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615 women (58.7 %). Official statistics show that the highest exposure to poverty exists 
among the older women, who are not in the labour market, are older than 65 years and 
leases. Women are more vulnerable to poverty in old age because they live longer than 
men, have lower income, and according to the results of our study, majority of women, 
aged 50 years and over, have lower educational level than men, on average only 29 years 
of work (men 35 years) and have been retired for 15 years (men 13 years). These factors 
affect the welfare of the individual.
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1.	 UVOD

Prehajamo v obdobje z vedno večjim deležem starejšega prebivalstva in naraščajoče revšči-
ne tudi v t. i. razvitem svetu. Številne raziskave kažejo, da so revščini izpostavljene predvsem 
starejše ženske. Leta 2008 je bilo npr. v evropski sedemindvajseterici (EU-27) v povprečju 
22 % žensk, starih 65 let in več, ki jih je ogrožala revščina (2012), pri nas v Sloveniji pa je bil 
ta delež še višji, tj. 27 % (2011). Pri iskanju vzrokov za relativno velik delež starejših žensk, 
izpostavljenih revščini v Sloveniji glede na povprečje EU-27, smo se omejili na pričakovano 
trajanje življenja, višino dohodka, stopnjo izobrazbe in dolžino delovne dobe. 

2.	 NEKATERI	SPLOŠNI	KAzALNIKI	SLOVENIJE	IN	EU-27

Iz Tabele 1 je razvidno, da smo bili po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
za leto 2008 (2010) v nekaterih splošnih kazalnikih v Sloveniji na boljšem od povprečja 
evropske sedemindvajseterice. Mednje sodijo stopnja delovne aktivnosti (v drugem četrtletju 
je znašala v Sloveniji 55,0 % in v EU-27 52,1 %), stopnja anketne brezposelnosti (v drugem 
četrtletju je v Sloveniji znašala 7,1 % in v EU-27 kar 9,6 %). Tudi po stopnji tveganja revščine 
celotnega prebivalstva smo bili v letih 2008 in 2009 na boljšem od povprečja EU-27 (pri nas 
12,3 %, v EU-27 pa 16,5 %), vendar bomo v nadaljevanju videli, da po kazalniku ogroženosti 
z revščino v primerjavi s povprečjem EU-27 zaostajamo pri starejšem prebivalstvu, kjer so 
še posebej izpostavljene ženske. 

Za povprečjem EU-27 v Sloveniji zaostajamo tudi v bruto domačem proizvodu na 
prebivalca po kupni moči, ki je v letu 2008 znašal 86 % povprečja EU-27, medtem ko se 
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3.	 MOžNI	VzROKI	REVŠČINE	STAREJŠIH	žENSK

Revščina med starejšimi ljudmi se feminizira (1989) in postaja vedno bolj predmet raz-
iskovanj. Vzroki revščine med starejšimi ženskami se pogosto iščejo v njihovi dolgoživosti 
v primerjavi z moškimi, v dohodkovni neenakosti (1991), družinskih obveznostih, zakon-
skem stanu (2008) in drugje. Pri pojasnjevanju vzrokov revščine med starejšimi ženskami 
pri nas se v nadaljevanju omejujemo na pričakovano trajanje življenja, dohodek, izobrazbo 
in dolžino delovne dobe. 

žENSKE žIVIJO dLJE KOT MOšKI
Ženske živijo v povprečju dlje kot moški, imajo daljše pričakovano trajanje življenje v 

opazovanih obdobjih ob rojstvu, v starosti 1 leta, 15 let, 45 let ter 65 let. Leta 2008 je npr. za 
ženske v EU-27 znašalo povprečno trajanje življenja ob rojstvu 82,4 leta, za moške pa 76,4 
leta, razlika v pričakovani dolžini življenja je znašala 6,0 let. V Sloveniji pa je leta 2009 pov-
prečno pričakovano trajanje življenja ob rojstvu znašalo za ženske 82,3 leta, za moške 75,8 
leta, razlika v pričakovani dolžini življenja pa 6,5 leta, kar je več kot znaša povprečje EU-27. 
V primerjavi s povprečjem EU-27 je v Sloveniji ta razlika v pričakovani dolžini življenja med 
moškimi in ženskami večja v vseh opazovanih obdobjih (Tabela 3). 

Tabela 3. Povprečno pričakovano trajanje življenja po starosti in po spolu v letih 2008 in 
2009

Leto4 Spol Starost v letih
   0 1 15 45 65
EU-27 2008 Moški 76,4 75,7 61,9 33,4 17,2
 Ženske 82,4 81,7 67,8 38,5 20,7
Slovenija 2009 Moški 75,8 74,9 61,1 32,5 16,2
 Ženske 82,3 81,5 67,6 38,2 20,1
EU-27 2008 Razlika Ž-M 6,0 6,0 5,9 5,1 3,5
Slovenija 2009 Razlika Ž-M 6,5 6,6 6,5 5,7 3,9

Vira: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, (sprejem 14. 10. 2011))

Ker ženske živijo dlje, jim na stara leta prej zmanjka sredstev kot moškim, in če imajo še 
skromen dohodek (pokojnino), si težko pomagajo pri izhodu iz revščine. 

žENSKE IMAJO NIžJI dOHOdEK Od MOšKIH 
Socialno ekonomski položaj (SEP) se pogosto ugotavlja na osnovi dosežene izobrazbe, 

dohodka in poklica. V svetu ugotavljajo, da igra SEP pomembno vlogo zlasti pri določanju 
kakovosti življenja starejših ljudi (2009). 

Moški so običajno bolje plačani od žensk v času delovne aktivnosti in zato tudi v času 
neaktivnosti, tj. ob upokojitvi. Dohodkovna neenakost med moškimi in ženskami se sicer 
v EU običajno pripisuje dejstvu, da ženske zaradi družinskih obveznosti (nega družinskega 

4 Zadnje leto, ki je na voljo

povprečju EU-27 približujemo v pričakovanem trajanju življenja, ki pri nas dosega 78,5 let 
(78,8 let v EU-27). 

Tabela 1. Nekateri splošni kazalniki Slovenije in EU-27 v letih 2008, 2009 in 2010 

Leto Slovenija EU-27
Stopnja delovne aktivnosti, 2. četrtletje (%) 2010 55,0 52,1
Stopnja anketne brezposelnosti, 2. četrtletje (%) 2010 7,1 9,6
BDP na prebivalca v standardih kupne moči (EU-27=100) 2010 86 100
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu 2009 78,5 78,81

Stopnja tveganja revščine 2009 11,3 16,3
Stopnja tveganja revščine2 2008 12,3 16,5

Vir: SURS (http://www.stat.si/doc/pub/00-RP-909-1103.pdf, sprejem 14. 5. 2012)

V Sloveniji je leta 2008 stopnja tveganja revščine celotnega prebivalstva znašala 12,3 % 
(2010), kar pomeni, da je takrat 12,3 % ljudi v Sloveniji živelo pod pragom revščine3. Po tem 
kazalniku smo se uvrščali med osem držav EU-27 z najnižjo stopnjo tveganja revščine, z 
enako stopnjo, kot so jo takrat imele Belgija, Irska in Italija. Če pa primerjamo izpostavljenost 
revščini med ljudmi, starimi 65 let in več (Tabela 2), pa že zaostajamo za povprečjem EU-27 
(2012), saj je revščini izpostavljenih 20 % starejših ljudi v primerjavi s povprečjem EU-27, ki 
znaša 17 % (2010). Še zlasti je v Sloveniji v primerjavi s povprečjem EU-27 revščini izposta-
vljen velik delež starejših žensk. Njihov odstotek znaša pri nas 27 %, v EU-27 pa 22 % (2011). 

Tabela 2. Odstotek starejšena in celotnena prebivalstva, izpostavljenena revščini v Sloveniji in 
EU-27 v letu 2008 

 Prebivalstvo 65+ Celotno prebivalstvo
 Ženske Moški Skupaj
Slovenija 27 11 20 12
EU-27 22 16 17 17

Vira: EIGE (http://www.eine.europa.eu/sites/default/files/documents/EIGE-100-inequalities-Factsheet.pdf, 
(sprejem 12. 5. 2012)), SURS (http://www.stat.si/letopis/2011/14_11/14-05-11.htm, ( sprejem13. 5. 2012)).

Med ženskami v Sloveniji, starimi 65 let in več, je leta 2008 najbolj ogrožala revščina 
tiste, ki živijo same, tj. v enočlanskem gospodinjstvu. Ljudje v teh gospodinjstvih se soočajo 
z največjim tveganjem revščine (41,9 %). Odstotek pa je za ženske, ki živijo same, še višji, 
in sicer 51,4   % (2010). 

1 Leto 2008
2 Stopnja tvenanja revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v nospodinjstvih z ekvivalentnim 

razpoložljivim dohodkom pod pranom tvenanja revščine. Ta znaša 60 % mediane ekvivalentnena 
razpoložljivena dohodka vseh nospodinjstev v državi.

3 Mesečni pran tvenanja revščine za enočlansko nospodinjstvo je leta 2008 znašal 545 EUR.

http://www.eige.europa.eu/sites/default/files/documents/EIGE-100-inequalities-Factsheet.pdf
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žENSKE SO V PRIMERJAVI Z MOšKIMI MANJ ČASA NA TRgU dELA 
V sedanji gospodarski krizi (in tudi že pred njo) ni na voljo dovolj delovnih mest, pred-

vsem tistih, ki bi bila prilagojena starejšim delavcem, zlasti ženskam. Zato je tudi težko 
izpolnjevati Madridski mednarodni akcijski načrt o staranju MIPAA (2002), ki se nanaša 
na povečanje zaposljivosti starejših delavcev z ustreznimi ukrepi.

Na splošno so ženske v primerjavi z moškimi manj časa na trgu dela, saj pogosto pre-
vzamejo skrb za otroke, za starejše ter za onemogle družinske člane in zato izstopijo iz trga 
dela ali pa vanj sploh ne vstopijo. Starejše ženske so velikokrat brez ustrezne izobrazbe in 
delovnih izkušenj, da bi vstopile na trg dela in si s tem pomagale pri izhodu iz revščine. 
Dodatna omejitev pri vstopu na trg dela pa je tudi njihova starost (2008a).

Po statističnih podatkih (2010) je bilo leta 2008 v Sloveniji zaposlenih 21,1 % starejših 
žensk ter kar 44,7 % starejših moških. V povprečju EU-27 pa je bil delež obojih še večji, tako 
je bilo leta 2008 na trgu delovne sile še 36,8 % starejših žensk ter 55,0 % starejših moških. 

Rezultati naše Raziskave o potrebah, potencialih in stališčih starejših ljudi v Sloveniji pa 
kažejo, da imajo ženske v Sloveniji, stare 50 let in več, v povprečju 29 let delovne dobe (moški 
35 let) ter so upokojene 15 let (moški 13 let). Krajša delovna doba pa zmanjšuje pokojninske 
pravice in tudi blaginjo posameznika. 

4.	 zAKLJUČEK	

Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji delež starejših ljudi pod pragom revščine in 
socialne izključenosti višji kot med ostalim prebivalstvom (Kump, Stanovnik, 2011a). Še 
posebej so prizadete ženske, starejše od 65 let, ki so skupaj z nezaposlenimi ter podnajemni-
cami najbolj izpostavljene revščini (2010). 

Ogroženost starejših žensk v Sloveniji zaradi revščine pojasnjujejo tudi rezultati naci-
onalne raziskave, ki jo je leta 2010 opravil Inštitut Antona Trstenjaka (2011c), saj kažejo, 
da je pri nas večina žensk, starih 50 let in več, ki je odgovorila na vprašanja, v najnižji do-
hodkovni skupini, ki znaša 400 evrov in manj (2011d), s poklicno šolo ali manj ter sodi v 
skupino poklicev za preprosta dela. Na trgu dela pa so bile anketiranke v povprečju 29 let in 
so upokojene 15 let. Ženske živijo dlje kot moški in njihov delež se v primerjavi z moškimi 
iz leta v leto veča. Veliko je ovdovelih, samskih in drugih skupin, ki živijo brez partnerja in 
so bolj rizične za revščino, osamljenost in oskrbo v starostni onemoglosti (2011c).

Socialne službe si prizadevajo omiliti izpostavljenost revščini, vendar te ni mogoče izko-
reniniti. Morda se bodo razlike v gmotnem položaju med starejšimi moškimi in ženskami 
pri nas omilile s predvideno pokojninsko reformo z izenačitvijo dolžine delovne dobe po 
spolu ter ob dejstvu, da statistični podatki pri nas kažejo večjo izobrazbeno raven mlajših 
žensk. Stopnja izobrazbe pa poleg drugih dejavnikov tudi prispeva k boljšemu gmotnemu 
položaju in izhodu iz revščine. 

člana) ne delajo poln delovni čas (1991), vendar je v Sloveniji njihov delež v primerjavi z 
ženskami v razvitih zahodnoevropskih državah manjši. 

Rezultati Raziskave o potrebah, potencialih in stališčih starejših ljudi v Sloveniji kažejo, 
da je med upokojenci brez dodatnih zaposlitev več žensk (74,6 %) kot moških (65,2 %), 
medtem ko je med redno zaposlenimi manj žensk (10,9 %) kot moških (20,7 %). Glavni 
vir dohodka anketirancev je pokojnina, večina žensk, 32,2 % vprašanih (17 % moških) je v 
najnižji dohodkovni skupini, to je manj kot 400 evrov na mesec neto, medtem ko je bil leta 
2010 prag revščine 587 evrov. V najvišji dohodkovni skupini, tj več kot 1200 evrov na mesec 
neto, je le 4,2 % žensk in skoraj trikrat (11,0 %) več moških (2011d).

Tabela 4. Odstotek upokojencev s pokojnino, nižjo od povprečne neto plače v Sloveniji v letu 
2010 - po spolu

Odstotek Moški Ženske
≤ 40 5.8 9.5
≤ 50 16.2 36.6
≤ 60 30.9 56.5
≤ 70 49.2 71.3

≤ 100 81.8 92.7
Vir: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, november 2011

Če pogledamo samo višino pokojnin (Tabela 4), vidimo, da so starejše ženske pri nas v 
primerjavi z moškimi na slabšem, saj je njihov delež glede na pokojnino, ki je enaka ali nižja 
od 40, 50, 60, 70 ali 100 % povprečne neto plače, precej višji od moških (2011a). 

žENSKE IMAJO NIžJO IZOBRAZBO Od MOšKIH 
Rezultati naše raziskave (2011c) kažejo, da ima večina žensk v Sloveniji, starih 50 let 

in več, nižjo stopnjo izobrazbe v primerjavi z moškimi. Tako jih ima 64 % vprašanih, ki so 
odgovorile, poklicno šolo ali manj (moških 59 %), medtem ko ima 36 % žensk srednjo šolo 
ali več (41 % moških). Zato se jih po mednarodni standardni klasifikaciji poklicev SKP-085 
kar 39 % uvršča v skupino poklicev za preprosta dela, med katerimi so fizična dela, gospo-
dinjstvo, čiščenje itd. Med moškimi, starimi 50 let in več, pa je v isti skupini uvrščenih samo 
9 % anketiranih, ki so odgovorili na vprašanje. V skupino strokovnjakov se uvršča le 2 % 
anketirank (7 % anketirancev) ter v skupino zakonodajalcev, visokih uradnikov in mene-
džerjev 1 % anketirank (2 % anketirancev). 

Med ženskami, zlasti starejšimi, tudi ni veliko predpostavljenih. Po naši raziskavi je med 
anketiranimi predpostavljenih 24,4 % žensk ter 50,5 % moških. Če pa so ženske že pred-
postavljene, vodijo manjše število ljudi od moških. Največ med njimi jih vodi od 4 do 10 
ljudi, moških predpostavljenih pa od 21 do 50 ljudi. Tudi položaj v službi vpliva na višino 
dohodka in s tem na blaginjo posameznika.

5  Splošna klasifikacija poklicev SKP-08 temelji na opisih skupin poklicev po Mednarodni standardni 
klasifikaciji poklicev ISCO-08.

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
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1.	 UVOD

Patronažno varstvo je definirano kot posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja 
aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti, ki so zaradi 
bioloških lastnosti, določenih obolenj ali nevajenosti na novo okolje občutljivi za škodljive vplive 
iz okolja (Rajkovič in Šušteršič, 2000). Patronažna zdravstvena nega je sestavni del primarne 
zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Gre za polivalentno dejavnost, 
ki obravnava zdravega in bolnega človeka, družino in skupnost v ožjem ali širšem okolju.

Pri izvajanju patronažne zdravstvene nege je temeljna naloga patronažne sestre pro-
mocija zdravja, njeno delovanje pa mora biti usmerjeno k pacientom, družinam in lokalni 
skupnosti. Vsi ti morajo spoznati, kaj pomeni skrb za ohranitev lastnega zdravja in zdravja 
družin v zdravem okolju. Kadar pa je že prisotna bolezen, je potrebno delovati na ohranje-
vanju sposobnosti, ki so še prisotne in na čimprejšnji povrnitvi že izgubljenih. Cilj je vedno 
samooskrba pacienta in družine (Šušteršič et al., 2006).
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