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STRATEGIJA DOLGOTRAJNE OSKRBE V OBČINI CIRKLULANE 



Spoštovani. 

 

V zadnjih letih v Sloveniji veliko govorimo o neustrezni skrbi za starejše. Zato je tudi trenutno v 
obravnavi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo sistemsko urejal načine in postopke storitev 
dolgotrajne oskrbe starejših. 
 
Dolgotrajna oskrba je eno izmed področij, ki v okviru socialnih politik gospodarsko razvitih držav 
v zadnjih letih zavzema vse vidnejše mesto. Razlog je predvsem v staranju prebivalstva in v 
naraščajočem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju. Naša prioriteta 
je zato priprava sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, ki vključujejo tudi pripravo 
predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Namen 
sistemske ureditve je, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih 
pravic, ki bodo v višjem deležu financirane iz javnih sredstev. 

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji trenutno ni enotno sistemsko urejena. Nimamo niti enotne 
opredelitve, kaj dolgotrajna oskrba je. Zato državljani pod pojmom razumemo različne vsebine in 
je že samo zaradi tega včasih pogovor otežen. 

Slovenija postaja starajoča se družba. Danes je v Sloveniji 19,7 % oseb starejših od 65 let in 
projekcije napovedujejo, da bo leta 2050 delež te populacije 30 %. Delež starejših od 80 let se bo s 
5 % v letu 2016 do leta 2050 povečal na 11,4 %. S staranjem se verjetnost potrebe po dolgotrajni 
oskrbi povečuje. Vzporedno se povečujejo tako javni kot zasebni izdatki za plačilo pravic in storitev 
na tem področju. 

Za zagotovitev dolgoročno vzdržnega sistema, ki bo ustrezno odgovarjal na potrebe upravičencev, 
potrebujemo novo sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe. 

Predlogi sistemskih ukrepov na področju dolgotrajne oskrbe gredo v smeri: 

 vzpostavitve enotne vstopne točke z namenom, da se čim bolj centralizirajo informacije s področja 
zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter postopki za upravičence naredijo čim 
preprostejši, 

 uvedbe enotne ocene upravičenosti z namenom, da se poenoti način ocenjevanja in da posledično 
upravičenci s primerljivimi potrebami dostopajo do primerljivih pravic, 

 uvedbe novih storitev zato, da bi upravičenci v vseh okoljih – tako na domu kot v instituciji – lahko 
dostopali do primerljivih storitev in da se zagotovijo tudi storitve za krepitev in ohranjanje 
samostojnosti ter storitve e-oskrbe, 

 vzpostavitve učinkovitega nadzora kakovosti in varnosti storitev, 

 višjega deleža sofinanciranja pravic na področju dolgotrajne oskrbe iz javnih sredstev, kar bi 
pomenilo, da posameznik za potrebne storitve plača manj, načrtovano pa je tudi zmanjšanje 
finančnih obremenitev za lokalne skupnosti. 
 

V Občini Cirkulane se zavedamo, da se bo v prihodnje pri nas bistveno povečal delež starejših nad 

65 let. Ta delež je trenutno 19,23%. Delež starejših nad 80 let je 4,78%. Zato je ena prioritetnih 

nalog v občini ta, da želimo za starejše zagotoviti optimalno oskrbo vsem, ki jo bodo potrebovali, 

tako z vidika kakovosti storitev kot z vidika financiranja.  



Namen te ankete je ugotoviti obstoječo stanje ter bodoče potrebe v občini ter na podlagi analize 

vzpostaviti ustrezen sistem pomoči starejšim v Občini Cirkulane. Vaše sodelovanje v raziskavi je 

zelo pomembno, saj le z vašimi ogovori lahko dobimo vpogled v trenutno stanje in potrebe ter 

želje na področju pomoči starejšim. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 15 minut. Zbrani podatki 

bodo obravnavni izključno za potrebe naše raziskave pomoči starejšim v Občini Cirkulane, 

analizirali jih bomo na splošno, prav tako bomo z njimi ravnali strogo zaupno ter v skladu z določili 

mednarodnih standardov za anketno raziskovanje. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 5 sklopov, in sicer iz osnovnih podatkov, sklopa oblike pomoči 

in ugotavljanje potreb po pomoči, splošnega zdravstvenega stanja in ugotavljanja potreb po 

zdravstveni pomoči, osebnega počutja, druženja in ugotavljanju potreb po druženju ter sklopa skrb 

za starostnike in dolgotrajna pomoč. 

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej prijazno zahvaljujemo in vam želimo predvsem 

dobrega počutja in veselje v vsakem jutru. 

 

                Vaša županja, Antonija Žumbar 

 


