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1 Povzetek 
 

Namen projekta Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji, je bil vzpostaviti pogoje za 
pričetek izvajanja storitev dnevnih oblik bivanja starejših na kmetiji. Zato smo si kot glavni cilj postavili 
razviti model in ga tudi v praksi preizkusiti. V ta namen smo najprej analizirali kakšne so potrebe in 
pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev, nato smo analizirali kakšna so pričakovanja in 
možnosti kmetij in na podlagi ugotovitev pripravili nabor aktivnosti za izvajanje dnevnih aktivnosti na 
kmetiji. V nadaljevanju smo dnevno bivanje izvedli na vseh treh vključenih kmetijah. Pri tem smo 
sodelovali z domom upokojencev, društvom, ki združuje starejše ter s posamezniki.  

Naša glavna ugotovitev je, da so kmetije več kot primerne za izvajanje storitev dnevnega bivanja za 
starejše, saj predstavljajo močno socialno noto, ponujajo pristen stik z naravo in živalmi, ki starejšim 
vzbuja prijetne občutke in jim izboljšuje kakovost vsakdana. Korist imajo pa tudi kmetije, ki je bistveno 
večja od pričakovanega  s tem povezanega prihodka.  

Bistveno pri nadaljnjih korakih v zvezi z izvajanjem dopolnilne dejavnosti dnevno bivanje starejših na 
kmetijah pa je, da se zavedamo tudi osnovnih izhodišč in specifik manjših, nespecializiranih kmetij na 
eni strani in potencialnih uporabnikov na drugi strani. 

Zato predlagamo tri osnovne modele dnevnega bivanja na kmetiji, ki smo jih sami preizkusili in na 
podlagi rednih evalvacij tudi sprotno prilagajali. Verjamemo, da bodo naši trije predlagani modeli 
predstavljali le nekaj kamenčkov v mozaiku raznovrstnosti socialnih storitev, ki jih različne kmetije lahko 
ponudijo.  
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2 Ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

 

V preteklosti so za ostarele in bolne svojce skrbeli člani njihovih družin. Dandanes se je vloga družine 
spremenila in zato družine ne morejo prevzemati skrbi za oskrbo starih ljudi v celoti. V razvitih državah 
narašča želja po čim trajnejši oskrbi starostnikov na njihovem domu. Posledično se odpirajo možnosti za 
razvijanje novih modelov pomoči družinam, med katerimi je tudi dnevno varstvo na kmetiji, ki smo ga 
obravnavali v okviru našega projekta. 

Uvodoma naj poudarimo skupne značilnosti v projekt vključenih kmetij, ki so bile v nadaljevanju tudi 
podlaga za oblikovanje predlaganih modelov. Za vse tri vključene kmetije je značilno, da: 

 socialne storitve pomenijo nadgradnjo obstoječe kmetijske dejavnosti; 
 kmetije izvajajo različne dejavnosti in lahko ponudijo pester nabor aktivnosti, prilagojen letnim 

časom; 
 so člani kmetije zaposleni izven kmetije in bi jim bile tovrstne aktivnosti dopolnilna dejavnost; 
 kmetije nimajo možnosti dostopa z javnimi prevoznimi sredstvi; 
 kmetije nimajo možnosti nudenja kuhanih obrokov (zgolj kakšen manjši prigrizek); 
 kmetije imajo na voljo zgolj gospodarske objekte in zasebne prostore in ne razpolagajo z 

ločenimi prostori za zadrževanje obiskovalcev, ki bi bili primerni za izvajanje dejavnosti čez celo 
leto. Zato so pri sprejemanju starejših precej odvisne od vremena in letnega časa. 

 so na kmetijah tudi določene arhitekturne in siceršnje ovire, katerim je potrebno prilagoditi 
aktivnosti. 

Na podlagi raziskave o izkušnjah z izvajanjem dnevnega bivanja na kmetijah v tujini in dosedanjih praks 
v Sloveniji, značilnosti kmetij, ki so bile predstavljene zgoraj ter na podlagi lastnih ugotovitev, ki izhajajo 
iz pilotnih izvedb, vidimo tri možne modele izvajanja dnevnega bivanja na kmetiji kot dopolnilne 
dejavnosti. Modele predstavljamo v nadaljevanju:  

1. model: Starejši pridejo na kmetijo kot izletniki 

Ciljna skupna stanovalci domov za starejše, osebe z omejenimi 
gibalnimi sposobnostmi in bolj izraženimi zdravstvenimi 
težavami 

Omejitve izvajanja izvedba vezana na lepo vreme in toplejše letne čase 
Primerno za osebe z zdravstvenimi 
omejitvami/težavami, invalide 

DA 

Vsebina  Druženje na prostem, spoznavanje kmetije in družinskih 
članov, božanje živali, krajši sprehod po zelenjavnem vrtu 
in travniku z nabiranjem zelišč, cvetlic. Ob tem udeleženci 
delijo svoje izkušnje in spomine z ostalimi.  

Število udeležencev 3-5 oseb 
Trajanje do 2 uri 
Pogostost Občasno v dogovoru z domom, vključiti bi bilo potrebno 

različne kmetije, da gredo lahko vsakič na drugo. 
Ponujena hrana in pijača Pijača (vsaj voda, čaj ali sok) mora biti ves čas na voljo, 

manjši prigrizek. 
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Potreben spremljevalec Obvezen strokovni spremljevalec iz doma upokojencev, ki 
osebo pozna, je usposobljen za nudenje prve pomoči in 
prepozna specifična bolezenska stanja starejše osebe. 

Prevoz Prevoz zagotovi dom upokojencev (primerno vozilo, ki 
omogoča enostaven vstop in izstop). 

Strošek za udeleženca 10,00 EUR na osebo 
Celoten strošek 45,52 EUR na osebo (predlagano sofinanciranje v višini 

35,52 EUR na osebo) 
  

 
2. model: Občasno obiskovanje kmetije z vključevanjem v dnevne aktivnosti  

Ciljna skupna Starejši od 65 let, ki so samostojni, brez večjih 
zdravstvenih težav in niso gibalno ovirani 

Omejitve izvajanja Izvedba možna čez celo leto razen ob res neugodnih 
vremenskih razmerah 

Primerno za osebe z zdravstvenimi 
omejitvami, invalide 

NE 

Vsebina  Vsebina prilagojena udeležencem in posamezni kmetiji, z 
namenom da se udeleženci vključijo v aktivnosti, ki 
potekajo na kmetiji v času obiska: 
 Aktivnosti vezane na rejo živali 
 Aktivnosti vezane na pridelavo in predelavo rastlin 

in zelišč 
 Aktivnosti vezane na vzdrževanje okolice, 

objektov, orodij in podobno 
 Ostale aktivnosti na kmetiji ali na zemljiščih, ki 

sodijo h kmetiji (tudi npr. obisk gozda) 
 Druženje in pogovor s člani kmetije in ostalimi 

obiskovalci 
Število udeležencev 1-2 ali 3-5 oseb 
Trajanje 2-4 ure (oziroma pol dneva) 
Pogostost Po dogovoru, na primer dvakrat na teden ali nekajkrat na 

mesec 
Ponujena hrana in pijača Pijača (vsaj voda, čaj ali sok) mora biti ves čas na voljo, 

kava, manjši prigrizek 
Potreben spremljevalec NE 
Prevoz Udeleženci pridejo z lastnim prevozom 
Strošek za udeleženca 10,00 EUR na osebo 
Celoten strošek Skupina 1-2: 81,04 EUR na osebo (predlagano 

sofinanciranje 71,04 EUR na osebo oziroma izvedba z večjo 
skupino) 
Skupina 3-5: 45,52 EUR na osebo (predlagano 
sofinanciranje v višini 35,52 EUR na osebo) 
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3. model: Dolgotrajno sodelovanje s kmetijo z vključevanjem v dnevne aktivnosti 

Ciljna skupna Starejši od 65 let, ki so samostojni, brez večjih 
zdravstvenih težav in niso gibalno ovirani 

Omejitve izvajanja Ni omejitev 
Primerno za osebe z zdravstvenimi 
omejitvami, invalide 

NE 

Vsebina  Oseba ni več obiskovalec ampak postane skoraj del 
družine. Oseba je samostojna in ne potrebuje vodenja na 
kmetiji, vseeno pa se v sodelovanju s člani kmetije sproti 
dogovarja o aktivnostih (predvsem z vidika zagotavljanja 
varnosti). Po svojih željah in zmožnostih se vključuje v 
aktivnosti in ostalo dinamiko, lahko tudi zgolj preživlja 
dneve na kmetiji in v naravi.  

Število udeležencev 1-2 osebi največ na kmetijo 
Trajanje 2-4 ure (oziroma pol dneva) 
Pogostost Vsak dan (oziroma po željah udeleženca), razen nedelje 
Ponujena hrana in pijača Voda, ostalo si oseba prinese s sabo 
Potreben spremljevalec NE 
Prevoz Udeleženci pridejo z lastnim prevozom 
Strošek za udeleženca Brezplačno, opredeli se skupne koristi 

 

Vsi trije predlagani modeli so primerni za manjše kmetije, ki bi dnevno bivanje na kmetiji ponujale kot 
obliko dopolnilne dejavnosti na kmetiji v manjšem obsegu, z zelo veliko mero socialne note in kjer 
zaslužek kmetije, izražen v denarju ne bi bil na prvem mestu.  
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3 Problemi in posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

 

»Dnevno varstvo starejših pomeni nudenje pomoči, nadzora ali organizirane oblike bivanja v trajanje do 
10 ur dnevno, 5 dni v tednu, pri čemer je uporabnik oseba starejša od 65 let, ki se dnevno vrača domov.« 
Ta opredelitev je povzeta po predpisih, ki opredeljuje institucionalno varstvo, vendar smo ob praktični 
izvedbi ugotovili, da je brez zagotavljanja toplega obroka najdaljše možno trajanje 4 ure. Druga 
pomembna ugotovitev je, da je za kmetije, katerih člani so zaposleni izven nje, primerno le občasno 
nudenje obiska kmetije oziroma 3. model, ki na dolgi rok ne zahteva od njih posebne priprave, saj oseba 
dobro pozna dinamiko in posebnosti kmetije. 

Namen dnevnega bivanja starejših na kmetijah je predvsem preživljanje prostega časa popestrenega z 
različnimi vsakodnevnimi dejavnostmi na kmetiji, vključno s sprehodi v naravi, v družbi članov kmetije 
kot tudi ostalih. Prednost takega varstva je, da se lahko starostniki še vedno vsakodnevno vračajo v 
domače okolje, kjer jih z veseljem pričakajo njihovi domači, medtem, ko je njihov dan izpopolnjen z 
različnimi dejavnostmi na kmetiji in preženejo občutek osamljenosti, ter hkrati čutijo, da so nekje 
dobrodošli, lepo sprejeti in so morda kaj koristnega tudi postorili.  

Posebno pozornost pri nudenju dnevnega bivanja na kmetiji starejšim je potrebno nameniti naslednjim 
področjem: 

 PRAVILA OBNAŠANJA NA KMETIJAH 
Kmetije morajo udeležencem dati jasna navodila, kje na kmetiji se lahko gibljejo in jih opozoriti 
na potencialne nevarnosti. Jasna morajo biti tudi navodila obnašanja, kaj se sme in kaj ne. Pri 
izvajanju aktivnosti se morajo uporabljati varna orodja, stroji se lahko uporabljajo le s posebnim 
dovoljenjem kmeta in le v primeru, da udeleženec izkaže potrebna znanja. Jasno mora biti 
opredeljeno tudi ali se na kmetiji lahko kadi in kje. Priporočljivo je, da se pripravi kratka in jasna 
Hišna pravila (kaj je skupno, kaj zasebno, higiena, skrb za opremo in okolico, spoštovanje do 
drugih in do dogovorjenega in podobno). Pomembno je tudi, da se morebitne konflikte in težave 
rešuje sproti in da se vzpostavi ustrezno medsebojno zaupanje in kultura, ki omogoča odkrito 
ter k rešitvam naravnano komuniciranje. 
 
Vidik zasebnosti je za ljudi zelo pomemben in ga je potrebno dobro razmisliti tudi v primeru 
izvajanja storitve dnevnega bivanja na kmetiji. V ta namen se je, še posebej v primeru izvajanja 
3. modela, priporočljivo temeljito pogovoriti z osebami, ki bivajo na kmetiji, kolikšen obseg 
prisotnosti zunanjih oseb je za njih še sprejemljiv. Medsebojna razmerja in dogovori se zapišejo 
v nekem krajšem formalnem sporazumu, ki mora vključevati tudi vidik varovanja osebnih 
podatkov in dovoljenje (ali pa tudi ne) za uporabo na primer fotografij, na katerih je udeleženec, 
v javnosti. 
 

 ZAVAROVANJE in VARNOST 
Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebna velika previdnosti, saj vedno obstaja nevarnost, da se 
kdo spotakne, poreže, udari, spodrsne. Zato je zelo pomembno ravnati preventivno, aktivnosti 
izvajati le tam na kmetiji, kjer ni večjih nevarnosti in pa imeti pri roki opremo nujne medicinske 
pomoči. Večina kmetij, ki bi predlagane modele lahko izvajale v okviru dopolnilne dejavnosti na 
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kmetiji, niso prilagojena obiskovalcem z večjimi težavami pri gibanju in bi bilo potrebno 
dostope/prehode na precej mestih prilagoditi. Oziroma zasnovati aktivnosti tako, da se 
nevarnim oziroma zahtevnejšim mestom z udeleženci izognemo. 

Ustrezno zavarovanje je pomembno tako z vidika izvajalca storitev, torej kmeta, kot uporabnika 
storitev. Pomembno je, da se preveri kaj obstoječe zavarovanje pokriva in če kateri od vidikov 
ni pokrit, se obstoječe zavarovanje dopolni, oziroma se sklene novo. 

Pri sprejemanju udeležencev na kmetijo je potrebno zagotoviti tudi ustrezno požarno varnost 
in zagotoviti pogoje za varno delo. Pomembno je delovati preventivno z namenom zmanjševanja 
morebitnih škod ali celo kraj na kmetiji. 

 SEZONSKOST  
Kot že omenjeno, vključene kmetije nimajo posebnih namenskih prostorov, zato so v veliki meri 
odvisne od vremena in zunanjih temperatur. Posebej v primeru občasnega in brezplačnega 
izvajanja dnevnega bivanja na kmetiji ekonomika ne prenese večjih vlaganja, zato sezonsko 
nudenje storitev ostaja realnost. 
 

 PREVOZ 
Glede na to, da so kmetije večinoma izven urbanih okolij in niso dostopne z javnim prevozom, 
je potrebno udeležencem zagotoviti prevoz, če se sami ne morejo pripeljati. To je predvsem za 
ciljno skupino iz 1. modela ključno, pa tudi za ostale, saj ni nujno, da razpolagajo z lastnim 
avtomobilom. Kot možen način prevoza bi bila tudi brezplačna storitev prevoza (npr. Sopotnik 
ali različica le-tega).  
 

 PLAČILO 
Anketiranci so večinoma izrazili pripravljenost plačati do 10 EUR na obisk kmetije, še raje pa bi 
na kmetiji kakorkoli pomagali in v zameno bivali na njej brezplačno. Po drugi strani pa so kmetije 
na podlagi kalkulacije izračunale, da je njihova ekonomska cena višja. Mnenja smo, da bi morala 
država zagotoviti vsaj razliko v ceni oziroma omogočiti iz naslova zdravstvene/socialne blagajne, 
kot je na primer praksa v tujini, da se starejšim pokrije strošek bivanja na kmetiji.  
 

 PREHRANA 
V primeru, da kmetija izvaja dejavnost dnevnega varstva za starejše in zagotavlja tudi hrano, kar 
se je pokazalo vsaj v minimalni obliki kot nujno, je potrebno zagotoviti, da se upošteva zadevne 
predpise s področja zagotavljanja varne hrane (HACCP oz. smernice lastne kontrole) in zagotovi 
ustrezen delež hrane iz lastne pridelave.  
 

 POTREBNA ZNANJA, DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
Član kmetije, ki izvaja socialno storitev na kmetiji, mora imeti ustrezne socialne kompetence, 
biti mora potrpežljiva in imeti empatijo, kar pomeni, da se mora biti spodobna vživeti v občutke 
in misli drugih, vendar se z njimi ne poistoveti. Biti morajo dovolj fleksibilni, vztrajni in imeti 
dobre organizacijske sposobnosti, da lahko zagotovi sočasno izvajanje socialne in kmetijske 
dejavnosti. Kljub sposobnosti organizirati delo, se mora zavedati tudi, kdaj je potrebno 
načrtovano tudi prilagoditi, saj se morajo udeleženci počutiti dobrodošli in sproščeni. 
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V okviru projekta smo imeli organizirano usposabljanje s treh različnih področij; komunikacije s 
starejšimi, socialnih veščin in osnov prve pomoči, ki jih ocenjujemo kot zelo koristne in nujno 
potrebne za varno in kvalitetno izvajanje storitve bivanja starejših na kmetiji.  
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4 Koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo 
 

Koristi za kmetije lahko delimo na finančne in nefinančni. Tu je predvsem občutek osebnega zadovoljstva 
in izpolnitve, ki ga prinaša zadovoljstvo starejših, učinek na njihovo dobro počutje in izboljšanje 
kakovosti življenja. Kmetiji je v pomoč tudi delo, ki ga sicer v omejeni količini opravijo starejši, poleg tega 
pa se izboljšuje družbeno-socialni vidik kmetovanja, še posebej v luči vključevanja ranljivih skupin in 
medgeneracijskega druženja. 

Pogosto se pojavlja pomislek, da se udeležence na kmetiji izkorišča kot brezplačno delovno silo. Vendar 
pa je potrebno poudariti, da je za izvajanje socialnih aktivnostih na kmetiji potrebnega več dela kmeta 
in njegovih družinskih članov, kot je količina dela (izražena v prihodkih), ki ga opravijo udeleženci. Slednji 
potrebujejo kmetovo vodenje in prisotnost, da lahko aktivnosti izvedejo, kar zahteva kmetov čas. Dokler 
delo, ki ga udeleženec opravi, ne zagotavlja ekonomske vrednosti za kmetijo, se smatra, da se izvaja 
socialna storitev, ki jo je potrebno plačati. 

Izračuna finančnih koristi smo se lotili tako, da smo najprej popisali in ovrednotili stroške, ki jih imajo 
kmetiji z izvedbo obiska, kar je razvidno iz spodnje preglednice.  

Preglednica 1: Popis stroškov dnevnega varstva starejših na kmetiji  

 

Nato smo naredili preračun cene obiska na 1-2 udeleženca ter na 3 – 5 udeležencev. V prvem primeru 
bi bila cena obiska na udeleženca 81,04  EUR, v drugem pa 45,52 EUR. Cena obiska je seveda visoka in 
verjetno je v Sloveniji malo takih starejših (če sploh so), ki bi si lahko obisk ob takih cenah in svojih 
pokojninah privoščili 1-2 na mesec. Vendar pa naj poudarimo, da je izračunana cene obiska narejen iz 
popisa dejanskih stroškov, ki na kmetijo nastanejo in so potrebni za kvalitetno izvedba dnevnega bivanja 
starejših ter s tega vidika niso pretirano ovrednoteni. Rešitev, ki jo predlagamo, je de je potrebno najti 
finančni vir oziroma sistemsko rešitev, ki bi vsaj delno krila stroške izvedbe dnevnega bivanja strešjih na 
kmetiji.   

Po drugi stran pa, kljub na prvi pogled izračunanim visokim cenam obiskov na kmetiji, finančne koristi 
za kmetijo niso velike, kot je razvidno iz preglednice spodaj. V primeru 1 udeleženca in pri 24 obiskih 
letno, bi bil prihodek kmetije 1.944,96 EUR, v primeru 5 udeležencev in pri 24 obiskih letno, pa 11.283,60 

vrste stroška  opis  enota število 

cena/ 
enoto v 
EUR skupaj EUR opomba  

stroški dela priprava na obisk 1h, izvedba 
aktivnosti 4h ure 5 20 100,00 

na izvedbo, 
sodeluje 1 član 
kmetije  

stroški materiala 
in storitev 

različni pripomočki, orodja, zaščitna 
oprema (rokavice), prva pomoč, 
izobraževanja članov kmetije, VPD in 
PV, zavarovanje, razni enkratni 
stroški znesek  1 500 650,00 na leto  

hrana, pijača  malica/prigrizek, kava, čaj, voda, sok  obrok 1 10 10,00 udeleženca  

posredni stroški  
telefon, elektrika, voda, 
amortizacija, investicijska 
vzdrževanja znesek  1 15 15,00 

15% stroškov 
dela  
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EUR. Za primerjavo naj navedemo še nekaj statističnih podatkov; povprečna mesečna plača za julij 2021 
je bila 1.900,43 EUR, preračunano na 12 mesecev bi to predstavljalo 22.805,16 EUR letno.   

Preglednica 2: Izračun pričakovanega prihodka iz naslova dopolnile dejavnosti dnevnega bivanja starejših na 
kmetiji 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi zgornjega izračuna pričakovanega prihodka (ne dobička, v tem znesku so zajeti tudi stroški 
izvedbe) je razvidno, da gre za dejavnost, ki dopolnjuje ostale finančne vire na kmetiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

število udeležencev  število izvedb  cena na osebo  prihodek  

1  24  81.04 €  1,944.96 €  

2  24  81.04 €  3,889.92 €  

3  24  45.52 €  3,277.44 €  

4  24  45.52 €  4,369.92 €  

5  24  45.52 €  5,462.40  
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5 Sklepi in priporočila 
 

Pilotne izvedbe so pokazale, da lahko potencialne obiskovalce razdelimo v  dve skupini. Prvo skupino 
sestavljajo starejši, ki so vitalni, samostojni pri opravljanju vsakodnevnih opravil in se lahko aktivno 
vključijo v delo na kmetiji. Drugo skupino pa sestavljajo obiskovalci, ki imajo različne težaven omejitve 
in njihovi obisk kmetije je bolj izletniške narave, saj se ne morejo aktivno vključiti v različna opravila na 
kmetiji.  Vsaka skupina ima svoje značilnosti, ki jih je treba pri načrtovanju aktivnosti in bivanja na kmetiji 
upoštevati in se jim ustrezno prilagoditi. 

Za stanovalce domov za starejše, ki so gibalno ovirani ali pa imajo bolj izražene zdravstvene težave, 
izvedba ni mogoča brez pomoči strokovnih delavcev iz doma, ki poznajo te stanovalce ter njihove 
posebnosti in omejitve. Pri njih je še posebej potrebno paziti na njihovo varnost, da se kdo ne poškoduje, 
pade, ali da ga kakšna žival po nesreči ne rani. Člani kmetije niso usposobljeni za nudenje zdravstvene 
pomoči, zato sami ne bi mogli izpeljati obiska oskrbovancev domov oziroma udeležencev z večjimi 
zdravstvenimi težavami. Je pa bila z vidika doma upokojencev in njihovih stanovalcev možnost dnevnega 
bivanja  na kmetijah zelo lepo sprejeta. Predvsem so kot pozitivno ocenili prijaznost kmetij, sproščeno 
okolje, stik z živalmi. Kot je bilo iz evalvacije razvidno, je pilotna izvedba presegla pričakovanja tako 
udeležencev kot tudi sodelujočega doma upokojencev. 

Pomembno je, da se za določeno kmetijo izbere prava ciljna skupina za kateri imajo osebe na kmetiji 
ustrezno znanje in afiniteto. Ključna za prihod na kmetijo je želja samega udeleženca, ki si želi biti v 
naravi, imeti stik z živalmi, mu je všeč vzdušje na kmetiji, si želi biti fizično aktiven in si želi biti del manjše 
skupnosti.  

Programi morajo biti zasnovani tako, da vključujejo aktivnosti z živalmi ter da je večina aktivnosti vezana 
na opravila izven zaprtih prostorov. Starejši na kmetiji pridejo v kontakt z živalmi, sodelujejo pri dnevnih 
sezonskih opravilih ali pa se tudi zgolj družijo s člani kmetije. Tako udeleženci, kot strokovni delavci, ki 
so jih v nekaterih primerih spremljali so poudarili, da so bili predvsem veseli druženja, časa ki je bil 
drugačen od njihovega vsakdana in ustaljene rutine. Izvajajo se lahko občasno ali pa vsakodnevno, 
vendar vselej v predhodnem dogovoru s kmetijo.  

Zelo pomemben je vidik varnosti. Kjer je možno, je potrebno uporabljati zaščitno opremo, na razpolago 
mora biti tudi oprema prve pomoči in člani kmetije morajo biti ustrezno usposobljeni za nudenje le te. 
Obiskovalce je potrebno tudi  opozoriti, kje na območju kmetije in izvajanja dejavnosti so nevarnosti. V 
kolikor je možno bi bilo potrebno posamezna tvegana področja prilagoditi ali vsaj ustrezno označiti. Za 
osebe z večjimi težavami v gibanju so kmetije, ki so bile vključene v pilotne izvedbe (pa predvidevamo, 
da bi to veljalo za večino manjših kmetij), manj primerne.  

Potrebno je poiskati rešitev glede prevoza, za udeležence, ki nimajo možnosti lastnega prevoza. Dnevno 
varstvo na kmetiji bi moralo biti v domačem kraju oziroma blizu doma uporabnika, saj prevoz predstavlja 
precejšnjo oviro za uporabnike. 

Zagotoviti je potrebno ustrezno sistemsko rešitev za sofinanciranje dnevnega bivanja na kmetiji s strani 
države ali lokalne skupnosti, za starejše osebe z nižjimi prihodki.  

V okviru projekta smo preučili tudi veljavne področne predpise in ugotavljamo, da bi bilo za potrebe 
izvajanja dnevnega bivanja na kmetiji te zahteve bistveno omiliti oziroma prilagoditi. Predvsem se to 
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nanaša na prostorske pogoje in pa na izobrazbene zahteve. Kmetije so posebnost in potrebno je videti 
njihovo prednost predvsem v smeri družabništva. Se pa vsekakor strinjamo, da bo morale kmetije kot 
vstopni pogoj za registracijo dejavnosti opraviti določeno usposabljanje, oziroma na drug ustrezen način 
izkazati vsaj poznavanje postopkov nudenja prve pomoči, osnovnih socialnih in komunikacijskih veščin.  

Naj za zaključek izpostavimo skupno mnenje vseh sodelujočih v projektu, da se je dnevno bivanje na 
kmetiji izkazalo kot zelo dober način za preživljanje časa starejših, saj ugotavljamo, da je  predvsem v 
mestnem okolju veliko starejših samih, osamljenih, brez pomoči, živečih v stanovanjskih blokih, kjer 
sosed ne pozna soseda, si pa želijo druženja in vključitev v njim primerne aktivnosti. Na tak način bi 
starejšim omogočili aktivno preživljanje vsakdanjika, čim daljšo samostojnost posameznika v njegovem 
domačem okolju, razbremenitvi svojcev in bi bistveno prispevali k boljšemu preživljanju jeseni njihovega 
življenja.   
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