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Na svetu si, da gledaš sonce. 

Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce 

in, da s sveta odganjaš-sence. 

 

(Tone Pavček) 

 

 

 



UVOD 

• Odločile smo se, da bomo opravile raziskovalno nalogo na področju geografije. 

• Želele smo pri mladih spodbuditi bolšji in lepši odnos do starejših. Prav tako pa 
smo z zbranimi statističnimi podatki ugotavljale število prebivalcev v Ljubljani in 
Sloveniji. 

• Velik poudarek smo namenile prav starejši starostni skupini, s katero smo 
opravile nekaj intervjujev. 

 



PREGLED STATISTIČNIH PODATKOV  

• Na podlagi statističnih podatkov, smo ugotovile, da v Ljubljani in Sloveniji 
prevladujejo prebivalke ženskega sloja. 

• Prav tako se vsako leto povečuje število starostnikov, kar potrjujejo podatki iz 
domov za upokojence, ki kažejo na to, da se povečujejo čakalne dobe za sprejetje 
v dom. 
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ŠTEVILO PREBIVALSTVA 

Od 0 do 14 let Od 15 do 64 let Od 65 naprej



UGOTOVITVE 

• Ugotovile smo, da v Sloveniji prevladuje zrelo prebivalstvo. Zatem mu sledi staro 
prebivalstvo, kar nakazuje na to, da se čakalne dobe za sprejetje v dom 
podaljšujejo. 



ANKETA ZA UČENCE 6., 7., 8. IN 9. RAZRED 

• Izvedle smo anketo, s katero smo želele ugotoviti, kakšen je odnos mlajših do 
starejših.  

• Želele smo prav tako izvedeti, kaj na sploh učenci vedo o starejši generaciji. 



UGOTOVITVE 

• Večina anketirancev je vedela kaj je solidarnost – solidarnost je način življenja, ki 
izkazuje pripravljenost za medsebojno, tudi medgeneracijsko pomoč. 

• Večina meni, da so upokojenci stari ljudje nad 65 let. 

• Večji del je povedal, da so domovi za upokojence ustanove, ki skrbijo za njihovo 
dobro počutje in zdravje. 

• Le manjši del učencev ima v domu svoje sorodnike ali znance. 

• V anketi je bilo tudi vprašanje, kaj pomeni trajnostni razvoj družbe. Na to 
vprašanje so nam odgovorili zelo različno. 

1) Je dobra zamisel o razvoju človeške družbe.  

2) Je razvoj človeštva, ki ne ponuja dobrih zamisli za prihodnost.  

3) Je oblika medgeneracijske solidarnosti, ki omogoča preživetje človeške družbe. 



INTERVJU  Z GOSPO OLGO AVSEC 

• Deset kilometrov vzhodno od Ljubljane, v smeri Sostro-Podlipoglav-Pance, se v prelepi dolini ob 
potoku Reka nahaja Dolenčev mlin. 

• Obiskale smo gospo Olgo Avsec, ki je sedanja lastnice Dolenčeve domačije. 

• Z njo smo opravile intervju in pri tem neizmerno uživale. 
 



UGOTOVITVE 

• Izvedele smo, da se pri teh letih še vedno aktivno ukvarja z različnimi 
dejavnostmi, kot so izrazni plesi, kulinarične delavnice… 

• Še vedno zmore opravljati vsakodnevne obveznosti. V veliko pomoč ji 
je tudi njen najmlajši sin. 

• V njenem običajnem dnevu se vedno najdejo kakšna dela. 



ANKETNA VPRAŠANJA Z UČENCI 2.B RAZREDA  



UGOTOVITVE 

• Če povzamemo odgovore prvega vprašanja, smo ugotovili, da 3 od 4 vsaj 
približno vedo, kdo so upokojenci. 

• Na drugo vprašanje so 3 odgovorili, da živijo v hišah, zgradbah itd. Ena učenka je 
odgovorila, da živijo tudi v domovih za ostarele.  

• Na naslednje vprašanje: kako pomagaš dedku in babici so v povprečju 
odgovarjali zelo enako (pomivanje posode, odnašanje smeti, pospravljanje itd.).  

• Na zadnje vprašanje so tudi odgovarjali zelo podobno: počivanje, kuhanje, 
šivanje, kvačkanje, igranje šaha, likanje… 



POGOVOR Z UPOKOJENKAMI IZ DSO FUŽINE  

• 3. 3. 2016 smo obiskale DSO Fužine. 

• Dom je vizualno zelo privlačen, vzdušje pa je zelo prijeto. 

• Izvedle smo intervju z upokojenkami, ki že kar nekaj let živijo tam. 

• Postavile smo jim nekaj vprašanj, na katera so z veseljem odgovorile. 



UGOTOVITVE 

 

• Izvedele smo, da je njihovo življenje v tem domu zelo pestro. 

• Pripovedovale so nam nekaj svojih življenjskih izkušenj v mladosti. 

• Povedale so nam tudi, da se v domu ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, kot so 
pletenje punčk, izdelava rož iz papirja, origami, sveče… 

• Osebje so zelo pohvalile in povedale, da se izredno trudijo, da bi se tam vsi dobro 
počutili. 

 



BOLJŠI ODNOSI DO STAREJŠIH 

• Z našo raziskovalno nalogo smo med mlajšimi želele vzpostaviti veliko boljši 
odnos in pri tem vzpostaviti medsebojno pomoč med generacijami. 

• Tudi me po naših ugotovitvah gledamo na upokojence v drugačni luči. 

 



ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA  

• Pri naši raziskovalni nalogi smo v ospredje postavile tudi zdrav način življenje, ki pa je še posebej pri 
starejših zelo pomemben. 

• Naše anketirance smo povpraševale o prehrani, njihovih aktivnostih in nasploh zdravem načinu 
življenja. 



ZAHVALA 

• Zahvaljujemo se vsem, ki so si vzeli čas in so bili pripravljeni odgovoriti na naša 
vprašanja. 

• Še posebej se zahvaljujemo naši mentorici Tatjani Pecin Završan, ki nas je vodila 
po poti ustvarjanja naše raziskovalne naloge.  

 


