikkoomm..  BBeesseeddiilloo  ssmmoo  

oobblliikkoovvaallee  vv  pprrooggrraammuu  MMSS  WWoorrdd  22000000,,  sslliikkee  ppaa  ssmmoo  iizzddeellaallii  zz  ddiiggiittaallnniimm  ffoottooaappaarraattoomm  

SSOONNYY  DDSSCC  ––  PP  7722  ..  
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22                OOSSRREEDDNNJJII  DDEELL  

        22..  11        OOPPIISS  RRAAZZIISSKKOOVVAALLNNIIHH  RREEZZUULLTTAATTOOVV  

22..  11..  11    CCEELLJJSSKKII  DDOOMM  ZZAA  SSTTAARROOSSTTNNIIKKEE  »»OOBB  SSAAVVIINNJJII««  

  

PPooddaattkkii,,  kkii  ssoo  nnaavveeddeennii  vv  nnaasslleeddnnjjiihh  ppooggllaavvjjiihh  ((ddoo  AAnnkkeettee  zzaa  uuččeennccee)),,  ssoo  vvzzeettii  

iizz  ppooggoovvoorraa  zz  ggoossppoo  MMaajjoo  BBrrgglleezz  VViivvoodd..    

DDoomm  oobb  SSaavviinnjjii  CCeelljjee  lleežžii  nnaa  jjuužžnneemm  ddeelluu  mmeessttaa..  NNaa  eennii  ssttrraannii  ddoomm  oobbddaajjaattaa  

bbrreegg  pplliittkkee  iinn  mmiirrnnee  SSaavviinnjjee  tteerr  mmeessttnnii  ppaarrkk,,  nnaa  ddrruuggii  ssttrraannii  ppaa  mmeessttnnii  vvrrvveežž..  

OOssnnoovvnnaa  ddeejjaavvnnoosstt  ddoommaa  jjee  nnuuddeennjjee  oosskkrrbbee,,  zzddrraavvssttvveennee  nneeggee  iinn  rreehhaabbiilliittaacciijjee    

ssttaannoovvaallcceemm..  VV  ddoomm  llaahhkkoo  sspprreejjmmeejjoo  224411  ssttaannoovvaallcceevv,,  iinn  ssiicceerr  vv  ddvvee  eennoottii,,  kkii  ssttaa  

lloocciirraannii  vvssaakkaa  vv  ssvvoojjeemm  oobbjjeekkttuu,,  mmeeddsseebboojjnnoo  ppaa  jjiihh  ppoovveezzuujjee  vveezznnii  hhooddnniikk..  

ZZddrraavvssttvveennoo  --  nneeggoovvaallnnaa  eennoottaa  II  iimmeennuujjeejjoo  oosseemmnnaaddssttrrooppnnoo  ssttaavvbboo,,  kkii  jjee  pprriiččeellaa  zz  

ddeelloovvaannjjeemm  lleettaa  11997722  iinn  ssee  rraazzpprroossttiirraa  vv  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  lleevveeggaa  bbrreeggaa  SSaavviinnjjee..  TTuu  

llaahhkkoo  sspprreejjmmeejjoo  112233  ssttaannoovvaallcceevv  zz  zzaaddoovvoolljjiivvoo  ppssiihhiiččnnoo  iinn  ffiizziiččnnoo  kkoonnddiicciijjoo..  LLeettaa  11998811  

ppaa  jjee  bbiill  zzggrraajjeenn  ššee  nnoovvii  ddeell  ddoommaa  --  zzddrraavvssttvveennoo  nneeggoovvaallnnaa  eennoottaa  IIII..  NNaahhaajjaa  ssee  vv  

ppeettnnaaddssttrrooppnnii  ssttaavvbbii,,  kkii  jjee  ppoommaakknnjjeennaa  pprroottii  cceennttrruu  mmeessttaa..  VV  nnjjeemm  llaahhkkoo  sspprreejjmmeejjoo  

111188  ssttaannoovvaallcceevv,,  kkii  vv  cceelloottii  ppoottrreebbuujjeejjoo  zzddrraavvssttvveennoo  nneeggoo  iinn  oosskkrrbboo  aallii  nnaaddzzoorr..  

DDeelloo  iinn  mmiirr  ssttaa  ssrreeččee  iizzvviirr,,  uuččii  ssttaarr  pprreeggoovvoorr..  ČČlloovveekk  mmoorraa  vvssee  žžiivvlljjeennjjee  nneekkaajj  ddeellaattii..  

TToo  ggaa  nnoottrraannjjee  iizzppoollnnjjuujjee,,  mmuu  ddaajjee  oobbččuutteekk  zzaaddoovvoolljjssttvvaa  iinn  oobbččuutteekk  ssrreeččee..  VVssee  ttoo  

ččlloovveekk  ddoožžiivvlljjaa,,  ččee  ssee  uukkvvaarrjjaa  ss  ttiissttiimm,,  kkaarr  ggaa  pprriivvllaaččii..  IIzz  tteeggaa  iizzhhaajjaa,,  ddaa  ččlloovveekkoovvaa  

aakkttiivvnnoosstt  vv  ddoommuu  uuppookkoojjeenncceevv  iizzhhaajjaa  pprreeddvvsseemm  iizz  nnjjeeggoovveeggaa  oosseebbnneeggaa  zzaaddoovvoolljjssttvvaa..    

PPrraavv  zzaattoo  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  ssttaannoovvaallcceemm  pprriimmeerrnnee  oobblliikkee  uuddeejjssttvvoovvaannjjaa  iinn  jjiimm  

oommooggooččaajjoo  ččiimm  vviiššjjoo  ssttooppnnjjoo  ssaammoossttoojjnnoossttii..  IInn  ttoo  vv  ookkvviirruu  ddeelloovvnnee  tteerraappiijjee,,  

ffiizziiootteerraappiijjee,,  tteelloovvaaddbbee,,  uurree  rraazzvveeddrriillaa,,  ššppoorrttnniihh  aakkttiivvnnoossttii,,  ppeevvsskkee  iinn  kkuulliinnaarriiččnnee  uurree..  

SSttaannoovvaallccii  iimmaajjoo  mmoožžnnoosstt  iizzppoossoojjee  kknnjjiigg  vv  kknnjjiižžnniiccii..  VVkklljjuuččiijjoo  ssee  llaahhkkoo  vv  

mmeeddggeenneerraacciijjsskkee  sskkuuppiinnee  ssttaarreejjššiihh  zzaa  ssaammooppoommoočč..  VV  mmaannjjššiihh  sskkuuppiinnaahh  ssee  lljjuuddjjee  

zzbblliižžaajjoo  mmeedd  sseebboojj  iinn  iiššččeejjoo  žžiivvlljjeennjjsskkee  ssttiikkee  vv  ssoocciiaallnneemm  ookkoolljjuu..  

VV  ddoomm  pprriihhaajjaajjoo  mmllaaddii  pprroossttoovvoolljjccii,,  kkii  jjiimm  ppoolleeppššaajjoo  ddaann  zz  uurriiccoo  iinnddiivviidduuaallnneeggaa  

ppooggoovvoorraa  aallii  zz  ggllaassbbeennoo  uurriiccoo  nnaa  sskkuuppiinnsskkiihh  ssrreeččaannjjiihh..  

SSttaannoovvaallccuu  ppoommaaggaajjoo,,  ddaa  ssee  pprriillaaggooddii  nnoovveemmuu  ookkoolljjuu..  TToo  ppooggoossttoo  nnii  llaahhkkoo,,  zzaattoo  žžee  

pprreedd  pprreesseelliittvviijjoo  vv  ddoomm  vveelliikkoo  ččaassaa  nnaammeenniijjoo  rraazzggoovvoorroomm  ss  ssttaannoovvaallccii  iinn  nnjjiihhoovviimmii  

ssvvoojjccii..    
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TTaakkoo  ssoo  vv  ddrruuggii  ppoolloovviiccii  lleettaa  11999999  uuvveeddllii  oobbiisskkee  nnaa  ddoommuu  nnjjiihhoovviihh  bbooddooččiihh  

ssttaannoovvaallcceevv..  SSppoozznnaavvaajjoo  nnjjiihhoovvee  bbiivvaannjjsskkee  iinn  ddrruuggee  rraazzmmeerree  tteerr  nnjjiihhoovvee  iinntteerreessee..  

KKoolliikkoorr  jjee  mmoožžnnoo,,  ssee  pprriillaaggaajjaajjoo  iinnddiivviidduuaallnniimm  pprriiččaakkoovvaannjjeemm  ssttaannoovvaallcceevv  iinn  rreeššuujjeejjoo  

nnjjiihhoovvee  ssoocciiaallnnoovvaarrssttvveennee  tteežžaavvee..      

SSlliikkaa  11::  NNoovvee  kkooppaallnniiccee  

PPrroossttoorrii  ssoo  pprreennoovvlljjeennii  

iinn  uuddoobbnnii..  SSttaannoovvaallccii  ssoo  

nnaavvdduuššeennii  nnaadd  nnjjiimmii..  

NNeekkaatteerrii  žžiivviijjoo  vv  ddoommuu  iinn  zzaa  

nnjjiihh  sskkrrbbiijjoo  uusslluužžbbeennccii..  DDrruuggii  

ppaa  ssoo  ssii  vv  ddoommuu  nnaajjeellii  

ssttaannoovvaannjjee  iinn  ssee  pprreežžiivvlljjaajjoo  

ssaammii..  ZZeelloo  ssoo  nnaavvdduuššeennii  nnaadd  

uurreejjeennoossttjjoo  iinn  ččiissttoossttjjoo  

ddoommaa..  

  

    

DDoomm  oobb  SSaavviinnjjii  jjee  vv  llaannsskkeemm  lleettuu  ppoossttaall  ššee  bboolljj  pprriijjaazzeenn  iinn  uuddoobbeenn,,  ssaajj  ssoo  

pprreennoovviillii  55..  iinn  66..  nnaaddssttrrooppjjee  zzddrraavvssttvveennoo  nneeggoovvaallnnee  eennoottee  11..  VVeesseellii  ssoo,,  ddaa  jjee  ppoo  

nnaappoorrnniihh  mmeesseecciihh  ggrraaddbbeenniihh  ddeell  oobbnnoovvaa  kkoonnččaannaa  iinn  ddaa  llaahhkkoo  ssttaannoovvaallcceemm  ppoonnuuddiijjoo  

ššee  bboolljj  kkaakkoovvoossttnnoo  iinn  vvaarrnnoo  bbiivvaannjjee..  

NNoovvoo  ssttaannoovvaannjjee  jjee  pprriillaaggoojjeennoo  tteehhnniiččnniimm  ppooggoojjeemm  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ssttoorriitteevv  

iinnssttiittuucciioonnaallnneeggaa  vvaarrssttvvaa  ssttaarreejjššiihh  oosseebb..  VV  nnaaddssttrrooppjjiihh  ssoo  rraazzššiirrjjeennaa  vvssaa  vvhhooddnnaa  vvrraattaa  

vv  ssoobbee  iinn  vvssaa  bbaallkkoonnsskkaa  vvrraattaa..  VV  vvsseehh  ssoobbaahh  ssoo  vv  kkooppaallnniiccaahh  vvggrraajjeennee  nnoovvee  ttuušš  kkaaddii,,  

zzaammeennjjaallii  ssoo  ttaallnnee  oobbllooggee,,  uurreejjeennii  ssoo  sskkuuppnnii  pprroossttoorrii  vv  vvssaakkeemm  nnaaddssttrrooppjjuu,,  kkii  šštteejjee  

ttrriinnaajjsstt  eennooppoosstteelljjnniihh  iinn  eennoo  ddvvooppoosstteelljjnnoo  ssoobboo..  VV  vvsseehh  ssoobbaahh  jjee  nnoovvoo  ppoohhiiššttvvoo,,  ččaajjnnaa  

kkuuhhiinnjjaa  jjee  ppoovveeččaannaa  vv  ddnneevvnnoo--bbiivvaallnnii  pprroossttoorr,,  aaddaappttiirraannee  ssoo  sskkuuppnnee  ssaanniittaarriijjee..  

OObbnnoovvlljjeenn  jjee    sskkuuppnnii  hhooddnniikk  iinn  rraazzssvveettlljjaavvaa  hhooddnniikkaa..  VV  oobbeehh  nnaaddssttrrooppjjiihh  ssoo  vvggrraajjeennaa  

vveettrroolloovvnnaa  pprroottiippoožžaarrnnaa  vvrraattaa,,  pprraavv  ttaakkoo  ssoo  vv  vvsseehh  ssoobbaahh  vvggrraajjeennii  ttuuddii  sseennzzoorrjjii  zzaa  

jjaavvlljjaannjjee  ppoožžaarraa..  
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SSlliikkaa    22::  UUddoobbnnii  pprreennoovvlljjeennii  pprroossttoorrii  

  

  

VV  ddoommuu  ppoosseebbnnoo  ppoozzoorrnnoosstt  ppoossvveeččaajjoo  ttuuddii  pprreehhrraannii..  ZZddrraavvaa  pprreehhrraannaa  jjee  

iizzrreeddnnoo  ppoommeemmbbnnaa  pprrii  ssttaarreejjššiihh  oosseebbaahh..  ČČlloovveekk  zzllaassttii  ss  ssttaarraannjjeemm  pprriiddoobbii  ddrruuggaaččeenn  

mmeettaabboolliizzeemm  iinn  nnaaččiinn  žžiivvlljjeennjjaa..  TTeežžjjee  ssee  pprriillaaggaajjaa  sspprreemmeemmbbaamm,,  kkeerr  iimmaa  uussttaalljjeennee  

pprreehhrraannsskkee  nnaavvaaddee..  PPooggoossttoo  ssoo  pprriissoottnnee  bboolleezznnii,,  uužžiivvaannjjee  zzddrraavviill,,  nnaassttooppiijjoo  ttuuddii  

tteežžaavvee  pprrii  uužžiivvaannjjuu  hhrraannee..  

HHrraannaa  jjee  pprrii  ssttaarreejjššiihh  ppoovveezzaannaa  ss  ppssiihhoolloošškkiimmii  ddeejjaavvnniikkii  nnee  llee  ssaammoo  zzaa  

ppookkrriivvaannjjee  ffiizziioolloošškkiihh  ppoottrreebb,,  zzaattoo  jjee  nnjjiihhoovv  ooddnnooss  ddoo  kkaakkoovvoossttii  oobbrrookkoovv  hhrraannee  zzeelloo  

rraazzlliiččeenn..  

VV  ddoommuu  ssttaarreejjššiihh  pprriipprraavvlljjaajjoo  hhrraannoo  ppoo  nnaaččeelliihh  vvaarrnnee  iinn  zzddrraavvee  hhrraannee  iinn  sskkrrbbiijjoo  zzaa  

uurraavvnnootteežžeennoosstt..  PPoosseebbeenn  nnaammeenn  iimmaa  ttuuddii  nnaaččiinn  pprreesskkrrbblljjeennoossttii  ss  hhrraannoo..  PPoommeemmbbnnoo  

jjee  ttuuddii,,  ddaa  lljjuuddjjee  zzaauužžiijjeejjoo  hhrraannoo  ttaakkoojj  ppoo  pprriipprraavvii  iinn  ddaa  ssoo  oobbrrookkii  lleeppoo  pprriipprraavvlljjeennii..  

SSkkrraattkkaa  ppoottrreebbnnoo  jjee  uusskkllaaddiittii  ddeejjaavvnniikkee,,  kkoott  ssoo  oossaammlljjeennoosstt,,  aappeettiitt,,  ssiittoosstt,,  ddoobbrraa  iinn  

ssvveežžaa  hhrraannaa..  TTuuddii  ookkoolljjee  jjee  ppoommeemmbbnnoo..  NNoorrmmaallnnaa  pprreehhrraannjjeennoosstt  jjee  ppooggoojj  ddoobbrreeggaa  

zzddrraavvjjaa,,  ppooččuuttjjaa  iinn  sspplloohh  ddoobbrree  kkoonnddiicciijjee  ssttaarreeggaa  ččlloovveekkaa..  SSllaabb  tteekk,,  kkrroonniiččnnee  bboolleezznnii,,  

ssttaarroossttnnee  sspprreemmeemmbbee,,  zzddrraavviillaa  iinn  ddrruuggii  zzuunnaannjjii  vvpplliivvii  ssoo  llaahhkkoo  vvzzrrookk  zzaa  nneeuussttrreezznnoo  

pprreehhrraannjjeevvaannjjee..  PPoo  ddrruuggii  ssttrraannii  ppaa  jjee  nneevvaarrnnaa  ttuuddii  nneeaakkttiivvnnoosstt  oobb  rraazzmmeerroommaa  ddoobbrreemm  

aappeettiittuu  lljjuuddii,,  kkii  hhiittrroo  pprriivveeddee  kk  ddeebbeelloossttii..  SSttaarreejjššii  ččlloovveekk  ppoossttooppoommaa  ooppuuššččaa  ttuuddii  

ddrruuggee  ddrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii,,  kkaarr  ssee  llaahhkkoo  kkaažžee  vv  pprreettiirraanneemm  uužžiivvaannjjuu  hhrraannee  iinn  kkoott  

ppoosslleeddiiccaa  vv  ddeebbeelloossttii..  PPoozznneejjee,,  vv  vviissookkii  ssttaarroossttii,,  ppaa  ttuuddii  hhrraannaa  žžee  iizzgguubblljjaa  pprrii  nnjjiihh  ssvvoojj  

ppoommeenn  iinn  zzaattoo  ssee  llaahhkkoo  ppookkaažžeejjoo  zznnaakkii  nneeddoohhrraannjjeennoossttii..  
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22..  11..  22    ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  VV  DDOOMMUU  

  

DDoomm  ssttaarreejjššiihh  OObb  SSaavviinnjjii  jjee  pprraavvii  ppooččiittnniišškkii  ddoomm..  SSttaarreejjššii,,  kkii  pprreebbiivvaajjoo  vv  ddoommuu,,  

ssee  iimmaajjoo  gglleeddee  nnaa  nneekkaajj  iinntteerrvvjjuujjeevv  lleeppoo..  PPrraavviijjoo,,  ddaa  iimmaajjoo  vveeddnnoo  kkaajj,,  ddaa  ssee  zzaammoottiijjoo..                                

SSlliikkaa  33::  PPuussttnnoo  rraajjaannjjee  

VVssaakk  ddaann  ssee  nneekkaajj  

ddooggaajjaa..  AAllii  iimmaajjoo  ššppoorrttnnee  

ddeejjaavvnnoossttii  aallii  ggllaassbbeennee  

nnaassttooppee  ssllaavvnniihh  ppeevvcceevv  

((oobbiisskkaallii  ssoo  jjiihh  žžee  MMooddrriijjaannii,,  

NNuuššaa  DDeerreennddaa,,……)),,  ppaa  ttuuddii  

rrooččnnooddeellsskkee  ddeejjaavvnnoossttii  

iizzvvaajjaajjoo,,  sskkrraattkkaa  nnii  jjiimm  ddoollggččaass..  ZZaa  vvssaakk  mmeesseecc  iimmaajjoo  ookkvviirrnnoo  oorrggaanniizziirraannoo  ddooggaajjaannjjee,,  

kkii  bboo  ppootteekkaalloo  vv  ddoommuu..  DDooggaajjaannjjee  jjee  oobblliikkoovvaannoo  gglleeddee  nnaa  lleettnnii  ččaass,,  mmeesseecc,,……  nnpprr..  vv  

ffeebbrruuaarrjjuu  iimmaajjoo  pprriirreeddiitteevv  zzaa  ppuusstt  --  ppuussttnnoo  rraajjaannjjee..      

  

SSlliikkaa  44::  IIzzddeelloovvaannjjee  bbuuttaarr  

  

AApprriillaa    vveeččiinnoo  ččaassaa  

ppoossvveettiijjoo  vveelliikkii  nnooččii..  

IIzzddeelluujjeejjoo  bbuuttaarree,,  

sskkuuppaajj  zz  oottrrooccii  iizz  vvrrttccaa  

AAnniiccee  ČČeerrnneejjeevvee..  

IIzzddeelloovvaannjjee  bbuuttaarr  jjee  

sseeddaajj  žžee  ttrraaddiicciioonnaallnnaa  

pprriirreeddiitteevv..  

  

  

  

NNeekkaatteerrii  ssttaannoovvaallccii  ddoommaa  OObb  SSaavviinnjjii  ppaa  ssooddeelluujjeejjoo  ttuuddii  vv  ppeevvsskkeemm  zzbboorruu..  ZZbboorr  

šštteejjee  1100  --  1155  ččllaannoovv..  LLaannii  ssoo  bbiillii  nnaa  ppeevvsskkii  rreevviijjii  vv  MMeettlliikkii..  SSttaannoovvaallccii  ttuuddii  zzeelloo  vveelliikkoo  
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ssooddeelluujjeejjoo  vv  ššppoorrttnniihh  iiggrraahh..  »»VVaažžnnoo  jjee  ssooddeelloovvaattii,,  nnee  zzmmaaggaattii««  jjee  nnjjiihhoovv  cciilljj..  IImmeellii  ssoo  

ttuuddii  vveelliikkoo  ppiikknniikkoovv  tteerr    bboožžiiččnnoo  nnoovvoolleettnnoo  zzaabbaavvoo,,  kkii  jjee  ppootteekkaallaa  ddeecceemmbbrraa..  

                                                                  SSlliikkaa  55::  OObbiisskk  oottrrookk  oobb  pprraazznnoovvaannjjuu  rroojjssttnniihh  ddnnii      

VVssaakk  mmeesseecc  ppaa  iimmaajjoo  

ttuuddii  pprraazznnoovvaannjjee  

rroojjssttnniihh  ddnnii..  NNaarreeddiijjoo  

pprraazznnoovvaannjjee  zzaa  vvssee  

ttiissttee,,  kkii  pprraazznnuujjeejjoo  

tteekkooččii  mmeesseecc..  

SSttaarroossttnniikkee  pprriiddeejjoo  

oobbiisskkaatt  oottrrooccii  iizz  

bblliižžnnjjeeggaa  vvrrttccaa..    

KKaarr  ppaa  jjee  nnaa  nnaass  nnaarreeddiilloo  ppoosseebbeenn  vvttiiss,,  jjee  ppiissaannjjee  ppeessmmii..  NNeekkaatteerrii  ssoo  nnaammrreečč  

ttuuddii  zzeelloo  ppeessnniišškkoo  nnaaddaarrjjeennii..  VVeelliikkoo  ssttaannoovvaallcceevv  ppiiššee  ppeessmmii  iinn    nnaamm  nnaajjlljjuubbššii  ppeessmmii  

bboommoo  ttuukkaajj  ttuuddii  oobbjjaavviillii..  

  

LLjjuubbeezzeenn  

  

ČČuujjeešš  vveettrraa  ttiihh  ššeeppeett  

iinn  bbrreezzee,,  jjeellkkee  ššeelleesstteett??  

VVsseehh  ddrroobbnniihh  ppttiiččiicc  ssppeevv,,  

ttoo  lljjuubbeezznnii  jjee  ooddmmeevv..  

  

NNaa  jjaassii  ččaakkaa  ffaannttiičč  mmoojj,,  

nnaannjj  zzvveezzddee  ssvveettiijjoo  nnooccoojj..  

PPoojjddeemm  ggaa  ppoozzddrraavviitt  ttjjaa,,  

oobbjjaammeemm  iinn  ppoolljjuubbiimm  ggaa..  

  

                              ((AAnnaa  HHrraassttnniikk))  

  VV  ddoommuu  OObb  SSaavviinnjjii  

  

TTeežžaavvee  ssoo  ooppoozzoorriillee  mmee  

iinn  ooddllooččiillaa  sseemm  ssee..  

SSrreeččaa  ssee  mmii  jjee  nnaassmmeehhnniillaa,,  

lleeppoo  ssoobboo  sseemm  ddoobbiillaa..  

  

ČČee  kkddaajj  hhuuddoo  mmii  jjee,,  

llee  nnaa  gguummbb  pprriittiissnnee  ssee..  

»»KKaajj  žžeelliittee??««  vvpprraaššaajjoo  

iinn  žžeelljjoo  mmii  iizzppoollnniijjoo..  

  

VV  ddoommuu  pprriijjaazznniihh  lljjuuddii  

nnaajj  ssee  nniihhččee  žžiivveettii  nnee  bboojjii..  

  

                                  ((VViiddaa  MMoohhaarr))  
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22..  11..  33      AANNKKEETTEE  ZZAA  UUČČEENNCCEE  
  

  
AAnnkkeettoo  ssmmoo  rraazzddeelliillii  114499  uuččeenncceemm  pprreeddmmeettnnee  ssttooppnnjjee  nnaa  OOssnnoovvnnii  ššoollii  HHuuddiinnjjaa..    

NNaašš  nnaammeenn  ttee  aannkkeettee  jjee  bbiill,,  ddaa  uuggoottoovviimmoo,,  kkaajj  oo  ssttaarroossttnniikkiihh  mmiisslliijjoo  oossnnoovvnnooššoollccii,,  iinn  

kkaakkššeenn  jjee  nnjjiihhoovv  ooddnnooss  ddoo  tteehh  lljjuuddii..  

  
22..  11..  33..  11    AANNKKEETTNNII  LLIISSTT  

  

SSmmoo  uuččeennkkee  oossmmeeggaa  iinn  ddeevveetteeggaa  rraazzrreeddaa  iinn  ddeellaammoo  rraazziisskkoovvaallnnoo  nnaallooggoo  oo  

ssttaarroossttnniikkiihh..  SS  ssooddeelloovvaannjjeemm  pprrii  tteejj  aannkkeettii  bboošš  ppoommaaggaall//aa  pprrii  ddookkoonnččnnii  iizzddeellaavvii  

nnaallooggee,,  zzaattoo  ttee  pprroossiimmoo,,  ddaa  jjoo  rreeššiišš..  AAnnkkeettaa  jjee  aannoonniimmnnaa,,  zzaattoo  pprriiččaakkuujjeemmoo  iisskkrreennee  

ooddggoovvoorree..  PPrrii  vvsseehh  vvpprraaššaannjjiihh  jjee  mmoožžeenn  ssaammoo  eeddeenn  ooddggoovvoorr..  HHvvaallaa  zzaa  ssooddeelloovvaannjjee..  

  

  

11..  SSppooll::      MM        ŽŽ  

  

22..  RRaazzrreedd::  55..          77..  //  99              88..  //  99              99..  //  99  

  

  

33..  AAllii  ssee  kkjjee  ssrreeččuujjeešš  ss  ssttaarroossttnniikkii,,  ttoorreejj  zz  lljjuuddmmii,,  ssttaarreejjššiimmii  oodd  6655  

lleett??  

aa))  ddaa,,  ppooggoossttoo  

bb))  ddaa,,  rreeddkkoo  

cc))  nnee,,  nniikkoollii  

  

44..  KKaakkššeenn  jjee  ttvvoojj  ooddnnooss  ddoo  tteehh  lljjuuddii??  

aa))  ssppooššttuujjeemm  jjiihh  

bb))  ddoo  nnjjiihh  nniimmaamm  ppoosseebbnneeggaa  ssppooššttoovvaannjjaa  

cc))  ssmmiilliijjoo  ssee  mmii  

čč))  ddrruuggoo::  ______________________________________________________________________________________________________________  
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55..  KKaakkššnnoo  žžiivvlljjeennjjee  iimmaajjoo  ppoo  ttvvoojjeemm  mmnneennjjuu  ssttaarroossttnniikkii??  

aa))  ssoo  oossaammlljjeennii  

bb))  ssoo  rreeddkkoo  oossaammlljjeennii,,  ssaajj  jjiihh  oobbiisskkuujjeejjoo  ssoorrooddnniikkii  

cc))  nniissoo  oossaammlljjeennii,,  ssaajj  ssoo  oorrggaanniizziirraannoo  aakkttiivvnnii  

dd))  ddrruuggoo::  ______________________________________________________________________________________________________________  

  

  

66..  KKaakkoo  ssii  ttii  pprreeddssttaavvlljjaašš  ssvvoojjee  žžiivvlljjeennjjee  vv  ssttaarreejjššiihh  lleettiihh??  

aa))  pprreežžiivvlljjaall  ggaa  bboomm  bbrreezz  aakkttiivvnnoossttii,,  bboomm  lleennaarriill  

bb))  pprriiččaakkuujjeemm,,  ddaa  mmee  bbooddoo  oobbiisskkoovvaallii  mmllaajjššii  ssoorrooddnniikkii  

cc))  uuddeelleežžeevvaall  ssee  bboomm  rraazznnoo  rraazznniihh  aakkttiivvnnoossttii  

dd))  ddrruuggoo::  ______________________________________________________________________________________________________________  

  

77..  AAllii  ssee  ssvvoojjee  ssttaarroossttii  vveesseelliišš??  

aa))  ddaa  

bb))  nnee  

cc))  ddeellnnoo  

  

88..  KKjjee  ppoo  ttvvoojjeemm  mmnneennjjuu  bbiivvaajjoo  ssttaarroossttnniikkii,,  kkii  ssoo  oossttaallii  bbrreezz  ddrruužžiinnee,,  

ddoommaa  ……??    

aa))  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh  

bb))  vv  bboollnniiššnniiccii  

cc))  vv  ddoommuu  ssttaarreejjššiihh  

dd))  ddrruuggoo::  ________________________________________________________________________________________________________  

  

99..  NNeekkaatteerrii  ssttaarroossttnniikkii  ssvvoojjaa  zzaaddnnjjaa  lleettaa  pprreežžiivviijjoo  vv  ddoommuu  zzaa  oossttaarreellee..  

KKaajj  mmeenniišš,,  kkaakkššnnoo  žžiivvlljjeennjjee  iimmaajjoo  ttaamm??  

aa))  vvssaakk  ddaann  jjee  eennaakk  ddnneevvuu    

bb))  ddeejjaavvnnoossttii  iimmaajjoo  ssaammoo  vv  ddooppoollddaannsskkeemm  ččaassuu  

cc))  ččeezz  cceell  ddaann  ssee  ooddvviijjaajjoo  rraazznnee  ddeejjaavvnnoossttii  

dd))  ddrruuggoo::  ________________________________________________________________________________________________________  
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1100..  KKaakkššnnoo  jjee  ttvvoojjee  mmnneennjjee  oo  ssttaarroossttnniikkiihh??  

aa))  ssoo  vveess  ččaass  nneejjeevvoolljjnnii  iinn  zzaapprrttii  vvaassee  

bb))  ssoo  zzeelloo  nneepprriillaaggooddlljjiivvii  iinn  vveeddnnoo  vvzzttrraajjaajjoo  pprrii  ssvvoojjeemm  

cc))  ssoo  zzeelloo  zzaabbaavvnnii  iinn  zznnaajjoo  ppooppeessttrriittii  ššee  ttaakkoo  ttuurroobbeenn  ddaann  

dd))  ssoo  ppoottrrppeežžlljjiivvii  iinn  rraazzuummeevvaajjooččii  

ee))  ddrruuggoo::  ________________________________________________________________________________________________________  

  

  

22..  11..  33..  22  AANNAALLIIZZAA    AANNKKEETTEE  
  

  

11..  SSppooll  aannkkeettiirraanncceevv  

  

Spol anketirancev

49%

51%

Moški

Ženske

  

  

AAnnkkeettoo  jjee  rreeššeevvaalloo  7733  ffaannttoovv,,  kkaarr  zznnaaššaa  4499%%  iinn  7766  ddeekklleett,,  kkaarr  jjee  5511%%..  
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22..  RRaazzrreedd  aannkkeettiirraanncceevv  
  

5. 7./9
8./9

9./9

N1

22
25,5 27,5

25

0

5

10

15

20

25

30

Razred anketirancev

5.

7./9

8./9

9./9

  

  

AAnnkkeettiirraannccii  ssoo  bbiillii  ssttaarrii  oodd  eennaajjsstt  ddoo  ššttiirriinnaajjsstt  lleett,,  iinn  ssiicceerr::  ttrriiiinnttrriiddeesseett  eennaajjssttlleettnniikkoovv  

((2222%%)),,  oosseemmiinnttrriiddeesseett  ddvvaannaajjssttlleettnniikkoovv  ((2255,,55%%)),,  eennaaiinnššttiirriiddeesseett  ttrriinnaajjssttlleettnniikkoovv  

((2277,,55%%))  iinn  sseeddeemmiinnttrriiddeesseett  ššttiirriinnaajjsstt  lleettnniikkoovv  ((2255%%))..  

  

33..  SSrreeččeevvaannjjee  uuččeenncceevv  ss  ssttaarroossttnniikkii  
  

42%

42%

16%
da, pogosto

da, redko

ne, nikoli

  

  

NNaa  vvpprraaššaannjjee,,  aallii  ssee  uuččeennccii  ssrreeččuujjeejjoo  ss  ssttaarroossttnniikkii  ((lljjuuddmmii  ssttaarreejjššiimmii  oodd  6655  lleett)),,  jjee  

ddvvaaiinnššeessttddeesseett  uuččeenncceevv  ((4422%%))  ooddggoovvoorriilloo  zz  ooddggoovvoorroomm  ddaa,,  ppooggoossttoo,,  ttrriiiinnššeessttddeesseett  

uuččeenncceevv  ((4422%%))  jjee  ooddggoovvoorriilloo  zz  ddaa,,  rreeddkkoo,,  ššttiirriiiinnddvvaajjsseett  uuččeenncceevv  ((1166%%))  ppaa  jjee  

ooddggoovvoorriilloo  zz  ooddggoovvoorroomm  nnee,,  nniikkoollii..  

  

  

  



 20 

44..  OOddnnooss  uuččeenncceevv  ddoo  ssttaarroossttnniikkoovv  
  

91%

6% 3%

spoštuje jih

do njih nima
posebnega
spoštovanja

smilijo se mu

  

  

OO  ssvvoojjeemm  ooddnnoossuu  ddoo  ssttaarreejjššiihh  jjee  ssttoo  ššeessttiinnttrriiddeesseett  uuččeenncceevv  ((9911%%))  ooddggoovvoorriilloo,,  ddaa  jjiihh  

ssppooššttuujjeejjoo,,  ddeevveett  uuččeenncceevv  ((66%%))  jjee  ooddggoovvoorriilloo  zz  ooddggoovvoorroomm,,  ddaa  ddoo  nnjjiihh  nniimmaajjoo  

ppoosseebbnneeggaa  ssppooššttoovvaannjjaa,,  ššttiirrjjee  uuččeennccii  ((33%%))  ppaa  ssoo  nnaappiissaallii,,  ddaa  ssee  jjiimm  ssmmiilliijjoo..  

  

  

55..  MMnneennjjee  uuččeenncceevv  oo  žžiivvlljjeennjjuu  ssttaarroossttnniikkoovv  
  

27%

44%

29%

so osamljeni

redko osamljeni,
saj jih obiskujejo
sorodniki

niso osamljeni, saj
so organizirano
aktivni

  

  

SSkkoorraajj  ppoolloovviiccaa  uuččeenncceevv  ((4444  %%))  jjee  mmnneennjjaa,,  ddaa  ssoo  ssttaarroossttnniikkii  llee  rreeddkkoo  oossaammlljjeennii,,  ssaajj  

jjiihh  oobbiisskkuujjeejjoo  ssoorrooddnniikkii,,  2277  %%  jjiihh  jjee  mmnneennjjaa,,  ddaa  ssoo  ssttaarroossttnniikkii  oossaammlljjeennii,,  2299  %%  ppaa  jjiihh  

mmeennii,,  ddaa  ssttaarroossttnniikkii  nniissoo  oossaammlljjeennii..  
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66..  PPrreeddssttaavvee  uuččeenncceevv  oo  nnjjiihhoovvii  ssttaarroossttii  
  

  

5%

39%

56%

preživljal ga bo brez
aktivnosti, bo lenaril

pričakuje, da ga bodo
obiskovali mlajši
sorodniki

udeleževal se bo
razno raznih
aktivnosti

  

  

VVeečč  kkoott  ppoolloovviiccaa  aannkkeettiirraanniihh  vveerrjjaammee,,  ddaa  bboo  ssvvoojjoo  ssttaarroosstt  pprreežžiivvlljjaallaa  aakkttiivvnnoo  ((5566  %%)),,  

3399  %%  pprriiččaakkuujjee  oobbiisskkee  mmllaajjššiihh  ssoorrooddnniikkoovv,,  55  %%  uuččeenncceevv  ppaa  bboo  vv  ssttaarroossttii  aakkttiivvnnoossttii  

ooppuussttiilloo  iinn  bbooddoo  lleennaarriillii..  

  

  

77..  PPrriiččaakkoovvaannjjee  ssttaarroossttii  
  

  

14%

56%

30%
da

ne

delno

  

  

VVeečč  kkoott  ppoolloovviiccaa  aannkkeettiirraanniihh  ((5566  %%))  ssee  ssvvoojjee  ssttaarroossttii  nnee  vveesseellii,,  1144  %%  jjiihh  jjee  

ooddggoovvoorriilloo  pprriittrrddiillnnoo,,  3300  %%  ppaa  jjiihh  jjee  oobbkkrroožžiilloo  ooddggoovvoorr  ddeellnnoo..  
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88..  PPrreeddvviiddeevvaannjjee  uuččeenncceevv  oo  tteemm,,  kkjjee  ssttaarroossttnniikkii  pprreebbiivvaajjoo  
  

9%3%

82%

6%

pri sorodnikih

v bolnišnici

v domu ostarelih

doma

  

  

KKaarr  8822  %%  aannkkeettiirraanniihh  mmeennii,,  ddaa  ssttaarroossttnniikkii  žžiivviijjoo  vv  ddoommoovviihh  zzaa  oossttaarreellee,,  99  %%  jjiihh  mmeennii,,  

ddaa  ssoo  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh,,  66  %%  pprraavvii,,  ddaa  ssoo  ddoommaa,,  33  %%  aannkkeettiirraanniihh  ppaa  jjee  pprreepprriiččaanniihh,,  ddaa  

ssttaarroossttnniikkii  zzaaddnnjjaa  lleettaa  žžiivvlljjeennjjaa  pprreežžiivviijjoo  vv  bboollnniiššnniiccii..  

  

  

99..  MMnneennjjee  uuččeenncceevv  oo  bbiivvaannjjuu  vv  ddoommuu  zzaa  oossttaarreellee  

37%

8%

49%

3%3%

vsak dan je enak dnevu

dejavnosti imajo samo v
dopoldanskem času

vsak dan se odvijajo razne
dejavnosti

čakajo na smrt

življenja tam si ne
predstavlja

  

  

SSkkoorraajj  ppoolloovviiccaa  vvpprraaššaanniihh  mmeennii,,  ddaa  ssee  vv  ddoommuu  vvssaakk  ddaann  ooddvviijjaajjoo  rraazznnee  ddeejjaavvnnoossttii,,  3377  

%%  jjiihh  jjee  mmnneennjjaa,,  ddaa  ssoo  ssii  ddnneevvii  vv  ddoommuu  zzeelloo  ppooddoobbnnii,,  88  %%  jjiihh  mmiissllii,,  ddaa  ssee  ddeejjaavvnnoossttii  

ssiicceerr  ooddvviijjaajjoo,,  aa  ssaammoo  vv  ddooppoollddaannsskkeemm  ččaassuu,,  66  %%  ppaa  jjiihh  jjee  ooddggoovvoorriilloo  zz  ooddggoovvoorroomm  

ddrruuggoo,,  iinn  ssiicceerr  ddaa  ssttaarroossttnniikkii  vv  ddoommuu  ččaakkaajjoo  nnaa  ssmmrrtt  ((33  %%))  iinn  ddaa  ssii  žžiivvlljjeennjjaa  ttaamm  nnee  

pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ((33  %%))..  

  



 23 

1100..  MMnneennjjaa  uuččeenncceevv  oo  ssttaarroossttnniikkiihh  

8%

22%

34%

29%

7%
so ves čas nejevoljni in zaprti vase

so zelo neprilagodljivi in vztrajajo
pri svojem

so zelo zabavni in znajo popestriti
še tako turoben dan

so potrpežljivi in razumevajoči

odvisno od osebnosti

  

3344  %%  aannkkeettiirraanniihh  iimmaa  oo  ssttaarroossttnniikkiihh  zzeelloo  ppoozziittiivvnnoo  mmnneennjjee,,  ssaajj  mmeenniijjoo,,  ddaa  ssoo  zzaabbaavvnnii  

iinn  zznnaajjoo  ppooppeessttrriittii  ttuuddii  ttuurroobbnnee  ddnneevvee,,  2299  %%  jjiihh  mmeennii,,  ddaa  ssoo  ssttaarroossttnniikkii  ppoottrrppeežžlljjiivvii  iinn  

rraazzuummeevvaajjooččii,,  2222  %%  jjiihh  mmeennii,,  ddaa  ssoo  ssttaarroossttnniikkii  nneepprriillaaggooddlljjiivvii,,  88  %%  jjiihh  jjee  ooddggoovvoorriilloo,,  

ddaa  ssoo  ssttaarroossttnniikkii  nneejjeevvoolljjnnii  iinn  zzaapprrttii  vvaassee,,  77  %%  aannkkeettiirraanniihh  ppaa  jjee  ooddggoovvoorriilloo,,  ddaa  jjee  ttoo  

ooddvviissnnoo  oodd  oosseebbnnoossttii..  

  

  

22..  11..  44      PPOOGGOOVVOORRII  SS  SSTTAARROOSSTTNNIIKKII  
  

EEnn  ddeell  nnaaššeeggaa  rraazziisskkoovvaannjjaa  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ttuuddii  ppooggoovvoorrii  ss  ssttaarroossttnniikkii..  TTeehh  jjee  bbiilloo  

ššeesstt  ((ttrrii  žžeennsskkee  iinn  ttrriijjee  mmoošškkii)),,  vvssii  ppaa  žžiivviijjoo  vv  ddoommuu..  VVsseemm  ssmmoo  zzaassttaavviillii  eennaakkaa  

vvpprraaššaannjjaa,,  kkeerr  ppaa  ssoo  ssii  ooddggoovvoorrii  pprreecceejj  ppooddoobbnnii,,  bboommoo  oobbjjaavviillee  ssaammoo  bbiissttvveennee  

uuggoottoovviittvvee  rraazzggoovvoorroovv..    

  

VVpprraaššaannjjaa  ppaa  ssoo  bbiillaa::  

��  KKaakkoo  bbii  ooppiissaallii  bbiivvaannjjee  vv  ddoommuu??  

��  KKaakkoo  pprreežžiivvlljjaattee  pprroossttii  ččaass  ((pprriirreeddiittvvee,,  ddeejjaavvnnoossttii))??  

��  SSttee  zzaaddoovvoolljjnnii  zz  oosskkrrbboo  vv  ddoommuu??  VVaass    kkaajj  mmoottii??  

��  AAllii  ssttee  zzaaddoovvoolljjnnii  zz  uurreejjeennoossttjjoo  ddoommaa??  

��  KKoolliikkoo  ččaassaa  bbiivvaattee  vv  ddoommuu??  SSee  jjee  vv  tteemm  ččaassuu  kkaajj  sspprreemmeenniilloo??  

��  KKaajj  ssii  žžeelliittee  zzaa  pprriihhooddnnoosstt??  
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SSlliikkaa  66::  SSttaarroossttnniikkii,,  kkii  bbiivvaajjoo  vv  ddoommuu                                                                                

                

NNaaššii  ssooggoovvoorrccii  ssoo  zz  

vveesseelljjeemm  pprriivvoolliillii  ttuuddii  

vv  ffoottooggrraaffiirraannjjee..  NNaa  

tteejj  sslliikkii  ssoo  ((zz  lleevvee  

pprroottii  ddeessnnii))::                  gg..  

ZZddrraavvkkoo  TTrrooggaarr,,  gg..  

JJaakkoobb  VVeerrbboovvššeekk  iinn  

ggaa..  ŠŠtteeffaanniijjaa  PPeerrkkoo..  

VVssii  ttrriijjee    ssoo  vv  SSvveettuu  

ssttaannoovvaallcceevv,,  kkii  mmeedd  

ddrruuggiimm  zzaassttooppaa  

iinntteerreessee  ssttaannoovvaallcceevv..  

ZZaappoosslleennii  vvaarroovvaannccee  vveess  ččaass  ssppooddbbuujjaajjoo,,  ddaa  jjiimm  ppoovveeddoo,,  kkaajj  ppoottrreebbuujjeejjoo  iinn  

ččeessaa  ssii  žžeelliijjoo..  PPoosslleeddiiccaa  tteeggaa  jjee  ddoobbrroo,,  žžiivvaahhnnoo  vvzzdduuššjjee  vv  ddoommuu,,  vv  kkaatteerreemm  ssee  vveess  ččaass  

nneekkaajj  ddooggaajjaa..    

ŽŽee  oodd  zzaaččeettkkaa  lleettaa  ppaa  vvssee  ddoo  nnoovveeggaa  lleettaa  nnee  bboo  mmiinniill  nniittii  eenn  tteeddeenn  bbrreezz  kkaakkššnnee  

pprriirreeddiittvvee,,  kkii  jjiihh  iimmaajjoo  vvaarroovvaannccii  ttaakkoo  rraaddii..  

VVaarroovvaannccii  pprraavviijjoo,,  ddaa  jjee  ddoomm  hhiiššaa  pprriijjaazznniihh  lljjuuddii,,  ddaa  nniissoo  mmooggllii  vveerrjjeettii,,  ddaa  jjiimm  

bboo  nnaa  ssttaarroosstt  ttaakkoo  lleeppoo,,  iinn  ddaa  ssoo  uusslluužžbbeennccii  ddoommaa  zzeelloo  pprriijjaazznnii  iinn  ssppooššttlljjiivvii..  PPoolleegg  

tteeggaa  ssee  ššee  vveeddnnoo  llaahhkkoo  ppooččuuttiijjoo  kkoott  mmeeššččaannii..  DDoomm  ssttoojjii  vv  ssaammeemm  ssrreeddiiššččuu  mmeessttaa  iinn  

kkeerr  ssee  llaahhkkoo  vvaarroovvaannccii  nneemmootteennoo  ggiibblljjeejjoo  ttuuddii  zzuunnaajj  ddoommaa,,  jjiihh  ttaa  nnee  uutteessnnjjuujjee..  TTuuddii  

zzllaattii  ggrrbb  MMeessttnnee  oobbččiinnee  CCeelljjee,,  kkii  ggaa  jjee  ddoomm    ddoobbiill,,  jjee  bbiill  ppoossvveeččeenn  nnjjiimm..  DDiirreekkttoorriiccaa  ggaa  

jjee  ssaammaa  nneessllaa  oodd  ssoobbee  ddoo  ssoobbee,,  ddaa  ssoo  ggaa  llaahhkkoo  vvssii  vviiddeellii,,  iinn  ppoovveeddaallaa  vvaarroovvaanncceemm,,  ddaa  

jjee  ttaa  ggrrbb  pprriizznnaannjjee  nnee  nnjjeenneemmuu,,  mmaarrvveečč  nnjjiihhoovveemmuu  sskkuuppnneemmuu  ddeelluu..  
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SSlliikkaa  77::  GGoossppaa  VViikkttoorriijjaa  CCoollnnaarr  

GGoossppaa  VViikkttoorriijjaa  

CCoollnnaarr  jjee  eennaa  

iizzmmeedd  uuppoorraabbnniicc  

ddoommaa,,  kkii  nnaajjddlljjee  

žžiivvii  vv  oosskkrrbboovvaanniihh  

ssttaannoovvaannjjiihh..  OObb  

ssmmrrttii  ssvvoojjeeggaa  

mmoožžaa  jjee  uuggoottoovviillaa,,  

kkaajj  ppoommeennii  bbiittii  

ssaamm  iinn  bboollaann..  ZZeelloo  

jjee  zzaaddoovvoolljjnnaa  zz  

ddoobbrroo  hhrraannoo,,  

oosskkrrbboo,,  ddoobbrriimmii  uusslluužžbbeennccii..  PPoossttrreežžbbaa  jjee  pprriijjeettnnaa..  ZZaa  pprriihhooddnnoosstt  ssii  žžeellii  ččiimm  vveečč  

zzddrraavvjjaa  iinn  ddaa  bbii  bbiillaa  ččiimm  ddlljjee  ssaammoossttoojjnnaa..  

  

  

SSlliikkaa  88::  SSttaarroossttnniikkaa,,  kkii  pprriihhaajjaattaa  vv  DDnneevvnnii  cceenntteerr  

  

  

NNaa  vvpprraaššaannjjee,,  kkaakkoo  pprreežžiivvlljjaajjoo  pprroossttii  ččaass,,  ssoo  nnaamm  ddaallii  zzeelloo  ppooddrroobbeenn  ooddggoovvoorr,,  

iinn  ssiicceerr  ssoo  ššllii  oodd  mmeesseeccaa  ddoo  mmeesseeccaa  iinn  nnaamm  zzaa  vvssaakk  mmeesseecc  ppoovveeddaallii,,  kkaajj  ssee  jjee  

zzaanniimmiivveeggaa  ddooggaajjaalloo::  
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JJaannuuaarrjjaa  jjee  vvllaaddaalloo  nneekkaakkššnnoo  zzaattiiššjjee  ppoo  nnaappoorrnneemm  ddeecceemmbbrruu,,  zzaattoo  ssoo  iimmeellii  ššee  nneekkaajj  

nnaassttooppoovv  zz  bboožžiiččnnoo  vvsseebbiinnoo..  

  

SSlliikkaa  99::  TTaa  vveesseellii  ppuusstt  

VV  ffeebbrruuaarr  ssoo  vvssttooppiillii  kkaarr  ssee  ddaa  ppoommeemmbbnnoo..  

ŽŽee  nnaa  zzaaččeettkkuu  jjiihh  oobbiisskkaall  mmiinniisstteerr  zzaa  ddeelloo,,  

ddrruužžiinnoo  iinn  ssoocciiaallnnee  zzaaddeevvee  mmaagg..  JJaanneezz  

DDrroobbnniičč..  KKmmaalluu  jjee  sslleeddiillaa  pprriirreeddiitteevv  oobb  

kkuullttuurrnneemm  pprraazznniikkuu  tteerr  nnaassttoopp  ddrruuššttvvaa  

uuppookkoojjeenncceevv  SSeellnniiccaa  oonn  DDrraavvii..  VV  tteemm  

mmeesseeccuu  ssoo  iimmeellii  ššee  pprreeddssttaavviitteevv  zzeelliišščč  iinn  

sseevveeddaa  vveelliikkoo  ppuussttoovvaannjjee..  

  

MMaarreecc  jjee  mmiinniill  vv  zznnaammeennjjuu  žžeennsskk,,  

zzaattoo  ssoo  kk  nnjjiimm  ppoovvaabbiillii  uuččeennccee  IIII..  oossnnoovvnnee  

ššoollee  CCeelljjee  iinn  uuččeennccee  OOssnnoovvnnee  ššoollee  

LLjjuubbeeččnnaa,,  oobbiisskkaallaa  ppaa  nnjjiihh  jjee  ttuuddii  ssiimmppaattiiččnnaa  ppeevvkkaa  NNuuššaa  DDeerreennddaa..  MMeesseecc  ssoo  zzaakklljjuuččiillii  

ss  pprreeddssttaavviittvviijjoo  zzeelliiššččnniihh  kkrreemm..  

  

AApprriill  ssoo  ppoossvveettiillii  pprriipprraavvii  nnaa  VVeelliikkoo  nnoočč..  IIzzddeelloovvaallii    ssoo  bbuuttaarree,,  sskkuuppiinnaa  MMeettuulljj  

ppaa  jjiimm  jjee  pprriipprraavviillaa  ssvvoojjoo  pprreeddssttaavvoo..  PPrroottii  kkoonnccuu  mmeesseeccaa  ssoo  jjiihh  oobbiisskkaallii  CCeelljjsskkii  

ffoollkklloorriissttii,,  ss  kkaatteerriimmii  ssoo  ssee  vveesseelloo  zzaavvrrtteellii  tteerr  pprriisslluuhhnniillii  CCeelljjsskkeemm  ookktteettuu..  

  

MMeesseecc  mmaajj,,  »»kkii  kkaarr  ppookkaa  oodd  žžiivvlljjeennjjaa««,,  ssoo  pprriiččeellii  zz  nnaassttooppoomm  kkoommoorrnneeggaa  

zzbboorraa  CCeelljjee..  OObbiisskkaall  jjiihh  jjee  ttuuddii  ppiiaanniisstt  VVaassiilliijj  CCeennttrriihh  tteerr  LLjjuuddsskkii  ppeevvccii  ddrruuššttvvaa  

uuppookkoojjeenncceevv  PPeettrroovvččee..  PPoommeerriillii  ssoo  ssee  nnaa  pprrvveemm  kkvvaarrttooppiirrsskkeemm  ttuurrnniirrjjuu..    
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                                                                          SSlliikkaa  1100::  GG..  BBoojjaann  ŠŠrroott  iinn  ggaa..  AAnnaa  MMuulleejj  

  

KKoonneecc  mmaajjaa  ssoo  

pprraazznnoovvaallii  110055..  rroojjssttnnii  

ddaann  AAnnee  MMuulleejj,,  kkii  ssttaa  

ssee  ggaa  uuddeelleežžiillaa  ttuuddii  

mmiinniisstteerr  zzaa  ddeelloo,,  

ddrruužžiinnoo  iinn  ssoocciiaallnnee  

zzaaddeevvee  mmaagg..  JJaanneezz  

DDrroobbnniičč  tteerr  cceelljjsskkii  

žžuuppaann  BBoojjaann  ŠŠrroott..  

  

  

  

JJuunniijjaa  jjiihh  jjee  ttoopplloo  vvrreemmee  zzvvaabbiilloo  nnaa  šštteevviillnnee  iizzlleettee..  OOddpprraavviillii  ssoo  ssee  vv  RRiibbnniiccoo,,  

nnaa  BBrreezzjjee  tteerr  vv  MMeettlliikkoo  nnaa  PPeevvsskkoo  rreevviijjoo  zzbboorroovv  ssttaannoovvaallcceevv..  ŠŠppoorrttnnaa  sskkuuppiinnaa  ssee  jjee  

uuddeelleežžiillaa  ššppoorrttnniihh  iiggeerr  vv  ŠŠmmaarrjjaahh..  VV  ddoommuu  ppaa  nnaamm  jjiimm  zzaappeell  mmeeššččaannsskkii  ppeevvsskkii  zzbboorr  

ggoossttiinncceevv..  

  

JJuulliijjaa  iinn  aavvgguussttaa  jjee  vvllaaddaalloo  nneekkoolliikkoo  zzaattiiššjjaa,,  vveennddaarr  ssoo  ggaa  oobbččaassnnoo  rraazzggiibbaallii  

zzaarreess  ddoobbrrii  nnaassttooppii..  MMeeddnnjjee  ssppaaddaattaa    nnaassttoopp  hhaarrmmoonniikkaarrjjeevv  iinn  kkoonncceerrtt  sskkuuppiinnee  

MMooddrriijjaannii,,  kkii  ssoo  »»ddooddoobbrraa  rraazzggrreellii  nnaaššee  ppeettee««..  OOgglleeddaallii  ssoo  ssii  ttuuddii  pprreeddssttaavviitteevv  

uummeettnniišškkiihh  ffoottooggrraaffiijj  ggoossppooddaa  HHeerrmmaannaa  ČČaattrraa..  KKoonneecc  aavvgguussttaa  ssoo  »»nnaamm  ddooddoobbrraa  

zzaaččiinniillee  ššee  oorriieennttaallsskkee  pplleessaallkkee««..  

  

ZZaaččeetteekk  sseepptteemmbbrraa  jjee  mmiinniill  vv  zznnaammeennjjuu  ppoolleettnneeggaa  ppiikknniikkaa    zz  zzaammuuddoo  iinn  

ččaakkaannjjeemm  nnaa  vvsseelliitteevv  vv  pprreennoovvlljjeennee  pprroossttoorree..  OOrrggaanniizziirraallii  ssoo  iizzlleett  vv  RRooggaatteecc..  
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SSlliikkaa  1111::  KKoossttaannjjeevv  ppiikknniikk  

  

OOkkttoobbrraa  ssoo  ssii  oogglleeddaallii  nnaassttoopp  ttaammbbuurraašškkee  sskkuuppiinnee  FFeenniikkss,,  ddrruuššttvvoo  IInnttuuiicciijjaa  

jjiimm  jjee  pprreeddssttaavviilloo  ssvvoojjee  ddeelloovvaannjjee  iinn  zzddrraavvlljjeennjjee  zz  bbiiooeenneerrggiijjoo..  LLjjuuddsskkii  ppeevvccii    UUpp  ssoo  

jjiimm  ppoolleeppššaallii  ddaann  nnaa  nnaajjbboolljjššii  mmoožžeenn  nnaaččiinn  --  ss  hhuummoorrjjeemm  iinn  ppeettjjeemm..  OObb  zzaakklljjuuččkkuu  

mmeesseeccaa  ssoo  jjiimm  ččllaanniiccee  lliitteerraarrnnee  sskkuuppiinnee  BBeesseedd,,  bbeesseeddee  iinn  ppeevvsskkii  zzbboorr  ssttaannoovvaallcceevv  

pprriipprraavviillii  pprrooggrraamm  oobb  DDnneevvuu  rreeffoorrmmaacciijjee  iinn  ddnneevvuu  ssppoommiinnaa..  

  

NNoovveemmbbeerr  ssee  jjee  pprriiččeell  ss  pprraazznnoovvaannjjii,,  ssaajj  jjee  ddnneevvnnii  cceenntteerr  pprraazznnoovvaall  žžee  ddrruuggii  

rroojjssttnnii  ddaann..  PPrroossttoovvoolljjccii  ssrreeddnnjjee  zzddrraavvssttvveennee  ššoollee  CCeelljjee  ppaa  ssoo  ssee  nnaa  nnjjiihh  ssppoommnniillii  oobb  

MMaarrttiinnoovveemm..  PPrroottii  kkoonnccuu  nnoovveemmbbrraa  ssoo  bbiillii  žžee  vvssii  vv  zznnaammeennjjuu  pprriibblliižžuujjooččee  ssee  rraazzssttaavvee  

iinn  pprriirreeddiitteevv,,  ppoovveezzaanniihh  zz  nnjjeennoo  oottvvoorriittvviijjoo..  HHkkrraattii  ssee  jjee  ddoomm  sspprreemmiinnjjaall  vv  eennoo  ssaammoo  

bboožžiiččnnoo  pprraavvlljjiiccoo  --  ookkrraassiillii  ssoo  ggaa  ss  ssmmrreekkiiccaammii  iinn  aaddvveennttnniimmii  vveennččkkii..  PPrriirreeddiitteevv  oobb  

oottvvoorriittvvii  rraazzssttaavvee  ssoo  pprriipprraavviillii  zzbboorr  ssttaannoovvaallcceevv  »»SSllaavvččkkii««,,  zzbboorr  zzaappoosslleenniihh  »»BBeesseeddee,,  

bbeesseeddee««  ss  ssvvoojjiimmii  ppeessmmiimmii..  RRaazzssttaavvaa  jjee  nnaa  oogglleedd  ppoonnuuddiillaa  mmnnooggoo  rrooččnniihh  ddeell,,  kkii  bbooddoo  

»»bbrreezz  zzaanniimmaannjjaa  mmllaaddiihh  lljjuuddii  zzaa  ttoo  ddeelloo  ppooččaassii  ttoonniillee  vv  ppoozzaabboo««..  

  

VV  pprraazznniiččnneemm  ddeecceemmbbrruu  jjiihh  jjee  ppoonnoovvnnoo  oobbiisskkaall  MMeeššaannii  ppeevvsskkii  zzbboorr  ggoossttiinncceevv  

CCeelljjee,,  ddiijjaakkii  ssrreeddnnjjee  zzddrraavvssttvveennee  ššoollee  ppaa  ssoo  jjiimm  pprriipprraavviillii  bboožžiiččnnoo  --  nnoovvoolleettnnii  pprrooggrraamm..  

PPoolleegg  tteeggaa  ssoo  ssii  oogglleeddaallii  ššee  nnaassttoopp  žžeennsskkeeggaa  ppeevvsskkeeggaa  zzbboorraa  GGrriižžee  tteerr  mmeesseecc  

zzaakklljjuuččiillii  ss  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  nnoovvoolleettnnoo  zzaabbaavvoo,,  kkjjeerr  ssttaa  iiggrraallaa    ssttaarraa  zznnaannccaa  JJeerrnneejj  iinn  

FFrraannccii..  TTiikk  pprreedd  nnoovviimm  lleettoomm  ppaa  ssoo  ddooččaakkaallii  ššee  nnaassttoopp    mmoošškkeeggaa  ppeevvsskkeeggaa  ddrruuššttvvaa  

»»PPoodd  ggrraaddoomm««..  
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VVssii  nnaaššii  ssooggoovvoorrccii  ssoo  zz  žžiivvlljjeennjjeemm  vv  ddoommuu  zzeelloo  zzaaddoovvoolljjnnii..  NNiiččeessaarr  nnee  

ppooggrreeššaajjoo  iinn  nniiččeessaarr  nnee  bbii  sspprreemmeenniillii..  ZZaaddoovvoolljjnnii  ssoo  ttaakkoo  ss  ssoobbaammii  kkoott  ttuuddii  zz  

zzaappoosslleenniimmii..  PPrraavviijjoo,,  ddaa  ssooddoobbnnoo  oopprreemmlljjeennee  ssoobbee  zzaaddoovvoolljjiijjoo  ššee  ttaakkoo  zzaahhtteevvnneeggaa  

ssttaannoovvaallccaa..  VV  ddoommuu  bbiivvaajjoo  oodd  ttrrii  ddoo  ššeesstt  lleett  iinn  vv  tteemm  ččaassuu  ssoo  ssee  ssttvvaarrii  sspprreemmeenniillee  

ssaammoo  vv  ppoozziittiivvnnoo  ssmmeerr  ––  nnoovvoo  oopprreemmlljjeennii  pprroossttoorrii  iippdd..    

  

PPoolleegg  pprreejj  nnaašštteettiihh  pprriirreeddiitteevv  ssoo  zzaa  ssttaannoovvaallccee  oorrggaanniizziirraannee  ttuuddii  rraazzlliiččnnee  

ddeejjaavvnnoossttii;;  sskkuuppiinnaa  zzaa  ssaammooppoommoočč,,  kkuulliinnaarriiččnnaa  sskkuuppiinnaa,,  kkvvaarrttooppiirrsskkaa  sskkuuppiinnaa,,  

lliitteerraarrnnaa  sskkuuppiinnaa,,  ppeevvsskkaa  sskkuuppiinnaa  ……    

  

ŽŽeelljjaa  zzaa  pprriihhooddnnoosstt  jjee  pprrii  vvsseehh  eennaakkaa::  žžeelliijjoo  ssii  zzddrraavvjjaa  iinn  ttaakkoo  lleeppoo  žžiivvlljjeennjjee  ššee  

nnaapprreejj..  
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22..  22      DDIISSKKUUSSIIJJAA  

  

SSkkoozzii  žžiivvlljjeennjjsskkaa  oobbddoobbjjaa  nneeuussmmiilljjeennoo  hhiittiimmoo  zzaa  uussppeehhii  ––  nnaajjpprreejj  vv  ššoollii,,  nnaattoo  vv  

sslluužžbbii,,  ppaa  zzaa  mmaatteerriiaallnniimmii  ddoobbrriinnaammii  iinn  oosseebbnnoo  ssrreeččoo..  KKoonnččnnoo  ssppoozznnaammoo,,  ddaa  ssmmoo  

uujjeettnniikkii  ččaassaa  iinn  uuttrriippaa  ssooddoobbnneeggaa  žžiivvlljjeennjjaa..  ZZmmaannjjkkaa  nnaamm  ččaassaa  zzaa  ddrruužžiinnsskkoo  žžiivvlljjeennjjee,,  

pprriijjaatteelljjee,,  rraazzddaalljjee  mmeedd  mmllaaddiimmii  iinn  ssttaarreejjššiimmii  ssee  vveeččaajjoo..  TTeeddaajj  ssppoozznnaammoo,,  ddaa  ssmmoo  

vveeddeellii  pprreemmaalloo  oo  uuččeennjjuu  zzaa  žžiivvlljjeennjjee..  NNiissmmoo  rraazzmmiiššlljjaallii,,  kkaakkoo  bboo,,  kkoo  bboommoo  ssttaarrii,,  ss  

kkoomm,,  kkjjee  iinn  kkaakkoo  bboommoo  žžiivveellii..  IIššččeemmoo  ssee,,  ttoožžiimmoo,,  ddaa  ssmmoo  oossaammlljjeennii,,  zzaappuuššččeennii,,  

nniimmaammoo  pprriijjaatteelljjeevv,,  ss  ssvvoojjccii  ssee  nnee  rraazzuummeemmoo  iinn  nniissmmoo  ddoobbeerr  zzgglleedd  mmllaajjššiimm..  TToo  jjee  eennaa  

ppllaatt  zzggooddbbee,,  ddrruuggoo  ppllaatt  žžiivviijjoo  ssttaarroossttnniikkii  vv  ddoommuu  OObb  SSaavviinnjjii..  

  

NNaa  ssaammeemm  zzaaččeettkkuu  nnaaššeeggaa  ppooggoovvoorraa  oo  ssttaarroossttnniikkiihh  ssmmoo  ssee  bbiillee  eennaakkee  vv  

pprreepprriiččaannjjuu,,  ddaa  ssttaarroossttnniikkii,,  kkii  bbiivvaajjoo  vv  ddoommoovviihh  zzaa  oossttaarreellee,,  nniissoo  ssrreeččnnii..  PPaa  ssmmoo  ssee  

zzeelloo  zzmmoottiillee,,  iinn  vveesseellee  ssmmoo,,  ddaa  jjee  ttaakkoo..  UUttrriipp  žžiivvlljjeennjjaa  vv  ddoommuu  OObb  SSaavviinnjjii  nnaamm  jjee  

ddookkaazzaall,,  ddaa  jjee  ssiittuuaacciijjaa  rraavvnnoo  oobbrraattnnaa..  NNaaššii  ssooggoovvoorrccii  ssoo  nnaass  pprreepprriiččaallii,,  ddaa  ssoo  vv  ddoommuu  

ppooppoollnnoommaa  ssrreeččnnii  iinn  zzaaddoovvoolljjnnii  iinn  iimmaajjoo  ttaamm  vvssee,,  kkaarr  zzaa  ssvvoojjee  žžiivvlljjeennjjee  ppoottrreebbuujjeejjoo..  

  

TTuuddii  ddrruuggoo  hhiippootteezzoo,,  ddaa  ssttaarroossttnniikkii  vv  ddoommuu  ppooggrreeššaajjoo  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  aakkttiivvnnoossttii,,  

mmoorraammoo  zzaanniikkaattii..  NNaaššii  ssooggoovvoorrccii  ssoo  nnaammrreečč  žžiivvaahhnnoo  nnaašštteevvaallii    ddeejjaavvnnoossttii  iinn  

pprriirreeddiittvvee,,  kkii  ssee  pprrii  nnjjiihh  kkaarr  nnaapprreejj  ooddvviijjaajjoo,,  iinn  pprrii  ttoolliikkššnneemm  pprrooggrraammuu  ssoo  

nnaajjvveerrjjeettnneejjee  ššee  kkaakkššnnoo  pprriirreeddiitteevv  iizzppuussttiillii..  TTuuddii  vv  žžeelljjaahh  ssoo  nnaass  pprreesseenneettiillii..  RReess  jjee,,  ddaa  

ssii  vvssii  žžeelliijjoo  ssaammoo  eennoo  ––  zzddrraavvjjee,,  aa  žžeelljjaa  jjee  iinn  jjee  ttaakkoo  ttuuddii  žžiivvlljjeennjjee  bboolljj  ppoollnnoo  iinn  

ssmmiisseellnnoo..  

  

TTrreettjjoo  hhiippootteezzoo  llaahhkkoo  ppoottrrddiimmoo  llee  ddeellnnoo..  NNiissmmoo  nnaappaaččnnoo  pprreeddvviiddeevvaallee,,  ddaa  ssee  

uuččeennccii  ssvvoojjee  ssttaarroossttii  nnee  vveesseelliijjoo  ((5566  %%  aannkkeettiirraanniihh  jjee  nnaammrreečč  ooddggoovvoorriilloo,,  ddaa  ssee  

ssttaarroossttii  nnee  vveesseellii))..  SSmmoo  ppaa  bbiillee  mmnneennjjaa,,  ddaa  bbooddoo  vv  ggllaavvnneemm  zzaaddnnjjaa  lleettaa  pprreežžiivveellii  

ddoommaa,,  kkjjeerr  jjiihh  bbooddoo  oobbiisskkoovvaallii  ssoorrooddnniikkii..  TTaakkoo  jjiihh  jjee  ooddggoovvoorriilloo  llee  3399  %%,,  vveečč  kkoott  

ppoolloovviiccaa  aannkkeettiirraanniihh  ppaa  jjee  pprreepprriiččaanniihh,,  ddaa  bbooddoo  ssvvoojjoo  ssttaarroosstt  pprreežžiivveellii  aakkttiivvnnoo..    
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HHiippootteezzoo  oo  ssppooššttlljjiivveemm  ooddnnoossuu  ddoo  ssttaarreejjššiihh  ssmmoo  ppoossttaavviillee  zzeelloo  pprraavviillnnoo..  9911  %%  

aannkkeettiirraanniihh  jjee  nnaammrreečč  ooddggoovvoorriilloo,,  ddaa  ssttaarreejjššee  lljjuuddii  ssppooššttuujjeejjoo,,  rraavvnnoo  ttaakkoo  ppaa  jjee  bbiilloo  

zzeelloo  ppoozziittiivvnnoo  mmnneennjjee  oo  ssttaarroossttnniikkiihh::  vveečč  kkoott  ppoolloovviiccaa  jjiihh  jjee  nnaammrreečč  pprreepprriiččaanniihh,,  ddaa  

ssoo  ssttaarroossttnniikkii  zzaabbaavvnnii,,  ppoottrrppeežžlljjiivvii  iinn  rraazzuummeevvaajjooččii..  TToo  hhiippootteezzoo  ssmmoo  ppoossttaavviillee  nnaa  

ppooddllaaggii  nnaaššeeggaa  rraazzmmiiššlljjaannjjaa  oo  ssttaarreejjššiihh  iinn  vveesseellee  ssmmoo,,  ddaa  jjiihh  vveeččiinnaa  mmiissllii  ppooddoobbnnoo..  

  

SSkkoorraajj  ppoolloovviiccaa  vvpprraaššaanniihh  mmeennii,,  ddaa  ssee  vv  ddoommuu  vvssaakk  ddaann  ooddvviijjaajjoo  rraazznnee  

ddeejjaavvnnoossttii,,  3377  %%  ppaa  jjiihh  jjee  mmnneennjjaa,,  ddaa  ssoo  ssii  ddnneevvii  vv  ddoommuu  zzeelloo  ppooddoobbnnii..  TTaakkoo  nnaaššoo  

zzaaddnnjjoo  hhiippootteezzoo,,  ddaa  uuččeennccii  oo  ddoommoovviihh  vveeddoo  zzeelloo  mmaalloo,,  ddeellnnoo  ppoottrrjjuujjeemmoo..  VV  ggllaavvnneemm  

ttoorreejj  vveeddoo,,  ddaa  ddeejjaavvnnoossttii  vv  ddoommoovviihh  ssoo,,  nnee  vveeddoo  ppaa,,  kkaakkoo  rraazznnoovvrrssttnnee  iinn  ppooggoossttee  ssoo..      

  

DDoomm  OObb  SSaavviinnjjii  jjee  ttoorreejj  ttrrddeenn  ddookkaazz,,  kkaakkoo  llaahhkkoo  ssttaarroossttnniikkii  mmiirrnnoo  iinn  bbrreezz  

ppoosseebbnniihh  ssttrreessoovv  pprreežžiivviijjoo  ssttaarroosstt..  BBrreezz  ssttaallnnee  sskkrrbbii,,  kkddoo  bboo  sskkrrbbeell  zzaa  nnjjiihh,,  ččee  bbooddoo  

zzbboolleellii,,  kkaajj  bbooddoo  ppooččeellii  ddaanneess,,  ččee  jjiihh  nniihhččee  nnee  oobbiiššččee  iippdd..  PPoolleegg  vvsseeggaa  ssttaarroossttnniikkee  vv  

ddoommuu  oobbiisskkuujjeejjoo  oottrrooccii  iizz  vvrrttccaa,,  ddiijjaakkii  iizz  ssrreeddnnjjiihh  ššooll  iinn  ttoo  mmeeddggeenneerraacciijjsskkoo  ddrruužžeennjjee  

ppoommeennii  vveečč  kkoott  llee  mmeeddsseebboojjnnaa  ssrreeččaannjjaa..    

  

  IInn  kkeerr  ssee  llaahhkkoo  oodd  ssttaarreejjššiihh  mmaarrssiikkaajj  nnaauuččiimmoo,,  jjee  pprraavv,,  ddaa  jjiihh  ssppooššttuujjeemmoo,,  

cceenniimmoo,,  ddaa  iimmaammoo  ddoo  nnjjiihh  ddoobbrroo  mmiiššlljjeennjjee..  SSttaarroossttnniikkii  ssoo  nnaammrreečč  ttiissttii,,  kkii  ssoo  vv  

žžiivvlljjeennjjuu  mmaarrssiikkaajj  ddoožžiivveellii  iinn  rraavvnnoo  zzaattoo  ssoo  ttoo  lljjuuddjjee,,  vvrreeddnnoo  zzaauuppaannjjaa  iinn  ssppooššttoovvaannjjaa..  

PPrraavv  jjee,,  ddaa  jjiimm  nnaammeenniimmoo  kkddaajj  kkaakkššeenn  nnaassmmeehh,,  ppoozzddrraavv  iinn  ttoopplloo  bbeesseeddoo  ––  ttoo  jjiimm  

nnaammrreečč  ppoommeennii  zzeelloo  vveelliikkoo..  PPaa  ššee  mmii  ssee  bboommoo  ddoobbrroo  ppooččuuttiillii..  
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33      ZZAAKKLLJJUUČČEEKK  

  

MMeenniimmoo,,  ddaa  pprrii  nnaass  vv  vvssaakkddaannjjeemm  žžiivvlljjeennjjuu  ppooggoossttoo  ppoozzaabblljjaammoo  nnaa  ssttaarreejjššee,,  

kkeerr  ssoo  nneekkaakkoo  ooddrriinnjjeennii  iizz  aakkttiivvnneeggaa  ddeelloovvnneeggaa  žžiivvlljjeennjjaa,,  mmii  ppaa  ssee  ttrruuddiimmoo  uulloovviittii  

rriitteemm,,  kkii  nnaamm  ggaa  nnaarreekkuujjeejjoo  vvssaakkooddnneevvnnee  zzaaddoollžžiittvvee..  VVeelliikkoo  ssttaarroossttnniikkoovv  vv  SSlloovveenniijjii  

žžiivvii  ddoommaa  iinn  žžeellii  ttuuddii  ssttaarroosstt  pprreežžiivveettii  ttaamm..  MMooggooččee  ssee  cceelloo  bboojjiijjoo  ppoottaarrnnaattii  oo  ssvvoojjii  

oossaammlljjeennoossttii,,  ddaa  ssii  nnee  bbii  mmiisslliillii,,  ddaa  žžiivvlljjeennjjaa  nnaa  ttaa  nnaaččiinn  nnee  zzmmoorreejjoo  vveečč..  MMooggooččee  ssoo  

oossaammlljjeennii,,  aallii  ppaa  bbii  ppoottrreebboovvaallii  llee  kkaakkššnnoo  mmaajjhhnnoo  ppoommoočč,,  ppaa  bbii  bbiilloo  nnjjiihhoovvoo  žžiivvlljjeennjjee  

ddoossttii  lleeppššee  iinn  llaažžjjee..  MMooggooččee  ppoottrreebbuujjeejjoo  ddrruužžbboo,,  kkrraatteekk  sspprreehhoodd..  MMooggooččee  bbii  rraaddii  

kkoommuu  ppoovveeddaallii,,  kkaakkoo  jjee  bbiilloo  vvččaassiihh,,  kkaajj  vvssee  ssee  jjee  sspprreemmeenniilloo..  KKaakkoo  bbii  bbiillii  nnjjiihhoovvii  ddnneevvii  

bboolljj  ssoonnččnnii  iinn  kkoolliikkoo  vveečč  eenneerrggiijjee  bbii  iimmeellii,,  ččee  bbii  vveeddeellii,,  ddaa  nniissoo  ssaammii,,  ddaa  jjiimm  oobb  ssttrraannii  

ssttoojjiijjoo  lljjuuddjjee,,  kkii  jjiimm  jjee  mmaarr  zzaa  nnjjiihh..  

IInn  pprreepprriiččaannee  ssmmoo,,  ddaa  vv  ddoommuu  OObb  SSaavviinnjjii  ddeellaajjoo  zzeelloo  pprraavv  ttuuddii  ss  tteemm,,  kkoo  

mmllaajjššee  vvkklljjuuččuujjeejjoo  vv  aakkttiivvnnoo  žžiivvlljjeennjjee  ssttaarroossttnniikkoovv..  KKaajj  jjee  bboolljj  pprriimmeerrnnoo,,  kkoott  

ppoovveezzoovvaattii  mmllaaddee  iinn  ssttaarree  vv  sskkuuppnnee  aakkttiivvnnoossttii!!  SSttaarreejjššiimm  bboommoo  pprriinneessllii  vveesseelljjee,,  

mmllaaddoossttnnoo  eenneerrggiijjoo,,  uuttrriipp  ssooddoobbnnee  ddrruužžbbee,,  mmllaaddee,,  nnaa  kkaatteerree  bbooddoo  pprreenneessllii  ssvvoojjee  

ddrraaggoocceennee  iizzkkuuššnnjjee  iinn  zznnaannjjaa..  MMllaaddii  ppaa  bboommoo  llaahhkkoo  nnaa  žžiivvlljjeennjjee  ppoogglleeddaallii  zz  ooččmmii  

ssttaarreejjššiihh,,  iizzkkuuššeenniihh  iinn  mmooddrriihh,,  llaahhkkoo  bboommoo  ssppoozznnaallii  nnoovvee  rreessnniiccee,,  kkii  ssoo  jjiihh  rrooddiillee  

ddoollggoolleettnnee  iizzkkuuššnnjjee,,  hhkkrraattii  ppaa  bboommoo  vviiddeellii  ttuuddii  lleeppee  ppllaattii  ssttaarraannjjaa,,  kkii  ssoo  vv  tteemm  ččaassuu,,  

kkoo  lljjuuddjjee  nniissmmoo  vveečč  ggeenneerraacciijjsskkoo  ppoovveezzaannii,,  ppooggoossttoo  pprriikkrriittee..    

SS  pprreebbiirraannjjeemm  lliitteerraattuurree,,  ppooggoovvoorroomm  zz  ggoossppoo  BBrrgglleezz  VViivvoodd  iinn  sskkoozzii  ppooggoovvoorree  ss  

ssttaarroossttnniikkii  ssmmoo  iizzvveeddeellee  iinn  ssee  nnaauuččiillee  mmaarrssiikkaajj..  OOddlliiččeenn  vvppoogglleedd  nnaa  ooddnnooss  ddoo  

ssttaarroossttnniikkoovv  ssoo  nnaamm  ddaallee  aannkkeettee..  ŽŽiivvlljjeennjjee  jjee  vveelliikkoo  bbooggaassttvvoo,,  kkii  nnaamm  jjee  ppooddaarrjjeennoo,,  aa  

žžiivveettii  ggaa  mmoorraammoo  pprraavv..  MMeeddggeenneerraacciijjsskkoo  ddrruužžeennjjee  jjee  mmoočč  oobboojjeessttrraannsskkeeggaa  

rraazzuummeevvaannjjaa,,  mmeeddsseebboojjnnee  ssoolliiddaarrnnoossttii,,  pprriizznnaavvaannjjaa,,  ddaa  ssmmoo  eeddeenn  ddrruuggeemmuu  ppoottrreebbnnii  

iinn  kkoorriissttnnii..  PPrrii  tteemm  llaahhkkoo  ssttaarreejjššii  vveelliikkoo  ssttoorriijjoo,,  ddaa  bbii  zznnaallii  sspprreejjeettii  uuttrriipp  žžiivvlljjeennjjaa  

mmllaaddiihh,,  ddaa  bbii  rraazzuummeellii  ttuuddii  nnaaššee  ppoottrreebbee  iinn  ssttiisskkee..  LLee  ttaakkoo  ssii  bboommoo  ppoossttaallii  bblliižžjjii  iinn  bboolljj  

pprriijjaatteelljjsskkii  tteerr  zzaauupplljjiivvii..  SSttaarreejjššii  mmoorraajjoo  ddookkaazzaattii,,  ddaa  jjee  ssttaarroosstt  llaahhkkoo  lleeppaa,,  uussttvvaarrjjaallnnoo  

nnaaddaalljjeevvaannjjee  žžiivvlljjeennjjaa,,  ččee  ggaa  zznnaammoo  ssppooššttoovvaattii  iinn  uussmmeerrjjaattii..  NNaass  ssoo  vv  ttoo  ssttaarroossttnniikkii  vv  

ddoommuu  OObb  SSaavviinnjjii  ssttooooddssttoottnnoo  pprreepprriiččaallii  iinn  ttaakkoo  zz  zzaaggoottoovvoossttjjoo  ttrrddiimmoo::  TTUUDDII  JJEESSEENN  

ŽŽIIVVLLJJEENNJJAA  JJEE  LLAAHHKKOO  LLEEPPAA..  
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44..  11      LLIITTEERRAATTUURRAA  

  

��  MMiillaann,,  PPaavvlliihhaa  ……  iiddrr..::  PPrraavviiccee  iinn  ssooooddggoovvoorrnnoosstt  žžiivvlljjeennjjaa  vv  ssttaarroossttii,,  uurr..  

MMiillaann  PPaavvlliihhaa,,  VVeelleennjjee::  PPoozzoojj::  TTeeccuumm,,  22000066;;  

��  SSlloovveennsskkii  ddoommoovvii  zzaa  ssttaarreejjššee..  PPrreeddssttaavviitteevv  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  oorrggaanniizziirraannoossttii  

ddoommoovv  zzaa  ssttaarreejjššee  iinn  ppoosseebbnniihh  ssoocciiaallnnoo  vvaarrssttvveenniihh  zzaavvooddoovv,,  SSkkuuppnnoosstt  

ssoocciiaallnniihh  zzaavvooddoovv  SSlloovveenniijjee,,  LLjjuubblljjaannaa;;  

��  MMoojjaa  uuppookkoojjiitteevv  ––  mmoojj  nnoovvii  iizzzziivv,,  uurr..  JJoožžiiccaa  ŠŠeellbb,,  LLjjuubblljjaannaa::  GGeerroonnttoolloošškkoo  

ddrruuššttvvoo  SSlloovveenniijjee,,  22000011;;  

��  OObb  SSaavviinnjjii..  IInntteerrnnii  ččaassooppiiss  DDoommaa  oobb  SSaavviinnjjii,,  šštt..  2222  //  ddeecceemmbbeerr,,  22000055;;  

��  OObb  SSaavviinnjjii..  IInntteerrnnii  ččaassooppiiss  DDoommaa  oobb  SSaavviinnjjii,,  šštt..  2233  //  ddeecceemmbbeerr,,  22000066..  

  

44..  22      IINNTTEERRNNEETTNNII  NNAASSLLOOVV  

  

��  wwwwww..sssszz--sslloo..ssii  

  

44..  33      OOSSTTAALLII  VVIIRRII    

  

UUSSTTNNII  VVIIRRII::  

��  MMaajjaa  VViivvoodd,,  CCeelljjee,,  jjaannuuaarr  22000077,,  uussttnnii  vviirr;;  

��  ssttaarroossttnniikkii,,  CCeelljjee,,  jjaannuuaarr  22000077,,  uussttnnii  vviirr..  

  
  

44..  44      VVIIRRII  FFOOTTOOGGRRAAFFIIJJ  

  

��  SSlliikkee  11  ––  1111  --  aavvttoorrjjii  

    

  


