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POVZETEK 

To, da se populacija danes stara je danes postalo že dejstvo. Projekcije kažejo, da bo v 

Sloveniji do leta 2060 več kot 14 % delež celotne populacije starejše od 80 let. Po celem svetu 

pa naj bi bilo do leta 2050 kar 16 % delež celotne populacije starejše od 65 let. Njihov 

povečan delež bo vodil k povečanju števila ljudi, ki bodo zaradi starosti ali bolezni oslabeli ali 

povsem izgubili samostojnost ter postali odvisni od pomoči druge osebe. Priča smo torej 

naraščanju potreb po dolgotrajni oskrbi, ki je oblika nege, ki se zagotovi nekomu, ki potrebuje 

pomoč pri vsakdanjih življenjskih aktivnostih zaradi nesreče, bolezni, upada kognitivnih 

sposobnosti, kroničnih bolezni ali pa visoke starosti, običajno skozi daljše časovno obdobje. Z 

vzpostavitvijo sistema dolgotrajne oskrbe pa se bo morala soočiti tudi Slovenija. Avtorica v 

diplomskem delu zato obravnava področje dolgotrajne oskrbe starejših. Zadala si je cilj, da 

opredeli ureditev formalne in neformalne oskrbe v Sloveniji in ugotovi kakšne vrste 

dolgotrajne oskrbe imajo starejši na voljo. V empiričnem delu naloge se avtorica omeji na 

pregled in analizo statističnih podatkov o dolgotrajni oskrbi starejših v Sloveniji, ki so precej 

pomembni za nadaljnji razvoj ureditve sistema dolgotrajne oskrbe pri nas. 

Ključne besede: dolgotrajna oskrba, formalna oskrba, neformalna oskrba, mednarodna 

definicija dolgotrajne oskrbe – SHA 2011, starostniki. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

It is a well-known fact that the population today is getting older. Projections show that by 

2060 more than 14% of the total population in Slovenia will be older than 80 years. 

Worldwide, 16% of the total population will be older than 65 years by 2050. The increase in 

their share will lead to an increase of the number of people that will, due to their old age or 

illness, be weakened and become completely dependent on the help of others. Therefore we 

are witnessing a growing demand for long-term care, which is a form of care provided for 

someone who needs help with daily living activities due to accidents, disease, cognitive 

impairment, chronic illness or advanced age, usually over a longer period of time. Slovenia 

will also have to face the establishment of the long-term care system. The author of the thesis 

therefore deals with the subject of long-term care of the elderly. The objective is to define the 

organization of formal and informal care in Slovenia and determine what kind of long-term 

care is available. In the empirical part of the thesis, the author focuses on an overview and 

analysis of statistical data on long-term care for elderly people in Slovenia, which are quite 

important for the further development of the system of long-term supply arrangements with 

us. 

Key words: long-term care, formal care, informal care, international definition of long-term 

care – SHA 2011, elderly.   
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1 UVOD 

 

 

Staranje je proces, ki se mu nobeno živo bitje ne more izogniti. Pravzaprav se že od trenutka 

spočetja staramo, čeprav se tega navadno sploh ne zavedamo. Večina strokovnjakov, ki se 

ukvarja s preučevanjem starosti, se strinja, da se človek stara, saj na njegov organizem v 

vsakodnevno vplivajo različni dejavniki. Tako je staranje proces bioloških, psiholoških in 

socialnih sprememb posameznika, ki vplivajo ne le na njegovo zdravje, temveč tudi na 

njegovo osebnost in posledično na njegov položaj v družbi. 

Vsak človek, predvsem v odrasli dobi, lahko pa tudi prej, se slej kot prej znajde v situaciji, ko 

se njegov bližnji (družinski član ali prijatelj) znajde na točki v življenju, ko zaradi starosti 

in/ali slabše fizične pripravljenosti ali drugih bolezni izgubi sposobnost za samostojno 

življenje. Ob tem se seveda vsakomur poraja vprašanje, kako oskrbeti svojce in bližnje, ko se 

le-ti znajdejo v takšni situaciji. Slednji namreč niso več sposobni opravljati vseh vsakdanjih 

opravil, kot na primer nakupovati osnovne življenjske potrebščine, si pripraviti topel obrok, 

skrbeti za higieno in podobno. Glede na to, da so lahko vzroki, ki privedejo posameznika do 

nezmožnosti samostojnega življenja, različni, so različni tudi načini, na katere lahko 

poskrbimo zanje. Kako torej čim ustrezneje poskrbeti za svoje bližnje glede na današnje 

gospodarske razmere? 

V teh primerih glavno vlogo igrajo seveda vzroki, ki posamezniku onemogočajo samostojno 

življenje. Poleg tega pomembno vlogo predstavljajo tudi posameznikova osebnost, njegovo 

socialno življenje, finančna situacija in še bi lahko naštevali. Dejstvo je, da lahko za 

posameznika, ki mu zdravje še dobro služi in potrebuje le malo pomoči, selitev v dom za 

ostarele predstavlja precej stresno situacijo. Lahko, da se posameznik zelo težko prilagaja na 

spremembe, ali pa njegova ločitev od kraja svojega dolgoletnega bivanja pripelje do velikih 

psihičnih obremenitev, včasih celo zadnjo bolečino v življenju.  

Zato je pomembno, da smo kot družba čim bolj socialno osveščeni in se zavzemamo tudi za to 

skupino ljudi. Pravzaprav se skupina ljudi, ki čedalje bolj potrebuje pomoč nekoga tretjega, 

nezadržno veča. Večanje potrjuje tudi dejstvo, da se v mnogih državah prebivalstvo stara, kar 

kažejo tudi prebivalstvene piramide, ki jih v državah spremljajo skozi čas. Torej, čedalje več 
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starejših potrebuje pomoč daljše časovno obdobje, pri čemer jim je lahko v veliko podporo 

dolgotrajna oskrba. Slednja postaja čedalje bolj pomemben del socialne politike v Evropski 

uniji in drugih razvitih državah. Področje dolgotrajne oskrbe zaradi naraščajočega števila 

starejših oseb v celotni populaciji tako odpira razprave in vprašanja o sami odgovornosti za 

starejše. Kdo in v kolikšni meri je odgovoren zanje? Je ta odgovornost na strani države ali na 

strani svojcev? 

Dolgotrajna oskrba nudi starejšim oskrbo za daljše časovno obdobje, običajno več kot šest 

mesecev. Lahko je formalna ali neformalna. Formalno dolgotrajno oskrbo izvajajo zaposleni v 

organizacijah, ki so posebej usposobljeni za nudenje tovrstne oskrbe. Te organizacije so 

bodisi v lasti javnega bodisi privatnega sektorja (nevladne organizacije). Neformalno 

dolgotrajno oskrbo pa starejšim nudijo neplačani negovalci, po večini družinski člani, ki pa 

formalno niso usposobljeni za nudenje tovrstne oskrbe. Formalna in neformalna oblika 

dolgotrajne oskrbe pa sta lahko tudi povezani, pri čemer obstaja več različnih modelov za 

pojasnjevanje teh medsebojnih povezav.  

Poleg teoretičnih osnov opredeljevanja dolgotrajne oskrbe pa je pomembno tudi izvajanje 

oskrbe v praksi. Tradicionalni pogled, ki je oskrbo starejših dodeljeval družini, počasi izginja 

s sodobnim načinom življenja – generacije ne živijo več skupaj, družinski člani se posvečajo 

delu ali šolanju – srečujemo pa se tudi s čedalje večjim povpraševanjem po zagotavljanju 

varstva in finančne podpore oskrbnikom. Glede na to čedalje večjo vlogo prevzemajo 

formalne oblike dolgotrajne oskrbe. 

Ne glede na to, pa je jasno, da je potrebno področje dolgotrajne oskrbe kot sistem tudi pravno 

urediti. V Sloveniji smo priča relativno neurejenemu sistemu, saj je področje urejeno v okviru 

različnih zakonodaj. Tudi izvaja se preko ločenih sistemov socialne varnosti, ki opredeljujejo 

zagotavljanje storitev in prejemkov oskrbovancem. Kje pa se tu nahajajo oskrbovalci, 

predvsem tisti, ki izvajajo neformalno obliko dolgotrajne oskrbe? 

Prav zaradi tega je končno pomemben tudi socialni vidik dolgotrajne oskrbe, ki se nanaša 

predvsem na zagotavljanje neformalne oblike oskrbe. Oskrbovalci, navadno oskrbovančevi 

družinski člani, v celotnem sistemu predstavljajo precej neviden in ranljiv člen. Nemalokrat 

tudi oni trpijo za različnimi zdravstvenimi težavami, tako fizičnimi kot psihičnimi. 
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Nenazadnje pa izvajanje oskrbe predstavlja zanje tudi precejšnjo finančno obremenitev. Glede 

na to je pomembno tudi dejstvo, da je podpore potrebnih tudi precej oskrbovalcev. 

V skladu s predstavljeno problematiko smo ugotovili, da predvsem zaradi relativno 

neurejenega področja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter povečevanja povpraševanja po 

tovrstnih storitvah, nujno potrebujemo nek strnjen statistični in vsebinski vpogled na časovni 

razvoj dolgotrajne oskrbe pri nas. Namen naloge je zagotoviti takšen vpogled, ki bo lahko v 

pomoč pri nadaljnjem razvoju področja dolgotrajne oskrbe pri nas. 

Cilji pričujoče naloge so tako: 

- opredeliti ureditev formalne in neformalne dolgotrajne oskrbe v Sloveniji;  

- ugotoviti, kakšne vrste dolgotrajne oskrbe imajo na voljo starejši v Sloveniji; 

- pregledati in analizirati statistiko dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. 

 

V okviru analize empiričnih podatkov bomo preverili na teoriji temelječe hipoteze: 

Hipoteza 1: Večina starejših onemoglih ljudi prejema formalno dolgotrajno oskrbo, in sicer v 

obliki institucionalnega varstva. 

Hipoteza 2: Daljša življenjska doba povečuje povpraševanje po storitvah dolgotrajne oskrbe. 

Hipoteza 3: Iz socialnega vidika dolgotrajna oskrba na domu postaja čedalje bolj zaželena. 

Hipoteza 4: Slovenija največji delež finančnih sredstev nameni institucionalni obliki 

dolgotrajne oskrbe.  

 

Diplomska naloga obsega teoretični in empirični del. Pregled literature in analiza virov nam 

bo omogočila seznanitev z obravnavanimi pojmi in problematiko na področju dolgotrajne 

oskrbe starejših v Sloveniji. Analiza sekundarno pridobljenih podatkov pa nam bo podala 

jasno sliko o stanju in dosedanjim razvojem področja. 

 

V prvem, teoretičnem delu bomo na podlagi domače in tuje relevantne literature najprej 

opredelili področje dolgotrajne oskrbe, kar bo  predstavljalo temelj zasnove empiričnega dela 

diplomske naloge. Teoretični del naloge je razdeljen na 4 poglavja. V prvem podpoglavju 

drugega poglavja, bomo predstavili teoretične osnove dolgotrajne oskrbe. Nadaljevali bomo z 

opredelitvijo formalne in neformalne oskrbe, ter izpostavili razlike (podpoglavje 2.2). V 

nadaljevanju bomo (v podpoglavju 2.3) predstavili teoretične modele dolgotrajne oskrbe. 
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Zatem se bomo osredotočili na preučitev pravne ureditve področja dolgotrajne oskrbe 

(poglavje 3). Ker se zavedamo, da ima področje dolgotrajne oskrbe širše razsežnosti, bomo v 

naslednjem podpoglavju predstavili tudi mednarodno definicijo (podpoglavje 3.1). Preverili 

bomo tudi, kakšno vlogo imajo na tem področju nevladne organizacije (poglavje 4). V 

zadnjem poglavju vsebinskega dela (5) pa bomo preverili tudi socialni vidik obeh deležnikov 

neformalne oskrbe. 

 

V drugem, empiričnem delu pa bomo pregledali statistične podatke ter jih analizirali. Najprej 

bomo predstavili demografske podatke in trende, ki nakazujejo na starajočo se populacijo 

(podpoglavje 6.1). Po izpostavitvi bistvenih demografskih značilnostih bomo  v naslednjih 

podpoglavjih pregledali tudi statične podatke  prejemnikov dolgotrajne oskrbe, pri čemer jih 

bomo razdelili na vrste dolgotrajne oskrbe, ki si jih starostniki lahko izberejo (podpoglavje 

6.2.1 do 6.2.4). V nadaljevanju bomo preverili načine in vire finančnih sredstev, iz katerih se 

financirajo posamezne vrste dolgotrajne oskrbe (podpoglavje 6.3). V zadnjem podpoglavju 

drugega dela diplomske naloge (podpoglavje 6.4.) pa bomo empirični del zaključili s 

pregledom izdatkov, ki jih Slovenija nameni področju dolgotrajne oskrbe. 

 

Empirični del bo temeljil na kvantitativni metodi, in sicer bomo izvedli sekundarno analizo 

podatkov. Velika prednost izbrane metode je njihova kakovost, predvsem v smislu vzorca, ki 

je reprezentativen za izbrano populacijo (Slovenija), kar je v lastni režiji pridobivanja 

podatkov težje dosegljivo. Podatke bomo pridobili iz arhiva statističnih baz družboslovnih 

podatkov: demografske podatke iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije 

(SURS), podatke za analizo prejemnikov dolgotrajne oskrbe pa iz kombinacije podatkov, ki 

so dostopni v podatkovnih bazah SURS, Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV), Eurostat, 

Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation 

and Development - OECD) in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). 
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2 TEORETIČNE OSNOVE DOLGOTRAJNE OSKRBE 

 

 

»Človek potrebuje pomoč, oskrbo in nego drugih ljudi pri opravljanju vsakdanjih opravil v 

zgodnjem otroštvu, ko še ni dovolj razvit, ter v starostni oslabelosti in bolezni skozi vse 

življenje, ko mu odpovedo njegove sposobnosti za opravljanje teh opravil.« (Ramovš, Lipar 

in Ramovš 2012, 4)   

 

Ramovš (b.l.) je v gerontološkem slovarju  pojem oskrba v ožjem pomenu opredelil kot 

»pomoč, ki jo oskrbovanec potrebuje pri osnovnih vsakodnevnih opravilih in pri 

funkcionalnih vsakodnevnih opravilih, v širšem pomenu pa tudi druga pomoč (npr. 

zdravstvena oskrba, paliativna oskrba, pastoralna oskrba …); strokovni pojem za pomoč 

medicinskih sester bolniku pa je zdravstvena nega.« V socialnih in zdravstvenih strokah ter v 

socialni politiki se pojem oskrba nanaša na starostno in bolezensko onemoglost, v ospredje pa 

je postavljena predvsem dolgotrajna oskrba. Vendar pa ima v celotnem sistemu oskrbe svoje 

mesto tudi kratkotrajna oskrba.  (Ramovš, Lipar in Ramovš 2012) 

Razlika med dolgotrajno in kratkotrajno oskrbo je predvsem v času trajanja izvajanja le-te.  

Potreba po oskrbi lahko traja samo nekaj tednov ali mesecev, lahko pa traja tudi več let. 

Trajanje oskrbe pa je odvisno od vzrokov za potrebo po negi. Tako kratkotrajna oskrba 

običajno traja več tednov ali nekaj mesecev, namenjena pa je predvsem osebam, ki okrevajo 

od nenadne bolezni, poškodbe ali kirurškega posega. V osnovi pa velja, da si ta oseba v tem 

času opomore in ponovno postane samostojna pri opravljanju vsakodnevnih aktivnostih. 

Medtem, pa je dolgotrajna oskrba namenjena osebam, ki zaradi kroničnih bolezni, starosti ali 

onemoglosti potrebujejo pomoč pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih opravilih. 

(AgingCare.com 2015)  

Kot je že nekaj let javno znano, se tako v evropskih državah kot tudi pri nas prebivalstvo 

stara. Ravno zaradi tega čedalje bolj občutimo pomanjkanje razvitosti celovitega sistema, ki 

bi urejal področje dolgotrajne oskrbe starejših v Sloveniji. Ker to področje potrebuje tako 

posebno obravnavo kot tudi glavna izhodišča, smo se odločili, da pričujočo diplomsko nalogo 

namenimo ravno področju dolgotrajne oskrbe starejših v Sloveniji.   
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2.1 Opredelitev dolgotrajne oskrbe starejših  

… Dolgotrajna oskrba je oblika nege, katero se zagotovi nekomu, ki potrebuje pomoč 

pri vsakdanjih življenjskih aktivnostih zaradi nesreče, bolezni, upada kognitivnih 

sposobnosti, kroničnih bolezni ali pa visoke starosti. … Storitve, ki zadovoljujejo tako 

materialne kot nematerialne potrebe, lahko oseba prejema dolgoročno ali pa 

kratkoročno. Tovrstno oskrbo lahko potrebujejo ljudje različnih starosti, čeprav je 

najpogostejša pri starejših ljudeh … (Hvalič Touzery b.l.) 

Pojem dolgotrajna oskrba je natančno opredeljen v vsaki posamezni državi posebej. S tem 

države uvajajo celovit sistem dolgotrajne oskrbe, s katerim zagotavljajo določene finančne 

pravice za posamezne primere in storitve. Kljub temu, da se opredelitve v posameznih 

državah deloma razlikujejo, pa vse izhajajo iz definicije, ki jo je sprejel Komite ministrov 

Sveta Evrope leta 1998. V skladu z definicijo pojem dolgotrajne oskrbe pomeni »odvisno 

stanje, ko oseba zaradi izgube ali odsotnosti telesne, psihične ali intelektualne samostojnosti 

potrebuje pomoč pri vsakodnevnih življenjskih opravilih.« (Hvalič Touzery b.l.) Tej definiciji 

pa so kasneje dodane tudi posamezne opredelitve glede samega vzroka nastanka odvisnosti, 

trajanja takšnega stanja, stopnji zahtevnosti pomoči oziroma stopnje odvisnosti od pomoči 

drugih.  

Pri dolgotrajni oskrbi gre torej za med sektorsko politiko, ki združuje paleto storitev za osebe, 

ki so odvisne od pomoči drugih pri osnovnih opravilih vsakdanjega življenja v daljšem 

časovnem obdobju, običajno v trajanju več kot šest mesecev. Dolgotrajna oskrba zajema zelo 

široko področje dejavnosti, ki so potrebna pri redni skrbi za človekovo varno in samostojno 

življenje v domačem okolju. (OECD 2005) 

Rantova (2012) vsakodnevna opravila deli na osnovna in instrumentalna. Kot osnovna 

vsakodnevna opravila opredeljuje osnovne naloge, ki se jih ljudje naučimo v zgodnjem 

otroštvu: 

 »osebno higieno (kopanje, tuširanje, umivanje zob in las, britje, striženje nohtov), 

 oblačenje (izbira primerne obleke, oblačenje, slačenje, zapenjanje gumbov, zadrg, 

obuvanje in sezuvanje čevljev), 

 hranjenje (uživanje hrane), 
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 gibanje (po stanovanju, hoja s pripomočki ali brez njih, vstajanje in posedanje iz 

postelje, stola, invalidskega vozička), 

 ohranjanje kontinence (sposobnost kontroliranega izločanja vode in blata oziroma 

samostojno nadzorovanje inkontinence), 

 samostojno uporabo stranišča.« (Rant 2012, 34-35) 

 

Po drugi strani se instrumentalnih vsakodnevnih opravil ljudje naučimo v obdobju 

adolescence. Gre za kompleksne spretnosti in znanja, ki jih potrebujemo za uspešno 

samostojno življenje, vendar so manj bistvena za zdravje in blagostanje kot osnovna 

vsakodnevna opravila. Kljub temu pa so pomembna za zagotavljanje človekove samostojnosti 

in varnega življenja v domačem okolju. Mednje Rantova (2012, 35) uvršča: 

 »gospodinjska opravila (čiščenje stanovanja, pranje in likanje perila, razna drobna 

popravila), 

 kuhanje in priprava hrane, 

 nakupovanje (hrane in ostalih manjših potrebščin), 

 uporabo transportnih sredstev (vožnja avtomobila, uporaba javnega prometa – za 

nakupe in druge opravke), 

 upravljanje z denarjem (plačilo položnic, dvig gotovine), 

 konzumiranje zdravil, kot prepisano, 

 uporabo telefona, interneta.«  

 

Potrebe po dolgotrajni oskrbi, so najbolj razširjene pri najstarejših starostnih skupinah v 

državah članicah OECD1. Te so najbolj izpostavljene tveganju za dolgotrajne kronične 

bolezni, ki povzročajo telesno ali duševno prizadetost. (OECD 2005) Za dosego ciljev 

področja dolgotrajne oskrbe sta potrebna tako povezanost kot tudi sodelovanje med vsemi 

deležniki – od tistih, ki odločajo o socialni politiki države, do samih izvajalcev dolgotrajne 

oskrbe na vseh ravneh.  

 

                                                 

1 OECD je kratica za Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj). Slovenija je 1. junija 2010 v Ljubljani podpisala Sporazum o pristopu, ter tako postala 

njena članica. 
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Dolgotrajna oskrba se lahko izvaja na domu ali pa v posebej usposobljenih zavodih. Glede na 

to dolgotrajno oskrbo delimo na neformalno in formalno. V nadaljevanju tako posvečamo 

pozornost tema dvema oblikama dolgotrajne oskrbe starejših. 

 

2.2 Formalna in neformalna dolgotrajna oskrba starejših 

Na splošno dolgotrajna pomoč vključuje tako storitve zdravstvene nege, kot tudi socialno 

oskrbo. Zajema namreč naslednje vrste pomoči: 

 institucionalno varstvo starejših (domovi za starejše), 

 negovalne bolnišnice, 

 dnevne varstvene centre, 

 oskrbovana stanovanja, 

 pomoč in oskrbo na domu (patronažno varstvo), 

 pomoč na daljavo, 

 storitveno in finančno pomoč družinskim oskrbovalcem2, 

 osebno pomoč in paliativno oskrbo3. (Hvalič Touzery 2007a) 

 

Črnak Meglič s sodelavci (2014) nadalje navaja, da lahko zgoraj navedene vrste pomoči 

razdelimo na štiri temeljna področja dolgotrajne oskrbe, in sicer na: 

 dolgotrajno oskrbo v institucijah, ki se zagotavlja v okviru domov za starejše, 

posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov, centrov/zavodov za 

usposabljanje, varstvo in delo; 

 dolgotrajno oskrbo v dnevnih oblikah, ki se zagotavlja v okviru dnevnih centrov pri 

domovih za starejše in dnevnega varstva pri centrih oz. zavodih za usposabljanje, 

varstvo in delo; 

                                                 

2 Družinski oskrbovalec je oseba, ki doma oskrbuje svoje onemogle sorodnike in/ali zakonskega partnerja. 

(Hvalič Touzery http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1034.html) 

3 V slovarju gerontologije je paliativna oskrba opredeljena kot aktivna in celostna pomoč neozdravljivo bolnim 

in njihovim svojcem. (Hvalič Touzery  http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1040.html) 
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 dolgotrajno oskrbo na domu, ki se zagotavlja v okviru patronažnega varstva, pomoči 

na domu, družinskega pomočnika, osebne asistence, stanovanjskih skupin na področju 

duševnega zdravja ter delnega plačila za izgubljeni dohodek; 

 denarne prejemke (neformalna oskrba) kot so dodatek za tujo nego in pomoč. 

 

Hlebec s sodelavkami (Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014b) po Nagode in drugi (2014) 

predstavljajo prirejeno tabelo, v kateri z delitvijo na dolgotrajno oskrbo v institucijah, v 

dnevnih oblikah, na domu in v obliki denarnih prejemkov ponazorijo formalno organizirane 

storitve in prejemke dolgotrajne oskrbe v obstoječem slovenskem sistemu, ne glede na to ali 

je oskrba zdravstvenega ali socialnega tipa (glej Tabelo 2.1). 

 

Tabela 2.1: Storitve in prejemki formalno organizirane dolgotrajne oskrbe 

Institucije Dnevne oblike Dom 

Dom za starejše Dnevni centri v domovih za starejše Socialna oskrba na domu 

Center/zavod za usposabljanje, 
delo in varstvo 

Dnevno varstvo v varstveno-
delovnem centru 

Patronažno varstvo 

Varstveno-delovni center 
Dnevno varstvo v centru/zavodu za 

usposabljanje, varstvo in delo 
Osebna asistenca 

Posebni socialni zavod   
Družinski pomočnik/delno plačilo 

za izgubljeni dohodek 

Zavod za izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami 

  
Socialni servis (varovanje na 

daljavo, dostava kosil) 

Zdravstvena nega in paliativna 
oskrba v bolnišnicah 

  Stanovanjske skupine 

Hospitalizacija dementnih oseb     

Denarni prejemek za oskrbo 

Dodatek za pomoč in postrežbo (po 3 različnih zakonih) 

Dodatek za tujo nego in pomoč 

Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 

Vir: Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast (2014b, 11) 

 

Kot smo že omenili, najširša definicija dolgotrajne oskrbe pričakuje, da pri zagotavljanju 

pomoči aktivno sodelujejo vsi deležniki, pri čemer so kot pomembni izpostavljeni tudi svojci, 

sorodniki in znanci oskrbovane osebe, saj so pomembni izvajalci le-te. (Toth 2009)  

Evers s sodelavci (1994) (v Triantafillou in drugi 2010, 12) po konceptu Dobrega počutja 

Diamant (Welfare Diamond) izvajalce oskrbe klasificira v štiri različne sektorje, in sicer v 



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

10 

 

javni, tržni (privatni izvajalci), prostovoljski sektor (nevladne organizacije) in sektor domače 

oskrbe (družina, prijatelji, sosedi). Tabela 2.2. prikazuje naravnanost posameznih vpletenih 

deležnikov znotraj področja.  

Tabela 2.2: Naravnanost deležnikov neformalnega in formalnega sektorja znotraj področja 

dolgotrajne oskrbe 

Sektor 
Naravnanost 

politične 
odgovornosti  

Naravnanost deležnikov 
Naravnanost 

izvajalcev 
Naravnanost 
uporabnikov 

Formalna 
oskrba 

Oskrba kot 
odgovornost države 
blaginje 

Storitve, ki jih izvajajo 
različne vrste organizacij, 
štejejo kot vir dohodka za 
poklicne oskrbovalce  

Oskrba kot 
dejavnost spada na 
trg delovne sile 

Oskrbovanci se 
smatrajo kot tržne 
stranke 

Neformalna 
oskrba 

Oskrba kot 
individualna ali 
družinska 
odgovornost 

Storitve prosto izvajajo 
družinski člani ali ostali 
posamezniki 

Oskrba kot 
dejavnost ni 
upravičena do 
delovnih predpisov 

Oskrbovanci se 
obravnavajo, da 
spadajo v zasebno 
sfero. 

Vir: Triantafillou in drugi (2010, 12) 

 

Gerontološka literatura izvajalce oskrbe deli v dve veliki skupini, in sicer na formalne in 

neformalne izvajalce oskrbe starejših. (Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014b) Kot je 

razvidno iz Tabele 2.2 je politična odgovornost naravnana predvsem v smeri določanja države 

blaginje kot izvajalke formalne oskrbe, za neformalno oskrbo pa so odgovorni predvsem 

posamezniki in/ali njihovi družinski člani. Podobno so opredeljeni tudi deležniki. Storitve 

formalne oskrbe zagotavljajo različne organizacije in institucije, medtem ko storitve 

neformalne oskrbe zagotavljajo družinski člani ali ostali posamezniki, ki so z oskrbovancev 

na nek način povezani. Izvajanje formalne oskrbe je v rokah strokovnjakov, ki jih institucije 

in organizacije iščejo na trgu delovne sile, torej gre za delovni proces, v katerem izvajalci 

upoštevajo formalne delovne predpise. Posamezniki, ki izvajajo neformalno oskrbo pa do 

tovrstnih delovnih predpisov niso upravičeni. Razlika med formalno in neformalno oskrbo pa 

se nanaša tudi na obravnavanje uporabnikov oziroma upravičencev do dolgotrajne oskrbe. V 

prvi so le-ti obravnavani kot tržne stranke, v drugi pa oskrbovanci predstavljajo zasebno sfero, 

ki pripadajo družini kot instituciji. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili glavne razlike med formalnimi in neformalnimi izvajalci ter 

poudarili pomemben preplet med temi akterji pri nudenju dolgotrajne oskrbe starejšim. 
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2.2.1 Formalni izvajalci oskrbe 

Formalna oskrba predstavlja vsako dolgotrajno oskrbo, ki jo izvajajo zaposleni v 

organizacijah, ki so bodisi v lasti javnega ali privatnega sektorja. Gre torej za storitve, ki 

vključujejo nego, ki jo nudijo v institucijah (npr. negovalni domovi, domovi za starejše, …), 

kot tudi nego, ki jo strokovno osebje nudi osebam na domu (npr. patronažno varstvo). 

Glavne značilnosti formalne oskrbe (Triantafillou, in drugi 2010) so: 

 storitve izvaja izučeno, licencirano in kvalificirano osebje; 

 storitve nadzira država ali druge pristojne organizacije; 

 negovalci imajo običajno pogodbe, ki opredeljujejo njihovo odgovornost glede 

oskrbe; 

 negovalci so plačani in upravičeni do socialnih pravic in delovnih predpisov; 

 naloge za nego so določene v skladu s strokovno usposobljenostjo; 

 oskrbovalci imajo določen časovni razpored. 

2.2.2 Neformalni izvajalci oskrbe  

Po vsem svetu se sistem dolgotrajne oskrbe močno zanaša na zagotavljanje oskrbe s strani 

neplačanih negovalcev, po večini družinskih članov brez posebnega usposabljanja in znanja 

na tem področju. V številnih razvitih državah ocenjen delež neformalne oskrbe za starejše 

predstavlja približno tri četrtine celotne dolgotrajne oskrbe, ki tvori eno izmed 

najpomembnejših sestavnih elementov v nacionalnih sistemih varstva.  

Triantafillou in drugi (2010) v publikaciji Neformalna oskrba v sistemu dolgotrajne oskrbe 

poleg formalne oskrbe navajajo tudi glavne značilnosti sektorja: 

 oskrbo v veliki meri izvaja družina, bližnji sorodniki, prijatelji ali sosedi; 

 oskrbovalci niso izučeni (strokovno usposobljeni) za zagotavljanje nege; 

 oskrbovalci nimajo pogodbe ki bi jih zavezovala k obveznostim do oskrbovanca; 

 oskrbovalci niso plačani, čeprav se čedalje pogosteje poslužujejo finančnih 

prispevkov države; 

 oskrbovalci opravljajo širok spekter opravil (ki jih sicer prav tako opravljajo tudi 

formalni oskrbovalci), poleg tega pa nudijo tudi čustveno podporo in pomoč; 
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 nimajo omejitev, ki bi opredeljevale, koliko časa naj namenijo negi oskrbovanca – 

nikoli/redko so uradno prosti; 

 ni splošne upravičenosti do socialnih pravic. 

 

2.2.3 Primerjava formalnih in neformalnih izvajalcev oskrbe 

Kljub delitvi na formalne in neformalne izvajalce oskrbe, pa številni avtorji (npr. Timonen 

2008) opozarjajo, da je meja med njimi vedno bolj zabrisana. »Tako na primer neformalni 

izvajalci v nekaterih primerih dobijo finančno kompenzacijo za izvajanje skrbstvene storitve 

(npr. v Sloveniji je primer tega institut družinskega pomočnika), hkrati pa t. i. formalna ali 

plačljiva oskrba obstaja v okviru družinske oskrbe (primer je oskrba starejšega človeka v 

družini).« (Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014b, 13)  

Predhodno navedene značilnosti formalnih in neformalnih izvajalcev dolgotrajne oskrbe 

povzemamo v Tabeli 2.3, pri čemer izpostavljamo glavne razlike med njimi. 

Tabela 2.3: Razlika med formalnimi in neformalnimi oskrbovalci 

  Neformalni oskrbovalci Formalni oskrbovalci 

Lokacija izvajanja 
oskrbe 

Običajno na domu prejemnika oskrbe 
Na domu prejemnika oskrbe, v 
skupnostnih prostorih (npr. dnevni 
centri), institucije 

Izvajalec oskrbe Družinski član, prijatelj, sosed 
Oskrbovalec, zaposlen v enem od 
sektorjev (javni, zasebni, neprofitni) 

Financiranje oskrbe 
Običajno neplačano delo, v nekaterih 
primerih (so)financirano (družinski 
pomočnik) 

Kontinuum uporabnik – lokalna 
skupnost (občina) – država  

Profesionalizacija  
Običajno neprofesionalni oskrbovalci 
(brez znanja oskrbe) 

Običajno profesionalni oskrbovalci 
(certificirano strokovno izobraževanje 
na področju oskrbe) 

Vir: Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast (2014b, 14) 

 

Obstaja pa več razlag za delitve in povezave med neformalno in formalno obliko oskrbe. 

(Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014a) Le-te so zajete v različnih teoretskih modelih 

dolgotrajne oskrbe, ki jih predstavljamo v naslednjem podpoglavju. 

 



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

13 

 

2.3 Teoretični modeli oskrbe 

Patsios in Davey (v Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014a) navajata, da obstaja več razlag 

delitve na neformalno in formalno obliko oskrbe ter njune povezave. Razviti so s strani 

različnih avtorjev (npr. Cantorjeva 1989, Patsios in Davey 2005), gerontološka literatura pa 

razlikuje med petimi različnimi teoretičnimi modeli. Ti modeli se uporabljajo za pojasnitev 

povezave med formalno in neformalno ureditvijo oskrbe (Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 

2014a):  

 hierarhični kompenzacijski model: opredeljuje ga Cantorjeva (v Hlebec, Nagode in 

Filipovič Hrast 2014a), in sicer s predpostavko, da če imajo starejši ljudje možnost 

izbire, bi raje izbrali neformalnega oskrbovalca. Večina starejših ljudi si želi pomoč v 

prvi vrsti prejemati od svojih zakoncev. V primeru, da le-tega nimajo, bi se takoj 

zatem za podporo najprej obrnili na otroke, najverjetneje na hčerko. V kolikor pa 

nimajo na voljo nobenega otroka, bi se verjetno obrnili na ostale družinske člane, 

potem na prijatelje, sosede, znance in šele na koncu na formalne izvajalce oskrbe. 

Formalna oskrba bi torej v tem modelu prišla v poštev le v odsotnosti neformalne 

mreže. Dokumentirano je namreč, da pri poročenih parih oskrbo onemoglega 

običajno prevzame zakonec. Vendar pa so ženske tiste, ki pogosteje prevzemajo 

vlogo oskrbovalca kot moški, kar kaže, da na prevzem oskrbovalčeve vloge vplivajo 

normativi vlog spolov, ki skrb za družino že od nekdaj dodelujejo ženskam. Tako 

tudi med otroki  hči pogosteje prevzame vlogo oskrbovalca kakor sin, predvsem pa je 

to opaziti v primerih, ko zakončeva oskrba ne zadošča ali, ko slednjega sploh ni na 

voljo. 

 model substitucije: nakazuje, da bo neformalno oskrbo zamenjala formalna oskrba, 

in da bodo neformalni oskrbovalci sčasoma zaradi možnosti izbire formalnih storitev 

svojo podporo starejšim članom družine. Empirično bi pričakovali negativen odnos 

med formalno in neformalno oskrbo. Test tega modela pa zahteva podrobno 

vzdolžno analizo, hkrati pa empirični dokazi ne podpirajo umika neformalne 

podpore. Bolj verjetno je, da bi bilo zmanjšanje neformalne nege manjše in 

kratkotrajno, ter da je povečanje formalne oskrbe običajno povezano s povečanimi 

potrebami starejših oseb in njihovih neformalnih oskrbovalcev. Konec koncev se je 

obseg neformalne oskrbe precej povečal in sama substitucija se pojavlja le pri 

majhnem deležu prebivalstva.  
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 model specifičnih nalog: predpostavlja, da naloge, povezane z oskrbo, izvaja tista 

skupina (zakonci, otroci, prijatelji, sosedje, formalne organizacije), ki je 

najprimernejša za izvajanje specifičnih značilnosti posameznih nalog. Neformalni 

oskrbovalci so na primer primernejši za opravljanje ne tehniških in difuznih nalog, 

kot so aktivnosti v vsakdanjem življenju. Medtem, ko naloge, ki zahtevajo višjo 

raven tehničnega znanja, ali naloge, ki zahtevajo dodaten čas in trud in presegajo 

razpoložljiva sredstva za primarno tipično skupino v sodobni družbi, opravljajo 

formalne organizacije. Tipične storitve, ki jih opravljajo različne primarne skupine se 

tako razdelijo na: dnevno kuhanje, kopanje, nakupovanje (zakonec), nujna finančna 

pomoč, začasna pomoč za akutne bolezni (družina), prostočasne aktivnosti, 

informiranje o delu (prijatelji), poročanje o dogajanju okoli hiše, sposoja malih 

gospodinjskih aparatov (sosedje), nega po večjih operacijah in 24-urna stalna nega za 

invalidne osebe (formalna organizacija). Delitev dela v sklopu neformalne oskrbe je 

sicer dobro dokumentirana, vendar pa obstaja le malo dokazov o delitvi specifičnih 

nalog med neformalno in formalno oskrbo. Slednja se pogosto izvaja v (vsaj) 

nekaterih istih nalogah, ki jih izvaja neformalna nega. Striktne delitve nalog tako ne 

gre pričakovati, lahko pa še vedno pričakujemo, da bo neformalna oskrba 

prevladovala pri izvajanju nekaterih aktivnostih v vsakdanjem življenju. Medtem pa 

bo za druge, bolj specifične naloge pogosteje uporabljena formalna oskrba.   

 suplementarni model: predpostavlja, da se neformalno oskrbo obravnava kot  

prednostni in pomembni vir oskrbe za slabotne starejši ljudi, ki živijo v skupnosti. Pri 

tem modelu formalna oskrba dopolnjuje neformalno, še posebej kadar potrebe 

starostnika presegajo sredstva in vire neformalne mreže. Na podlagi vzdolžne 

raziskave o novo vpeljani skupnostni oskrbi in dostavi toplih obrokov na dom, 

Edelman in Huges (Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014a) sklepata, da formalna 

oskrba na splošno dopolnjuje prizadevanja neformalnih oskrbovalcev in, da bo 

neformalno nudenje oskrbe nekaj časa ostalo nespremenjeno. Stoller in Pugliesi 

(Hlebec, Nagode in Filipovič Hrast 2014a)  pa v svoji študiji proučujeta odzivnost 

neformalne mreže na upadanje zdravja in funkcijske zmogljivosti slabotnih starejših 

ljudi. Njuna študija kaže, da se velikost neformalne oskrbe ni spremenila. Vendar pa 

se je, kot odgovor na povečane potrebe oskrbovancev, sčasoma spremenil obseg in 

zahtevnost nalog oskrbe. Povečane potrebe lahko presegajo zmogljivost neformalne 
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mreže, pri čemer so avtorji predlagali, da so formalne storitve bistvena dopolnitev k 

oskrbi, ki jo zagotavlja neformalna mreža. Formalne storitve morajo biti zasnovane 

tako, da dopolnjujejo in krepijo učinkovitost oskrbe v neformalni mreži.  

 komplementarni model: temelji na kombinaciji hierarhično kompenzacijskega 

(prednost oskrbovalcev pri neformalni oskrbi je urejena po določenem vrstnem redu; 

najprej zakonec in otroci) in suplementarnega modela. Ta model navaja, da se 

formalno nego aktivira v dveh primerih, in sicer: v primeru, če manjkajo ključni 

elementi za neformalno mrežo (na primer starejša oseba ni poročena in/ali nima 

otrok), ali v primeru, ko je ključni neformalni oskrbovalec sicer prisoten v 

neformalni mreži (zakonec in/ali otrok), vendar potreba po oskrbi presega njegovo 

sposobnost (huda bolezen ali invalidnost). Nekateri avtorji so pri tem modelu 

raziskovali determinante urejenosti oskrbe, drugi pa so testirali delitev področij nalog 

in razmerje med formalno in neformalno oskrbo. Dentonova (v Hlebec, Nagode in 

Filipovič Hrast 2014a, 890) glavna ugotovitev je, da oba sistema zdravstvene oskrbe 

izvajata dopolnilne dejavnosti. Ko je neformalni sistem bodisi manj dostopen ali je 

potreba večja in zato neformalna oskrba ni sposobna nuditi vse zahtevane 

zdravstvene oskrbe, sistem formalne oskrbe omogoča dodatno pomoč v smislu 

delitve celotne delovne obremenitve.   

 

Pri dolgotrajni oskrbi gre torej za področje, ki je v velikem porastu in se bo v prihodnosti še 

dodatno širilo. »Temeljno vprašanje je torej, kako zagotoviti in organizirati takšen sistem, da 

bo finančno vzdržen in učinkovit ter bo obenem upošteval omejitve kolektivne in individualne 

odgovornosti. Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe je postalo pereče vprašanje javnega 

pomena, evropske države pa so se, ene prej ene pozneje, sistemskega urejanja tega področja 

lotile na različne načine.« (Nagode in drugi 2014) Naslednje poglavje bo zato namenjeno 

preučitvi nacionalne in mednarodne ureditve dolgotrajne oskrbe. 
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3 NACIONALNA IN MEDNARODNA UREDITEV DOLGOTRAJNE 

OSKRBE 

 

 

Ker je dolgotrajna oskrba v Sloveniji relativno nov pojem, ki se je pogosteje začel uporabljati 

šele pri pripravi strokovnih podlag z uvedbo novega socialnega zavarovanja za primer 

dolgotrajne oskrbe, pri nas še nimamo veljavne enotne definicije dolgotrajne oskrbe. Tudi 

obstoječe storitve in prejemki niso povezani v enovit sistem, kar se v praksi izkaže kot ne 

najboljša koordinacija med službami, ki jih zagotavljajo. Storitve niso individualizirane, zato 

se dostopnost in njihova kakovost v posameznih območjih države močno razlikujejo, potrebe 

pa sodeč po demografskih podatkih presegajo ponudbo storitev. (MDDSZ 2010) 

 

Dodatna slabost neurejenega področja se kaže tudi v izključevanju oziroma različnem 

obravnavanju nekaterih skupin prebivalstva pri zagotavljanju denarnih prejemkov. Predvsem 

pa trenutni ''sistem'' ni ustrezen glede na pričakovano naraščanje števila potencialnih 

uporabnikov v prihodnosti. (MDDSZ 2010) 

Slovenija torej nima enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe starejših, kronično bolnih, 

invalidnih in oslabelih oseb, ki tovrstno oskrbno potrebujejo.  

Dolgotrajna oskrba je trenutno urejena v okviru različnih zakonodaj oziroma se izvaja preko 

ločenih sistemov socialne varnosti (zaščite), preko katerih se oskrbovancem zagotavljajo tako 

storitve kot prejemki. Kot navaja MDDSZ (2015a), ti sistemi vključujejo:  

 pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-2 2012), 

 zdravstveno zavarovanje oz. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ 2006), 

 zavarovanje za starševsko varstvo oz. Zakon o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih (ZSDP-1 2014),  

 socialni prejemki in socialnovarstvene storitve oz. Zakon o socialnem varstvu  (ZSV-

UPB2 2007), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre 2010) in Zakon o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS 2010), 
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 skrb za vojne veterane oz. Zakona o vojnih veteranih (ZVV 2012) in Zakona o vojnih 

invalidih (ZVojI 2012) 

 del Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (ZDVDTP 1983), 

 

Že vrsto let pa je v pripravi krovni zakon, ki bi urejal do sedaj neurejeno področje dolgotrajne 

oskrbe. Nedavno so bili pripravljeni kar trije predlogi za zakon o dolgotrajni oskrbi: 

 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (2010), ki 

je nastal pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(MDDSZ). Osnutek predloga zakona kljub večkratnim prizadevanjem še vedno ni 

prišel v javno razpravo. Razlog za neuspeh lahko pripišemo pomanjkanju finančne 

vzdržnosti;   

 drugi, Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 

(2011) pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Predlog zakona ni 

bil sprejet, saj tako kot prvi predlog, ni prišel v parlament v javno razpravo; 

 in tretji, Predlog Zakona o dolgotrajni negi in pomoči (2010) v okviru Skupnosti 

socialnih zavodov Slovenije (SSZS).  

 

Komisija za socialno varnost Evropske unije je aprila 2014 podala usmeritve v zvezi z 

zdravstvenim varstvom in dolgotrajno oskrbo. Pri tem je zapisala tri cilje, ki naj bi jih članice 

uveljavile v svoji zakonodaji in strategiji razvoja. Tudi Slovenija se je pričela pripravljati na 

spremembe sedanje ureditve. Vzpostavili naj bi nove pravne temelje za področje dolgotrajne 

oskrbe, ga razmejili od ostalih vej socialnih zavarovanj ter ga povezali v celovit sistem 

socialne varnosti države. Pri tem naj bi upoštevali tudi finančne vzdržnosti sistema oziroma 

ga ustrezno prilagodili zmožnostim javnega financiranja. (Črnak Meglič in drugi 2014) 

Da pa Slovenija že dalj časa namenja posebno pozornost področju dolgotrajne oskrbe, pričajo 

tudi različni strateški dokumenti, kot so Strategija varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, 

sožitje in kakovostno staranje prebivalstva, Resolucija o nacionalnem programu socialnega 

varstva (2013 – 2020), Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno 

oskrbo in pa Zakon o socialnem varstvu.   

Pomemben cilj Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo se 

nanaša na povečanje in zagotavljanje stabilnih virov financiranja dejavnosti dolgotrajne 
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oskrbe. Cilji tega predloga so usmerjeni predvsem v odpravo zgoraj navedenih 

pomanjkljivosti. Možnost prostovoljnega zavarovanja, zagotovljenega iz zasebnih sredstev 

uporabnikov, so predlagali kot finančni vir s čimer bi zagotovili dolgoročno finančno vzdržen 

sistem zagotavljanja storitev na tem področju.  

Kot navaja MDDSZ (2010) bi s spremembami v zakonodaji in praksi tako: 

 omogočili širšo dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe vsem potrebnim prebivalcem, 

 zagotovili boljšo in enakomernejšo dostopnost storitev po območjih celotne RS, 

prednost bi dajali oskrbi na domu, 

 dosegli večjo transparentnost sredstev, ki se vlagajo v to področje in njihovo 

pravičnejšo porazdelitev, ter zagotovili dolgoročno finančno vzdržnost sistema, 

 povezali izvajalce dolgotrajne oskrbe v funkcionalno celovit, racionalen in učinkovit 

sistem, 

 uvedli solidarnostno financiranje področja dolgotrajne oskrbe po načelih socialnih 

zavarovanj, 

 dosegli izenačenost pravic med vsemi upravičenci do tovrstne pomoči, ne glede na 

lokacijo bivanja ali na vrsto pomoči, 

 povečali odgovornost in skrb družin in jih spodbudile k oskrbi onemoglih svojcev, 

potrebnih pomoči druge osebe, 

 z uvedbo posebnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki globalno zaradi uvedbe 

novega sistema ne bo povečalo obstoječih obremenitev plač, povečali socialno varnost 

in kakovost ljudi, ki zaradi onemoglosti, bolezni, poškodb ali invalidnosti potrebujejo 

pomoč drugih ljudi pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih dejavnosti.  

 

Poleg tega, da je na tem področju nujno sprejetje zakona, pa posebno vlogo igra tudi 

statistično spremljanje tega področja. Kaže se namreč velika potreba po organiziranem, 

usklajenem in sistematičnem zbiranju tovrstnih podatkov, saj gre v tem primeru za področje, 

ki zahteva enovit pristop. (Nagode in drugi 2014) Podatki pa niso čedalje bolj pomembni le 

pri nas, temveč tudi na mednarodni ravni, saj omogočajo primerjave različnih sistemov 

dolgotrajne oskrbe, predstavljajo pa tudi »vhodni podatek za dolgoročne projekcije javnih 

izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, ki so pomembni za oceno javnofinančne 

vzdržnosti države«. (Nagode in drugi 2014, 3)  
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In ker so sistematsko zbrani podatki izjemno pomembni tako za sprejetje zakona, kot tudi za 

mednarodno raven (poročanje OECD, razne projekcije …), je Statistični urad Republike 

Slovenije (SURS) leta 2012 imenoval medresorsko Delovno skupino4, ki jo vodi in koordinira 

skupaj z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV). Njihov glavni namen 

je, da vzpostavi pogoje za sistematično statistično in analitično spremljanje stanja in razvoja 

na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji.  

 

V mednarodnem kontekstu so podatki o dolgotrajni oskrbi pomembni za mednarodne 

primerjave in iskanje najboljših praks. Mednarodne institucije spremljajo zdravstvo in 

socialno varstvo v posameznih državah ter na osnovi primerjav različnih sistemov poskušajo 

poiskati najboljše prakse in priporočila za uresničevanje ciljev držav članic na področju 

dolgotrajne oskrbe. Medtem pa poročanje mednarodnim institucijam (kot npr. OECD, 

Eurostat, Evropska komisija) Sloveniji hkrati zagotavlja tudi vključenost v različne 

publikacije s primerjalnimi analizami, ki so lahko pomembna podlaga pri določanju ciljev 

dolgotrajne oskrbe in pripravi sistemskih rešitev glede financiranja in organizacije formalne 

dolgotrajne oskrbe. (Nagode in drugi 2014) 

 

V mesecu juniju preteklega leta (2014) je Delovna skupina izdala prvi celovitejši pregled 

izdatkov in prejemnikov dolgotrajne oskrbe. V delovnem zvezku so dosledno upoštevali 

mednarodno definicijo tega področja, ki jo za izdatke in OECD prejemnike navaja System of 

Health Accounts (SHA 2011).  

3.1 Mednarodna definicija dolgotrajne oskrbe – SHA 2011 

Formalni proces nastanka SHA5 2011 se je pričel v letu 2007 kot kooperativna dejavnost 

strokovnjakov za zdravstvene račune pri OECD, World Health Organisation (WHO) in 

Eurostat, sicer bolj znani kot Mednarodna ekipa zdravstvenih računov (International Health 

Accounts Team  - IHAT). SHA 2011 odraža željo po tem, da bi postali zdravstveni računi bolj 

                                                 

4 Delovna skupina za statistično spremljanje dolgotrajne oskrbe v katero so vključeni predstavniki vseh glavnih 

akterjev zagotavljanja podatkov s področja dolgotrajne oskrbe (poleg SURS in IRSSV še UMAR, MDDSZ, MZ, 

SSZS, NIJZ, ZOIZ, IER, ZZZS).  

5 SHA - A System of Health Accounts, ali Sistem zdravstvenih računov. 
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prilagodljivi za hitro razvijajoče se zdravstvene sisteme širom sveta. To bi izboljšalo 

primerljivost izdatkov za zdravstvo in finančnih podatkov po državah, s tem pa tudi povečanje 

informacijske baze za analitično uporabo. Poleg tega se pričakuje tudi, da bo nova različica 

SHA uporabnejša kot orodje za ocenjevanje in spremljanje zdravstvenih sistemov in analize o 

pomenu zdravstvenih izdatkov z vidika potrošnje v gospodarstvu kot celoti.  

 

SHA 2011 določa standard za razvrščanje zdravstvenih izdatkov v skladu s tremi področji, in 

sicer: potrošnjo, zagotavljanjem in financiranjem. Ta področja dajejo smernice in 

metodološko podporo pri pripravi zdravstvenih računov oziroma, natančneje, nameni sistema 

SHA 2011 (OECD; Eurostat; WHO 2011, 25) so: 

 zagotoviti okvirje glavnih agregatov ustreznih za mednarodno primerjavo 

zdravstvenih izdatkov in analizo zdravstvenih sistemov; 

 zagotoviti orodje, ki je prilagodljivo za posamezno državo, in ki lahko proizvede 

koristne podatke pri spremljanju in analizi zdravstvenega sistema; 

 opredeliti mednarodno usklajene meje zdravstvenega varstva za lažje sledenje 

izdatkov za potrošnjo.  

 

Da bi uresničili te namene, SHA 2011 zagotavlja podlago za zbiranje, katalogizacijo in 

ocenjevanje vseh denarnih tokov, povezanih z izdatki za zdravstveno varstvo. V ta namen 

SHA 2011 podaja klasifikacijo izdatkov za namene zdravstvenega varstva ter dejavnosti, 

povezane z zdravstvom. Klasifikacijo prikazujemo v Tabeli 3.1.   

 

Glede na to veljajo določila, da morajo biti stroški iste vrste v različnih institucijah, v katerih 

se izvaja dolgotrajna oskrba (bolnišnice, domovi za starejše, posebni socialnovarstveni 

zavodi), upoštevani po enakem načelu. S tem se stroški nastanitve in prehrane uvrščajo pod 

zdravstvo (postavka HC.3), in sicer v primeru, da večji del stroškov institucionalne 

dolgotrajne oskrbe predstavlja medicinska oskrba in/ali osebna oskrba bolnikov, ki so odvisni 

od pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih (ADL6). Celotni stroški dolgotrajne oskrbe v 

                                                 

6 ADL - Activities of Daily Living ali temeljna dnevna opravila, ki vključujejo umivanje, hranjenje, oblačenje, 

pomoč pri gibanju po prostorih, vstajanju in posedanju v posteljo, uporabo toalete in pomoč pri osebni higieni . 
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instituciji, povezane s storitvami pri podpornih vsakodnevnih opravilih (IADL7), pa se 

beležijo izven zdravstva (npr. priprava hrane, prevozi, čiščenje in druge socialne storitve) pod 

postavko HC R.1. (OECD; Eurostat; WHO 2011) 

 

Tabela 3.1: Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo v okviru klasifikacije namenov 

zdravstvenega varstva po definiciji SHA 2011 

Šifra ICHA-HC Nameni zdravstvenega varstva 

HC.1 Storitve kurativnega zdravljenja 

HC.2 Storitve rehabilitacije 

HC.3 Storitve dolgotrajne oskrbe (zdravstveni del) 

HC.4 Pomožne zdravstvene storitve 

HC.5 Zdravila in medicinski pripomočki (namenjeni zunaj bolnišničnim bolnikom) 

HC.6 Preventiva 

HC.7 Upravljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 

HC.9 Ostale zdravstvene storitve (ni mogoče razvrstiti po namenu) 

Tekoči izdatki za zdravstvo (HC.1 – HC.9) 

Šifra ICHA-HC Dejavnosti povezane z zdravstvom 

HC R.1 Dolgotrajna oskrba (socialni del) 

HC R.2 Promocija zdravja 

Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo (HC.3 + HC R.1) 

Vir: Nagode in drugi (2014, 14) 

 

Do te točke smo opredeljevali dolgotrajno oskrbo predvsem na osnovi vloge vladnih 

organizacij pri izvajanju formalne oskrbe ter seveda neformalnih oblik izvajanja dolgotrajne 

oskrbe znotraj družine in socialnega okolja oskrbovancev. Vendar pa poleg vladnih 

organizacij čedalje večjo vlogo pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe prevzemajo tudi nevladne 

organizacije. V nadaljevanju predstavljamo tudi vlogo slednjih pri zagotavljanju dolgotrajne 

oskrbe pri nas. 

 

 

                                                 

7 IADL - Instrumental Activities of Daily Living ali podporna dnevna opravila, ki so v osnovi namenjena za 

omogočanje neodvisnega življenja v bivalnem okolju, in sicer pri pripravi obrokov hrane, čiščenju, pranju perila, 

rokovanju z denarjem, nakupovanje živil in osnovnih potrebščin in gospodinjskih opravilih. 
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4 VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI DOLGOTRAJNI 

OSKRBI V SLOVENIJI 

 

 

MDDSZ je na svoji spletni strani zapisal, da sta obstoj in delovanje nevladnih organizacij 

»pomemben pogoj za vsestransko uveljavljanje načela pluralnosti in demokracije v družbi. 

Zato posamezniki s povezovanjem v nevladne organizacije in druge oblike organiziranja 

civilne družbe vplivajo na celovit in trajnostno naravnan družben razvoj, na porast družbene 

blaginje, kakovost življenja ter socialno varnost.« (MDDSZ 2015b) Nevladne organizacije 

opravljajo na posameznih področjih delovanja zelo pomembno in družbeno koristno delo.  

 

V sistemu dolgotrajne oskrbe je torej pomembna tudi vloga nevladnih organizacij, ki je po 

državah zelo različna. Prisotnost le-teh je vidnejša predvsem v okoljih kjer formalna oskrba ni 

zadostno razvita. Kot dobre prakse so se izkazala predvsem razna združenja, ki povezujejo 

bolnike z isto boleznijo ter njihove svojce in strokovne delavce, ki v svojih programih 

vključujejo tudi podporo prostovoljcem in širijo mreže sodelovanja z različnimi službami. S 

tako podporo oskrbovalcem na podlagi medsebojnih izkušenj zmanjšujejo izpostavljenost 

stresu. (Črnak Meglič in drugi 2014)  

»Hospici in druge ustanove, ki zagotavljajo paliativno oskrbo, nudijo strokovno pomoč 

umirajočim ljudem in omogočajo tako starim ljudem kot njihovim oskrbovalcem dobro 

psihološko in fizično pomoč.« (Hvalič Touzery 2007a, 40)  Tovrstne storitve so se v Sloveniji 

razvile v okviru nevladnih organizacij. Od leta 1996 tako pri nas celostno paliativno oskrbo 

izvaja Slovensko društvo Hospic. Slednji delujejo bodisi na domu umirajočega, bodisi v 

bolnišnici ali v domu za ostarele. Poleg pomoči umirajočim velik pomen dajejo tudi 

psihosocialni opori svojcem do bolnikove smrti, ob sami smrti in v času žalovanja.  

Dobra praksa nevladnih organizacij v Sloveniji so na primer naslednji projekti (Črnak Meglič 

in drugi 2014): 

 Alzheimer Cafe: Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica (neformalna 

srečanja, namenjena predvsem svojcem obolelih za demenco);  

 Nacionalna točka za starejše – Mreža MATIja: mreža aktivnosti, trženja, informiranja 

in asistence, ki preko klicnega centra ter mreže organizacij in posameznikov omogoča 



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

23 

 

dostop do informacij, storitev in pomoči predvsem za starejše. »Povezuje in podpira 

prostovoljske in druge nevladne organizacije ter ponudnike storitev in blaga za 

starejše.« (Črnak Meglič in drugi 2014, 68); 

Projekt HELPS8: mednarodni projekt, ki se ukvarja z bivanjem starejših, in je 

sofinanciran v okviru programa Centralna Evropa iz evropskega regionalnega 

razvojnega sklada. Slovenski partner je ZDUS, MDDSZ pa pridruženi partner; 

 Projekt iCarer: razvija bolj oseben pristop za neformalne oskrbovalce starejših, znan 

kot »virtualni skrbnik«. Gre za nov model varstva oziroma spletno platformo; 

 Projekt NET AGE: mednarodni projekt, ki si je prizadeval za krepitev zmogljivosti 

trajnostnega razvoja držav vključenih v jadransko regijo in demografskih procesov. 

Osredotočal se je na inovativne socialne in zdravstvene storitve, ki bi lahko 

pripomogle k aktivnemu staranju in samostojnemu življenju starejših; 

 Starejši za višjo kakovost življenja doma: upokojene strokovnjakinje Slovenske 

filantropije in Zveze društev upokojencev Slovenije so leta 1995 pričele razvijati 

projekt medsebojne pomoči starejših, da bi lahko čim dlje ostali v domači oskrbi; 

 Mladi za mlade po srcu – Projekt medgeneracijskega sodelovanja: poudarja aktivno 

staranje in solidarnostno vez med generacijami; 

 Projekt Ključna oseba: uvedli so ga v Koroškem domu starostnikov, Enoti Slovenj 

Gradec. Vsak zaposlen v tem projektu enemu ali dvema stanovalcema, vodje delovnih 

enot pa trem, tedensko nudi uro skupnega preživljanja časa po medsebojnem 

dogovoru.  

 

Pri tem naj izpostavimo tudi, da ne gre zanemariti dejstva, da je dolgotrajna oskrba preveč 

usmerjena v zdravstvene vidike, pri tem pa premalo poudarja tudi socialne vidike. Obstoj 

naštetih projektov je pokazatelj, da je pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe potrebno 

upoštevati tudi socialne kriterije, ki so nemalokrat zanemarjeni. Le-ti pa se nanašajo tako na 

oskrbovalce kot tudi oskrbovance v okviru dolgotrajne oskrbe. Tako v nadaljevanju 

predstavljamo tudi ta vidik dolgotrajne oskrbe. 

 

                                                 

8 HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in 

Central European Cities 



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

24 

 

5 SOCIALNI VIDIK DOLGOTRAJNE OSKRBE 

 

 

Dandanes starejši pogosto živijo v neposredni bližini svojih otrok, vendar ne v istem 

gospodinjstvu. To pomeni, da so si fizično in čustveno precej blizu, prav tako pa ohranjajo 

tesne stike in drug drugemu nudijo različne oblike pomoči. Vendar pa so prihodnji odnosi 

med generacijami v veliki meri odvisni od politik, ki bodo posvečene mladim ljudem, 

družinam in ne nazadnje tudi starejšim ljudem. Glede na hitre družbene in socialne 

spremembe so se ustvarile številne nove potrebe, ki vplivajo tako na mlade kot tudi stare 

generacije. Zaradi tega je potrebno ponovno razmisliti o medgeneracijski solidarnosti in 

sodelovanju, pri čemer bodo poglavitni nosilec tako socialne politike kot tudi družbene 

iniciative. Skrajni čas je, da se lotimo novega družbenega dogovora, ki bo posvetil več 

pozornosti vsem generacijam, njihovim potrebam in njihovim pričakovanjem ter bo zagotovil 

dejansko vključitev vseh v družbo. Ohranjanje in krepitev medgeneracijske solidarnosti bosta 

odvisni predvsem od medsebojne podpore plačanih in neplačanih oskrbovalcev, za to pa je 

potrebno razvijati dobre storitve celovite oskrbe v lokalnih skupnostih. Kot navaja Filipovič 

Hrast s sodelavci (2014, 7) »razvoj storitev v skupnostih poleg izboljšanja kakovosti življenja 

starih ljudi omogoča družinskim članom lažje usklajevanje dela, družine in oskrbe starih 

družinskih članov ter tako pomembno izboljšuje kakovost življenja ne le starejše osebe, 

ampak celotne družine.«  

 

Družina je od nekdaj predstavljala primarno okolje, ki je onemoglemu nudila pomoč in 

podporo. Slednji so prvi, ki onemoglemu nudijo pomoč, s svojim doprinosom k oskrbi 

starejših ljudi pa tudi pomembno razbremenijo zdravstvene sisteme. Kljub temu pa so precej 

neviden in ranljiv člen. Nemalokrat namreč trpijo za različnimi zdravstvenimi težavami, 

soočajo pa se tudi z mentalnimi težavami. Poleg tega se lahko znajdejo tudi v finančnih 

težavah, saj izvajanje neformalne pomoči, predvsem v težjih primerih prizadetosti 

oskrbovancev, lahko vodi tudi do izstopa oskrbovalcev s trga dela. Predvsem ranljivi so v tem 

primeru težje zaposljivi posamezniki, nezaposlenost pa ima vpliv tudi na višino pokojnine, 

nezmožnost plačevanja sprotnih stroškov ter stroškov, povezanih z oskrbo, kot so na primer 

pripomočki za nego, stroški prilagoditve stanovanja, dietne prehrane, zdravil in podobno. 

(Črnak Meglič in drugi 2014)  
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»Oskrbovanje mora upoštevati telesno-materialno, duševno, duhovno, sožitno-socialno, 

razvojno in bivanjsko razsežnost oskrbovanca in oskrbovalcev – torej njihovo zdravje in 

finančno zdržnost sistema, pametno organizacijo programa in zadovoljstvo obojih, 

svobodo in odgovornost, kakovost komuniciranja, pošteno razdeljene oskrbovalne vloge v 

družbi in vzdušje v oskrbovalnih ustanovah, vseživljenjski razvoj tako oskrbovalcev kot 

oskrbovancev, in nenazadnje potrebo po iskanju in odkrivanju odgovora na bivanjsko 

vprašanje, kaj je smisel prejemanja oskrbe, oskrbovanja onemoglih in ustvarjanja 

oskrbovalnih socialnih mrež v skupnosti.« (Ramovš, Lipar in Ramovš 2012, 8) 

Že Ramovš (2003, 206) je zapisal: »Naslednja pomembna opomba je dejstvo, da imajo vse 

človeške bolezni, težave in stiske tudi svoj vidik.« Na eni strani imamo tako socialni vidik 

oskrbovalca, na drugi pa socialni vidik oskrbovanca. 

5.1 Socialni vidik oskrbovalca 

»Vso zgodovino je bila družina glavni oskrbovalec starih ljudi.« (Rant 2012, 5) Družina je 

tista, ki tvori osnovno enoto družbene organizacije, zato si je težko predstavljati delovanje 

družbe brez nje. Za stare ljudi znotraj družine so skrbele predvsem ženske, zato ni čudno, da 

so še danes pri izvajanju oskrbe največkrat izpostavljene vlogi oskrbovalca. Sicer se je sedaj 

ta struktura in vloga družine pri skrbi za stare ljudi malenkostno spremenila, vendar ženske v 

povprečju še vedno opravijo dvakrat več ur kot moški. (Hvalič Touzery 2007b) 

 

Hvalič Touzeryeva (2006) je v svojem članku navedla, da ženske (žene, hčerke, snahe) 

opravijo več kot 70% oskrbe, v primeru ko gre za družinsko oskrbo. Moški so vključeni 

pretežno v izvajanje administrativnih del in v organizacijo, medtem ko so ženske poleg službe 

vključene še v oskrbo otrok ali vnukov. To pa ne velja za oskrbovalke v najstarejši starostni 

skupini (nad 75 let), saj se število moških izenači ali celo preseže število žensk pri nudenju 

dolgotrajne oskrbe. (Lipar 2013) 

Vendar pa so oskrbovalke posebno ranljiva skupina, ki jo precej ogrožajo izgorelost, zloraba 

in/ali socialna izključenost. Potrebno se je zavedati tudi, da neformalni oskrbovalci pogosto 

trpijo za različnimi zdravstvenimi težavami. Poleg fizičnih težav se slednji srečujejo tudi z 

mentalnimi težavami, vendar v večjem odstotku tisti, ki oskrbovanju posvečajo tedensko več 

ur. Iz tega lahko sklepamo, da bodo sedanji oskrbovalci predčasno tudi sami potrebovali 
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oskrbo, zato bi morali znotraj sistemov dolgotrajne oskrbe načrtno iskati oskrbovalce, ki so 

tako ali drugače preobremenjeni in jim še pravočasno ustrezno pomagati. (Lipar 2013) 

Seveda ne smemo pozabiti, da je domače oskrbovanje bolnega ali onemoglega svojca izjemen 

napor, vendar je hkrati tudi »izvirno človeška oblika solidarne pomoči«. (Ramovš, Lipar in 

Ramovš 2012, 22) Prav zaradi teh značilnosti, ki veljajo predvsem za neformalne oskrbovalke 

in zaradi pogosto neustrezne socialne politike, so se že mnoge izmed njih znašle v precepu 

med svojo službo, skrbjo za svojo ožjo družino in odgovornostjo za ostarelega sorodnika. 

Dodatno breme pa jim predstavlja še Slovenska socialna politika, ki trenutno ne vključuje 

nobenih ukrepov, s katerimi bi jim pomagala ali jim omogočala potrebno socialno varnost, 

finančno pomoč oziroma fleksibilnejše zaposlovanje. (Hvalič Touzery 2006) 

Dogaja pa se seveda tudi, da o oskrbovalci začnejo opuščati dolžnost za obolelega ali 

onemoglega družinskega člana. V tem primeru gre za zanemarjanje, ki je v končni fazi tudi 

oblika nasilja v družini. Razlogov za opuščanje dolžnosti oskrbovanja pa je seveda več in 

vseh primerov ne smemo vključevati med zanemarjanje. Med njimi je najpogostejši, da 

oskrbovalci fizično in/ali psihično niso kos oskrbi za onemoglega in psihično spremenjenega 

starostnika. (Elmet 2001) 

»Pozitivni učinki na oskrbovalce pa se odražajo predvsem, če so le-ti za oskrbo motivirani in 

če oskrba ne traja predolgo. Pomembna je tudi sorodstvena in čustvena navezanost, občutek 

odgovornosti, starost, spol, zahtevnost oskrbe, podpora formalne in druge neformalne pomoči. 

Nasproten, stresni učinek pa je, če je oskrba dolgotrajna (več kot 35 ur na teden). Stres ima 

vsekakor vpliv na kakovost življenja oskrbovalca.« (Črnak Meglič in drugi 2014, 49) Storitve 

sistema dolgotrajne oskrbe morajo zato upoštevati podporo neformalnim oskrbovalcem kot 

sestavni del procesa za izboljšanje kakovosti in tudi potrebo po izboljšanju sodelovanja med 

formalno in neformalno vejo oskrbe.  

5.2 Socialni vidik oskrbovanca 

Velika večina starejših v Sloveniji, si želi svojo starost (po odhodu v pokoj) preživeti doma, v 

svojih lastnih gospodinjstvih. Svoje želje pa lahko izpolnjujejo dokler fizično ali psihično ne 

opešajo do te mere, da niso več sposobni samostojnega življenja. (Črnak Meglič in drugi 

2014) 
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Starejši, še posebej tisti z zapletenimi potrebami, denimo osebe s kognitivnimi motnjami ali 

funkcionalno ovirane osebe, so izpostavljeni večjemu tveganju zanemarjanja in zlorabe, 

socialne izključenosti in osamitve. Prav tako se starejši ljudje v primerjavi z mlajšo generacijo 

pogosteje srečujejo z osamljenostjo kot tudi s pomanjkanjem čustvene opore. Pomanjkanje 

čustvene opore pomeni, da starejši človek nima osebe, s katero bi se pogovoril o osebnih 

stvareh. V Sloveniji je takšnih skoraj 15% starejših ljudi. (Lipar 2013)  

 

Starostniki se tako v jeseni svojega življenja srečujejo z veliko težavami, stiskami in skrbmi, 

ki za seboj potegnejo veliko negotovosti in vprašanj. Posledično pa potrebujejo tudi 

informacije in možne rešitve, vendar se velikokrat sploh ne zavedajo, da p le-te obstajajo in da 

jim lahko nudijo različne vrste pomoči. Seveda pa med starostniki obstajajo tudi posamezniki, 

ki se svojih težav ne zavedajo, posledično pa si pomoči ne želijo, je po njihovem mnenju niti 

ne potrebujejo in jo zato zavračajo. Kot je zapisal Ramovš (2003, 207), je »vsaka hujša 

telesna ali duševna bolezen, vsaka kriza ali nesreča katerega koli od udeležencev v določenem 

odnosu, križišče v razvoju njihovega medsebojnega odnosa.«  

 

 

6 PREGLED STATISTIKE IN ANALIZA PODATKOV 

 

 

V Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (2010) je v 

uvodnem delu zapisano, da je »dolgotrajna oskrba eno izmed področij, ki v okviru socialnih 

politik gospodarsko razvitih držav v zadnjih letih zavzema vse vidnejše mesto. Razlog temu je 

predvsem v staranju prebivalstva in v vse večjem deležu starejše populacije, ki potrebuje 

pomoč v vsakdanjem življenju. V vseh državah sveta se pričakovana življenjska doba in 

povprečno trajanje življenja podaljšujeta.« (MDDSZ 2010, 1) V nadaljevanju empiričnega 

dela diplomske naloge bomo z demografskim pregledom preverili napovedovanje trendov na 

odročju dolgotrajne oskrbe. 

6.1 Demografski pregled  

Prebivalstvo Slovenije se nezadržno stara, in to dejstvo predstavlja enega največjih 

ekonomskih in socialnih izzivov v prihodnosti. Manjše število rojstev in daljša življenjska 
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doba ustvarjata čedalje večji delež starejšega prebivalstva. V Sloveniji se je pričakovano 

trajanje življenja ob rojstvu v zadnjih 50 letih podaljšala za več kot 10 let. Kot prikazuje Graf 

6.1, se je samo med letoma 2002 in 2013, po podatkih Eurostata, pričakovana življenjska 

doba pri moških podaljšala za 4,6 let, pri ženskah pa v istem obdobju pa za 3,1 leta. V 

naslednjih 50 letih pa lahko pričakujemo, da se bo slednja podaljšala še za 6 ali celo 7 let.  

 

Graf 6.1: Pričakovana življenjska doba ob rojstvu 

 

Vir: Eurostat, OECD (2015) 

 

Pričakovana življenjska doba ljudi se torej iz leta v leto povečuje, vendar pa se niža tudi 

razlika med pričakovano življenjsko dobo moških in žensk. Med letoma 2002 in 2013 se je 

tako povprečna razlika pričakovane življenjske dobe pri moških in ženskah znižala za 1,5 leta: 

iz 7,9 let na 6,4 leta. Vendar pa se tudi v prihodnosti sicer še vedno pričakuje, da bo 

povprečna življenjska doba žensk višja kot pri moških.   

 

Ker se dviguje pričakovana življenjska doba ljudi, se spreminja tudi delež prebivalcev po 

starostnih skupinah. V Tabeli 6.1 je za obdobje od začetka leta 2010 do konca leta 2014 

prikazan delež prebivalcev po starostnih skupinah (v odstotkih).  

Kot je razvidno iz Tabele 6.1, se delež prebivalstva, starejšega od 65 let iz leta v leto 

povečuje, predstavljajo pa kar šestino celotnega prebivalstva. Od leta 2010 do vključno 2014 
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se je delež starejših od 65 let povečal za 1,4 odstotne točke. Upoštevajoč predpostavko, da se 

življenjska doba zvišuje, se bo v prihodnjih petih desetletjih delež povečal na tretjino.  

 

Tabela 6.1: Delež prebivalcev Slovenije od leta 2010 do 2014 po starostnih skupinah 

Starost prebivalcev / Leto 2010 2011 2012 2013 2014 

starih 0-14 let  14,20 % 14,30 % 14,50 % 14,70 % 14,80 % 

starih 15-64 let  69,30 % 68,90 % 68,20 % 67,60 % 67,30 % 

starih 65 ali več let  16,50 % 16,80 % 17,30 % 17,70 % 17,90 % 

starih 80 ali več let  4,10 % 4,30 % 4,60 % 4,70 % 4,80 % 

Vir: SURS (2015) 

 

V nadaljevanju si oglejmo še časovno primerjavo demografskih značilnosti po starostnih 

skupinah v treh časovnih točkah. Natančneje, primerjali bomo starostno sestavo prebivalstva 

Slovenije v letih 2010, 2015 ter projekcijo razmerij med slovenskimi generacijami, ki velja za 

leto 2061. Projekcijski podatki za leto 2061 so prevzeti po konvergenčnem scenariju iz 

Eurostat-ove projekcije prebivalstva EUROPOP, ki nakazujejo mogoči razvoj števila 

prebivalcev ter njihovo starostno in spolno sestavo do omenjenega leta. (SURS b. l.) 

 

Takšen demografski pregled se najlažje prikaže s prebivalstveno piramido, ki omogoča prikaz 

podatkov o starostni in spolni sestavi prebivalstva Slovenije. Dolžina posamezne črte v 

grafikonu pomeni število prebivalcev v izbrani starosti. Število prebivalcev moškega spola je 

prikazano na levi, število prebivalcev ženskega spola pa na desni strani piramide.  

 

Prebivalstvena piramida naj bi imela v splošnem obliko prave piramide. V tem primeru 

najštevilnejšo skupino prebivalstva predstavljajo otroci in je tako v spodnjem delu najširša. 

Proti vrhu se piramida zožuje, saj s staranjem narašča verjetnost smrti. Takšna oblika 

piramide je značilna za mlada prebivalstva, pri katerih je pričakovana življenjska starost 

krajša. 

Seveda pa se oblike prebivalstvenih piramid v času spreminjajo. Starostna in spolna struktura 

prebivalstva se spreminja, kar vpliva na porazdelitev prebivalstva v starostne skupine. Prav 

zaradi tega ter zaradi pojava staranja prebivalstva pa danes za marsikatero prebivalstveno 

piramido sploh ne moremo več trditi, da ima obliko piramide.  
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Na Slikah 6.1, 6.2 in 6.3 prikazujemo prebivalstvene piramide za Slovenijo v letih 2010, 2015 

in 2061. Primerjava piramid več kot jasno potrjuje zgornje navedbe. Če je bil v letu 2010 

največji delež prebivalstva star od 20 do 60 let in je danes star od 30 do 70 let, pa projekcije 

kažejo, da bo leta 2061 večina prebivalstva starejša od 70 let. 

Slika 6.1: Prebivalstvena piramida za Slovenijo v letu 2010 

 

Vir: SURS (b. l.) 

 

Kot prikazuje Slika 6.1, je med prebivalstvom, starim med 0 in 5 let v povprečju več moških 

kot žensk. Razmerje se kasneje približno izenači, vendar pa nato ženske dočakajo višjo starost 

kot moški. Tudi sicer je med starejšimi več žensk kot moških. To potrjuje dejstvo, da je 

pričakovana življenjska doba žensk višja od pričakovane življenjske dobe moških. 

 

Na Sliki 6.2 prikazujemo prebivalstveno piramido v letu 2015. Opazimo, da je, v primerjavi z 

letom 2010, razmerje med moškimi in ženskami v starosti od 0 do 5 let precej izenačeno. V 

tej starostni skupini je namreč približno toliko žensk kot moških. Vendar pa še vedno velja, da 

ženske dočakajo višjo starost kot moški in tudi sicer je med starejšimi več žensk kot moških. 
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V primerjavi z letom 2010 je tudi danes pričakovana življenjska doba žensk višja od 

pričakovane življenjske dobe moških. 

 

Slika 6.2: Prebivalstvena piramida za Slovenijo v letu 2015 

 

Vir: SURS (b. l.) 

 

Prebivalstvo Slovenije velja za staro prebivalstvo, za katero je značilna oblika piramide, ki 

spominja na vazo. Iz piramid za leti 2010 in 2015 je razvidno, da »zaradi manjšega števila 

rojstev, podaljševanja življenja in posledično večanja deleža prebivalstva v višjih starostih 

postajajo vrhovi piramid vse bolj kopasti. Spodnji deli, ki predstavljajo mlado prebivalstvo, 

pa se vse bolj ožijo.« (SURS 2009) 

 

Kako pa bo v prihodnosti? Na Sliki 6.3 prikazujemo prebivalstveno piramido, ki naj bi po 

projekcijah veljala za Slovenijo v letu 2061. 
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Slika 6.3: Prebivalstvena piramida za Slovenijo v letu 2061 

 

Vir: SURS (b.l.) 

 

Projekcije prebivalstvene statistike za Slovenijo kažejo enako razvojno smer kakor evropske, 

kar pomeni, da se bo delež starega prebivalstva hitro večal. Posledično se bo spremenila 

oblika prebivalstvene piramide, ki bo precej širša v skupini prebivalstva, starega 70 let in več, 

medtem ko bo v delu, ki prikazuje skupino mlajših prebivalcev, precej ožja. Razvidno je torej, 

da bo prebivalstvena piramida dobivala čedalje bolj očitno, vazi podobno obliko. 

 

V državah članicah Evropske unije (EU) pa projekcije kažejo, da naj bi se pričakovana 

življenjska doba ob rojstvu pri moških povečala za približno 8 let, (od 76,7 v letu 2010 do 

84,6 v letu 2060). Pričakovana življenjska doba ob rojstvu pri ženskah pa naj bi se povečala 

za približno 6,5 (od 82,5 v letu 2010 do 89,1 v letu 2060). To nakazuje na rahlo konvergenco 

pričakovane življenjske dobe med moškimi in ženskami. Največje povečanje pričakovane 

življenjske dobe ob rojstvu tako pri moških kot pri ženskah, pa se bo predvidoma zgodilo v 

državah članicah EU z najnižjo pričakovano življenjsko dobo v letu 2010. Leta 2010 je bilo 

mogoče zaslediti najnižjo pričakovano življenjsko v Bolgariji, Estoniji, Latviji, Litvi, 

Madžarski in Romuniji, v razponu med 67 in 71 let. Nekatere med njimi bodo sčasoma ujele 
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projekcije, saj se pričakuje, da se bo pričakovana življenjska doba povečala za več kot 11 let 

do leta 2060. V Bolgariji, Latviji, Litvi, na Madžarskem, v Romuniji in na Slovaškem je bila 

namreč v letu 2010 pričakovana življenjska doba žensk pod 80 let. Po projekcijah pa naj bi se 

življenjska doba žensk v teh državah povečala za 8 let ali več. (European Commission 2012) 

 

Če primerjamo starostno strukturo prebivalstva s podatki o delovno sposobnem prebivalstvu, 

lahko ugotovimo, da je tudi v tem primeru trend pozitiven. Po podatkih Eurostata, ki so na 

Grafu 6.2, je bilo namreč v letu 2013 razmerje med predvidenim številom ekonomsko 

neaktivnih oseb, starih 65 let ali več, in napovedanega števila delovno sposobnih oseb, starih 

med 15 in 64 let, teh 25,00 (na 100 delovno sposobnih oseb). Projekcije predvidevajo, da naj 

bi do leta 2015 razmerje doseglo svoj vrhunec, saj se bo vrednost podvojila na 53,92. Do leta 

2070 naj bi ta vrednost nekoliko upadla ter se nato znova začela povzpenjati.  

 

Če bo v letošnjem letu (2015) temu res tako, pa bodo pokazali podatki, ko bodo dokončno 

zbrani in javno dostopni. 

 

Graf 6.2: Kazalnik razmerja med predvidenim številom starih nad 65 let in delovno sposobnih 

 

Vir: Eurostat (2015) 

 

Omenimo pa še, da se projekcije objavljajo za več desetletij vnaprej. Zaradi tega je potrebno 

upoštevati, da so to le informativne statistike, za katere pa seveda ni nujno da se bodo 

dejansko realizirale. 
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Glede na predstavljene značilnosti demografske strukture prebivalstva Slovenije je očitno, da 

se torej povečuje delež oseb, ki so ali bodo v bližnji prihodnosti potrebovale določeno obliko 

dolgotrajne oskrbe. V skladu s tem in osrednjim namenom pričujoče naloge nadaljujemo 

analizo prebivastva Slovenije na skupini oseb, ki so prejemniki dolgotrajne oskrbe. 

6.2 Prejemniki dolgotrajne oskrbe Slovenija  

V drugem poglavju teoretičnega dela smo razčlenili formalno in neformalno dolgotrajno 

oskrbo na različnih sklopih, zato jih bomo razčlenili tudi pri analiziranju. Podatke za analizo 

smo pridobili iz podatkovnih baz, dostopnih na spletnih straneh SURS, IRSSV, Evropske 

komisije – Eurostat in OECD.  

Pri dolgotrajni dnevni oskrbi gre za oskrbo, ki se sicer prav tako zagotavlja v zdravstvenih in 

drugih institucijah (npr. bolnišnice, negovalne bolnišnice, domovi za starejše …), vendar pa v 

tem primeru prejemniki ne prenočijo v instituciji. V dnevne primere prav tako sodijo tudi 

starejši pacienti, ki čez dan živijo doma oz. v drugi organizirani obliki, medtem ko noč 

preživijo v eni od omenjenih institucij. V to kategorijo prav tako štejemo osebe s težavami v 

duševnem zdravju, ki v psihiatričnih ustanovah samo prenočujejo. (Nagode in drugi 2014) 

Vendar pa SURS za tovrstno obliko dolgotrajne oskrbe ne zbira podatkov ločeno, zato 

predpostavljamo, da so slednji prejemniki izključeni iz statističnih podatkov. V nadaljevanju 

bomo tako analizirali podatke, zbrane v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih 

zavodih in varstveno-delovnih centrih. Pri analizi se bomo časovno osredotočili na obdobje 5 

let, od leta 2009 do leta 2013, saj podatki za kasnejša leta še niso na voljo. 

6.2.1 Dolgotrajna oskrba v institucijah 

V institucionalno ali domsko varstvo uvrščamo bivanje starostnikov v domovih za starejše, 

bivanje v stanovanjskih enotah, bivanje v oskrbovanih stanovanjih in bivanje v dnevnih 

centrih. Zakon o socialnem varstvu (2007) pa to dejavnost uvršča v javno službo ter jo v 10. 

členu opredeljuje kot obliko »socialno varstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve), 

namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in 

pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.« (ZSV-UPB2 2007) 
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Prejemniki dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše so razdeljeni v štiri različne kategorije, 

ki jih prikazujemo v Tabeli 6.2. Kategorizacija temelji na zdravstvenem in duševnem stanju 

ob sprejemu ter pomoči, ki jo potrebujejo v času bivanja.  

Tabela 6.2: Značilnosti kategorij prejemnikov dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše v 

Sloveniji 

Kategorija  Značilnosti kategorije 

I. kategorija Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, v celoti niso 

sposobne za samostojno življenje in potrebujejo delno neposredno osebno pomoč. 

II. kategorija Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo delno 

neposredno osebno pomoč. 

III. kategorija Osebe z zahtevnejšimi zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno 

osebno pomoč. 

IV. kategorija Osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence 

ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor. 

Vir: SURS (2015) 

 

V Tabeli 6.3 prikazujemo število oskrbovancev v domovih za starejše po kategoriji oskrbe in 

letu. Podatke prikazujemo tudi grafično na Grafu 6.3. Pri tem omenimo, da v bazi podatkov 

oskrbovancev ni bilo mogoče filtrirati po starostnih kategorijah, zato predpostavljamo, da so v 

podatkih zajeti vsi oskrbovanci. 

 

Tabela 6.3: Število oskrbovancev v domovih za starejše po kategoriji oskrbe in letu 

  2009 2010 2011 2012 2013 

  Število % Število % Število % Število % Število % 

I. kategorija 4504 28% 4600 28% 4602 26% 4488 26% 4449 25% 

II. kategorija 3091 19% 3103 19% 3213 18% 3344 19% 3407 19% 

III. kategorija 7643 47% 7693 46% 7968 46% 7757 45% 7835 44% 

IV. kategorija 954 6% 1270 8% 1603 9% 1840 11% 2003 11% 

SKUPAJ 16192 100% 16666 100% 17386 100% 17429 100% 17694 100% 

Vir: SURS (2015) 

 

Največji delež (med 44 % do 47 % v posameznem letu izbranega obdobja) oskrbovancev v 

domu za starejše pripada osebam, razvrščenim v III. kategorijo. V drugem največjem deležu 

(med 25 % in 28 % v posameznem letu) najdemo osebe, razvrščene v I. kategorijo. Sledijo 

jim oskrbovanci II. kategorije. Njihov delež v posameznem letu se giblje med 18 % do 20 %. 
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Najmanjši delež pa predstavljajo osebe, ki so v domu nastanjene zaradi dolgotrajnih težav v 

duševnem zdravju, zaradi starostne demence ali sorodnih stanj in zato potrebujejo delno ali pa 

celo popolno pomoč in nadzor (IV. kategorija). Vendar pa se je njihov delež med letoma 2009 

in 2013 dvignil iz 6 % na 11 %. 

 

Graf 6.3: Struktura oskrbovancev v domovih za starejše po kategoriji oskrbe in letu 

 

Vir: SURS (2015) 

 

Podatki v Tabeli 6.4 prikazujejo, da je bilo v letu 2009 v domovih za starejše skupno (v vseh 

štirih kategorijah) nastanjenih 15.170 prejemnikov, starejših od 65 let. Njihovo število se je 

povečevalo skozi vsa nadaljnja leta, kar je v letu 2013 pomenilo, da je bilo v domu za starejše 

kar za dobrih 9 % (1.384) starostnikov več v primerjavi z letom 2009.  

Tabela 6.4: Število oskrbovancev v domovih za starejše po starostnih skupinah, letu in spolu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

  Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 

Starost 65 - 69 let 416 419 407 413 412 384 441 370 447 364 

Starost 70 - 74 let 598 904 633 870 613 862 594 807 617 787 

Starost 75 - 79 let 784 1.895 779 1.890 786 1.846 790 1.688 814 1.696 

Starost 80 let ali več 1.691 8.463 1.817 8.825 1.822 9.514 2.006 9.622 2.106 9.723 

SKUPAJ 15.170 15.634 16.239 16.318 16.554 

Vir: SURS (2015) 
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Razvidno je tudi, da so v domovih pretežno nastanjene ženske starejše od 80 let (v povprečju 

9.229 uporabnic). Le-te predstavljajo več kot 55 % delež celotnih prejemnikov oskrbe v 

posameznem letu izbranega obdobja (Graf 6.4). Število ženskih prejemnic institucionalne 

oskrbe je v izbranem obdobju 5-ih let v starostni kategoriji od 65 do 79 let začelo rahlo 

upadati, medtem ko je število žensk starih nad 80 let v istem časovnem obdobju pričelo 

naraščati.  

 

Graf 6.4: Struktura oskrbovancev v domovih za starejše po starostnih skupinah, letu in spolu 

 

Vir: SURS (2015) 

 

Delež moških prejemnikov institucionalne oskrbe (Tabela 6.5) se v starostni kategoriji od 65 

do 69 skozi izbrano obdobje ni dosti spreminjal, in sicer je znašal med 2,5 % in 2,7 % v 

posameznem letu. V starostnem obdobju od 70 do 79 pa je, tako kot pri ženskah, pričel rahlo 

upadati. Enako velja za starostno kategorijo nad 80 let. V slednji se je delež v izbranem 

obdobju povečal za 1,6 odstotne točke. Opazimo pa lahko, da je delež ženskih prejemnic 

institucionalne oskrbe v vseh letih višji od deleža moških prejemnikov. V posameznem letu 

delež moških prejemnikov predstavlja okoli 23 % celotnih prejemnikov (povprečno 872), 

ostalih 77 % (povprečno 2.920) pa zavzemajo ženske. Če upoštevamo  dejstvo, da je 

pričakovana življenjska doba žensk višja od moške, lahko sklepamo, da je delež moške 

populacije v domovih nižji ravno zaradi dejstva, da vlogo oskrbovalca na domu prevzemajo 
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njihove partnerice. Po drugi strani pa višji delež oskrbovank najverjetneje kaže, da jih v 

primeru izgube partnerja in pojava bolezni in onemoglosti svojci namestijo v institucionalno 

oskrbo. Predpostavljamo lahko tudi, da ženske, ki oskrbujejo svojega partnerja, zaradi 

zahtevnosti oskrbe počasi izgubljajo sposobnost samostojnosti, zato jih po smrti partnerja 

namestijo v institucionalno obliko oskrbe.  

 

Tabela 6.5: Delež oskrbovancev v domovih za starejše po starostnih skupinah, letu in spolu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

  Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 

Starost 65 - 69 let 2,7% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,7% 2,3% 2,7% 2,2% 

Starost 70 - 74 let 3,9% 6,0% 4,0% 5,6% 3,8% 5,3% 3,6% 4,9% 3,7% 4,8% 

Starost 75 - 79 let 5,2% 12,5% 5,0% 12,1% 4,8% 11,4% 4,8% 10,3% 4,9% 10,2% 

Starost 80 let ali 
več 

11,1% 55,8% 11,6% 56,4% 11,2% 58,6% 12,3% 59,0% 12,7% 58,7% 

SKUPAJ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: SURS (2015) 

 

V nadaljevanju bomo zato preverili tudi razloge, zaradi katerih so oskrbovanci sprejeti v 

domove za starejše (Tabela 6.6). 

 

Tabela 6.6: Število oskrbovancev v domovih za starejše po razlogu za sprejem in letu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

  Število % Število % Število % Število % Število % 

Zdravi 1.897 11,7% 1.944 11,7% 2.066 11,9% 1.721 9,9% 1.795 10,1% 

Bolni 10.360 64,0% 10.800 64,8% 11.471 66,0% 11.635 66,8% 11.810 66,7% 

Neurejene stanovanjske 
razmere 

407 2,5% 469 2,8% 491 2,8% 470 2,7% 436 2,5% 

Neurejene družinske 
razmere 

425 2,6% 410 2,5% 389 2,2% 382 2,2% 336 1,9% 

Hujša duševna obolenja 1.101 6,8% 1.130 6,8% 1.047 6,0% 939 5,4% 959 5,4% 

Hujša telesna obolenja 1.590 9,8% 1.373 8,2% 1.284 7,4% 1.611 9,2% 1.569 8,9% 

Drugi razlogi za sprejem 412 2,5% 540 3,2% 638 3,7% 671 3,8% 789 4,5% 

Razlog za sprejem - SKUPAJ 16.192 100,0% 16.666 100,0% 17.386 100,0% 17.429 100,0% 17.694 100,0% 

Vir: SURS (2015) 

 

Iz Tabele 6.6 je takoj razvidno, da je glavni razlog za sprejem v institucionalno oskrbo 

bolezen, ki predstavlja kar 65,5 % delež (povprečno 11.215) v opazovanem obdobju. Od tega 
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ženske uporabnice predstavljajo kar 50 % delež (8.583) vseh bolnih, podatki pa kažejo, da se 

njihovo število iz leta v leto povečuje. 

 

Zanimiv pa je tudi podatek (Graf 6.5), da se precej zdravih odloča za namestitev v domovih. 

Njihov delež se giblje med 10,1 % do 11,9 % (ali 1.885) v posameznem letu opazovanega 

obdobja, kar jih uvršča na drugo mesto glede na pogostost razlogov za sprejem.  

Graf 6.5: Struktura oskrbovancev v domovih za starejše po razlogih za sprejem, spolu in letu 

 

Vir: SURS (2015) 

Kot tretji razlog za nastanitev v dom za starejše se pojavljajo hujša telesna obolenja. Ta razlog 

v povprečju predstavlja 8,7 % delež (1.485) vseh razlogov za sprejem. Ostali razlogi za 

sprejem v institucionalno oskrbo pa v povprečju zavzemajo naslednje deleže v posameznem 

letu: hujša duševna obolenja (1.035 ali 6,1 % delež), drugi razlogi za sprejem (610 ali 3,6 % 

delež), neurejene stanovanjske razmere (455 ali 2,7 % delež) in pa kot najmanj pogostejši 

razlog, neurejene družinske razmere (388 ali 2,3 % delež). 

Sedaj, ko smo pregledali statistiko uporabnikov dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše, 

bomo nadaljevali s pregledom statistike uporabnikov oskrbe v socialnovarstvenih zavodih. V 
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tovrstnih zavodih so običajno nastanjene osebe, ki imajo težave v duševnem razvoju z 

različnimi stopnjami prizadetosti (Graf 6.6).  

Graf 6.6: Struktura oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih po stopnji 

prizadetosti, letu in spolu 

 

Vir: SURS (2015) 

 

Največ oskrbovancev je v tovrstnih zavodih nastanjenih zaradi dolgotrajnih težav v duševnem 

razvoju (v povprečju 885 ali 38 % delež celotnih oskrbovancev v posameznem letu) ali pa 

imajo več motenj (v povprečju 944 ali 41 % delež celotnih oskrbovancev v posameznem letu). 

V to kategorijo sodijo oskrbovanci z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami 

vedenja in osebnosti, gibalnimi, senzornimi oviranostmi in poškodbami glave.  

Tabela 6.7: Število oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih po starostni skupini, 

letu in spolu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

  Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 

Starost 65-69 let 138 109 134 105 118 102 126 103 127 100 

Starost 70-74 let 89 89 96 93 104 93 115 86 114 89 

Starost 75-79 let 77 122 62 118 51 90 46 60 50 61 

Starost 80 let ali več 58 338 76 341 62 211 47 116 51 109 

SKUPAJ 1.020 1.025 831 699 701 

Vir: SURS (2015) 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske

2009 2010 2011 2012 2013

d
el

ež
 o

sk
rb

o
va

n
ce

v

leto

Dolgotrajne težave v duševnem razvoju Zmerne motnje v duševnem razvoju

Težje motnje v duševnem razvoju Težke motnje v duševnem razvoju

Več motenj Gibalna ali senzorna oviranost

Drugo



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

41 

 

Pri pregledu podatkov smo najprej opazili, da število oskrbovancev v socialnovarstvenih 

zavodih, v nasprotju z nastanitvijo v domovih za starejše, pada (Tabela 6.7). Upad njihovega 

števila lahko pripišemo napredku znanosti in javnega mnenja, ki se je skozi zgodovino 

spreminjal. Včasih je veljalo, da se socialno nesprejemljive ljudi potisne na rob družbe in 

namesti v njim primerno institucijo, saj je prevladovalo mnenje, da je takim osebam potrebno 

zagotoviti samo osnovno nego (npr. hranjenje in osebna higiena). Danes pa se poslužujemo 

sodobnejšega  pristopa obravnave bolnih ljudi, ki temelji predvsem na vključevanju drugačnih 

v družbo, kar nam potrjujejo tudi statistični podatki. 

Tabela 6.8: Delež oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih po starostni skupini, 

letu in spolu 

  2009 2010 2011 2012 2013 

  Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 

Starost 65 - 69 let 13,5% 10,7% 13,1% 10,2% 14,2% 12,3% 18,0% 14,7% 18,1% 14,3% 

Starost 70 - 74 let 8,7% 8,7% 9,4% 9,1% 12,5% 11,2% 16,5% 12,3% 16,3% 12,7% 

Starost 75 - 79 let 7,5% 12,0% 6,0% 11,5% 6,1% 10,8% 6,6% 8,6% 7,1% 8,7% 

Starost 80 let ali več 5,7% 33,1% 7,4% 33,3% 7,5% 25,4% 6,7% 16,6% 7,3% 15,5% 

SKUPAJ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: SURS (2015) 

 

Medtem ko je delež moških uporabnikov (v povprečju 129 ali 15,4 %) v starostni kategoriji 

od 65 do 69 let za 3 odstotne točke višji od ženskega (v povprečju 104 ali 12,4 %), se ta v 

naslednji starostni kategoriji (od 70 do 74 let) že zmanjša za dodatno odstotno točko. V 

naslednji starostni kategoriji (od 75 do 79 let) pa se razmerje obrne, in sicer postane delež 

moških uporabnikov za 3,6 odstotne točke nižji od ženskega, v starostni kategoriji nad 80 let 

pa razlika znaša že 17,9 odstotne točke.  

Vendar pa tako kot pri oskrbovancih v domovih za starejše tudi pri oskrbovancih v posebnih 

socialnovarstvenih zavodih prevladujejo ženske uporabnice (Graf 6.7). Njihov delež v 

povprečju znaša 58,30 % (507). V letu 2009 je delež oskrbovank znašal kar dve tretjini vseh 

oskrbovancev. Delež se je skozi leta postopoma zmanjševal, tako da je v letu 2013 dosegel 

razmerje 49 % (342) moških in 51 % (359) žensk oskrbovancev. Da se je razmerje tako 

uravnovesilo lahko pripišemo tudi dejstvu, da je število oskrbovancev v socialnovarstvenih 

zavodih v izbranem obdobju začelo upadati. 
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Graf 6.7: Struktura oskrbovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih po starostnih 

skupinah, letu in spolu 

 

Vir: SURS (2015) 

 

Poleg nastanitve v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih pa imajo 

starejši možnost izbrati dolgotrajno tudi oskrbo v varstveno-delovnih centrih. Tovrstni centri 

izvajajo socialnovarstveno storitev vodenja in varstva. Storitev lahko uporabniki koristijo od 

najmanj 5 do največ 8 ur dnevno. Pri pregledu statistike za tovrstno oskrbo smo naleteli na 

pomanjkanje podatkov za starejše starostne kategorije. SURS namreč zbira podatke po večini 

za mlajše generacije, zato bomo pri analizi upoštevali najstarejšo kategorijo, in sicer število 

varovancev v varstveno-delovnih centrih v starostni kategoriji 56 let ali več. 

Pri pregledu podatkov lahko opazimo, da število varovancev v varstveno-delovnih centrih 

počasi, a vztrajno iz leta v leto narašča (Graf 6.8). Če primerjamo število moških varovancev 

v letu 2009 z njihovim številom v letu 2013, je razvidno, da se je število v izbranem obdobju  

povečalo za 53 varovancev, kar predstavlja 9 odstotnih točk razlike. Tudi pri ženskah se je 

število varovank v enakem obdobju povečalo, in sicer za 33 oziroma za 6 odstotnih točk. 

Razmerje med moškimi in ženskimi varovanci med letoma 2009 in 2011 znaša 50 %. Po 

drugi strani pa se razmerje moških varovancev v letu 2012 v primerjavi z letom 2011, poveča 

za 2 odstotni točki na 52 % (132), pri ženskah pa zmanjša na 48 % (122) celotnih varovancev 

v tistem letu.  V letu 2013 pa se moški delež v primerjavi z letom 2012 poveča še za dodatno 
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odstotno točko (na 144 ali 53 %), ženski delež pa se za 1 odstotno točko zmanjša (na 126 ali 

47 % celotnih varovancev v letu).  

Graf 6.8: Število varovancev v varstveno-delovnih centrih po starostni kategoriji, letu in spolu 

 

Vir: SURS (2015) 

 

Glede na to, da je v 51. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 2007) opredeljeno, da 

varstveno-delovni centri v Sloveniji izvajajo socialnovarstvene storitve »vodenja in varstva 

ter organizira zaposlitve pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe.« 

(ZSV-UPB2 2007), predvidevamo, da število varovancev v varstveno-delovnih centrih 

narašča, ker tovrstna oskrba ne samo uporabnikom temveč tudi njihovim družinam omogoča 

delovno in socialno udejstvovanje. 

 

Poleg dolgotrajne oskrbe v institucijah pa se lahko dolgotrajna oskrba izvaja tudi na domu. 

Tako v nadaljevanju prikazujemo rezultate analize tudi za to obliko oskrbe. 

6.2.2 Dolgotrajna oskrba na domu 

Analiza izvajanja pomoči na domu v Sloveniji je postala stalna naloga Inštituta Republike 

Slovenije za socialno varstvo (IRSSV). Prvo analizo so izvedli ob koncu leta 2007 in v 

začetku leta 2008 (nanašala se je na leto 2006 in prvo polovico leta 2007),  drugo analizo pa 

so izvedli jeseni leta 2008 (podatki so se nanašali na prvo polovico leta 2008). Naročnik 

analiz je bilo MDDSZ. Po prvih analizah pa so izrazili željo, da bi zajeli podatke za stanje v 
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celotnem letu in ne samo po polletjih kot v prvih analizah. S tem namenom je IRSSV v letu 

2010 prvič izvedel analizo stanja v celotnem letu, in sicer za leto 2009. (IRSSV 2010)  

Za pregled statistike in analizo uporabnikov pomoči na domu smo torej uporabili podatke iz 

analiz izvajanja pomoči na domu IRSSV za obdobje od leta 2009 do vključno 2013. Podatki 

vključujejo število uporabnikov pomoči na domu na izbrane presečne datume, in sicer na dan 

01.12. za vsako posamezno leto v obdobju od 2009 do vključno 2010. Za analizo stanja od 

leta 2011 do 2013 so podatke zbirali za stanje uporabnikov pomoči na domu na dan 31.12. v 

posameznem letu. Med prejemnike pomoči na domu v okviru javne mreže so vključeni tudi 

takšni, ki so prejemali zgolj pripravljen obrok, kar pa je ena od storitev socialnega servisa.  

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 2007) določa, da organizacija pomoči na domu spada 

v pristojnost občin, saj mora le ta zagotoviti mrežo javne službe na tem področju. Pomoč na 

domu torej lahko izvajajo javni zavodi ali pa zasebni izvajalci na podlagi podeljene koncesije. 

V sklop pomoči na domu pa se uvršča tudi patronažna zdravstvena nega na domu9.  

Glede na število izvajalcev, ki so imeli v izbranem obdobju sklenjeno koncesijo oziroma 

pogodbo za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu (Graf 6.9), ugotavljamo, da 

se je od leta 2010 skupno število različnih izvajalcev rahlo povišalo, in sicer iz 76 v letu 2009 

na 82 v letu 2013. 

Graf 6.9: Število izvajalcev, ki nudijo pomoč na domu  

 

 Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

                                                 

9 Patronažna zdravstvena nega na domu je zdravstvena dejavnost, ki jo predpiše osebni izbrani zdravnik in se 

izvaja v obliki negovalnih intervencij, kot so: osebna higiena in zdravstvena nega bolnika, aplikacija terapije, 

injekcije, prevezi in podobno.  
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Med izvajalci pomoči na domu številčno (kljub postopnemu prenašanju storitve na druge 

izvajalce) še vedno prevladujejo centri za socialno delo (CSD), ki v povprečju zajemajo 53 % 

delež, sledijo domovi za starejše (v povprečju 26 % delež), zasebniki s koncesijo občine (v 

povprečju 17 % delež) in pa z najmanjšim deležem (v povprečju 3 %) posebni 

socialnovarstveni zavodi (Tabela 6.9).  

Tabela 6.9: Število organizacij, ki izvajajo pomoč na domu po letih za obdobje od 2009 do 

2013 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

Opazimo, da se je povečalo število zasebnikov s koncesijo, saj je bilo leta 2013 8 izvajalcev 

več kot v letu 2009. Povečalo pa se je tudi število domov za starejše. Tudi teh je bilo v letu 

2013 8 več kot v letu 2009. Po drugi strani pa ugotavljamo, da pri izvajanju tovrstne storitve 

počasi upada delež CSD (Graf 6.10).  

V letu 2009 je 45 CSD (60 % delež celotnih izvajalcev v tem letu) izvajalo pomoč na domu, 

do leta 2013 pa se je njihovo število zmanjšalo na 37 (45 % delež celotnih izvajalcev v tem 

letu, kar je 8 manj kot v letu 2009). 

 

  

                                                 

10 Med zasebnike s koncesijo občine so uvrščeni izvajalci, ki nimajo statusa javnega zavoda, vendar pa imajo s 

strani občine podeljeno koncesijo za opravljanje pomoči na domu. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Organizacije Število % Število % Število % Število % Število % 

Javni zavodi: 
          

center za socialno delo 45 60% 43 57% 42 55% 37 48% 37 45% 

domovi za starejše 16 21% 21 28% 20 26% 21 27% 24 29% 

posebni socialnovarstveni 
zavod 

3 4% 3 4% 3 4% 2 3% 2 2% 

Zasebniki s koncesijo občine10 11 15% 8 11% 11 14% 17 22% 19 23% 

SKUPAJ 75 100% 75 100% 76 100% 77 100% 82 100% 
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Graf 6.10: Struktura organizacij, ki izvajajo pomoč na domu po letih 

 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

Po podatkih sodeč opazimo, da je v opazovanem obdobju več občin zagotavljanje storitve 

pomoči na domu prepustilo v roke zasebnim izvajalcem. Predvidevamo, da do tega prihaja, 

ker javni sektor ne zmore zagotoviti izvajanja pomoči na domu v tolikšnem obsegu, kot se 

veča povpraševanje po tovrstni oskrbi. 

Poleg porasta števila izvajalcev pomoči na domu, pa je do leta 2011 naraščalo tudi število 

uporabnikov te storitve (Tabela 6.10).  

Tabela 6.10: Število uporabnikov pomoči na domu po letu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

število uporabnikov pomoči na domu SKUPAJ 6502 6575 6624 6583 6540 

Vir: IRSSV (2010 – 2014)  

Po letu 2011 pa je prišlo do rahlega upada uporabnikov pomoči na domu, saj je bilo v letu 

2013 84 (oziroma 1,3 %) uporabnikov manj kot v 2011 (Graf 6.11). V celotni populaciji 

uporabnikov pomoči na domu v okviru mreže javne službe je približno dve tretjini (66 % ali 

4339) žensk. 
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Graf 6.11: Struktura uporabnikov pomoči na domu po spolu in letu 

 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

 

»Na precejšnjo fluktuacijo uporabnikov pomoči na domu opozarja tudi Nagode (2014), ki na 

podlagi sinteze različnih raziskav ugotavlja, da se v storitev vključujejo vedno novi 

uporabniki ter da je le manjši delež uporabnikov v storitev vključen dalj kot 7 let. 

Najpogostejša razloga za fluktuacijo uporabnikov sta odhod nekdanjih uporabnikov v dom za 

starejše in smrt uporabnikov.« (IRSSV 2014, 21) 

 

Prav tako v nadaljevanju ugotavljamo, da je v izbranem obdobju v povprečju več kot 58 % 

delež (3806) uporabnikov pomoči na domu starejših od 80 let (Tabela 6.11). Delež v njihovi 

starostni kategoriji je od leta 2009 (3.470 ali 53,4 % delež celotnih uporabnikov) do leta 2012 

(4.102 ali 62,3 % delež) narastel za 8,9 odstotne točke.   

 

 Tabela 6.11: Število uporabnikov pomoči na domu po starosti in letu 

 2009 2010 2011 2012 2013 

  Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Delež oseb, starih od 18 do 64 let 826 13% 811 12% 790 12% 782 12% 754 12% 

Delež oseb, starih od 65 do 79 let 2206 34% 2090 32% 2020 31% 1699 26% 1815 28% 

Delež oseb, starejših od 80 let 3470 53% 3674 56% 3814 58% 4102 62% 3971 61% 

SKUPAJ 6502 100% 6575 100% 6624 100% 6583 100% 6540 100% 

Vir. IRSSV (2010 – 2014) 

 

Kljub rahlemu upadu v letu 2013 (na 3.971 ali 60,7 % delež) pa lahko, glede na višjo 

pričakovano starost, sklepamo, da bo delež v prihodnje ponovno narastel (Graf 6.12). Največji 

2009 2010 2011 2012 2013

število ženskih uporabnic 0 4402 4295 4336 4322
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upad deleža pa je opaziti v starostni kategoriji od 65 do 79 let, in sicer je od leta 2009 do leta 

2013 upadel za 6,2 odstotni točki (391 uporabnikov pomoči na domu).  

 

Graf 6.12: Struktura uporabnikov pomoči na domu po starosti in letu 

 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

 

Uporabniki pomoči na domu imajo na voljo storitve, razdeljene v tri vsebinske sklope. Prvi 

vsebinski sklop se nanaša na pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (na primer pomoč pri 

oblačenju ali slačenju, umivanju, hranjenju ipd.), druga na gospodinjsko pomoč (na primer 

prinašanje ali priprava enega obroka, pomivanje posode, čiščenje bivlalnih prostorov, ipd.) in 

tretja na pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (na primer vzpostavljanje socialne mreže z 

okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, 

informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na 

institucionalno varstvo). (IRSSV 2014)  

 

Kot je razvidno iz Grafa (6.13) so najpogostejša opravila, ki jih koristijo uporabniki pomoči 

na domu, opravila v sklopu gospodinjske pomoči (povprečni delež 42,2 % v izbranem 

obdobju). Vendar pa se je le-ta od leta 2009 (48 %) do leta 2013 (39,9 %) zmanjšal za 8,1 

odstotne točke. Vsekakor pa ni doživel takega upada deleža, kot opravila v vsebinskem sklopu 

pomoči pri temeljnih opravilih. Slednji se je namreč od leta 2009 (43 %) zmanjšal za 16,5 

odstotne točke (na 26,5 % v letu 2013). Sicer je uvrščen kot drugi najpogostejši vsebinski 

sklop opravil, ki ga korisitjo uporabniki.  
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Graf 6.13: Struktura pomoči na domu po vsebinskih sklopih in letu 

   

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

 

Za razliko od prvih dveh vsebinskih sklopov opravil pa je delež opravil v sklopu pomoči pri 

ohranjanju socialnih stikov v obdobju od 2009 (9 % delež) do leta 2013 doživel pravi razcvet, 

saj se je povečal za 24,6 odstotne točke. V letu 2013 je njegov delež predstavljal že 33,6 % 

celotne pomoči na domu. 

 

Poleg samih značilnosti uporabnikov dolgotrajne socialne oskrbe pa veliko vlogo prevzema 

tudi finančna podpora pri izvajanju dolgotrajne socialne oskrbe. Le-ta se v glavnem nanaša na 

dolgotrajno oskrbo na domu, kjer neformalno socialno oskrbo nudijo družinski člani ali 

formalni oskrbovalci. V nadaljevanju pozornost namenjamo tudi temu vidiku dolgotrajne 

socialne oskrbe. 

6.2.3 Dolgotrajna socialna oskrba v denarju  

Po mednarodni definiciji SHA 2011 se denarni prejemki posameznikov in gospodinjstev 

nanašajo na denarne prejemke za storitve dolgotrajne oskrbe. »Običajno gre za denarno 

podporo družinskim članom, ki zagotavljajo neformalno socialno oskrbo ali pa za plačilo 

formalnih oskrbovalcev, ki nudijo pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil. Ne 

vključuje pa denarnih prejemkov povezanih z zaščito pred izgubljenim dohodkom zaradi 

bolezni ali invalidnosti, kot npr. boleznine in invalidnine.« (Nagode in drugi 2014, 26) Namen 

mesečnega dodatka za pomoč in postrežbo je poravnanje stroškov, nastalih »zaradi trajnih 
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sprememb v zdravstvenem stanju, zaradi katerih upravičenec ne more zadovoljevati osnovnih 

življenjskih potreb in zato nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč.« (ZPIZS 2010) 

Ker SURS podatkov o prejemnikih denarnih dodatkov za dolgotrajno oskrbo ne zbira ločeno, 

smo le-te povzeli iz podatkovne baze Prejemniki dolgotrajne oskrbe, ki smo jih filtrirali po 

načinu izvajanja dolgotrajne oskrbe in letih. Podatki se nanašajo na leti 2011 in 2012 (Tabela 

6.12). 

Tabela 6.12: Prejemniki denarnih dodatkov za dolgotrajno oskrbo 

  2011 2012 

Prejemniki denarnih dodatkov za dolgotrajno oskrbo 18.334 17.261 

VIR: SURS (2015) 

 

Iz dostopnih podatkov lahko razberemo, da se je število prejemnikov denarnih dodatkov za 

dolgotrajno oskrbo od leta 2011 do leta 2012 zmanjšala za 1.073 prejemnikov (6 odstotnih 

točk).  

 

Predvidevamo, da so med prejemniki upoštevani samo tisti, ki prejemajo zgolj denarni 

dodatek in ob tem niso vključeni v nobeno formalno obliko dolgotrajne oskrbe. Posledično 

lahko upadu prejemnikov denarnega dodatka pripišemo dva razloga. Prvi razlog je ta, da se je 

povečalo število uporabnikov oskrbe, ki so poleg denarnega dodatka vključeni tudi v 

formalno organizirano oskrbo, in so zato izključeni iz te baze podatkov. Drugi razlog pa lahko 

pripišemo zmanjševanju finančnih sredstev, ki jih država nameni dolgotrajni oskrbi. 

6.2.4 Skupno število prejemnikov formalne in neformalne dolgotrajne oskrbe 

Za lažji pregled bomo v nadaljevanju povzeli podatke o skupnem številu prejemnikov 

dolgotrajne oskrbe, razčlenjeno po načinu izvajanja (Tabela 6.13). Ker so na SURS trenutno 

objavljeni samo statistični podatki za leti 2011 in 2012, bomo analizirali uporabnike 

dolgotrajne oskrbe samo za ti dve leti. Glede na to, da prejemnikov ni bilo moč razdeliti po 

starostnih kategorijah, predpostavljamo, da so v te podatke zajeti uporabniki vseh starostnih 

kategorij. 
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Tabela 6.13: Prejemniki dolgotrajne oskrbe po načinu izvajanja in letu 

  2011 2012 

 Št. % Št. % 

Prejemniki dolgotrajne oskrbe v institucijah 21.093 34,7% 20.974 35,5% 

Prejemniki dolgotrajne oskrbe v dnevnih oblikah 377 0,6% 444 0,8% 

Prejemniki dolgotrajne oskrbe na domu 20.991 34,5% 20.446 34,6% 

Prejemniki denarnih dodatkov za dolgotrajno oskrbo 18.334 30,2% 17.261 29,2% 

SKUPAJ 60.795 100% 59.125 100% 

Vir: SURS (2015) 

Kot prikazujejo podatki, je bilo v Sloveniji v letih 2011 in 2012 največ prejemnikov 

dolgotrajne oskrbe v institucijah. Njihov delež v povprečju obeh let zavzema dobro tretjino 

(21.034 ali 35,1 % delež) celotnih prejemnikov, vendar pa ugotavljamo, da se tudi povprečna 

deleža prejemnikov oskrbe na domu (v povprečju 20.719 ali 34,6 % delež) in prejemnikov 

denarnih dodatkov (17.798 ali 29,7 %) gibljeta okoli 30 %.  

Graf 6.14: Delež prejemnikov dolgotrajne oskrbe po načinu izvajanja in letu  

  

Vir: SURS (2015)  

 

Najnižji, manj kot 1 % delež prejemnikov dolgotrajne oskrbe pa predstavljajo prejemniki, ki 

so vključeni v dolgotrajno oskrbo v dnevnih oblikah (povprečni delež 0,7 % ali 411). Razen 

pri prejemnikih oskrbe v dnevnih oblikah, pa je v letu 2012 viden rahel upad uporabnikov pri 

vseh ostalih načinih dolgotrajne oskrbe, in sicer je zabeleženih 1.670 (3 %) manj celotnih 

prejemnikov dolgotrajne oskrbe kot v letu prej. 
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6.3 Financiranje dolgotrajne oskrbe  

Financiranje dolgotrajne oskrbe je opredeljeno s strani različnih subjektov. Nekaj sredstev 

prihaja iz proračuna Republike Slovenije in občine, v kateri se izvaja dolgotrajna oskrba. 

Poleg tega sredstva zagotavljajo tudi podjetja ali druge organizacije, sredstva pa se 

zagotavljajo tudi  s plačilom posameznika za storitve.  

Vse cene morajo biti oblikovane v skladu s predpisano metodologijo, določeno v Pravilniku o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 

127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), sprejemajo pa jih pristojni organi upravljanja domov, ki 

morajo k tem cenam pridobiti tudi soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

(SSZS 2010) 

Glavne značilnosti financiranja so opisane v naslednjih podpoglavjih. 

6.3.1 Financiranje institucionalne oskrbe in storitve v obliki dnevnega varstva 

Institucionalno varstvo je financirano s kombinacijo javnih in zasebnih sredstev. Uporabniki 

storitve krijejo stroške oskrbe, nastanitve, hrano in socialne storitve. Storitev se plača glede na 

socialni položaj upravičenca. V kolikor dohodek posamezniku ne omogoča kritja storitve 

oskrbe, jih namesto njih krije tisti, ki jih je dolžan preživljati. Največkrat gre za zakonca ali 

otroke, občina pa je tista, ki dopolnjuje plačilo do celotne cene, če posameznikov (ali 

skrbnikov) dohodek ne zadostuje. (SSZS  b. l.) 

 

»Po prvem odstavku 100. člena Zakona o socialnem varstvu so upravičenci in drugi 

zavezanci storitev institucionalno varstvo dolžni plačati, na zahtevo upravičenca do 

storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni 

oprostitvi plačila storitve v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada RS z  Uredbo o 

merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG).« (MDDSZ 2015c)  

 

Da pa lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila 

storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj 
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mreže javne službe ali pomoč družini na domu, morajo na CSD oddati obrazec, ki je dostopen 

na spletni strani MDDSZ.   

Tudi sam postopek za sprejem v zavod se začne z vložitvijo prošnje (obrazca) za sprejem v 

institucionalno varstvo pri želenem zavodu. Prošnji se običajno priloži tudi mnenje o 

zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik. Ob namestitvi oziroma sprejemu v oskrbo 

uporabnik in zavod sprejmeta dogovor, v katerem opredelita obseg in vrsto oziroma ustrezno 

kategorijo storitev oskrbe ter posebnosti pri izvajanju teh storitev. Na podlagi dogovora, želja 

in potreb uporabnika se določi cena (individualno) glede na standard, ki ga potrebuje. (SSZS  

b. l.) 

 

Kot navaja Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS 2010, b. l.), standardne storitve v 

domu pomenijo nastanitev v dve ali več posteljni sobo, z različnim obsegom storitev (cena se 

viša glede na kategorijo): 

 Oskrba 1: za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči. Cena je v tem 

primeru določena glede na cenik posameznega zavoda in je osnova za naslednje 

kategorije. 

 Oskrba 2: za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne 

potrebujejo neposredne osebne pomoči. Cena je sestavljena iz osnove11, prišteje se še 

dodatek za pomoč in postrežbo12 v višini, ki ga prizna ZPIZ. 

 Oskrba 3A: za stanovalce, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje 

vseh osnovnih življenjskih aktivnosti in življenjskih potreb. Cena je sestavljena iz 

osnove, prišteje se še dodatek za pomoč in postrežbo v višini, ki ga prizna ZPIZ.  

 Oskrba 3B: za najtežje prizadete stanovalce (hranjenje po sondi, popolnoma 

nepomični, potrebni izolacije zaradi infekcij). Cena je sestavljena iz osnove, prišteje se 

še dodatek za pomoč in postrežbo v višini, ki ga prizna ZPIZ. 

 Oskrba 4: za stanovalce z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi 

starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem 

                                                 

11 Cene standardne storitve oskrbe 1. so usklajene v skladu s 40. členom Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS 87/2006 s spremembami in dopolnitvami).  

12 Dodatek za pomoč in postrežbo pripada upravičencu od dneva nastanka potrebe po pomoči in postrežbi. Z 

zakonom so opisno določeni trije možni zneski dodatka za pomoč in postrežbo v razmerju do najnižje 

pokojninske osnove, ki se izplačujejo od njegove uveljavitve 
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nadzor in so pretežno mobilni. Cena13 storitve tovrstne oskrbe je že v osnovi višja, ker 

gre za oskrbo s povečano pozornostjo. 

 

Vse storitve v okviru osnovne dejavnosti so standardizirane. Odstopanja od standarda so 

dopustna navzgor zaradi boljših (nadstandardnih) bivalnih pogojev in navzdol zaradi bivalnih 

pogojev, ki so nižji od standardnih. Omenjena odstopanja seveda vplivajo tudi na višino cene 

oskrbe. V kategorijo nadstandardne storitve se uvrščajo želje po nastanitvi v enoposteljni sobi 

(pomeni, da ima uporabnik sobo samo zase in je ne deli z drugimi uporabniki), balkon v 

enoposteljni ali dvoposteljni sobi, kopalnica v enoposteljni ali dvoposteljni sobi ali lastne 

sanitarije v enoposteljni ali dvoposteljni sobi. (SSZS 2010) 

Po enakem ključu se oblikujejo tudi »cena storitve dnevnega varstva, ki jo izvaja izvajalec 

celodnevnega institucionalnega varstva v trajanju 8 ur dnevno, se določi v višini 70% cene 

storitve celodnevnega institucionalnega varstva in glede na razvrstitev uporabnikov v 

kategorijo oskrbe iz 1.«  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)  

 

Seveda pa se cene sorazmerno zvišajo ali znižajo, če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno.  

Vsekakor pa velja upoštevati, da se cene storitve institucionalne dolgotrajne oskrbe 

razlikujejo tudi od zavoda do zavoda, saj se osnovna cena tvori po elementih (stroški storitve) 

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Osnovno ceno opredeljuje 3. člen Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (2012). Stroški storitve, ki se 

upoštevajo kot elementi za oblikovanje cen, so stroški dela, stroški materiala in storitev, 

stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanje in stroški financiranja. Razlikujejo pa 

se tudi cene storitev dolgotrajne oskrbe med javnimi in zasebnimi zavodi. 

6.3.2 Financiranje oskrbe na domu 

»Kadar pa imajo osebe zagotovljene primerne bivalne in druge pogoje za življenje v 

skupnosti, vendar pa iz različnih razlogov ne morejo skrbeti zase, lahko zaprosijo za pomoč 

                                                 

13 Cena storitve oskrbe 4. je oblikovana v skladu s 3. odstavkom 32. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen socialno varstvenih storitev in usklajena na način, ki velja za usklajevanje cen oskrbe 1. 
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na domu. Na ta način se jim zagotavlja pomoč pri dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč in 

pomoč pri socialnih stikih.« (Evropska komisija b.l., 42) 

Tudi pomoč na domu se prične na pobudo osebe, skrbnika oziroma sorodnika, in sicer pri 

izvajalcu v posamezni občini. Praviloma obstajata dva vira, iz katerih se pokrijejo stroški 

pomoči na domu. Gre za prispevke uporabnikov in občinska sredstva. »V skladu s 43. členom 

ZSV (Uradni list RS, št. 3/07) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na 

domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, mu da soglasje k ceni storitve, 

z višino svoje subvencije pa lahko tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. 

ZSV med drugim določa tudi, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer 

najmanj v višini 50 % stroškov.« (MDDSZ 2015d)  

V nadaljevanju bomo preverili povprečno potrjeno ceno14, ki so jo uporabniki pomoči na 

domu plačevali v obdobju od 2009 do 2013 (Tabela 6.14). Povprečna potrjena cena storitve 

pomoči na domu na uro ob delovnikih je v izbranem obdobju znašala 4,88 evrov, mediana15 

cene pa znaša 5,12 evrov.  

Tabela 6.14: Povprečna potrjena cena storitve pomoči na domu na uro glede na dan dela 

  2009 2010 2011 2012 2013 Me 

cena ob delavnikih 4,46 € 4,42 € 5,12 € 5,27 € 5,12 € 5,12 € 

cena ob sobotah ni podatka 5,40 € 5,40 € 5,43 € 5,33 € 5,40 € 

cena ob nedeljah 6,27 € 5,90 € 6,20 € 6,54 € 6,48 € 6,27 € 

cena ob praznikih 6,51 € 6,40 € 6,50 € 6,84 € 6,76 € 6,51 € 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

Za storitve, opravljene ob sobotah, je povprečna potrjena cena znašala 5,9 evrov, ob nedeljah 

6,28 evrov in ob praznikih 6,60 evrov. Opazimo tudi, da so povprečne potrjene cene na uro 

naraščale že od leta 2009 dalje. Največjo podražitev storitve je opaziti v letu 2011, kjer je 

cena izražena z mediano, v primerjavi z letom 2010 narastla za 0,7 evra. Vrhunec pa so cene 

dosegle v letu 2012, že v letu 2013 pa so se ponovno znižale.  

                                                 

14 Cena, ki jo plača uporabnik, izračunana na podlagi podatkov iz vseh slovenskih občin. Pridobljena v analizah 

stanja pomoči na domu IRSSV. 

15 To je tista vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga polovica pa večjo vrednost 

(ceno). 



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

56 

 

Graf 6.15: Povprečna potrjena cena storitve pomoči na domu na uro ob delovnikih 

 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

 

Poleg omenjenih dveh virov se stroški pomoči na domu pogosto krijejo tudi s sredstvi države, 

natančneje s sredstvi ZRSZ, namenjenih ukrepom APZ16. IRSSV je v svojih poročilih o 

analizi stanja pomoči na domu zbirala tudi podatke o višini sredstev, ki jih občina in država 

namenita za storitev pomoči na domu (Tabela 6.15).  

Tabela 6.15: Sredstva za izvajanje pomoči na domu s strani občin, države in uporabnikov v 

evrih 

  2009 2010 2011 2012 2013 
subvencija občine (brez 
sredstev za oprostitve po 
Uredbi o oprostitvah) 

10.682.197,97 11.939.634,25 13.827.687,49 15.008.507,65 14.506.194,12 

plačilo uporabnika (sredstva, ki 
so jih plačali uporabniki) 

3.938.952,99 4.096.952,53 3.884.882,80 4.196.810,19 4.252.337,30 

subvencija države (APZ) 1.899.148,16 2.319.370,56 1.658.153,39 289.743,32 376.796,60 

celotni stroški storitve skupaj - 
SKUPAJ 

16.520.296,12 18.355.957,35 19.370.723,70 19.495.061,16 19.135.328,02 

  
     

sredstva za oprostitve plačila, 
do katerih so po Uredbi o 
oprostitvah opravičeni nekateri 
uporabniki 

1.037.888,30 915.478,01 687.056,34 677.301,68 649.946,05 

celotni stroški storitve s sredstvi 
za oprostitve plačila - SKUPAJ 

17.558.184,42 19.271.435,36 20.057.780,04 20.172.362,84 19.785.274,07 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

Celotna finančna sredstva za pomoč na domu (skupaj z oprostitvami) v celotnem opazovanem 

obdobju v povprečju znašajo 19.369.007,35 evrov. Delež subvencij (Graf 6.16), ki jih občine 

namenijo za tovrstno obliko dolgotrajne oskrbe brez sredstev za oprostitve plačila v povprečju 

                                                 

16 Aktivna politika zaposlovanja. 
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znaša  68 % (13.192.844,30 evrov), če pa prištejemo še sredstva za oprostitve plačila, se delež 

poveča na  72 % (793.534,08 evrov) celotnih sredstev. Sredstva, ki jih plačajo uporabniki v 

povprečju predstavljajo 21 % delež (4.073.987,16 evrov), subvencije države (sredstva APZ) 

pa 7 % delež (v povprečju 1.308.642,41 evrov) celotnih sredstev.  

Graf 6.16: Povprečna sredstva za izvajanje pomoči na domu s strani občin, države in 

uporabnikov v evrih 

 

Vir: IRSSV (2010 – 2014) 

 

Opazimo tudi trend naraščanja občinskih sredstev v letih 2009 – 2012, vendar pa se je ta v 

letu 2013 prekinil, saj je opaziti upad sredstev za pol milijona evrov (502.313,53 evrov). 

Skozi vsa leta pa so se zmanjševala sredstva, ki so jih občine namenile za oprostitve plačil, in 

sicer so se od leta 2009 do leta 2013 zmanjšala za 37,38 % (387.942,25 evrov). Še večji upad 

sredstev pa je opaziti pri državnih subvencijah, in sicer so se sredstva v enakem obdobju 

zmanjšala za kar 80,16 % (1.522.351,56 evrov). Z rahlim upadom v letu 2011 (212.069,73 

evrov manj kot v letu prej), pa so se sredstva, ki so jih plačali uporabniki, skozi leta 

postopoma višala in so v letu 2013 znašala 4.252.337,30 evrov, kar je največ do sedaj.  

 

6.3.3 Denarni prejemki za neformalno dolgotrajno oskrbo 

Kot smo zapisali že v podpoglavju 6.2.3 (stran 49), za družinske oskrbovalce imenujemo 

svojce, ki brezplačno najmanj pet ur tedensko skrbijo za svoje družinske člane. Med družinske 

oskrbovalce štejemo tudi sosede, prijatelje, prostovoljce in druge neformalne in brezplačne 

oskrbovalce na domu. (Nagode in drugi 2014) 
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Sicer pa so uživalci pokojnine in njihovi določeni zavarovanci po 103. členu ZPIZ-2 (2012) 

upravičeni do naslednjih dodatkov: 

»(1) Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu, ki mu je stalna pomoč in postrežba 

nujna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ter slepim in nepokretnim osebam 

iz 100.člena tega zakona odmeri v višini 53 % najnižje pokojninske osnove, veljavne za 

zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona. 

(2) Dodatek za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb ter 

za slabovidne se odmeri v višini polovice zneska iz prejšnjega odstavka. 

(3) Uživalcu pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev (laična pomoč) in obvezno 

strokovno pomoč (najmanj zdravstveni tehnik) za stalno izvajanje zdravstvene nege, se 

odmeri dodatek za pomoč in postrežbo v višini 76 % najnižje pokojninske osnove, 

veljavne za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona. 

(4) Uživalcu pokojnine, kateremu se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb o 

socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu in ki ima pravico do dodatka za pomoč in 

postrežbo, se znesek dodatka za pomoč in postrežbo izplačuje v sorazmernem delu. Višina 

dodatka za pomoč in postrežbo se usklajuje po zakonu, s katerim je urejeno usklajevanje 

transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.« ZPIZ-2 (2012) 

 

Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, potrebuje pomoč druge osebe pri 

opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb (ZDVDTP 1983) uveljavlja tudi pravico do dodatka za tujo nego in 

pomoč. Pri ugotavljanju pravice do tega dodatka pa se smiselno uporabljajo kriteriji s 

področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomoč in višina dodatka je odvisna 

predvsem od tega, ali je invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju 

vseh ali pri večini osnovnih življenjskih funkcij. (MDDSZ 2015e) 

 

6.4 Izdatki za dolgotrajno oskrbo 

Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji so se v obdobju od 2010 do 2012 povečali 

(Tabela 6.16). V tem obdobju v povprečju znašajo 1,29 % delež BDP, od tega javni delež 

znaša 0,98 % (povprečje) BDP, zasebni pa 0,32 % (povprečje) BDP. V tem primeru lahko 

sklepamo, da se je rast javnih izdatkov zaradi varčevalnih ukrepov v tem obdobju nekoliko 

umirila (iz leta 2010 do 2011 so se izdatki povečali za 3 mio evrov, leto kasneje pa za 8 mio 
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evrov). So se pa zato nekoliko povečali zasebni izdatki (od leta 2010 do 2012 za 10 mio 

evrov), sicer pa njihov delež v povprečju znaša 26 % (skoraj tretjina) celotnega vira 

financiranja.  

 

Vzrok za povečanje deleža zasebnih izdatkov lahko pripišemo predvsem odpiranju novih 

domov za starejše in pa večanju obsega nadstandardnih storitev v že obstoječih domovih. 

(UMAR 2014) 

 

Tabela 6.16: Izdatki za dolgotrajno oskrbo po virih financiranja in po namenu 

 
v mio. EUR delež v BDP, v % struktura, v % 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

dolgotrajna oskrba 456 469 477 1,29 1,27 1,32 100 100 100 

Po virih financiranja:                   

javni izdatki 344 347 355 0,97 0,99 0,98 75,4 74 72,6 

zasebni izdatki 112 122 122 0,32 0,28 0,34 24,6 26 27,4 

Po namenu:                   

zdravstvena oskrba 267 321 274 0,75 0,76 0,76 58,6 68,4 57,4 

socialna oskrba 189 148 203 0,53 0,51 0,56 41,4 31,6 42,6 

Vir: SURS (2013, 2014)  

 

Iz Tabele 6.16 je razvidno tudi, da zdravstveni del dolgotrajne oskrbe predstavlja največji 

delež v celotni strukturi izdatkov za dolgotrajno oskrbo. Razmerje med zdravstvenim in 

socialnim delom oskrbe lahko v povprečju izrazimo z 61:39. Socialni del oskrbe vključuje 

storitve podporne oskrbe oziroma pomoč pri podpornih dnevnih opravilih (npr. pomoč pri 

nakupovanju, pranju perila itn.), kar omogoča, da oseba živi samostojno v lastnem bivališču. 

Njegov delež se je v primerjavi leta 2010 z 2012 povečal za 1,2 odstotne točke (Tabela 6.17).  
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Tabela 6.17: Izdatki in viri financiranja za dolgotrajno oskrbo po načinu izvajanja v evrih 

 

Sektor država Zasebni sektor Sektor država Zasebni sektor 

 

2011 2012 

  € % € % € % € % 

HC.3.1 Dolgotrajna oskrba v 
institucijah 

223.356 64,4% 8.672 7,1% 225.689 65,1% 12.036 9,2% 

HC.3.2 Dolgotrajna oskrba v 
dnevnih oblikah 

960 0,3% - 0,0% 899 0,3% 8 0,0% 

HC.3.3 Dolgotrajna oskrba na 
domu 

83.835 24,2% 4.464 3,7% 81.820 23,6% 3.515 2,7% 

HC.3 Dolgotrajna oskrba - 
zdravstveni del  

308.151 88,8% 13.136 10,8% 308.408 89,0% 15.559 11,9% 

HC.R.1 Dolgotrajna oskrba - 
socialni del  

38.697 11,2% 108.994 89,2% 38.152 11,0% 115.074 88,1% 

Dolgotrajna oskrba SKUPAJ 346.848 100,0% 122.130 100,0% 346.560 100,0% 130.633 100,0% 

Vir: SURS (2014) 

 

Medtem, pa se zdravstveni del, ki vključuje medicinsko oskrbo ali zdravstveno nego ter 

storitve osebne oskrbe oziroma pomoč pri temeljnih dnevnih opravil, izvaja v različnih 

institucijah v okviru storitev dnevnega varstva in v okviru storitev na domu, kamor se štejejo 

tudi denarni prejemki. Slednjega pretežno financira državni sektor (v povprečju kar 88,9 % ali 

308.280 evrov) (Graf 6.17).  

 

Graf 6.17: Struktura izdatkov in virov financiranja za dolgotrajno oskrbo v letu 2011 v % 

 

Vir: SURS (2014) 

 

Zasebni sektor pa v enakem povprečnem deležu (88,7 % ali 112.034 evrov) pretežno financira 

socialni del dolgotrajne oskrbe (Graf 6.18). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HC.3.1 Dolgotrajna oskrba
v institucijah

HC.3.2 Dolgotrajna oskrba
v dnevnih oblikah

HC.3.3 Dolgotrajna oskrba
na domu

HC.R.1 Dolgotrajna oskrba
- socialni del

2011 Sektor država 2011 Zasebni sektor



Kavšek, Klaudija. 2015. »Dolgotrajna oskrba starejših.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

61 

 

Graf 6.18: Struktura izdatkov in virov financiranja za dolgotrajno oskrbo v letu 2012 v % 

 

Vir: SURS (2014) 

 

V strukturi celotnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo so deleži teh izdatkov po načinu izvajanja 

dolgotrajne oskrbe razporejeni (v povprečnih vrednostih za leti 2011 in 2012) v naslednjem 

vrstnem redu: največ izdatkov je bilo namenjenih za izvajanje te oskrbe v institucijah 

(234.877 evrov ali 49,6 % delež), sledijo denarni prejemki za neformalno oskrbo (150.459 

evrov ali 31,8 % delež), nato dolgotrajna oskrba na domu (86.817 evrov ali 18,4 % delež), 

najmanjši delež (934 evrov ali 0,2 %) izdatkov pa je bilo namenjenih oskrbi v dnevnih 

oblikah. 

 

 

7 PREVERJANJE HIPOTEZ  

 

 

Hipotezo 1 (glasi se - Večina starejših onemoglih ljudi prejema formalno dolgotrajno oskrbo, 

in sicer v obliki institucionalnega varstva) potrjujemo. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo ocenili, da je bilo v Sloveniji v letih 2011 in 2012 

največ prejemnikov dolgotrajne oskrbe v institucionalni obliki. Njihov delež v povprečju obeh 

let zavzema kar tretjino (35,1 % delež) celotnih prejemnikov. Kot druga najpogostejša oblika 

oskrbe se uvršča pomoč na domu. Slednja predstavlja malenkost manj kot tretjino  celotnih 
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prejemnikov (v povprečju 34,6 % delež). Medtem, ko je neformalno obliko pomoči v 

povprečju let 2011 in 2012 predstavljala 29,7 % delež.  

Institucionalno varstvo je torej še vedno prevladujoč način oskrbe starejših. Razlog gre 

verjetno pripisati dejstvu, da gre za dobro uveljavljen sistem, ki pokriva več kot tretjino ljudi 

potrebnih dolgotrajne oskrbe.  

Upoštevati pa moramo, da smo hipotezo potrdili na podlagi analize podatkov v preteklem 

obdobju od leta 2009 do 2010, kar pomeni, da obstaja možnost, da so se v kasnejših treh (3) 

letih, torej do danes, razmerja že lahko spremenila. Predvsem zato, ker smo se znašli v dobi, 

ko se nematerialni vidiki (v obliki človeškega dostojanstva, samostojnosti in vključevanja v 

skupnost) čedalje bolj priznavajo kot najpomembnejši, temu primerno pa je treba zasnovati 

tudi model oskrbe. Analizo bi bilo zato smiselno napraviti ponovno, in sicer ob novo 

objavljenih statističnih podatkih.  

 

Hipotezo 2 (glasi se - Daljša življenjska doba povečuje povpraševanje po storitvah 

dolgotrajne oskrbe) potrjujemo. 

 

Pri demografskem pregledu prebivalcev v Sloveniji smo ugotovili, da se je pričakovano 

trajanje življenja ob rojstvu v zadnjih 50 letih podaljšala za več kot 10 let, in da lahko v 

naslednjih 50 letih pričakujemo, da se bo slednja podaljšala še za 6 ali celo 7 let. In ker se 

dviguje pričakovana življenjska doba ljudi, se spreminja tudi delež prebivalcev po starostnih 

kategorijah. Ugotovili smo namreč, da se delež prebivalstva starejšega od 65 let iz leta v leto 

povečuje ter da predstavljajo kar šestino celotnega prebivalstva (Tabela 6.1 na strani 28).  

Pričakovana življenjska starost ljudi se torej iz leta v leto povečuje, zato se moramo zavedati, 

da daljša življenjska doba bistveno poveča tveganje za dolgotrajno oskrbo. Tudi poročilo 

Evropske komisije o staranju iz leta 2012 (The 2012 Ageing Report)  napoveduje precej strmo 

rast števila ljudi, starejših od 80 let, kar bo posledično povečalo potrebe po dolgotrajni oskrbi 

in s tem seveda tudi izdatke. Iz tega sledi, da bo potrebna omejitev naraščanja javnih izdatkov, 

sočasno pa tudi zmanjševanje luknje med potrebami po dolgotrajni oskrbi in storitvami, ki so 

na voljo. Vendar pa potrebe po dolgotrajni oskrbi niso vezane le na obdobje starosti, temveč z 

njo začnejo naraščati. 

Povpraševanje po storitvah dolgotrajne oskrbe bo torej povečano ob hkratnem naraščanju 

števila starejših oseb, odvisnih od tuje pomoči in naraščanjem pričakovane življenjske dobe. 
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To pa lahko privede tudi do zmanjšanja števila delovno sposobnih žensk in moških, ki bi 

lahko izvajali neformalno oskrbo. Pozabiti pa ne smemo niti na trend, ki deluje v smeri 

manjših družin in naraščanje števila enostarševskih družin, kar še dodatno zmanjšujeta število 

ljudi, ki bi bili sposobni izvajati neformalno oskrbo. 

 

Hipotezo 3 (glasi se - Iz socialnega vidika dolgotrajna oskrba na domu postaja čedalje bolj 

zaželena) potrjujemo. 

Hipotezo potrjujemo kljub temu, da smo pri analizi statističnih podatkov ugotovili (stran 46), 

da je število uporabnikov pomoči na domu po letu 2011 doletel rahel upad v dveh zaporednih 

letih (84 uporabnikov manj v letu 2013 kot v 2011). Že pri pregledu literature za teoretično 

zasnovo diplomske naloge smo namreč zasledili, da je pomoč na domu namenjena predvsem 

izboljšanju kakovosti življenja starejših ljudi, ki živijo doma in ki zaradi bolezni ne morejo 

skrbeti sami zase in jim družina ne more zagotoviti potrebne oskrbe. In ne samo to, velika 

večina starejših ljudi si v primeru onemoglosti in odvisnosti od pomoči drugega človeka želi, 

da bi prejemali oskrbo na lastnem domu. Starejši ljudje si na splošno želijo starost preživeti v 

domačem okolju med svojimi ljudmi. Možnost staranja v kraju bivanja pa pogosto pozitivno 

vpliva na mentalno in telesno zdravje starejšega človeka. Splošno sprejeto pa je tudi dejstvo, 

da uporabniki dolgotrajne oskrbe dajejo prednost oskrbi na domu ali v bivalnem okolju pred 

institucionalno oskrbo. Do tega prihaja predvsem zato, ker zaradi svojih bioloških lastnosti, 

spremenjenih pogojev življenja, socialne in zdravstvene ogroženosti, potrebujejo poglobljeno 

individualno in družinsko obravnavo, kar pa v institucionalni zaradi večjega števila 

oskrbovancev na oskrbovalca ni vedno možno.  

Med drugim pa dolgotrajna oskrba na domu »poleg izboljšanja kakovosti življenja starih ljudi 

omogoča družinskim članom lažje usklajevanje dela, družine in oskrbe starih družinskih 

članov ter tako pomembno izboljšuje kakovost življenja ne le starejše osebe, ampak celotne 

družine.« (Filipovič Hrast in drugi 2014)  

Tovrstni oskrbi pa je v veliko pomoč tudi razvoj sodobne tehnologije, ki v obliki e-zdravja 

(spremljanje na daljavo - telemonitoring, telemedicina  in sistemi, ki omogočajo neodvisno 

življenje)  olajšuje oskrbo na domu ali v skupnosti. »Premik v poudarku omogoča 

posameznikom večjo svobodo izbire oskrbe, ki jo potrebujejo. Rezultat tega je, da lahko 

ljudje čim dlje bivajo v domačem okolju na svojem domu ter ob svoji družini in prijateljih, pri 
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čemer jim je po potrebi zagotovljena podpora institucionalne oskrbe.« (Evropska komisija 

2008, 5) 

 

Hipotezo 4 (glasi se - Slovenija največji delež finančnih sredstev nameni institucionalni 

obliki dolgotrajne oskrbe) potrjujemo.  

 

Slovenija je v letih 2011 in 2012 največ izdatkov namenila izvajanju dolgotrajne oskrbe v 

institucijah. Njihov delež v povprečju predstavlja skoraj 50 % celotnih izdatkov namenjenih 

dolgotrajni oskrbi. Preostali 50 % delež izdatkov pa se porazdeli med denarne prejemke za 

neformalno oskrbo (31,8 % delež), dolgotrajno oskrbo na domu (18,4 % delež), najmanjši 

delež izdatkov pa namenimo oskrbi v dnevnih oblikah (le 0,2 %). Skoraj tri četrtine izdatkov 

za dolgotrajno oskrbo pa se financira iz javnih virov, kar predstavlja 0,98 % BDP. Dejstvo pa 

je, da bo dolgoročna vzdržnost javnih izdatkov za celotno zdravstveno varstvo še pod 

močnimi pritiski, predvsem zaradi splošnega staranja prebivalstva.  

 

 

8 ZAKLJUČEK 

 

 

Pri dolgotrajni oskrbi gre torej za obliko nege, ki se jo zagotovi osebi, ki zaradi starosti, 

bolezni ali onemoglosti ni več sposobna samostojno skrbeti zase. Zato pri opravljanju 

vsakodnevnih življenjskih opravil potrebuje pomoč tretje osebe. Dolgotrajno oskrbo pa se 

lahko izvaja  v formalni in neformalni obliki. Prva predstavlja vsako dolgotrajno oskrbo, ki se 

izvaja v institucijah npr. negovalni domovi, domovi za starejše, …), kot tudi nego, ki jo 

strokovno osebje nudi osebam na domu (npr. patronažno varstvo). Druga pa se izvaja s strani 

neplačanih negovalcev, ki so v večini primerov družinski člani, prijatelji ali znanci 

onemoglega.  

Področje dolgotrajne oskrbe je natančno opredeljeno v posamezni državi, pri čemer vse 

izhajajo iz definicije sprejete s strani Komiteja ministrov Sveta Evrope. V Sloveniji pa 

zaenkrat še nimamo veljavne enotne definicije, kar pomeni, da se dostopnost in njihova 

kakovost v posameznih področjih precej razlikuje. Poleg tega v Sloveniji tudi nimamo urejene 
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enotne zakonodaje, ki bi urejala področje dolgotrajne oskrbe. Zato je sistemsko področje 

urejeno v okviru različnih zakonodaj in se izvaja preko ločenih sistemov socialne varnosti. 

Da pa Slovenija že dalj časa namenja posebno pozornost temu področju, pričajo tudi različni 

že pripravljeni strateški dokumenti, kot so Strategija varstva starejših do leta 2010 - 

solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva, Resolucija o nacionalnem programu 

socialnega varstva (2013 – 2020), Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za 

dolgotrajno oskrbo in pa Zakon o socialnem varstvu. Že vrsto let pa je v pripravi tudi krovni 

zakon, ki bi urejal to področje. Za enotno ureditev področja dolgotrajne oskrbe in sprejetje 

krovnega zakona pa so izjemno pomembni tudi sistematsko zbrani podatki. In ne samo iz 

naslova spremljanja stanja in razvoja na tem področju, temveč tudi zaradi mednarodne 

primerjave in iskanje najboljših praks. S tem namenom je Delovna skupina v letu 2014 izdala 

prvi celovitejši pregled izdatkov in prejemnikov dolgotrajne oskrbe, upoštevajoč mednarodno 

definicijo tega področja (SHA 2011).  

Ker pa smo se želeli bližje spoznati s področjem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, smo napravili 

pregled in analizo statističnih podatkov tega področja za obdobje od leta 2009 do 2013. 

Rezultati naše analize statističnih podatkov pa so v celoti potrdile naše zastavljene hipoteze. 

Demografske spremembe so, in bodo v prihodnosti še v večji meri vplivale na ureditev 

področja dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji potrebuje oskrbo več kot 50.000 ljudi, ki so starejši 

od 65 let. Od teh jih je malo manj kot 18.000, ki so nastanjeni v institucionalnem varstvu, 

nekaj več kot 6.000 pa jih vsakodnevno prejema pomoč na domu. Ostali so odvisni od pomoči 

svojcev, prijateljev, znancev in sosedov. 

Med pisanjem diplomske naloge smo ugotovili, da veliko ljudi v današnjem času še vedno 

preživi v institucionalni oskrbi. Nekateri zaradi telesne ali umske prizadetosti, drugi zaradi 

duševnih bolezni, spet tretji pa zaradi ostarelosti in šibkega zdravja. Seveda pa obstaja tudi 

ogromno od pomoči odvisnih starostnikov, ki pa so pomoči deležni v domačem okolju. Dom 

pa za starostnike nima samo materialne in ekonomske vrednosti, temveč tudi močno 

emocionalno vrednost, saj jim predstavlja prostor, ki je poln spominov. Mnogi zaradi tega ne 

želijo v institucionalno oskrbo, saj želijo do smrti živeti doma. V primeru onemoglosti in 

odvisnosti od pomoči druge osebe si tako velika večina starejših želi, da bi oskrbo prejemali 

na domu. Če gre v tem primeru za neformalno oskrbo, med družinskimi člani največkrat to 
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vlogo prevzamejo ženske, bodisi zakonska partnerica, hčerka, včasih tudi snaha. Slednji pa se 

zato vse pogosteje znajdejo v stiski, saj skušajo uskladiti poklicne in družinske obveznosti ter 

svoja vsakodnevna opravila v lastnem domu. Trpijo lahko tudi za mentalnimi težavami, 

pojavijo se lahko tudi zdravstvene težave, kar se pogosto dogaja predvsem v državah z 

neurejenim ali celo še ne vzpostavljenim sistemom dolgotrajne oskrbe.  

Nemalokrat pa družinska oskrba pomeni tudi veliko finančno breme, saj so oskrbovalci 

primorani skrajšati svoj delovnik, v skrajnem primeru pa tudi opustiti zaposlitev, kar lahko 

družino pahne v revščino in ne nazadnje tudi v socialno izključenost. Kljub temu pa so zaradi 

čustvene povezanosti in doživljanja odgovornosti za onemogle družinske člane, pripravljeni 

prevzeti njihovo oskrbo. Vendar pa poleg teh razlogov družinska oskrba postaja pomembna 

tudi iz ekonomskih razlogov. Z naraščanjem deleža bolnih in onemoglih starih ljudi naraščajo 

tudi stroški za zdravstveno in socialno varstvo. Brez neformalne oskrbe bi sistemi doživeli 

kolaps, saj javne blaginje nikakor ne bi mogle kriti dela in stroškov celotne oskrbe za tako 

velike skupine prebivalstva. Dolžnost države in njihovih svojcev pa je, da tem ljudem 

pomagajo. Pri tem pa ima velik pomen tudi dejstvo, da se le ob konkretni skrbi za onemogle, 

bolne in stare ljudi v človeku lahko razvija in krepi (medgeneracijska) solidarnost. Predvsem 

pri starejših vključevanje v medgeneracijske aktivnosti zmanjšuje težave, povezane s 

presnovo in prehrano, izboljša se njihovo počutje, zmanjša se razmišljanje o smiselnosti 

življenja. Temu lahko dodamo še nekaj zelo pomembnih komponent, in sicer da se manjša 

občutek osamljenosti, poveča se ali na novo nastane socialna mreža, kot tudi občutek 

pripadnosti in pomembnosti za družbo.  

Čeprav vsi živimo v isti državi, pa opažam, da se družba do starejših vse prevečkrat obnaša 

kot da niso več njen del. Ker pa bomo tudi sami nekoč postali stari, ne smemo dovoliti, da se 

do njih obnašamo kot do odvečnega dela družbe. Verjetno si nihče od nas ne želi starosti 

preživeti sam, daleč stran na robu družbe. Zato se moramo zavedati, da odločitve in ukrepe, ki 

jih danes sprejemamo na področju dolgotrajne oskrbe, konec koncev sprejemamo tudi zase. 
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