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Zakaj je Zakon o dolgotrajni oskrbi potreben?



SLOVENIJA SE STARA

VIR: Gibanje št. prebivalcev po starostnih skupinah (SURS za 2016 EUROPOP 2013 za 2016, 2030 in 2060)

DEJSTVO ŠT. 1



STROŠKI ZDRAVLJENJA S STARANJEM 
POPULACIJE NARAŠČAJO

DEJSTVO ŠT. 2



S STAROSTJO SE POVEČUJE TVEGANJE ZA 
RAZVOJ BOLEZNI

DEJSTVO ŠT.  3

9,28%
starejših od 65 let 

trpi za eno od 
oblik demence.

50/100.000
znaša količnik 

samomorilnosti 
pri starejših 

moških, ki je med 
najvišjimi v EU 

75%
samomorov 
v starosti je 

posledica motenj 
razpoloženja, ki 
niso pravočasno 

prepoznane.

40%
je predviden 
trend dviga 

števila bolnikov z 
demenco v 

naslednjih 10 
letih.

50-80%
ljudi z demenco 

je še vedno 
oskrbovanih 

doma

10-15%
starejših od 65 let 

je obolelih za 
depresijo



STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE PRI OSEBAH 
NAD 65 LET PRESEGA POVREČJE EU 

DEJSTVO ŠT.  4

78.000
upokojencev 

prejema dohodke 
nižje od praga 

tveganja revščine 

640 EUR
znaša povprečna 

neto starostna 
pokojnina

skoraj1/2
upokojencev 

prejema 
pokojnino, nižjo 

do 600 EUR
13,8%

EU

17,1%
15,8%

EU

21,6%

Stopnja tveganja revščine starejših 
od 65 let

Starejše ženskeSkupno



DELEŽ SOCIALNO IZKLJUČENIH OSEB S 
STAROSTJO NARAŠČA 

Delež socialno izključenih starejših je v Sloveniji večji kot 
v povprečju EU. Na nizko socialno vključenost kaže tudi 
raziskava SHARE, kjer je socialna vključenost starejših 
nad 50 let merjena z dodatnimi kazalniki o:
- stanovanjski prikrajšanosti, 
- zdravju, 
- civilni participaciji in 
- medosebnih odnosih. 
Delež izključenih s treh ali več področij hkrati znaša 15 
%, kar nas uvršča na 2. mesto med državami, 
vključenimi v raziskavo.

DEJSTVO ŠT.  5



MREŽA SLUŽB S PODROČJA DUŠEVNEGA 
ZDRAVJA JE NEENAKOMERNO RAZVITA

DEJSTVO ŠT.6  



DEJSTVO ŠT.  7
SLOVENIJA SE PO KAZALNIKU LET ZDRAVEGA
ŽIVLJENJA UVRŠČA NA SAM REP DRŽAV EU



• področje dolgotrajne oskrbe v okviru socialnih politik gospodarsko 
razvitih držav zavzema vse vidnejše mesto in temu sledimo tudi v 
Sloveniji. 

• sprejem zakona je eden izmed ukrepov, ki so predvideni v Resoluciji o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, ki jo je sprejel 
Državni zbor.

• Reforma dolgotrajne oskrbe je tudi del Načrta za okrevanje in 
odpornost

• DO prispeva k zmanjšanju primerov akutne zdravstvene obravnave in 
k nižji rasti izdatkov za zdravstvo

• Na nujnost enotne sistemske ureditve in dolgoročno finančno 
vzdržnost področja dolgotrajne oskrbe nas:

• že od leta nas 2013 v svojih priporočilih redno opozarja EK,
• strokovna in laična javnost ter
• je opozorila epidemija nalezljive bolezni covid-19

NUJNOST SISTEMSKE UREDITVE
DEJSTVO ŠT.  8



Niz ukrepov, storitev
in aktivnosti, 
namenjenih osebam, 
ki so zaradi posledic
bolezni, starostne
oslabelosti, poškodb, 
invalidnosti, 
pomanjkanja ali
izgube intelektualnih
sposobnosti v daljšem
časovnem obdobju ali
trajno odvisne od 
pomoči drugih oseb
pri opravljanju
osnovnih in podpornih
dnevnih opravil.

KAJ SPLOH JE DOLGOTRAJNA OSKRBA?



DOLGOTRAJNA OSKRBA

ZDRAVSTVENI DEL SOCIALNI DEL

Zdravstvene nega

Storitve osnovnih dnevnih opravil - ADL
(pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju itd.)

Storitve podpornih dnevnih 
opravil - IADL

(npr. pomoč pri nakupovanju, 
pranju perila itd.)

Razmerje med izdatki za zdravstveni in izdatki za socialni del dolgotrajne 
oskrbe se z leti bistveno ne spreminja; v letu 2019 je bilo 68 % : 32 %.

ADL (angl. Basic Activites of Daily Living)

IADL (angl. Instrumental Activities of Daily Living)



Prejemniki dolgotrajne oskrbe po načinu izvajanja, 
Slovenija, 2019

Vir: SURS



AKTUALNO STANJE

IZDATKI ZA DO 

2018 2019

617 mio EUR547 mio EUR

1,30 % BDP1,19 % BDP

70.017 prejemnikov 66.179 prejemnikov

Vir: SURS



Struktura javnih izdatkov za DO po viru financiranja, 
Slovenija in nekatere države EU ter OECD, 2017



Struktura plačnikov v okviru trenutne ureditve DO po 
posamezni storitvi socialnega varstva, 2016



Viri financiranja

JAVNI VIRI – 73,7 % ZASEBNI VIRI – 26,3 %



Delež izdatkov za izvajanje DO, 2019

73,2

26,8

Delež izdatkov za izvajanje DO

v institucijah na domu

54,3

15,1

3,8

Delež izdatkov za DO po institucijah

DO v domovih za starejše

DO v drugih SVZ

DO v bolnišnicah

Vir: SURS



• ureditev na področju DO je nepregledna, pravice urejajo različni predpisi, 
obstajajo različne vstopne točke in različni postopki ocenjevanja potreb, prav 
tako trenutna ureditev v nekaterih primerih uporabnike postavlja v 
neenakopraven položaj, zaradi česar so lahko nekateri uporabniki izključeni iz 
sistema.

• prevladujoč način opravljanja DO je še vedno formalna oskrba v instituciji, ki 
temelji predvsem na tako imenovanem zdravstvenem modelu in ni dovolj 
prilagojena posamezniku (ne upošteva individualnih potreb uporabnikov).

• dostop do storitev se razlikuje po regijah in med urbanim ter podeželskim 
okoljem, kar velja zlasti za storitve v skupnosti in na domu, formalne storitve v 
skupnosti so še vedno slabo razvite.

• ločenost zdravstvenih in socialnih storitev v skupnostni oskrbi in oskrbi na 
domu (potreba po usklajevanju in poenotenju).

• trenutni sistem temelji večinoma na kurativnem pristopu, uporaba IK 
tehnologije in storitev v podporo uporabniku v domačem okolju je 
nezadostna, prav tako ni poudarka na rehabilitaciji in preventivi.

• poleg sistemskih razlogov za reformo sistema DO obstajajo tudi pomembni 
demografski, fiskalni, ekonomski in socialni razlogi za reformo.

POGLAVITNI PROBLEMI NA PODROČJU UREJANJA DO



NAMEN ZAKONA?

• celovito in sistematično urediti področje 
dolgotrajne oskrbe,

• ustvariti pogoje, da bo dolgotrajna oskrba 
dostopna, kakovostna, varna in finančno vzdržna.

V zadnjih 20 letih je bilo pripravljenih pet predlogov 
zakona o DO, pri čemer je:



• prvi nastal pod okriljem MDDSZ,
• drugi pod okriljem ZDUS, 
• tretji v okviru SSZS, 
• četrti in peti pa pod okriljem MZ



CILJI ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI?



- enotno oceno upravičenosti, 
- primerljive pravice za primerljive potrebe, 
- možnost izbire načina koriščenja pravice,
- nove storitve,
- izboljšanje statusa družinskih pomočnikov,
- boljši nadzor nad kakovostjo in varnostjo storitev
- višja transparentnost porabe javnih virov



Načini koriščenja pravic iz DO ?

Formalna 
oskrba na 

domu
v I. do V. kategoriji

Formalna 
oskrba v 
instituciji

v I. do V. kategoriji

ali

Oskrbovalec 
družinskega 

člana
v IV. In V. kategoriji

ali

+ storitve v podporo ohranjanja samostojnosti in preprečevanja poslabšanja 
stanja

+ nadomestna oskrba 
21 dni na leto

+ sofinanciranje e-oskrbe

ali

Denarni 
prejemek

v I. do V. kategoriji



POSTOPEK IN NAČIN URESNIČEVANJA 
PRAVICE DO?

• postopek se začne z vlogo zavarovane osebe, njegovega 
skrbnika ali pooblaščenca, ki se vloži v elektronski ali fizični 
obliki pri vstopni točki za DO (enota ZZZS)

• oceno upravičenosti do DO strokovni delavec ZZZS 
praviloma izdela v okolju, v katerem zavarovana oseba biva, 
osebno ali na daljavo s pomočjo informacijsko 
komunikacijske tehnologije 

• Strokovni delavec ZZZS izdela načrt priporočenih storitev 
DO

• na podlagi popolne vloge o pravicah do DO na prvi stopnji v 
15 dneh od izdelane ocene upravičenosti do DO z odločbo 
odloči ZZZS

• sklenitev izvedbenega načrta med upravičencem do DO in 
izvajalcem DO



IZVAJALCI PO 
TIPU DO?

• izvajalci DO na domu

• bivalne skupine (zdravstvene storitve se zagotavljajo v 
okviru patronažne službe)

• oskrbni domovi (zagotavljajo se tudi zdravstvene storitve, 
zdravstvena nega, fizioterapija in delovna terapija)

• negovalni domovi (za upravičence s kompleksnimi
potrebami)



Dokler v letu 2025 ne bo uveljavljen Zakon o obveznem zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo, bo razliko od obstoječih virov sredstev in potrebnih 
sredstev pokrival državni proračun.

v EUR

FINANCIRANJE STORITEV V DO?

2021 2022 2023 2024 2025 

OCENA VSEH 
POTREBNIH SREDSTEV 
ZA ZDOsk

6.838.752 49.765.492 377.442.145 569.583.049 763.299.126 

Ocena prenosa že 
obstoječih sredstev za 
ZDOsk:

210.106.387 249.543.621 299.951.128

POTREBNA 
PRORAČUNSKA 
SREDSTVA 

6.838.752 49.765.492 167.335.758 320.039.428 231.673.999

UVEDBA OBVEZNEGA 
ZAVAROVANJA za DO 
Q3/2025

231.673.999



Sistem 
zdravstvenega 

varstva

Sistem 
socialnega 

varstva

- različni pristopi k 
upravljanju,

- različne definicije
- različne vstopne 

točke,
- različni postopki 

ocenjevanja 
potreb,

- neenakomernost 
izvajanja storitev, 

- pomanjkanje 
koordinacije,

- različno 
financiranje 
storitev

- enotna vstopna 
točka

- poenoten 
postopek 
ocenjevanja,

- enotna definicija 
DO

- jasna opredelitev 
pravic

- integrirana 
obravnava 
prilagojena 
posamezniku

- primerljivost 
storitev

- enotno 
financiranje 
storitev

- nadzor nad 
kakovostjo 
storitev

Dolgotrajna oskrba



• upravičenci s primerljivimi potrebami prosto dostopajo do primerljivih pravic, 
• upravičenci prosto izbirajo med različnimi pravicami in oblikami storitev in okolju, 

kjer jih želijo koristiti, 
• upravičenci dostopajo do novih storitev, tudi storitev za krepitev in ohranjanje 

samostojnosti in to tudi na njihovem domu, 
• sofinanciranje storitev e-oskrbe,
• ureditev statusa neformalnih oskrbovalcev, 
• sistemsko ureditev, izboljšanje pogojev dela in usposabljanje zaposlenih na 

področju dolgotrajne oskrbe,
• učinkovit nadzor nad kakovostjo ter varnostjo storitev, ki jih uporabniki prejemajo 
• višja transparentnost porabe javnih virov.

POVZETEK


