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1. Uvod 

“...v vsaki starejši osebi je mlada oseba, ki se sprašuje, kaj se je zgodilo.”  
Terry Pratchett, britanski avtor 

 

Ljudje živijo dlje. Uradni statistični podatki kažejo, da se je pričakovana življenjska doba v povprečju 
od šestdesetih let prejšnjega stoletja povečala za več kot dve leti na desetletje. Danes je razmeroma 
normalno uspešno staranje tudi po 70., 80. ali celo 90. letu starosti. Toda ali dolgo življenje 
samodejno pomeni dobro življenje? Nihče ne bo zanikal, da temu zagotovo ni tako. 

Če želimo ohraniti določen življenjski standard v starosti, se ne moremo zanesti izključno na državne 
pokojninske in zdravstvene sheme, temveč se moramo pripraviti tudi individualno. Poleg tega več 
raziskav kaže, da lahko aktivno načrtovanje starosti in samorefleksija starostnih prehodov pozitivno 
vplivata tudi na počutje v starosti. 

V intervjujih s 125 osebami, starimi od 40 do 75 let, ki so bile izvedene v državah projektnih partnerjev 
iz Cipra, Nemčije, Grčije, Italije, Poljske, Slovenije in Španije, je 97 % intervjuvancev menilo, da je zelo 
ali srednje pomembno biti proaktiven pri pripravah na starost. 

 

 

 

Toda sočasno je le 43 % intervjuvancev že sprejelo ukrepe v zvezi s tem. Če pogledamo odgovore 
mlajših med našimi sogovorniki, je odstotek precej nižji. 70 % intervjuvanih oseb bi si želelo večjo 
podporo pri pripravi na starost. 

 

“Vem, da bi bilo koristno narediti nekaj priprav – toda kje naj začnem in kje naj se ustavim. To 
je tema, ki jo ljudje radi dajo na stran, preden je morda prepozno”.  
(komentar nemškega intervjuvanca, april 2021) 
 

Priprava na starost je kompleksna tema. Vključuje številne različne vidike, pravne podlage ter osebno 
ozadje, interese in želje. Nekatere stvari so zunaj našega nadzora, vendar imamo možnost vplivati na 
našo starost na številnih življenjskih področjih. 

Anna E. Kornadt, profesorica psihologije na Univerzi v Luxemburgu, in Klaus Rothermund, predsednik 
splošne psihologije na Univerzi v Jeni, vidita pripravo na starost kot vseživljenjski in večdimenzionalen 
proces, ki presega finančne priprave. 

  

3%

37%

60%

Kaj mislite, kako pomembno je biti proaktiven?

Ni pomembno

Srednje pomembno

Zelo pomembno
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V svoji raziskavi sta ugotovila devet področij, ki so pomembna za pripravo na starost ter jih bomo 
obravnavali v tem vodniku:    

 

Finance 

 

Nujni primeri (nevarnosti) in izjemne okoliščine 

 

Duševna in fizična pripravljenost 

 

Stanovanje in bivanje 

 

Videz in zunanji izgled 

 

Socialni odnosi 

 

Zdravje 

 

Prostočasne aktivnosti in življenjski slog 

 

 

Delo in zaposlitev 

 

Vsa navedena področja ne morejo biti pod enakim vplivom posameznika, prav tako se začetek in 
prizadevanja za pripravo na starost razlikujejo od področja do področja. 

“Zanimiva tema, vendar se sliši tako. Spredaj imam že “4” ali to pomeni, da se moram že 

pripraviti na starost?” (intervjuvanec iz Poljske, april 2021) 
 

Vprašanje, kdaj začeti s pripravami na starost, je tako individualno kot staranje samo. Pri naslednjem 
"velikem" rojstnodnevnem mejniku vam ni potrebno paničariti, vendar se zavedajte, da je ključ 
dobrega staranja priprava in preventiva. Nekatere stvari potrebujejo več časa oziroma je boljše, če 
se na njih vpliva v zgodnejši fazi.  
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Ta vodnik predstavlja področja za pripravo na starost, vsaka s praktično podporo, kako narediti 
konkretne korake za izpopolnjeno starost. Prav tako dajemo nekaj splošnih nasvetov o načrtovanju 
in odločanju. 

V prilogi povzemamo rezultate raziskav na temo priprave na starost, ki smo jo izvedli na vzorcu 125 
ljudi. Če vas zanimajo osnovne informacije o demografskih spremembah v Evropi, si oglejte našo 
publikacijo o staranju v Evropi. Tam vam ponujamo nekaj vpogleda v razmere v državah projekta 
SenQuality na Cipru, v Nemčiji, Grčiji, Italiji, Sloveniji in Španiji, vključno z dobrimi praksami teh držav 
v zvezi z aktivnim staranjem. 

Ko boste začeli delati s tem vodnikom, ne pozabite, da vam ni potrebno slediti danemu vrstnemu 
redu domen, lahko pa seveda izberete tiste, ki se vam zdijo v vaši trenutni življenjski situaciji najbolj 
pomembne. Ne pozabite pa, da bolj kot smo zadovoljni na različnih področjih življenja, višja je naša 
splošna kakovost življenja – zdaj in v prihodnosti. 

Ste pripravljeni razmišljati o svoji starosti? Upamo, da vam bomo dali navdihujoče informacije in 
prispevek za začetek načrtovanja!  

 

Literatura in nadaljnje branje 

Eurostat. Mortality and life expectancy statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics 

Kornadt, Anna E.; Rothermund, Klaus. “Preparation for old age in different life domains: Dimensions 
and age differences.” International Journal of Behavioral Development, vol. 38, no. 3, 2014, pp. 228–
38, doi:10.1177/0165025413512065. 

 

  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
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2. Načrtovanje starosti  

 

“Bil sem navdušen nad nujnostjo narediti. Vedeti ni dovolj; moramo uporabiti. Biti 
pripravljeni ni dovolj; moramo narediti.” 

Leonardo da Vinci, vseznalec – slikar, znanstvenik, inženir, kipar… 

 

Kako izgleda proces načrtovanja starosti, je v veliki meri odvisno od vas 
in vašega osebnega položaja: Kakšne so vaše želje in vizije za vašo 
prihodnost in kakšno je vaše trenutno stanje? Kje živite, v stanovanju 
ali hiši, na podeželju ali v večjem mestu, kakšne so vaše družinske 
razmere, ali imate možnost vsak mesec prihraniti nekaj denarja, kako 
zdravo živite ...? 

Obstaja veliko vprašanj in veliko možnosti. Morda ne boste mogli 
vplivati na vsak vidik starosti, vendar ga imate moč oblikovati čim bolj 
prijetno. 

Resnično je pomembno, da načrtovanje starosti ne vključuje le 
teoretičnega načrtovanja, temveč tudi ukrepanje (in spreminjanje) vedenja, neodvisno od vaše 
trenutne starosti. 

Ko govorimo o starosti, to vključuje tretje življenjsko obdobje v katerem se upokojiš z dela in se 
prilagodiš življenju brez uradne zaposlitve, pa tudi četrto življenjsko obdobje, v kateri so teme, kot so 
zdravje, (ne)odvisnost od pomoči in konec življenja, vse pomembnejše. 

V tretjem življenjskem obdobju se pripravljate na spremembo svojih vlog: morda se boste iz 
aktivnega dela preusmerili v upokojitev, morda boste postali stari starši, morda namesto v hiši bivali 
v stanovanju. Na splošno tretje življenjsko obdobje vključuje idejo aktivnega in uspešnega staranja, 
uživanje v družbenih odnosih in dejavnosti, za katere prej niste imeli časa. Pri pripravah na četrto 
življenjsko obdobje postaja vpliv naprednega biološkega staranja izrazitejši: poslabšanje zdravja in 
neizogibnost smrti postavljata v ospredje druge potrebe, kot v tretjem življenjskem obdobju. 

Devet področij priprave na starost se po pomembnosti razlikujejo glede na življenjsko obdobje, v 
katerem se človek nahaja ali se nanj pripravlja. Za tretje življenjsko obdobje so pomembnejša 
področja priprave na delo, aktivnost, kondicijo in videz. Za četrto življenjsko obdobje so 
pomembnejša področja priprave povezana z zdravjem, bivanjem in nujnimi primeri.  

Proces načrtovanja je zelo individualen in vsa področja zajemajo upanje kot tudi strahove tistega, ki 
načrtuje. Pa si poglejmo navedena področja priprave na starost. Upamo, da vam bomo dali idejo, na 
kaj morate misliti in kaj iskati, ko začnete s procesom načrtovanja. 

 

Literatura in nadaljnje branje 

 Kim-Knauss, Yaeji, and Frieder R. Lang. “Late-Life Preparedness and Its Correlates: A Behavioral Perspective 
on Preparation.” The Journals of Gerontology: Series B, edited by Shevaun Neupert, July 2020, p. gbaa088, 
doi:10.1093/geronb/gbaa088. 

Kornadt, Anna E., and Klaus Rothermund. “Contexts of Aging: Assessing Evaluative Age Stereotypes in 
Different Life Domains.” The Journals of Gerontology: Series B, vol. 66b, no. 5, Sept. 2011, pp. 547–556. 

  ---. “Preparation for Old Age in Different Life Domains: Dimensions and Age Differences.” International 
Journal of Behavioral Development, vol. 38, no. 3, 2014, pp. 228–38, doi:10.1177/0165025413512065. 
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Noone, Jack H., et al. “Preretirement Planning and Well-Being in Later Life: A Prospective Study.” Research on 
Aging, vol. 31, no. 3, 2009, pp. 295–317, doi:10.1177/0164027508330718. 

Preston, Claire, et al. Planning and Preparing for Later Life. Centre for Ageing Better, 2018. 

Wang, Mo, and Junqi Shi. “Psychological Research on Retirement.” Annual Review of Psychology, vol. 65, no. 
1, Jan. 2014, pp. 209–33, doi:10.1146/annurev-psych-010213-115131. 

Yeung, Dannii Y., and Xiaoyu Zhou. “Planning for Retirement: Longitudinal Effect on Retirement Resources 
and Post-Retirement Well-Being.” Frontiers in Psychology, vol. 8, July 2017, p. 1300, 
doi:10.3389/fpsyg.2017.01300. 
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2.1. Finance 

  

“Denar ne more kupiti sreče, vendar pomiri živce.” 
Joe E. Louis, ameriški pevec in avtor 

 

Finančne priprave so osnova priprav na starost mnogih ljudi. To je eno od področij, ki se jih je najbolje 
lotiti v zgodnji fazi. Ljudje imajo običajno negativna pričakovanja glede svoje finančne prihodnosti in 
zato temu področju ne posvečajo največ pozornosti pri pripravi na starost. 

“Nisem v stanju nabiranja rezerv, moram kar najbolje izkoristiti, upam da bom dolgo ostal zdrav 
in delal.” (komentar nemškega intervjuvanca, marec 2021) 
Po upokojitvi in tudi kasneje v starosti, se vaš dohodek in poraba spremenita. Verjetno boste  
prenehati z delom ali ga zmanjšali, vendar si boste vseeno želeli živeti v večjem stanovanju, iti na 
počitnice ali jesti v restavraciji, skrbeti za svoje ljubljene ali pa boste potrebovali denar za dolgotrajno 
oskrbo. 

Torej, tudi če nimate možnosti ustvariti velikih finančnih rezerv, je še vedno čas, da svoje finančne 
zadeve enkrat uredite. 

Začnimo z nekaj finančne pismenosti in poglejmo, kaj potrebujemo in za kaj v resnici moramo porabiti 
denar. Spodnja slike iz knjige »Preoblikovanje dohodka za upokojitev (ang. Retirement Income 
Redesigned)« daje dobro predstavo o prednostnem razvrščanju naših stroškov, od osnovnih potreb 
do želja: 

 

 Preživetveni denar – količina denarja, ki jo potrebujete za preživetje 

 Varnostni denar – za npr. stroški zdravljenja, zdravstveno zavarovanje, oblikovanje portfelja 
za zagotovitev zadostnih sredstva do konca življenja 

 Svobodni denar – potreben za stvari, ki prinašajo veselje in izpopolnitev, kot so potovanja, 
izobraževanje, hobiji, … 

 Darilni denar – za ljudi in stvari, ki si zaslužijo in potrebujejo vašo pomoč 

 Sanjski denar – za uresničitev sanj in iskanje prave sreče ter smisla. 
 

Sanjski 

denar

Darilni denar

Svobodni denar

Varnostni denar

Preživetveni denar
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Elizabeth Warren v "All Your Worth: The Ultimate Lifetime 
Money Plan” to poenostavi in razlikuje med željami, 
potrebami in prihranki. Predstavi proračun 50/30/20. V skladu 
s tem naj bi 50 % vašega dohodka namenili za potrebni 
mesečne stroške, kot so stanovanje, prevoz in živila; 30 % 
lahko gre za potrebe ali diskrecijsko porabo; 20 % pa naj bi bilo 

namenjenih varčevanju ali plačilu dolgov. Toda ali je to vedno mogoče? Morda bo potrebna določena 
prilagodljivost, vsekakor pa je pomembno, da začnemo razmišljati o pričakovanjih za starost, vključno 
s prihodki in stroški. 

Poglejmo si naslednje korake: 

1) Preverite svojo osnovo: Kakšna je vaša pokojnina? Kako zakonodaja v vaši državi zagotavlja 
finančno varnost starejšim odraslim? Če ste že v obdobju starosti, preverite tudi ali obstajajo 
pobude, ki ponujajo popuste za storitve, kot so prevoz, zdravje, kultura ...? 

2) Izobražujte se o financah: Ni vam treba postati strokovnjak za naložbe ali borzo, vendar vam 
bo osnovna finančna pismenost v pomoč pri lastnem načrtovanju, pa tudi pri sprejemanju 
dobrih in informiranih odločitev. Projekt Erasmus+ “Selfmate” ponuja brezplačen tečaj in 
različno gradivo o finančni pismenosti. 

3) Ustvarite pregled in, če tega še niste storili, vnesite red v svoje finance. “Selfmate” je ustvaril 
preglednico (spreadsheet), v kateri lahko svoje dohodke primerjate s svojimi stroški in jih 
razporedite v skladu z Warrenovim pravilom 50/30/20. 
 

 
 

4) Pomislite vnaprej, kateri stroški bodo ob upokojitvi ostali nespremenjeni tudi s spremembo 
dohodka, kateri stroški bodo na novo nastali.  

Za finančno preskrbljenost zelo pogosto obstajajo dobre ponudbe podpore, včasih državne, včasih 
zasebne. Oglejte si, kaj je na vašem območju na voljo in poiščite nasvete o različnih možnostih, 
vendar bodite pri svoji odločitvi nekoliko previdni. To je vaša finančna prihodnost in na tem področju 
je tudi veliko interesov.  

 

Literatura in nadaljnje branje 

 Evensky, Harold; Katz, Deena & Updegrave, Walter. Retirement Income Redesigned. Master plans for 
Distribution – An advisor´s guide for funding boomers´ best years.  

http://selfmate.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RHM8Bdw75Qq1onkU1Vt0kYF9k_JwSbHMLMmm9pBM9KY/edit#gid=0
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“Selfmate.eu.” Digital Financial Literacy to Count in the Moments That Count, http://selfmate.eu  

Warren Elizabeth, All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. 

 

  

http://selfmate.eu/
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2.2. Nujni primeri in izjemne okoliščine 

 

“Ne dovolite, da vas obvladujejo okoliščine. Vi spremenite okoliščine.”  
Jackie Chan, hongkonško-kitajski igralec in mojster borilnih veščin 

 

Nujni primeri in izjemne okoliščine so dogodki ali težave, ki jih 
niste pričakovali ter za katere menite, da bodo pomembno 
vplivale na vaše življenje. Ali lahko načrtujemo nepredvidljivo? Ali 
bi morali svoj čas porabiti za skrb o morda neprijetnih stvareh? 
No, morda le o nekaterih in poglejmo, kaj lahko storimo glede 
naše trdnosti, ki nam pomaga pri učinkovitejšem reševanju težav 
in ohranjanju motivacije.  

Poglejmo nekaj pomembnih področij in s tem povezanih vprašanj: 

 VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK 

ZDRAVSTVENE TEŽAVE:  Ali imate dostop do zdravstvene oskrbe? Katere so pomembne 
telefonske številke za klic v sili? 

 Ali ste pripravili pacientov odlok (imenovan tudi živa volja ali 
napredne odločitve), ki ureja, kako naj bi skrbeli za vas v 
primeru zdravstvenih težav? O tem se pogovorite s svojim 
zdravnikom in se odločite za pomembne stvari, kot so 
reanimacija, umetna prehrana, umetno dihanje, itd. Naslednja 
točka: Ali se živa volja uredi tako, da jo je mogoče upoštevati v 
nujnih primerih? 

 Kdo se bo v nujnih primerih odločal namesto vas? Komu na tej 
točki 100 % zaupate? Ne pozabite, da se ne starate samo vi, 
ampak tudi ta oseba. 

 Kdo bo skrbel za vašo hišo/hišnega ljubljenčka/zakonca, če 
boste v bolnišnici? 

 Kako se boste soočali z dolgotrajnimi ali trajnimi zdravstvenimi 
omejitvami?  

 Ali obstajajo dogovori o dolgotrajni oskrbi? Kako in od koga 
želite prejemati oskrbo? Kakšno oskrbo lahko sami nudite 
drugim?  

IZGUBA/SMRT – VAŠA ALI 
VAŠIH NAJBLIŽJIH 

 Ali ste pripravili oporoko? 

 Kdo bo skrbel za vaše otroke ali vzdrževane osebe, za katere ste 
doslej vi skrbeli? 

 Kdo bo poskrbel za pogrebne storitve in stroške? V nekaterih 
državah obstajajo posebna zavarovanja, ki krijejo te stroške. 

 Kako se boste spopadli s spremenjeno življenjsko situacijo in 
kdo vam pri tem lahko pomaga? 

GOSPODARSKI PROBLEMI 
– NIHANJE 
GOSPODARSTVA, IZGUBA 
DELOVNEGA MESTA, 
VIŠANJE NAJEMNIN …  

 Ali zavarovanja krijejo stroške povezane s tem? 

 Kako je z vašimi prihranki?  

 Ali se zadolžujete? 
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NARAVNE NESREČE / 
POLITIČNE NEVARNOSTI: 

 Ali živite na območju, kjer obstaja verjetnost potresov ali 
poplav? Ali so politične razmere v vašem okolju stabilne? 

 Ali ste pripravljeni na izgubo stanovanja, materialnih dobrin ali 
sredstev za preživetje? 

 Ali imate na voljo zadostno količino vode, hrane in materialov 
za primer naravnih nesreč? 

 Ali imate urejena potrebna zavarovanja?  

 Ali so vaše finance ustrezne, premoženje in druge 
dragocenosti pa v dobrih rokah? 

SPREMEMBE V DRUŽINI: To je lahko pozitivno in negativno, od rojstva vnukov, ločitve ali 
družinskih sporov. 

 Kako se boste soočali z novo življenjsko situacijo, kako se bo 
vaše življenje spremenilo? 

 Ali bo to na vas vplivalo tudi finančno, itd.?  

 

To je težka tema s težkimi odločitvami, vendar se lahko nanje dobro pripravite in so zelo pomembna 
vprašanja tudi v mlajših letih. Nekatere teme so zapletene in se lahko zdijo nepomembne v obdobju, 
ko življenje teče gladko. Ko pa lahko pride do težav, boste nanje bolje pripravljeni in jih tudi  lažje 
premagali. Priprava vam bo pomagala tudi psihično in čustveno. Pomembno je narediti realno oceno 
tveganja in se ne bati neprijetnih tem. 

Poleg praktične priprave je potreben še en pomemben dejavnik, to je delati na vaši odpornosti, vaši 
sposobnosti, da odskočite, da prenesete tudi težke stvari, ki jih prinese življenje ter se na najboljši 
možni način postavite na noge. 

Ameriško psihološko združenje povzema: 

10 načinov za krepitev odpornosti: 
1. Vzpostavite povezave: imejte dobre odnose z družino, prijatelji in drugimi. Sprejmite pomoč. 
2. Izogibajte se dojemanju kriz kot nepremostljivih težav. Ne morete spremeniti dejstva, da se 

zgodijo zelo stresni dogodki, lahko pa spremenite način razlage in odziv na te dogodke. 
Osredotočite se na prihodnost. 

3. Sprejmite, da so spremembe del življenja. Na vse ne morete vplivati, zato se osredotočite na 
stvari, ki jih lahko spremenite.  

4. Posvetite se svojim ciljem. Določite realne cilje in majhne korake, kako jih doseči. 
5. Sprejemajte odločne ukrepe, namesto da se popolnoma odmaknete od težav in stresa ter si 

zaželite, da bi samo odšli. 
6. Poiščite priložnosti za samoodkrivanje. 
7. Negujte pozitiven pogled nase. Razvijanje zaupanja v vašo sposobnost reševanja problemov 

in zaupanje v instinkte pomaga graditi odpornost. 
8. Držite stvari v perspektivi. Razmislite o širšem kontekstu in dolgoročni perspektivi. 
9. Ohranite upanje. Rajši svoje želje vizualizirajte, kot pa da da je vaša pozornost usmerjena na 

strahove.  
10. Poskrbite zase. Bodite pozorni na svoje potrebe in občutke. 

Če želite dodatno usposobiti svojo odpornost, si oglejte projekt Erasmus+ Breakthrough for 
Resilience, ki omogoča različne možnosti usposabljanja.  

 

http://resilienceproject.eu/
http://resilienceproject.eu/
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Literatura in nadaljnje branje 

 The American Psychological Association, The Road to Resilience, https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-

content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf.  

“The Resilience Project.” Breakthrough for Resilience: People, Places, and Communities, 

http://resilienceproject.eu/.  

  

https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
http://resilienceproject.eu/
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2.3. Duševna in fizična pripravljenost 

 

“Naša telesa so naši vrtovi, v katerih so naše volje njihovi vrtnarji.”  
William Shakespeare, angleški dramatik, pesnik in igralec 

 

Bodimo iskreni, vsi vemo, da sta duševna in fizična pripravljenost med najpomembnejšimi dejavniki 
za dolgo in srečno življenje. Zavedamo se tudi, da ne bi smeli čakati predolgo, da naredimo nekaj zase 
– če ne bi bilo našega šibkejšega jaza. Pa se pogovorimo o motivaciji in poglejmo GROW model! 

GROW model tvorijo: 

Cilj (ang. Goal) 

Realnost (ang. Reality)  

Opcije (ang. Options oz. ovire)  

Volja (ang. Will oz. pot naprej) 

Kako deluje GROW model? 

1. Določite cilj: Najprej morate opredeliti, kaj želite spremeniti ali doseči kot cilj. Prepričajte se, 
da je to SMART cilj; 

 Specifičen (ang. Specific) 

 Merljiv (ang. Measurable) 

 Dosegljiv (ang. Attainable) 

 Realen/relevanten (ang. Relevant) 

 Časovno zamejen (ang. Time-bound) 
2. Preučite resničnost (ali trenutno stanje): To je pomemben korak. Ljudje prepogosto 

poskušajo doseči cilj, ne da bi pri tem v celoti upoštevali izhodišče, t.j. trenutno stanje, 
pogosto pa jim manjkajo nekatere informacije, ki jih potrebujejo za učinkovito doseganje 
cilja. Pomislite na svojo trenutno resničnost, rešitev se bo morda začela pojavljati sama ter s 
tem koraki, ki jih morate narediti, da jo dosežete. 

3. Raziščite možnosti in/ali ovire: Zdaj ugotovite kaj je mogoče – kakšne so vase možnosti za 
dosego cilja? 

4. Vzpostavite voljo; načrtujte svojo pot naprej: S preučevanjem trenutne realnosti in 
raziskovanjem možnosti boste zdaj dobro vedeli, kako lahko dosežete ta cilj. 

Zadnji korak je, da se zavežete k posebnim dejanjem, da se premaknete naprej k svojim ciljem. In 
potem seveda preglejte svoj napredek. 

Če torej želite narediti nekaj za svojo fizično pripravljenost, ne 
začnite načrtovati naslednjega teka po mestu kot drugi. 
Postavite si realen cilj, na primer do konca poletja preteči 5 km. 
Začnite počasi, bodite pozorni na svojo telesno kondicijo, 
naredite urnik kolikokrat na teden boste tekli in bodite tudi 
realni, da se ujema z vašimi drugimi obveznostmi, ne da bi si 
povzročali dodaten stres. Ampak potem pojdite na tek! 

Mimogrede, pravilo 21/90 navaja, da je za razvijanje navade potrebnih 21 dni, za trajno spremembo 
življenjskega sloga pa 90 dni. Zato si vzemite čas in poskušajte prepričati svoj šibkejši del! 
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Vzdrževanje fizične pripravljenosti ni tako zapleteno, kot si morda mislite na prvi pogled. Ni se vam 
treba pridružiti drugim v telovadnici in dvigovati uteži petkrat na teden (če se želite tega naučiti, 
pojdite!). Bodite pozorni na svojo težo, izberite stopnice namesto dvigala, se zdravo prehranjujte in 
poskušajte vključiti nekaj vadbe v svojo dnevno rutino. Včasih je lažje najti nekoga, s katerim bi skupaj 
kaj naredila: tečaj joge (ker potem res greš), zdravo kuhanje (skupaj najdeva zanimiv recept), vožnja 
s kolesom okoli jezera (greva tudi v mokrem vremenu). In seveda lahko združite učenje za svojo 
duševno in fizično pripravljenost: Zakaj ne bi obiskovali tistega plesnega tečaja, o katerem ste 
razmišljali že leta, ali se naučili jadrati, kar ste si želeli že kot otrok? Ali pa odkrijete strast do 
pohodništva ob odkrivanju lokalnih zgodovinskih znamenitosti. 

Ali poznate angleški pregovor "Ne moreš starega psa naučiti novih trikov?" No, ravno nasprotno: 
vseživljenjsko učenje je odličen način, da ohranite um aktiven in v formi. Bodite odprti za nove 
izkušnje in stvari! Ste se vedno želeli naučiti jahati, govoriti francosko, igrati klavir, popravljati avto 
ali zgraditi stol? Odlično, poskusite! 

Star sem 45 let in načrtujem, da se ponovno vpišem na univerzo in začnem delati vse, za kar 
doslej nisem imel časa. Čas je za ponovni zagon! (komentar intervjuvanca iz Grčije, marec 2021) 

Ne glede na to, ali obiskujete univerzitetne tečaje, lokalni center 
v skupnosti ali poiščete vajo na internetu, je izpostavljanje 
možganov novemu vnosu koristno ne glede na starost. In ne 
pozabite: učenje učenja je tudi proces. Vaši šolski dnevi so 
verjetno nekoliko za vami, zato bo morda potrebno nekaj časa, 
da se znova naučite učiti. Ampak s časom postane lažje! 

Načrtovanje na področju "Duševna in fizična pripravljenost" 
vključuje iskanje načinov, kako ostati aktivni, vendar je to tesno 

povezano z drugimi področji. Na primer, ukvarjanje s hobijem bo pozitivno vplivalo na vašo duševno 
pripravljenost, kar bo imelo dolgoročne pozitivne učinke na vaše zdravje. Ohranjanje telesne 
aktivnosti z vadbo, delo na vrtu in podobno bo verjetno izboljšalo vaše zdravje s kondicijo. Na 
duševno in fizično pripravljenost vplivajo tudi delo in zaposlovanje, prosti čas, življenjski slog ter 
stanovanje.  

Smo družabna bitja, izmenjava z drugimi ohranja naše možgane v formi in aktivne. Prisili nas k 

razmišljanju, spreminjanju perspektiv, obravnavanju novih vprašanj ... 

Ko začnete delati s to domeno, si zastavite nekaj vprašanj: 

 Zakaj in kako bi radi ostali v formi? 

 Ali lahko zdaj začnete z izboljšanjem svoje fizične pripravljenosti? 

 Ali obstaja kakšna posebna skrb, ki jo morate odpraviti, morda s pomočjo zdravnika? 

 Kateri elementi v vašem življenju vam dajejo stabilnost in vam pomagajo ostati močni? 

 Kaj vas zanima, v čem uživate? 
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Nikoli ni prepozno za začetek 
Primer dobre prakse s Poljske: Samoocenjevanje dobrega počutja 

CKU Sopot je v okviru projekta Erasmus+ “SEAL-Senior Education for Active 
Living” razvil samoocenjevalno tabelo za starejše odrasle, ki pomaga oceniti 
dejavnike vpliva na njihovo razpoloženje, da bi ugotovili, katerim navadam se 
morajo izogibati in kaj bi morali storiti, da bi povečali svoje zadovoljstvo z 
življenjem. Ker se raven splošnega zadovoljstva povečuje, se predvideva, da 
se bo povečevala aktivnost starejših odraslih in njihova neodvisnost, tudi 
njihovo splošno zdravje se bo izboljšalo. Poleg tega ocenjevanje spodbuja 
povečano sposobnost samoocenjevanja lastnega vedenja in čustvenih stanj, 
načrtovanja dneva in povečanja ravni splošne življenjske aktivnosti. 

Samoocena vključuje vodenje dnevnika dobrega počutja za dvotedensko obdobje. Vsak dan v 
večernih urah, preden starejši odrasli zaspi, zapiše dejavnosti pri katerih je sodeloval čez dan. Na 
podlagi tega opažanja lahko starejši odrasli ugotovi, katere aktivnosti izboljšajo njegovo počutje in 
katere negativno vplivajo na njegovo počutje. Tako se nauči, da vsak dan načrtuje vključitev v čim 
več dejavnosti, ki izboljšajo njegovo počutje, se izogne depresiji … 

Kaj vas torej osrečuje? Malo razmislite o svojem življenju!  

Več informacij: https://sealproject.eu/en/results-en/  

Primer dobre prakse iz Slovenije: Jutranja vadba na prostem 

Društvo Šola zdravja ima 230 skupin v 86 občinah po vsej Sloveniji z več kot 4000 člani. Njihova 
povprečna starost je 69 let. Jutranja vadba »1000 gibov« se začne ob 7.30 na prostem, na različnih 
javnih površinah (športni parki, športna igrišča, ob morju, rekah, jezerih, v parkih, parkiriščih, 
igriščih itd.). Izvaja se vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih. Vadba se izvaja zunaj, na prostem, 
v naravi in bližini doma v vseh vremenskih razmerah in v vseh letnih časih. 

Vadbo vodijo usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovno usposobljenega osebja. Vaje niso 
prezahtevne in ne zahtevajo predhodne kondicije ali drage športne opreme. Vadba traja 30 minut. 

Vadba se izvaja zjutraj, s tem se izboljša telesno in duševno stanje posameznika, ima pozitiven 
vpliv na hujšanje in druge zdravstvene težave. Poleg tega se zaradi gibanja v naravi in prijetnega 
druženja v skupini, izboljša tudi duševno zdravje, zmanjša se občutek osamljenosti, socialne 
izključenosti in depresije. 

Jutranja vadba v javnosti pomaga pri ozaveščanju o aktivnem staranju in priložnostih, ki jih imajo 
prebivalci v lokalnem okolju za ohranjanje telesne in duševne pripravljenosti, ter spodbuja ljudi, 
da bolje skrbijo za svoje zdravje in se povežejo med seboj. 

Odlična ideja? Zakaj ne ustanovite lastne skupine? 

Več informacij: https://solazdravja.com/  

 

 

  

https://sealproject.eu/en/results-en/
https://solazdravja.com/
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2.4. Stanovanje in bivanje 

 

“Dom je tam, kjer je srce!” 
Pliny starejši, Rimljan, naravoslovec in naravoslovni filozof 

 

Kako in kje trenutno živite? Je ustrezno tudi v vaši starosti? Si stanovanje lahko privoščite? Ali 
zmorete opraviti dela v gospodinjstvu in na vrtu? Kakšna je infrastruktura, ali potrebujete lasten avto 
ali imate na voljo javni prevoz? Ali so v bližini nakupovalni centri, zdravstvene ustanove in tudi 
prostori za preživljanje prostega časa? 

Kako in kje živeti je zelo pomembno za dobro počutje. Neodvisnost in samostojno odločanje, varnost 
pa tudi socialni odnosi ter kakovost bivanja so pomembni dejavniki glede razmišljanja o stanovanju 
in bivanju v poznejšem življenju. 

Stanovanje in bivanje sta povezana z drugimi področji kot so finance, socialni odnosi in zdravje. To je 
zapleteno področje, ki ga je potrebno dobro načrtovati, saj je na voljo veliko različnih možnosti. 
 

1. Začnite razmišljati o tem, kako si predstavljate svojo idealno življenjsko situacijo v poznejšem 
življenju:  

 Ali boste še naprej živeli v trenutnem stanovanju ali 
hiši?  

 Ali boste živeli sami, s partnerjem, med prijatelji? 

 Koliko sob in kvadratnih metrov stanovanja bi radi 
imeli? 

 Kaj je za vas pomembno v stanovanju: balkon, 
majhen vrt, dodatna soba za hobi, velika kuhinja…? 

 Ali želite bivati v bližini družine?  

 Na podeželju ali v mestnem okolju?  
 

2. Nato razmislite, ali je to realno in izvedljivo ter kaj morate storiti, da se vaša želja uresniči:  

 Ali boste zmogli tako finančno kot fizično vzdrževati svoje stanovanje ali hišo?  

 Kako je z okolico, imate v bližini družino in prijatelje, zdravstvene storitve, pa tudi 
nakupovalne in prostočasne objekte? 

 Bi morali izvesti kakšno prenovo, kot je premikanje spalnice iz zgornjega v spodnje 
nadstropje?  

Na splošno obstajata dve možnosti: 

Ostati v stanovanju/hiši, v katerem živite sedaj Ali se preseliti? 

Preverite ali so možne prilagoditve: 

 Kako je s kopalnico, ali je vstop v tuš na 
tleh oz. dovolj nizko? 

 Ali lahko enostavno dostopate do vseh 
pripomočkov? 

 Ali je vhod po stopnicah ali imate v 
stanovanju/hiši stopnišče? Ali je možno 
namestiti ograjo ali stopniščno dvigalo? 

 Ali so na voljo stanovanja, ki nimajo ovir? 

 Ali obstajajo posebne subvencije za 
stanovanja za starejše odrasle? 

 Ali obstajajo storitve oskrbe ali ponudbe 
pomoči na domu? 

 Kateri negovalni domovi so za vas 
primerni? 

 Katere aktivnosti za rekreacijo obstajajo v 
soseski? 
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Ali lahko dobite pomoč pri delu v 
gospodinjstvu, na vrtu, itd.? 

Ali zlahka dostopate do vsega, kar 
potrebujete? 

Z naraščanjem populacije aktivnih starejših odraslih v vseh evropskih državah se razvija veliko novih 
konceptov življenja za tretje in četrto življenjsko obdobje.  

Če niste prepričani kje začeti, poskusite poiskati organizacijo, ki vas lahko informira o teh zadevah. 
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2.5. Videz in zunanji zgled 

 

Kaj je lepota, ne vem, čeprav se drži mnogih stvari.”  
Albrecht Dürer, nemški slikar, tiskar in teoretik nemške renesanse 

 

Videz in izgled se morda ne zdita najpomembnejši lastnosti. 
Ampak, ali se nismo vsi že znašli pred ogledalom, ki je izrisovalo 
sive lase, ali ne opazimo golega lasišča, globljih gub in rastočega 
trebuha z določenim občutkom presenečenja in navsezadnje 
razočaranja? 

Bolj kot druge lastnosti, "videz in zunanji izgled" zahtevata 
razmislek o starostnih stereotipih in lastnih lepotnih standardih.  

Namesto dejanskega, oprijemljivega načrtovanja, priprave na 
kasnejše življenje na tem področju pomenijo zavestno skleniti, da se naše telo s starostjo spreminja, 
kaj to za nas osebno pomeni, kako bi se radi soočili s tem in kaj želimo predstaviti zunanjemu svetu. 

Priprave na tem področju so vsekakor tesno povezane z duševno in telesno pripravljenostjo, 
zdravjem in tudi preživljanjem prostega časa ter življenjskim slogom posameznika.   

Videz in izgled lahko razdelimo v dve glavni kategoriji:  

 Samopodoba ali telesna podoba (torej kako vidim svoje telo in kako se počutim glede tega) 
in  

 videz, torej kako (bi rad) izgledal drugim.  

Obstaja veliko literature o telesni podobi in videzu, ki se nanaša na mlajše ljudi, dojemanje ali 
oblikovanje videza starejših odraslih pa doseže manj zanimanja – kljub dejstvu, da se bodo starejši 
odrasli morali prilagoditi številnim spremembam v svojem fizičnem videzu na eni strani, po drugi 
strani pa se morajo soočiti s spreminjanjem odnosa do svojega telesa in izgleda. Moški in ženske 
imajo lahko drugačen pristop do tega področja, saj se ženska telesa običajno obravnavajo drugače 
kot moška, pa vendar se morata oba spola ukvarjati s fizičnimi spremembami v procesu staranja in 
tem, kako se sprijazniti z neizogibnimi spremembami v njihovem videzu. 

“Je že jesen? Zame je pomlad …”  (komentar poljskega intervjuvanca, april 2021) 
Priprava na to domeno se lahko začne z dvomom o lastnem dojemanju starosti in staranju telesa. V 
družbi, ki daje prednost mladosti pred starostjo in za vsako sliko uporablja Photoshop in Instagram 
filtre, ni lahko najti realistične upodobitve staranja teles v vsakdanjih medijih. Če opazujete lastno 
reakcijo na videz starejših odraslih, boste morda našli način, kako se sprijazniti s svojimi stereotipi.  

  

Glede na slike starosti 
Primeri dobre prakse iz Nemčije : »Lepota starosti in Starostne podobe« 

Za virtualno fotografsko razstavo "Lepota starosti" je fotografinja Laura Zalenga obiskala trideset 
ljudi med 75. in 98. letom. Z razstavo poskuša ljudi opomniti, da lepota nima izteka roka 
uporabnosti, temveč postane zanimiva in pogosto izraža neznano modrost. Virtualni ogled po 
razstavi naj bi prebudil radovednost do pozitivnega v starosti in prijateljevanje s starejšimi 
odraslimi. 
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Oglejte si čudovite slike, ki bi lahko vplivale na vaš pogled na pravo lepoto: 
https://beautyofage.myportfolio.com/.  

 

"Altersbilder" (Starostne podobe), ki ga je sprožilo Nemško 
zvezno ministrstvo za družinske zadeve, starejše državljanke, 
ženske in mladino, se bolj osredotoča na zelo raznolike načine, 
kako danes živijo starejše generacije. Ta projekt želi obnoviti 
ideje o življenju v starosti in spodbuditi starejše odrasle, da 
svoje sposobnosti prispevajo v družbo na samoodločen način. 
Zlasti mlade je treba spodbujati, da pregledajo svojo podobo 
o starosti. Program poudarja kompetence in prednosti 
starejših odraslih ter razvija novo podobo starosti.  

 

Oglejte si nekaj izbranih fotografij razstave in si oglejte, kako privlačna so resnično živa bitja:  
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-
altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-
_english.pdf  

 

Če se zdaj obrnemo na vaš videz v starosti, kaj je za vas pomembno? Ali obstajajo določene stvari, ki 
se jim v času staranja želite izogniti? Poglejte starejše odrasle in poskusite ugotoviti, ali uporabljate 
enako merilo za druge. Ljudje so do svojega videza bolj kritični, kot do videza drugih. Bodite prijazni 
do sebe in svojega telesa. Usposabljanje vaše samozavesti in zavedanje lastnih lepotnih standardov 
vam bo pomagalo pri sprejemanju zavestnih in zdravih odločitev, ki delujejo za vas v poznejšem 
življenju. Še enkrat si dobro oglejte starejše odrasle. So res gube tiste, ki nas takoj zmotijo? Ali morda 
ne čutimo, da nas srce kliče k starejšemu obrazu z tisočimi gubami in nasmehu na njihovem obrazu? 
Bi lahko rekli, da so bolj žalost, mračno pomikanje ust, globok namrščen pogled tisto, kar naredi ljudi 
videti žalostno stare? Privlačnost ima veliko vpliva tudi na to, kako ste zadovoljni in v miru s samim 
seboj.   

Ko se staramo, so fizične spremembe neizogibne in najboljši način za načrtovanje je, da jih 
sprejmemo. To pa ne pomeni, da nehamo skrbeti za svoj zunanji videz. Nasprotno, to pomeni le bolj 
zdrav odnos do zunanjosti in ukvarjanje z videzom na pozitiven način. 

 

  

https://beautyofage.myportfolio.com/
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
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2.6. Socialni odnosi 

 

"Ljubezen je največja osvežitev v življenju." 
Pablo Picasso, španski slikar in kipar 

  

Vsi smo družbena bitja, od zore človeštva smo živeli skupaj, lovili 
in v naših klanih delili zgodbe. Občutek družbeno povezanega je 
pomembnejši kot kadarkoli prej, še posebej, ker so se naša 
življenja spremenila, so hitrejša, pogosteje se selimo, naša okolja 
in odnosi pa se spreminjajo pogosteje kot v prejšnjih generacijah. 
Pregled 148 študij (308.849 udeležencev) je pokazal, da so imeli 
posamezniki z močnejšimi družbenimi odnosi 50 % večjo 
verjetnost preživetja – močan argument za podrobnejši pogled 
na naše družbene stike, ne glede na to, da je socialna izmenjava zabavna, je pomembna za kakovost 
življenja, kajne? 

Obstajajo različne kategorije družbenih odnosov: 

 

1. Oglejte si svoje odnose in si predstavljajte, kako se bodo čez nekaj let spremenili na podlagi 
sprememb, ki jih bo prinesla starost. Trenutno lahko porabite več časa za svoje delo s kolegi 
kot z nekaterimi družinskimi člani, a kaj bo, ko se upokojite. Ali se bo delovni odnos spremenil 
v prijateljstvo ali pa se končal s prenehanjem vašega delovnega življenja in odsotnostjo 
skupnih tem. 

2. Ocenite, kako pomembne so za vas te kategorije in koliko truda ste pripravljeni vložiti za 
ohranitev odnosov. 

Življenjski 

sopotnik in 

družina 

Prijatelji 

Sodelavci / 

delovno okolje 

Sosedje, 

znanci  
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3. Katere mreže bi lahko postale pomembne? Katere bi radi ohranili ali okrepili in kako je to 
mogoče doseči ? Na primer, razmislite o selitvi bližje otrokom ali vnukom. To ponovno 
zahteva nova prizadevanja za ohranjanje prijateljstva na starem kraju bivanja ali sklenitev 
novih prijateljstev. 

4. Razmislite, kako razviti nove odnose! S spoznavanjem novih ljudi boste ostali aktivni. 
Vzpostavljanje stikov včasih ni tako enostavno. Lahko dobro deluje s skupnimi interesi in 
hobiji. Udeležite se tečaja ali organiziranih srečanj podobno mislečih ljudi, ki so lahko vse od 
skupnih športov ali kuhanja do slikanja in učenja novega jezika. Prostovoljstvo je tudi ena od 
možnosti. 

Življenjske situacije se spreminjajo, še posebej s hudo boleznijo – ne glede na to, ali ste prizadeti sami 
ali morda vaš partner in postanete negovalec – ali druge stvari, ki vas vržejo s tira. In prav tu štejejo 
družbene vezi. Tu je potrebna tudi določena proaktivnost, da se približate ljudem, poiščite pogovore 
in po potrebi sprejmite pomoč.  

Socialna izoliranost prinaša resne posledice za duševno in fizično zdravje, in ni število stikov nujno 
odgovornih za (ne)občutek osamljenosti ali osamljenosti. Nikoli ni prepozno, da se povežete z novimi 
ljudmi, na voljo pa so tudi podporne storitve. 

 

Kadarkoli lahko vzpostavite nove stike 
Primer dobre prakse s Cipra: "Prijetna družba" 
Za spodbujanje aktivnega staranja, zdravstvene in duševne pripravljenosti starejših odraslih, 
občine Nicosia in služb socialnega varstva Ministrstva za delo, socialno varstvo in socialno 
zavarovanje sodelujejo na programu "Prijetna družba". Cilj tega programa je zagotavljanje 
kakovostnih storitev za boljšo kakovost življenja, obenem pa jim omogoča ohranitev neodvisnosti. 
Program je odprt za prebivalce občine Nicosia, ki so stari 65 let in so sposobni sami skrbeti zase. 
Na voljo je širok izbor ponudb kot so tečaji glasbe, umetnosti in obrti, frizerska delavnica, 
informativna predavanja, verski pogovor, tečaji vodne aerobike na občinskem bazenu v poletnih 
mesecih, tečaji joge, več izletov ... ter možnost vsakodnevne komunikacije s socialnim delavcem, 
ki je odgovoren za delovanje programa in zagotavljanje duševne podpore in čustveno 
opolnomočenje, kot tudi smernice za vsakodnevne težave. 
Več informacij: https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-
people/ 
Ponudbe, kot je ta iz občine Nicosia, so na voljo v številnih mestih. Če ste osamljeni potem 
poskusite, veliko je takšnih, ki čutijo enako in skupaj ste močnejši. 

 

Literatura in nadaljnje branje 

 Holt-Lunstad, Julianne; Layton, J. Bradley; Smith, Timothy. Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-

analytic Review. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316  

 

  

https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-people/
https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-people/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
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2.7. Zdravje 

 

"Zdravje ni cenjeno, dokler ne pride bolezen." 

Thomas Fuller, angleški duhovnik in zgodovinar 

 

Ni skrivnost, da se s povečanjem biološke starosti poveča tveganje za zdravje. Morda boste čutili, da 
je zadnja stvar, ki jo potrebujete, še en vodnik o tem, kako ostati zdrav. Zdravstvene teme so prisotne 
v mnogih revijah, knjigah, TV oddajah ... in očitno je, da je zdravje eden najpomembnejših vidikov za 
naše celotno življenje in našo kakovost življenja. 92 % intervjuvanih oseb v pripravah te publikacije, 
je opredelilo zdravje kot daleč najpomembnejšo kategorijo za ljudi, ko so razmišljali o kasnejšem 
načrtovanju življenja. Toda še vedno si lahko predstavljate, da bo prišel "ampak" moment: naš 
šibkejši jaz. 

Kateri so dejavniki, ki vplivajo na naše zdravje? 

 

Kot vidite, med področji priprave na starost obstajajo povezave in vplivi. Govorili smo že o finančnih 
vidikih (in žal imajo tudi tu določeno vlogo), o duševni in fizični pripravljenosti, izrednih razmerah ter 
stanovanjih. In drugič, na vsak dejavnik ni mogoče vplivati, naši geni so nam na primer preprosto 
dani. 

Osredotočimo se torej na nekatere vidike, na katere lahko dejansko vplivamo: 
 

Nekatere stvari, ki jih ni mogoče dovolj pogosto ponavljati:  
 Ohranite svojo telesno pripravljenost. 

 Naj vaši možgani delujejo. 

 Uživajte v življenju. 

 

  

Genetski 
pogoji

Stres

Finančni 
viri

Dostop do 
zdravstvenih 

storiev

Delo / 
delovni 
pogoji

Nastanitev

Okoljski 
vidiki

Socialno 
okolje in 
podpora
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Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) daje 12 nasvetov, kako biti zdrav:  

 
Legenda k sliki: 12 nasvetov za biti zdrav: 1) jejte zdravo hrano, 2) Bodi fizično aktiven, vsak dan, na svoj način, 
3) Cepi se, 4) Ne uživaj tobaka v katerikoli obliki, 5) Izogibaj se ali zmanjšaj porabo alkohola, 6) Obvladuj stres 
za svoje fizično in duševno zdravje, 7) Prakticiraj higieno, 8) Ne hiti ter ne vozi, če piješ, 9) Pripni se z varnostnim 
pasom, ko se voziš, in nosi čelado, ko kolesariš, 10) Prakticiraj varen spolni odnos, 11) Redno preverjaj svoje 
zdravje, 12) Dojenje: najboljše za dojenčke. 

Poglejmo si jih pobliže z nekaj praktičnimi predlogi! 

1. Pazite na raven stresa: 

Do določene ravni je stres del življenja. Ampak biti pod stalnim pritiskom, vas naredi bolnega, kar 

ima posledice za vaše sedanje in kasnejše življenje. Pomaga pri spopadanju s stvarmi, ki sprožijo 

stres in jih postavijo v nekakšen red, da se lahko stres sistematično zmanjša. 

Zato začnite ugotavljati, kaj vas obremenjuje, vprašajte se, ali preveč prevzemate, če lahko 

prenašate stvari, če lahko stvari počnete bolj umirjeno in začnete dajati prednost, da zmanjšate 

pritisk, ki izhaja iz poskušanja storiti vse naenkrat.  

Model štirih kvadrantov Eisenhowerjeve matrike nam pomaga razjasniti, kaj je resnično 

pomembno. Organizira dejavnosti po nujnosti in pomenu: torej je nekaj lahko pomembno ali ne 

in nujno ali ne. 

 Kvadrant 1 – FOKUSNI KVADRANT: Imamo stvari, ki so nujne in pomembne.   

Na žalost v to kategorijo spada preveč dejavnosti. Izboljšave so vezane na zmanjševanje 

količine stvari, ki se prikažejo tukaj, ali pa bomo nenehno pod stresom in izgoreli. 

 Kvadrant 2 – KVADRANT URNIK: Imamo stvari, ki niso nujne, vendar pomembne.  
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To je naš čarobni kvadrant. To je tam, kjer se pojavi naš pravi vpliv, saj načrtovanje vaših 

dejavnosti pomaga, da ste proaktivni namesto, da samo reagirate na stvari. 

 Kvadrant 3 – KVADRANT DELEGACIJE: Imamo nujne, vendar nepomembne stvari. 

To so v resnici le prekinitve, ki jih želimo identificirati in zmanjšati ali prenesti, sicer bodo 

porabili naš čas in bomo pod stresom, ker nismo obravnavali nalog v kvadrantih 1 in 2. 

 Kvadrant 4 – IZLOČITVENI KVADRANT: Nimamo nujnih in nepomembnih stvari. 

To je čisto zapravljanje časa: surfanje po internetu, preverjanje vašega telefona za 

obvestila vsakih 5 sekund, itd. Če tukaj preživite preveč časa, boste pod stresom. 

Kako delati z matriko: 

a. Opredelite področje stresa, na katerem želite delati (visoka obremenitev, prepir z družino ali 

prijatelji, finančne težave, življenjske spremembe, itd.). Lahko pride do trenutkov, ko se en 

stresor nadgradi na vrhu drugega. V teh situacijah se lahko počutite ogrožene ali vznemirjene 

in vaše telo lahko začne reagirati. 

b. Vse naloge, ki jih opravljate na tem področju, razvrstite glede na osi matrike (nujno – 

pomembno). 

c. Pogovorite se s prijateljem, družinskim članom ali kolegom o tem, kako lahko uporabite 

predlagane strategije: 

 Osredotočenost na naloge 

 Razporejanje nalog 

 Določanje nalog 

 Izločanje nalog 

 

 

 

 

 

2. Bodite pozorni na svojo prehrano: 

Zdrava prehrana je pomembna v vseh življenjskih obdobjih, vendar postane še pomembnejša, ko 
dosežemo srednja leta in naprej. Cilj nista dieta in odrekanje, pomembno je, da se uživa  v sveži, 
okusni hrani, celostnih sestavinah, itd. – morda tudi z drugimi. Kuhanje in obedovanje v družbi 
naredita prehranjevanje veliko bolj prijetnejše.  

 

2. Razporedite naloge, ki so 

pomembne, vendar ne nujne. Dajte 

jih v koledar. 

 

1. Osredotočite se na naloge, ki so 

oboje – nujne in pomembne. 

Najprej naredite te naloge. 

4. Izločanje nalog, ki niso niti nujne 

niti pomembne. Te niso vredne 

vašega časa. 

3. Določanje nalog, ki so nujne, 

vendar vam ne pomagajo doseči 

svojega cilja. 
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     Ni nujno                   Nujno 
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Univerza Harvard je objavila preprost model s Krožnikom zdrave prehrane, ki vam bo pomagal 
narediti vaše obroke bolj zdrave: 

 
Copyright © 2011, Harvard University. Za več informacij o Krožniku zdrave prehrane glejte Vir prehrane, 

Oddelek za prehrano, Harvard T.H. Chan School of Public Health, www.thenutritionsource.org, in Harvard 
HealthPublications,  www.health.harvard.edu. 

 

Sadje in zelenjava bi morala sestavljati polovico vašega krožnika, nato pa sledijo polnozrnata 
živila in beljakovine, v zmernih količinah tudi zdrava rastlinska olja. Poleg tega ne pozabite piti 
dovolj vode, čaja ali kave ter ostati aktivni. 

Vse to zveni zelo jasno in logično? Saj to pravzaprav je! Prepričati se moramo, da se tega držimo. 
Ne smemo si prizadevati za popolnost, življenje bi moralo biti zabavno in mali "grehi" so preprosto 

del tega. To je pravo ravnovesje, ki šteje. 
 

Zdravje - pomembno  za vsakega posebej, pa tudi za družbo 

Primer dobre prakse iz Italije: Portal zdravega načina življenja 
Italijansko Ministrstvo za zdravje zagotavlja spletno zbirko 
dobrih zdravstvenih praks in priročnikov o različnih temah, 
imenovanih Portal zdravega načina življenja. Tam 
uporabniki najdejo različne koristne gradiva o temah 
povezanih z zdravjem, kako upravljati vsakodnevne 
situacije, šport, prehranska vprašanja, itd.  

http://thenutritionsource.org/
https://www.health.harvard.edu/
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To je zelo koristno, saj lahko odrasli najdejo odgovore na številne teme in zelo preproste 
infografike o mnogih vsakodnevnih temah. Več informacij: 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=202
1/12/31&datada=2015/01/01 
Podobna orodja verjetno obstajajo tudi v vaših državah pri državnih institucijah ali 
zdravstvenih zavarovanjih. Zdrav način življenja ni pomemben le za vas osebno, ampak je tudi 
v interesu družbe. Stroški zdravstvenega varstva so ogromni, zlasti dolgoživi družbi. Zato 
obstaja veliko zanimivih pobud, vodnikov in pogosto tudi brezplačnih tečajev. Zakaj jih ne bi 
uporabili? 

 

3. Pazite na preventivo in skrbite zase, ko zbolite: 

Zdravstvene koristi in načrti, ki jih zagotavlja vlada, se razlikujejo od države do države, zato se 
načrtovanje začne z zbiranjem splošnih informacij: 

 Kakšne preventivne preglede krije vaše zdravstveno zavarovanje? 

 Ali obstajajo priporočena cepljenja za vašo starostno skupino, itd.? 

 Ali obstajajo posamezni zdravstveni problemi, kot so že obstoječa stanja in dedne bolezni 
v družini? 

 Katere ukrepe, ki koristijo zdravju, ste pripravljene sprejeti? 

Pogovorite se z zdravnikom o vašem zdravstvenem načrtovanju in pripravi strategije. 

In če zbolite, si vzemite čas za sprostitev in okrevanje. Pojdite k zdravniku, informirajte se o 
bolezni, držite se načrta zdravljenja, poiščite in sprejmite pomoč in tudi sprejemajte pomembne 
odločitve v primeru resnih bolezni. Ali želite najbolj agresivno nego do konca, ali imate raje 
alternativno zdravljenje in možnost neoživljanja?  
 

Kaj so napredne odločitve? 
Napredne odločitve, ki jih pogosto imenujemo »živa volja«, vam omogočajo, da izrazite svoje 

želje, da zavrnete zdravljenje v prihodnosti, tudi če bi to lahko pripeljalo do smrti. So pravno 
zavezujoči in se uporabljajo v primeru, da sami ne morete več sprejemati odločitev. 

V mnogih državah obstajajo predloge za to. Preverite spletne strani zdravstvenih institucij ali 
se posvetujte z zdravnikom. Prepričajte se, da so vaše želje znane vaši družini in zdravstvenim 
delavcem, ki vas zdravijo. 

Napredne odločitve zadevajo teme, kot so klinično podprta prehrana in hidracija, umetno ali 
mehansko prezračevanje in antibiotiki, pa tudi oživljanje.   

Razmišljanje o teh vprašanjih je težko, vendar vam in vašim ljubljenim prihrani veliko težav in 
muk, ko so takšne odločitve potrebne.  

 

Literatura in nadaljnje branje 

 Mental Health Foundation. How to manage and reduce stress. 2 Nov. 2016, 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress.  

Together Counts. An Adult Guide to An Active, Healthy Lifestyle. National Osteoporosis Foundation, 

https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf.  

World Health Organisation. 12 tips how to be healthy, 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1  

---. “Healthy Diet”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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2.8. Prostočasne aktivnosti in življenjski slog 

 

“Ko končaš delo, si zasluziš prosti čas.” 
Aristotel, grški filozof in vseved 

 

Končno upokojen, veliko časa za zabavne stvari. Mnogi hrepenijo po tem, potem pa nastopi dolgčas 
in ne vedo, kaj bi z vsem tem časom. Na žalost se pogosto zgodi, da imajo upokojenci po izpolnjenem 
in dobro strukturiranem delovnem življenju nenadoma precej manj socialnih stikov, ne storijo ničesar 
s pridobljenim časom in se počutijo osamljene, oziroma jim je dolgčas. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da ostanejo aktivni in poiščejo smiselno dejavnost, ki je zabavna in prijetna.  

Obstajajo že predhodne faze prehoda v življenju, ki določajo vašo dnevno rutino in vaš čas. V srednjih 
letih, recimo, da vaši otroci zapustijo dom ali pa umrejo sorodniki, za katere ste skrbeli– tako se ob 
teh dogodkih kot tudi ob upokojitvi začne nova življenjska faza, ko je treba čas znova zapolniti. 

Kaj je smiselno in s čim želite preživeti svoj čas, je odvisno od vas osebno. 
 

Gremo k bistvu: 
Upoštevati morate: 
• Katere dejavnosti želite opustiti, 
• katere dejavnosti je treba nadaljevati 
• in katere dejavnosti bi bilo treba razširiti ali na novo vključiti. 

 

Zato začnite načrtovati dejavnosti, ki jih že opravljate in jih naštejte. Nato razmislite, kaj bi radi, ko 
boste starejši, nadaljujete s tistim kar vam ustreza ter se izogibajte tistemu, kar vam ni všeč. To pa 
ne pomeni, da morate kabel že prerezati! Vendar vam bo to dalo idejo, kam se usmeriti. Morda imate 
trenutno strastno idejo, da bi trenirali mladinsko reprezentanco v nogometnem klubu, a čez 15 let 
boste to verjetno rajši predali vašemu nasledniku. 

Ko pregledate svoje trenutne dejavnosti, naredite seznam stvari, s katerimi bi se radi ukvarjali v 
prihodnosti: potovanje po Evropi z avtodomom, o katerem ste s partnerjem vedno sanjali? 
Vrtnarjenje? Končno prebrati vse tiste knjige, za katere nikoli niste imeli/nimate časa? Ali hoditi na 
več koncertov oziroma redno obiskovati vse svoje prijatelje? Dajte te aktivnosti na seznam.  

“Po 65. letu želim imeti veliko zabave! To je moj plan!” (izjava grškega intervjuvanca, marec 2021) 

Zakaj ne bi začeli takoj sanjati in si želeti, kajti živimo tukaj in sedaj!  

Anastasia Gerolymatou iz Grčije je na primer začela deskati pri 
41. letu. »Našla sem osebo, ki je oddajala deske za deskanje in ko 
sem ji povedala, da želim poskusiti, me je pogledala z dvomom, 
da mi ne bo uspelo. (...) Imela sem težave pri obračanju in vrnitvi, 
vendar nisem obupala." Sedaj je Anastasia Gerolymatou stara 82 
let. Lani je v šestih urah neprekinjeno presurfala 18 navtičnih milj 
in domov odnesla Guinnessov rekord za najstarejšo deskarko na 
svetu. Kako navdušujoč primer! 
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Pri sestavljanju seznama bodite realni in si zastavite vprašanja, kot so: 

• Ali si bom to lahko privoščil? 

• Ali bom to fizično in psihično sposoben izvesti? 

• Ali bom imel za to čas? 

• Kaj moram storiti, da uresničim svoje načrte? 

Tako boste dobili precej dobro predstavo o tem, kako v starejši starosti še naprej v prostem času 
načrtovati svoje dejavnosti ter življenjski slog! Če potrebujete navdih, kakšne dejavnosti bi vam 
ustrezale v poznejšem življenju, si lahko ogledate, kaj v vaši regiji ponujajo starejšim odraslim. 
 

Skupno vrtnarjenje - vadba na prostem, svež zrak, doma pridelana zelenjava in 
družabni stiki za vse starosti - kako popolno! 
Primer dobre prakse iz Španije: mestne kmetije 

V mestu Barcelona so lahko ljudje, stari 65 let in več, oskrbniki 
mestnih kmetijskih parcel (huertos urbanos), ki so razporejene 
po mestu. Svoje parcele lahko posadijo z rastlinami, ki jih 
sadijo po bio kmetijskih praksah. Vsaka parcela meri 25 x 40 
kvadratnih metrov in ljudje lahko posadijo karkoli želijo, 
vključno z zelišči, cvetjem in zelenjavo. Te kmetijske parcele 
služijo tako kot prosti čas in kot način za izboljšanje 
življenjskega sloga starejših odraslih, tako da jih spodbujajo, 

da so v naravnih prostorih, spodbujajo telesno dejavnost in se vključujejo v njihove skupnosti. Če 
želijo skrbeti za parcelo, morajo biti starejši od 65 let in imeti stalno prebivališče v okrožju, kjer se 
nahaja kmetija. Prav tako morajo biti fizično sposobni za lahka kmetijska dela. 
 
Za več informacij: https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans  
 
Mestni in skupni vrtovi rastejo po vsej Evropi, ne glede na starost. So odlična priložnost za 
izmenjavo idej s somišljeniki, za učenje drug od drugega, da skupno nekaj gojijo in pridelajo. Mnogi 
ponujajo tudi tečaje in dogodke. 
Skupni vrtovi so odprti za vse, ki na nek način pomagajo. Če v vaši regiji ni nobenega, lahko 
razmislite tudi o tem, da začnete s svojim, in tukaj je nekaj priporočil, kako začeti: 
• Organizirajte srečanje zainteresiranih. 
• Poiščite zainteresirane ljudi. 
• Preverite stroške in kako jih plačati: Preverite sponzorska sredstva ali članarine za kritje stroškov 
za zemljo, semena, rastline, vodo ... Kasneje lahko organizirate tudi dogodke in prosite za donacije 
ali prodate nekaj, ponudite delavnice, itd., da bi ustvarili dohodek. 
• Izberite lokacijo: Pazite na zemljo in razpoložljivost vode. 
• Pripravite in razvijte prostor za vrt. 
• Uredite vrt. 
• Povabite otroke. 
• Določite nekaj osnovnih pravil. 
• Komunicirajte. 
 
Vir in več informacij: 
https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden  
 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans
https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden
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2.9. Delo in zaposlitev 

 

“Najti veselje pri delu je odkriti izvir mladosti.” 
Pearl S. Buck 

 

Eden večjih prehodov v starosti je za večino ljudi proces 
upokojitve. To vpliva na naše finančno stanje, ko prehajamo z 
mesečne plače na pokojnino, vpliva pa tudi na našo 
samopodobo, vsakdanje življenje, prosti čas in duševno 
stabilnost. 

Če ste 40 let vzdrževali družino, če ste se s svojim delom močno 
poistovetili in v njem našli potrditev, ali če ste imeli socialne stike 
predvsem v poklicnem življenju, obstaja velika nevarnost, da ob 
upokojitvi padete v globoko temno luknjo.  

Načrtovanje za to življenjsko obdobje vsebuje dva vidika: 

 

Kar zadeva finančno načrtovanje upokojitve: Vsi si želimo dostojnega življenjskega standarda ob 
upokojitvi in prej kot začnemo s pripravami, lažje bomo dosegli planirane cilje. Zato najprej poskusite 
izvedeti več o vaši upokojitveni starosti in pričakovani pokojnini. Nato ocenite, koliko financ mislite, 
da boste ob upokojitvi potrebovali, da ohranite želeni življenjski slog. Več informacij o finančnih 
vidikih priprave je v poglavju 2.1 Finance. 

Načrtovanje življenjskega sloga je povezano z aktivnim staranjem. Upoštevati moramo, v kakšni formi 
smo in kako je z zdravjem, kako se bodo naši hobiji in interesi, vključno z nadaljnjim izobraževanjem, 
spremenili ob upokojitvi, kako se bodo spremenili naši odnosi s prijatelji in družino ter še vrsta drugih 
vidikov. 

Pomembno vprašanje je tudi, ali želimo delati v pokoju, vključno s prostovoljnim delom. Nekateri 
ljudje bodo preferirali (ali potrebovali) nadaljevati z delom v takšni ali drugačni obliki, na primer pri 
premostitveni zaposlitvi, krajšem delovnem času ali samozaposlitvi, npr. kot svetovalec ali tudi 
prostovoljec. Nekatere študije povezujejo delo po upokojitvi z boljšim zdravjem in dolgoživostjo. To 
je povezano z duševno stimulacijo, občutkom koristnosti, socialnimi stiki in drugimi vidiki. Toda 
bodite pametni pri tem, kar počnete, ne ostanite v službi, ki jo sovražite, ampak poiščite nekaj, kar 
vam daje življenjski smisel. 
 

"Če ste v službi srečni, je to znak, da je delo dobro za vaše zdravje." 
Nicole Maestas, izredna profesorica predmeta Zdravstvena politika na Harvard Medical School 

 

 

 

 

Finančno 
načrtovanje

Načrtovanje
življenskega 

stila

Načrtovanje 
upokojitve



 
 
 

 

 

Praktični vodnik za pripravo na starost 31 
 

Prostovoljstvo za starejše odrasle in starejši odrasli kot prostovoljci 
Primer dobre prakse iz Grčije: grški Rdeči Križ 

Grški Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1877 in skrbi za ranjene, 
bolne, starejše odrasle, begunce, ljudi v finančnih težavah in 
na splošno pomaga ranljivim skupinam prebivalstva. 
Prostovoljstvo v grškem Rdečem križu, npr. kot prostovoljne 
medicinske sestre ali socialni delavci, ponuja ljudem možnost, 
da so aktivni in pomagajo ljudem v stiski, hkrati pa vračajo 
skupnosti. 
 

Več informacij na: http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1 
 
Mnoge neprofitne organizacije so hvaležne za podporo. Kot mlajša oseba lahko na primer 
podprete starejše odrasle in tako bolje spoznate njihove potrebe. Kot starejša oseba ste lahko 
duševno in fizično aktivni, hkrati pa s svojimi izkušnjami prispevate družbi. 

 

Literatura in nadaljnje branje 

 “Retirement Ages.” Finnish Centre for Pensions, https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-

abroad/international-comparisons/retirement-ages/. https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-

abroad/international-comparisons/retirement-ages/ 

“Working Later in Life Can Pay off in More than Just Income.” Harvard Health, 1 June 2018, 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income.  

   

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income
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3. Nasveti za proces načrtovanja 

 

“Cilj brez načrta je samo Želja.” 
Antoine de Saint-Exupéry, francoski pisatelj, pesnik in letalski pionir 

 

V predhodnem poglavju je bilo navedeno veliko informacij, nasvetov in predlogov. Morda imate prve 

zamisli za načrtovanje starosti – in upajmo, da tudi nekaj motivacije. Zdaj je čas, da svoje začetne 

zamisli konkretizirate in ustvarite pravi načrt. V tem poglavju obravnavamo vprašanje: Kako dobro in 

učinkovito načrtovati? 

Načrtovanje vnaprej določa, kaj je treba storiti, kdo bo to storil, kako in kdaj. Za uspešno načrtovanje 

morate upoštevati pretekle dogodke, pa tudi prihodnje priložnosti – in morebitne bližajoče se grožnje 

za vaš načrt. 

Dobre sposobnosti načrtovanja in organiziranja vključujejo pet korakov: 

 

Predhodno smo že obravnavali SMART – cilje (Specifičen, Merljiv, Dosegljiv, Realen/relevanten, 
Časovno zamejen). Ključno je, da so cilji, ki ste si jih zastavili, čim bolj jasni in natančni. Če so preveč 
splošni, ne zagotavljajo ustrezne usmeritve. Zato natančno določite, kje želite končati. Da so uspehi 
vidni, jih je potrebno tudi meriti. Ni dovolj reči "Več se ukvarjaj s športom" ali "Prihrani nekaj 
denarja", saj ne bi mogli videti, če ste cilj dosegli. Vendar pazite, da je vaš cilj dosegljiv. Če nimate 
upanja, da bi to dosegli, se boste samo demotivirali. Moral bi obstajati določen izziv, zato poskusite 
najti pravo ravnovesje. Vaši cilji morajo biti realni in razumni, smiselni in prinašati resnično dodano 
vrednost. In nenazadnje, potrebujete roke in mejnike. To prinaša določeno motivacijo in nujnost. 
Poleg tega je preprosto super, če veste, kdaj lahko proslavite uspeh. 

Če želite preveriti, ali so vaši cilji dosegljivi in realni, si oglejte svoje stanje in zmožnosti. Kakšne so 
vaše vrednote in stališča, kaj ustreza vaši osebnosti, koliko časa lahko posvetite cilju, koliko denarja 
lahko zares prihranite? Na tej točki je potrebna samorefleksija. 

Oblikuj svoje 
cilje

Analiziraj 
svoje stanje 
in zmožnosti

Postavi 
prioritete in 

razvij 
akcijski 
načrt

Prilagajaj 
zaradi 

nepredviden
ih 

sprememb

Izvajaj in 
analiziraj
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Sposobnost postavljanja prioritet je ključnega pomena za optimizacijo časovnih omejitev in omejenih 
virov ter zato tudi ključnega pomena za dobro načrtovanje. Postavljanje prioritet ustvarja red, 
zmanjšuje raven stresa in daje smernice. Pred razporedom se vedno odločite, kako pomembna in 
nujna je naloga. Tako se lahko izognete pomanjkanju časa za stvari, ki so lahko pomembnejše. 
Spomnite se Eisenhowerjebe Matrike. 

 

Torej povzemimo: 

 Zapišite svoje cilje. 

 Pomislite na primerne dejavnosti in jih naštejte, določite hierarhijo nalog. 

 Določite časovni okvir, razmislite, katera sredstva potrebujete. 

 Pomislite, kje lahko dobite pomoč. 

 Če je možno načrte prilagodite, saj so v vsakem načrtu negotovosti in nepričakovani 

izzivi. 

 Redno nadzirajte izvajanje svojega načrta. 

 Ostanite motivirani in sledite svojemu cilju! 

 

Načrtovanje za prihodnost vključuje težke odločitve. 

Odločanje je postopek izbire logične izbire med razpoložljivimi 

možnostmi, presojanje pozitivnih in negativnih strani vsake 

možnosti ter upoštevanja vseh alternativ, da se ugotovi, katera 

možnost je najboljša za določeno situacijo. 

Naučiti se boljše izbire prihaja iz gledanja, poslušanja in početja. 

Naslednje vaje vam bodo pomagale razviti spretnosti odločanja. Vizualizacija procesa je zelo koristna. 

To lahko naredite tako preprosto kot seznam Prednosti in Slabosti ali tako zapleteno kot postopek 8 

korakov.  

Prednosti in slabosti 

Seznam prednosti in slabosti je lahko zelo koristen, če želimo pretehtati prednosti in slabosti 

določene odločitve, ko imamo različne možnosti. Mnoge naše odločitve so narejene iz navade, toda 

samo izvajanje teh izbir na zavestno raven lahko omogoči vrednotenje, analizo in samorefleksijo, ki 

jo je mogoče uporabiti za izboljšanje teh in drugih odločitev. Seznam prednosti in slabosti je še 

posebej primeren za odločitve, ki imajo dve možnosti, na primer da ali ne, naredi ali ne. Pomislite na 

odločitev, ki jo morate sprejeti v bližnji prihodnosti, in si vzemite 15 minut, da sestavite seznam 

prednosti in slabosti. 

1. V en stolpec zapišite vidike, ki govorijo v prid tej odločitvi (prednosti) in tiste, ki nasprotujejo 

(slabosti). 

2. Zapišite si toliko vidikov, kolikor se vam zdi potrebno. 

3. Ko končate, vsakemu elementu dodajte utež z oceno 5 za velik pomen in 1 za manjši pomen. 

4. Primerjajte skupno oceno med stolpci. 

  



 
 
 

 

 

Praktični vodnik za pripravo na starost 34 
 

Ko končate svoj seznam, razmislite o naslednjih vprašanjih: 

 Je rezultat takšen, kot ste pričakovali? Zakaj (ne)? 

 Kakšne misli imate o odločitvi, o kateri razmišljate? Ali rezultat kaj spremeni? 

 Kaj boste naredili naslednje? 

"Veste, težave se v življenju vedno pojavijo. Včasih bi bilo lepo, če bi se družili z drugimi odraslimi 

in našli nekatere rešitve, vendar smo se mnogi od nas naučili biti sramežljiv glede lastnih dvomov 

..." (komentar italijanskega intervjuvanca, april 2021) 

Imejte v mislih, da vam ni treba vsega rešiti sami. Sprejeti pomoč ni znak šibkosti. Začnite izmenjavo 

z družinskimi člani, prijatelji ali tudi strokovnjaki na področju, s katerim se želite ukvarjati. Vprašanja 

drugih in za druge ter bolj nevtralna perspektiva pomagajo pristopiti k problemu z različnih vidikov 

in najti morda boljšo rešitev. 

8 korakov 

Če se želite dobro odločiti ali učinkovito rešiti nastalo težavo, je koristno, da sledite vrsti korakov na 

urejen način. Strukturiran postopek odločanja vam pomaga, da se odločitve odločite hitreje in z večjo 

samozavestjo. Tipičen postopek odločanja vključuje: opredelitev problema, zbiranje informacij, 

opredelitev možnih načinov ukrepanja, izbiro med alternativami ter pregled/spremljanje rezultatov. 

Seveda obstaja za to veliko načinov. 

Pri 8 korakih uporabljamo model čustvene inteligence. Ima osem jasno opredeljenih korakov, ki vas 

spodbujajo k uporabi glave in srca tako, da uporabite svojo inteligenco, a tudi pogum ter da svojo 

odločitev uresničite. Razlog, zakaj je ta metoda učinkovita, je ta, da temelji na doseganju vrste 

stopenj za sprejetje trdne odločitve, o kateri ste prepričani. 

Za to vajo si vzemite približno 20 minut. Če lahko, razmislite o svojih rezultatih s sodelavci ali prijatelji. 

8 korakov: 

1. Zavedanje, da se moramo odločiti. 

2. Zbiranje informacij: Ko ugotovimo težavo ali potrebo po odločitvi, bomo zbrali čim več 

informacij o razmerah, ki nam bodo pomagale pri odločanju. 

3. Analiziranje informacij z ustreznim referenčnim okvirom: Če gre za finančno težavo, s 

finančno analizo; če gre za konflikt z okvirom vzorcev konfliktov, itd. 

4. Opredelitev problema: To je ključna točka. Dobro opredeljen problem je skoraj rešen 

problem. Podrobno opišite potrebo po odločanju ali težavi. 

5. Ocena problema: Ali je to nujen problem, ki zahteva hitro odločitev ali ne; ali se je 

pomembno odločiti ali ne; ali odločitev vpliva na vse ali samo na del mojega življenja itd. 

6. Generiranje alternativ: Ko ugotovimo problem in njegovo velikost ali pomen, lahko na 

podlagi naše ustvarjalnosti ustvarimo možne rešitve za njegovo rešitev. 

7. Vrednotenje alternativ: Ko bomo oblikovali možne rešitve, bomo morali oceniti, katere so 

najbolj uspešne za rešitev problema. 

8. Odločitev: Ko bomo ovrednotili alternative, bomo pripravljeni sprejeti odločitev, ki je 

razumna in temelji na trdnem referenčnem okviru. 
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Še zadnji nasvet… 
Včasih boste motiviranje za pripravo na starost občutili kot pravi boj. Ne pozabite, da ne gre za popoln 

načrt ter da se ga morate držite za vsako ceno. Ne gre tudi za to, da bi bilo vse premišljeno na vseh 

področjih. Še vedno živimo tukaj in zdaj. Ne pritiskajte nase. V življenju obstajajo faze, ko je težko 

prevzeti dodatne naloge. Začnite z enostavnejšimi nalogami in izberite področja, ki vas zanimajo. 

Pomislite na svojo prihodnost, na svoje želje in na to, kako se boste osebno razvijali – pozneje boste 

veseli. Včasih je prvi korak, da se o pripravah na starost pogovorite z nekom, ki ga poznate. Zadeva 

dobi določen pomen in potem nam lahko nekdo, ki nas navdihuje, postavlja vprašanja ter nas lahko 

opomni ... In morda se tega loti tudi sam, saj je skupaj vedno lažje. 

Upamo, da smo vam dali nekaj navdiha in idej za srečno starost! 

  



 
 
 

 

 

Praktični vodnik za pripravo na starost 36 
 

Osebna izkaznica publikacije 

 

Uredniki:  

Sabine Roehrig-Mahhou | Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH  

 

V sodelovanju s partnerstvom projekta SenQuality: 

 

 

Prevod:  

Alma Mater Euroapea-Evropski center, Maribor 

Dostopnost:  

Ta Vodnik je prosto dostopen na: www.senquality.eu  

 

 

 

 

"Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne 

pomeni odobritve vsebine, ker le-ta odraža samo stališča 

avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli 

uporabo informacij, ki jih vsebuje ta publikacija." 

 

 

 

To delo je licencirano pod mednarodno licence Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 4.0.  

Pri citiranju navajate: “A practical guide for later life 

preparation” projekta SenQuality 

Za ogled kopije te licence obisščite:  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ali pošljite 

pismo na Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, 

CA 94042, USA. 

 

 

Ekološko razmišljanje! 
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