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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga raziskuje nekatere dejavnike, ki bodo vplivali na razvoj institucionalnega 

varstva starejših. Izvedena sta bila dva ločena zajema podatkov na dveh ločenih vzorcih. 

Prvega predstavlja 55 oseb managementa izvajalcev institucionalnega varstva starejših, 

drugega 497 upokojencev, članov Društva upokojencev Idrija. V raziskavi ugotavljamo, da so 

starostniki v odnosu do sposobnosti popolne samooskrbe pomembno bolj pesimistični za 

prihodnost (p<0,001), ki pa kljub morebitni nesposobnosti popolne samooskrbe, želijo ostati v 

domačem okolju (56 %). Management izvajalcev institucionalnega varstva starejših meni, da 

je institucionalno varstvo starejših najbolj primerna oblika organizirane pomoči starostnikom. 

Obenem management izraža fleksibilnost do spremenjenega povpraševanja izvajanja storitev 

zdravstvene nege in socialne oskrbe tudi v domačem okolju in le to povezuje z ustreznimi 

zakonskimi osnovami.  

Ključne besede: institucionalno varstvo starejših, javno-zasebno partnerstvo, zdravstvena 

nega, socialna oskrba, dolgotrajna oskrba, Idrija. 

 

SUMMARY 

This master’s dissertation focuses on some of the factors that will influence the development 

of institutional care for senior citizens. There were two different sets of data collected on two 

different samples. The first sample consists of 55 management personnel members of 

institutional care providers for senior citizens and the other consists of 497 senior citizens, 

members of the Idrija Pensioners’ Association. The research determines that in relation to a 

complete self-sufficiency, senior citizens are increasingly pessimistic about the future 

(p<0,001), however, 56% of them wish to remain in their home environments despite the 

possibility of not being completely self-sufficient. The management of the institutional care 

providers believes that institutional care for senior citizens is the most appropriate form of an 

organised help for elderly people. However, they are willing to adapt to the changing demand 

and with an appropriate legal basis, become the provider of health care and social care in 

people’s homes as well.  

Key words: institutional care for senior citizens, public-private partnership, health care, social 

care, long-term care, Idrija. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Institucionalno varstvo starejših se danes nahaja na prehodu, ki bo zahteval temeljito 

reorganizacijo dosedanjega načina dela. Po neuradnih podatkih je v posameznih območjih 

število postelj v domovih močno preseženo, na posameznih področjih, predvsem v večjih 

mestih, pa postelj kronično primanjkuje (Žagar 2010, 1). Poznavalci razmer opozarjajo, da 

število čakajočih na institucionalno varstvo ni realno, saj veliko posameznikov vloge pošlje v 

več domov hkrati. Nekateri vlogo oddajo kar nekaj let prej, kot storitev dejansko potrebujejo
1
. 

Srečujemo se z vedno slabšim socialnim stanjem upokojencev, ki pa živijo dlje, z več 

pridruženimi boleznimi, zato potrebujejo zelo zahtevno zdravstveno nego in oskrbo (Državni 

svet RS 2008). Tako se domovi spreminjajo v negovalne bolnice, ki zaradi pomanjkanja 

ustreznih kapacitet rešujejo tudi problematiko institucionalne obravnave duševno manj 

razvitih oseb in oseb s težavami v duševnem zdravju. Ob tem pa standardi, normativi in cena 

storitev institucionalnega varstva starejših ostajajo nedorečeni (Žagar 2010, 3).  

Institucionalno varstvo starejših je v današnji družbi problem, ki obsega veliko število 

vključenih. Namenjeno je kontinuirani (24-urni) zdravstveni negi in oskrbi starejših od 65 let, 

ki imajo določene zdravstvene težave ali pa so se zaradi drugih razlogov odločili za 

institucionalno varstvo (MDDSZ 2003). Pravilnik o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10), opredeljuje institucionalno varstvo kot obliko 

obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, 

dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Skladno s potrebami uporabnikov 

pa je v sklopu izvajanja storitev v ustanovah institucionalnega varstva starejših vedno večji 

poudarek na visoko zahtevnih storitvah zdravstvene nege. Demografske spremembe, ki smo 

jim priča v zadnjih desetletjih, zahtevajo spremembo doktrinarnih postopkov znotraj 

zdravstvenega, predvsem pa znotraj socialnega sistema (Turk, Jesenšek Papež in Turk 2008).  

Stanje se v Sloveniji sicer ne razlikuje od stanja drugje po Evropi, vendar se zdi, da v 

Sloveniji na skokovito povečevanje števila starejših ljudi nismo pripravljeni, kajti delež 

starega prebivalstva pri nas naglo narašča. Današnji sistem institucionalnega varstva je bil 

zasnovan v osemdesetih letih, pogoji za izvajanje domskega varstva starejših in s tem 

dolgotrajne oskrbe starejših kljub spremembam v družbi in naraščanju števila starejših pa že 

več desetletij ostajajo nespremenjeni (Mihelčič 2009).  

Staranje je proces, ki pripelje do stanja, da je človek opredeljen kot star (Milavec Kapun 

2011, 7) in pomeni velik izziv za družbo in vlado, saj se povečuje pritisk na javne finance. V 

preteklem obdobju osmih desetletij so podjetja doživljala temeljite spremembe, zavodi in 

                                                 
1
 Preglednost se poskuša vzpostaviti s Programsko podporo postopkom sprejema v institucionalno 

varstvo, ki naj bi preprečila podvajanje prošenj za sprejem v institucionalno varstvo (SSZS 2011). 
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ustanove na področju družbenih dejavnosti pa so pretežno ohranili iste metode upravljanja in 

iste institucionalne strukture, kot so jih imeli pred sedemdesetimi in več leti (Rus 1993, 5‒7).  

Sistem institucionalnega varstva je zastarel in vse težje je z danimi finančnimi sredstvi, 

obstoječimi pristopi in znanji zagotavljati potreben obseg storitev. Nastalo situacijo poskuša 

država reševati tudi s sprejemom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 

127/06), ki omogoča porazdelitev stroškovnega bremena in odgovornosti javnega z zasebnim 

sektorjem. Pri tem gre, kakor ugotavlja Mužina (2005, 9), v prvi vrsti za reševanje 

proračunskih lukenj, torej za zagotavljanje sredstev za projekte, za katere javna sredstva niso 

zagotovljena v zadovoljivem obsegu. Na drugi strani pa tovrstni ukrepi lahko vodijo k 

zmanjševanju obsega javnih služb in socialne države (Petavs 2006). Vendar so spremembe, ki 

jih prinaša Zakon o javno-zasebnem partnerstvu na področje skrbi za starejše pretežno vezane 

le na obliko organiziranosti teh služb. Tako je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu na široko 

odprl vrata novi organiziranosti izvajanja negospodarskih javnih služb. Tovrstna ureditev 

omogoča odpiranje organizacijskega prostora in decentralizacijo odločanja, s čimer je 

omogočena svobodna izbira ustrezne organizacijske oblike oziroma načina izvajanja 

posamezne negospodarske javne službe (Trpin 2007, 50), ne doprinese pa k širitvi nabora 

storitev.  

Eden izmed ukrepov, ki jih namerava vpeljati vlada, tudi sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi 

(Mihelčič 2009). Običajno so uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe starejše osebe, lahko pa 

se jih poslužujejo tudi druge telesno prizadete osebe, kronično in terminalno bolni ter osebe s 

težko mentalno prizadetostjo (Trail Ross in Folk Wright 1998, 77). S sprejemom zakona in z 

njim zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bi pridobili novo obliko organiziranosti zdravstvene 

nege in socialne oskrbe, nov način zagotavljanja in financiranja storitev, hkrati pa naj bi se s 

sprejemom tega zakona dosegla enakost zavarovanih oseb. Po sedanji ureditvi so v bistveno 

slabšem položaju tiste zavarovane osebe, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju temeljnih 

življenjskih aktivnosti in niso vključene v institucionalno obravnavo (Toth 2008). Dostop do 

oskrbe ne sme biti odvisen od finančnih zmožnosti posameznika, zato bo potrebno poiskati 

kombinacijo zasebnega in javnega financiranja, ki bo omogočala dostopnost do storitev 

(Evropska komisija, 2008, 1). Danes so očitne razlike v pravicah med osebami, ki so 

vključene v institucionalno varstvo (zlasti na področju fizioterapije, delovne terapije in drugih 

strokovnih pomoči), in osebami, ki potrebujejo oskrbo na domu (MDDSZ 2010, 5).  

Poudarek in prednost predlagane zakonske ureditve je predvsem v oskrbi na domu in ne toliko 

na institucionalnem varstvu (Mihelčič 2009). Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in 

zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (MDDSZ 2010, 1‒12) dolgotrajno oskrbo definira kot 

dejavnost, ki osebam, ki so zaradi posledic bolezni, poškodb, invalidnosti ali drugih vzrokov 

v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih, ki jim zagotavljajo pomoč pri 

opravljanju temeljnih dnevnih in podpornih opravil. Ne nazadnje je tudi zahteva Evropske 

unije, da vlade držav članic zagotovijo ponudbo širokega nabora storitev in ustrezen odziv na 
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potrebe starejšega, ki pomoč potrebuje, v okolju, je za uporabnika in njegovo družino 

najugodnejše (WEDO, 2013, 14).  

Vlada RS si je kot rok za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ureditev enotnega sistem 

storitev in zagotovitev finančno vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe postavila december 

2013 (Vlada RS, 2013, 23). Ker gre za perečo tematiko, ki obsega veliko vključenih, ni 

presenetljivo, da je okrog sprejema zakona in definiranja termina dolgotrajne oskrbe mnogo 

polemik. Tako je SSZS (2010) pripravila svoj predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in negi, 

kjer je dejavnost definirana kot socialnovarstvena dejavnost, ki vključuje tudi zdravstveno 

nego in je namenjena ohranjanju in razvijanju preostalih psihofizičnih sposobnosti osebam, ki 

so zaradi posledic bolezni, poškodb, invalidnosti ali starosti dolgotrajno odvisne od tuje 

pomoči pri opravljanju svojih dnevnih opravil za zadovoljevanje temeljnih življenjskih 

potreb. SSZS v predlogu zakona v definiciji dolgotrajne oskrbe in nege poudari tudi izvajanje 

preventivnih ukrepov za preprečevanje potreb po tovrstnih storitvah, pojavi pa se tudi ideja, 

da v dejavnost dolgotrajne oskrbe in nege sodi tudi dejavnost negovalnih bolnišnic, kar 

domovi v praksi izvajajo že danes. 

Dolgotrajna oskrba vključuje širok nabor storitev namenjenih kronično bolnim in invalidnim 

osebam za daljše časovno obdobje, bodisi na domu ali v okviru institucij (Liu, Chia in Olin 

1999). To so najbolj ranljive skupine prebivalstva in trenutno večino bremen ob soočanju z 

demografskimi, socialnimi in zdravstvenimi spremembami rešuje institucionalno varstvo 

(SSZS 2009, 2), kajti zmožnost družin za nego starega človeka povsod po svetu upada (Hvalič 

Touzery 2007, 13). Slovenija se kot članica Evropske unije zavzema, da bi zdravstvena 

oskrba in storitve dolgotrajne oskrbe temeljile na medgeneracijski solidarnosti (Evropska 

komisija 2010, 4). V tujini se vsaj kot delni izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe pogosto 

pojavljajo neformalni izvajalci, kot so sorodniki in prijatelji (European Commission 2010). 

Raziskave v tujini, kjer ima dolgotrajna oskrba daljšo zgodovino, kažejo, da je neformalni 

izvajalec najpogosteje zakonec (38 %), hči (36 %), sin (9 %), snaha (4 %), drugi sorodniki (11 

%) in prijatelji ter sosedje (8 %). Odstotki niso presenetljivi, kajti tradicionalno velja 

prepričanje, da so otroci dolžni zagotoviti dobrobit svojih staršev na stara leta (Bond idr. 

1999, 343‒4). Splošno znano je, da neformalno skrb za odvisne družinske člane v glavnem 

izvajajo ženske, ki hkrati tudi predstavljajo pretežni del delovne sile v socialnem in 

zdravstvenem sektorju (European Commission 2007; Bloom, Canning in Fink 2011).  

Kako razvita bo mreža neformalne pomoči v Sloveniji, ni mogoče napovedati. Po podatkih 

SURS (2010) je ženski del prebivalstva številčnejši kakor njegov moški del. Prav tako je 

zaradi zdravstvenih, socioloških, genetskih in drugih razlogov značilna v povprečju pet let 

daljša življenjska doba žensk. Vendar na drugi strani podaljševanje delovne dobe in 

tradicionalno visoka polna zaposlenost žensk v Sloveniji
2 

gotovo nista dejavnika, ki bi 

pozitivno vplivala na možnost in odločanje žensk za neformalno izvajanje storitev dolgotrajne 

                                                 
2
 Po podatkih Statističnega urada RS je zaposlenost žensk v letu 2008 61,8 %.  
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oskrbe. Z neformalnim izvajanjem storitev dolgotrajne oskrbe se veča zlasti obremenitev 

žensk, ki morajo pogosto izbirati med skrbjo za bližnje in kariero, saj le težko usklajujejo 

dolžnosti oskrbovalke s svojo poklicno kariero (Sedmak in Parent 2008, 9‒10, 13). Hkrati pa 

ne gre prezreti dejstva, da ima izvajanje neformalne oskrbe lahko tudi znatne finančne učinke 

na izvajalce neformalne oskrbe – zlasti če so le-ti zaradi zagotavljanja skrbi za osebo, ki 

potrebuje dolgotrajno oskrbo, prisiljeni prekiniti svojo dotedanjo zaposlitev (Vittanen 2007, 

3). V prid neformalnega izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe ne govorijo niti raziskave 

Eurobarometra, ki ugotavljajo, da kar 23 % Slovencev meni, da starejši ljudje predstavljajo 

breme
3
 (European Commission 2009, 40). Tako se pričakuje, da bi z uveljavitvijo zakona o 

dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo dobili novo vlogo tudi 

socialnovarstveni zavodi. Predvideva se, da ti ne bi bili več le izvajalci institucionalne oskrbe, 

ampak bi svojo dejavnost širili v širšo lokalno skupnost, na dejavnost storitev zdravstvene 

nege in oskrbe na domu, ob hkratni spremembi kadrovskih zmogljivosti, vsebin programov 

ter vrednotenju in cenah storitev (Toth 2008).  

V praksi se soočamo s prepletom ozkega nabora možnih storitev, namenjenih osebam, ki ne 

zmorejo popolne samooskrbe, potrebi po vključevanju različnih, pogosto nepovezanih služb 

za izvedbo potrebnih opravil pri/za uporabnika, omejenih finančnih sredstev aktualnih in 

potencialnih uporabnikov storitev, omejenostjo javnih sredstev in vedno bolj izraženo željo 

starostnikov, da kljub morebitni nesposobnosti samooskrbe ostanejo v domačem okolju. 

Dejstvo je, da bo sedanje institucionalno varstvo ob sprejemu zakona prisiljeno v temeljito 

reorganizacijo dejavnosti in oblikovanje nove ponudbe storitev, pri čemer bo lahko uspešno le 

ob ustrezni spremembi kadrovske politike zaposlovanja in poznavanju potreb okolja, v katero 

bo lahko plasiralo svoje storitve. 

1.2 Namen raziskave 

Vpliva sprememb, ki jih prinaša nova zakonodaja s področja dolgotrajne oskrbe na 

institucionalno varstvo starejših v Sloveniji, ne znamo predvideti. Domovom za starejše se 

nalagajo vedno novi stroški, ki le dražijo oskrbo, uporabnikom storitev pa ne prinesejo 

ničesar. Starostniki in njihove družine vse težje plačujejo domsko oskrbo, katere cena presega 

marsikatero pokojnino. Dejstvo je, da so uporabniki uslug institucionalnega varstva starejših v 

primerjavi s starostniki doma trenutno v privilegiranem položaju in prav to je pogosto razlog 

za odločitev za institucionalno varstvo.  

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (MDDSZ 2010) 

poskuša doseči izenačenost pravic med vsemi upravičenci ne glede na kraj bivanja ali na vrsto 

pomoči (institucionalna oskrba ali storitve na domu). Predpostavljamo lahko, da bo ob uvedbi 

Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (MDDSZ 2010) situacija 

                                                 
3
 Podatek za EU je 15 %. 
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pri nas podobna, kakor je bila ob uvedbi tovrstnega zakona v Nemčiji. Povečalo se je število 

ljudi, ki so želeli koristiti storitve zdravstvene nege in socialne oskrbe na domu in tako ostati 

daljše obdobje v domačem okolju (Miladinovič 2008, 6). Posledično gre pričakovati 

zmanjšano povpraševanje po storitvah institucionalnega varstva starejših in povečano 

povpraševanje po storitvah, ki bi upravičencem omogočale čim dlje ostati v domačem okolju.  

V Sloveniji raziskav, ki bi ugotovile, ali se vodstvo domov za starejše zaveda prihajajočih 

sprememb, ni. Prav tako je malo znanega o tem, za koriščenje katerih storitev dolgotrajne 

oskrbe bi se ob možnosti sofinanciranja iz virov zavarovanja za dolgotrajno oskrbo 

potencialni uporabniki na terenu odločali.  

Namen pričujoče naloge je: 

 analizirati potrebe aktualnih in potencialnih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe v 

lokalni skupnosti, 

 analizirati pripravljenost trenutnih izvajalcev institucionalnega varstva starejših za 

preoblikovanje/dopolnitev dejavnosti v primeru sprejema zakona za dolgotrajno oskrbo in 

z njim povezanim izvajanjem storitev dolgotrajne oskrbe tudi izven institucij ter dobljene 

ugotovitve korelirati z lastništvom izvajalca institucionalnega varstva, 

 analizirati stališča potencialnih uporabnikov do koriščenja storitev institucionalnega 

varstva v primeru možne alternativne ponudbe storitev zdravstvene nege in socialne 

oskrbe, ki bi jih lahko koristili v domačem okolju, 

 oblikovati možne strategije preoblikovanja ali dopolnitve dejavnosti Doma upokojencev 

Idrija, d.o.o. v prihodnosti.  

1.3 Cilji raziskave 

Temeljni cilj prvega dela raziskave je prikazati pripravljenost vodstva ustanov 

institucionalnega varstva starejših v Sloveniji na prihajajoče spremembe na področju 

dolgotrajne oskrbe.  

Cilji drugega dela raziskave je s pomočjo analize potreb potencialnih uporabnikov storitev 

dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti oblikovati smernice, ki bodo ob sprejemu Zakona o 

dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo omogočale reorganizacijo dejavnosti 

Doma upokojencev Idrija. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Fleksibilnost v odzivanju na prihajajoče spremembe je statistično značilna glede 

lastništva zavodov. 

H2: Obstoječi obseg pomoči starostnikom v obliki socialne mreže je statistično pomembno 

povezan s potrebami starostnikov. 
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H3: Starostniki menijo, da bodo v prihodnosti potrebovali več pomoči pri zadovoljevanju 

fizioloških potreb in višjih potreb. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA IN OPIS PROBLEMATIKE 

Že pred več kot štirimi desetletji je Accetto (1968, 22) zapisal, da se v Sloveniji lahko 

pohvalimo, »da imamo v socialno-zdravstvenem varstvu starejših oseb tako dolgo tradicijo 

kot malokateri narod v Evropi«. Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi 

družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja 

funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno 

varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva in se lahko izvaja kot celodnevno 

varstvo ali v obliki dnevnega varstva (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev, Ur. l. RS, št. 45/10). Temeljne pravice državljanov in nalog države na področju 

socialnega varstva, kamor uvrščamo tudi institucionalno varstvo starejših, so določene že z 

Ustavo RS (Ur. l. RS, št. 33/91). Za institucionalno varstvo starejših ljudi v Sloveniji skrbijo 

predvsem domovi za starejše. Ti so praviloma javni socialnovarstveni zavodi
4
, ki pa glede na 

svoje zmogljivosti lahko sprejmejo le dobre 4 % prebivalcev Slovenije, starejših od 65 let. 

Več kot dve tretjini uporabnikov storitev institucionalnega varstva je žensk. Šestdeset 

odstotkov uporabnikov institucionalnega varstva starejših je starih 80 let in več (Jacović 

2010). Socialnovarstvene storitve so namenjene odpravljanju in preprečevanju socialnih stisk 

in težav (Zaviršek, Zorn in Videmšek 2002, 268‒269). Populacija, ki se sprejema v domove 

upokojencev, je vse starejša, z vedno več pridruženimi socialnimi in zdravstvenimi težavami. 

Poudarek je na spoštovanju in upoštevanju potreb posameznika, opori starostniku pri 

sprejemanju samostojnih odločitev in upoštevanju le-teh. Le na ta način lahko dosežemo 

celostni pristop in individualno usmerjeno zdravstveno nego in oskrbo (Mansfield-Cohen in 

Parpura-Gill 2008, 378). Domsko varstvo je običajno trajna in le izjemoma začasna rešitev, 

kajti mnogi uporabniki institucionalnega varstva starejših po vstopu v institucijo v njej 

ostanejo do smrti (Majerle 2007, 15). 

V preteklosti sta proces urbanizacije in iskanje zaposlitve privabljala mlade ljudi v mesta, kar 

je onemogočalo ohranjanje tradicionalne družine. Z razpadom tradicionalne družine pa je 

izgubila vlogo tudi do takrat uveljavljena skrb družine za starega človeka (Mali 2008, 22). Za 

industrijsko-modernistično dobo je bilo značilno ločevanje posameznih skupin ljudi v 

specializirane »obrate«: malih otrok v jasli, šolarjev v celodnevno šolo in starih v domove za 

starejše (Ramovš 1995, 209), zato ima institucionalizacija skrbi za stare na slovenskem dolgo 

tradicijo. Prve namenske gradnje ustanov in vzpostavljanje ustanov za stare v nenamensko 

grajenih stavbah na naših tleh zasledimo konec 19. stoletja (Slovenske Konjice 1870, 

Dravograd 1889) in v začetku 20. stoletja (Mengeš, Jesenice), čeprav velja ob tem izpostaviti, 

da je bila v tem obdobju meja, s katero so starost definirali, nižja, kakor je danes. Ob začetku 

2. svetovne je bilo na slovenskih tleh 63 domov s 3.249 mesti. Vojna in obdobje po njej sta 

imela negativen vpliv na razvoj organizirane skrbi za stare. Ponovno je bilo predvojno stanje 

kapacitet institucionalnega varstva starejših doseženo šele okrog leta 1964 z 31 domovi in 

                                                 
4
 V Sloveniji je bilo v začetku leta 2012 56 javnih zavodov in 36 zasebnih (SSZS 2012). 
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3.100 mesti. Na institucionalizacijo skrbi za stare so poleg tradicije vplivali še neurejeni 

finančni, socialno-pokojninski in bivanjski status starih ljudi po 2. svetovni vojni, 

modernizacija in pospešena industrializacija ter razvoj medicine in gerontologije (Mali 2008, 

16). V letih od 1972 do 1990 je sledil pospešen razvoj institucionalnega varstva starejših, ki je 

postavljal v ospredje predvsem zagotavljanje prostorskih pogojev, ki so morali ustrezati 

naraščajoči zdravstveni zahtevnosti in številu uporabnikov (Cizelj 1999, 10‒2).  

Uvid, da človek ne zmore več funkcionirati samostojno in varno v svojem domačem okolju, je 

običajno ključni razlog za odločitev za institucionalno varstvo (Miloševič Arnold 2003, 51). 

Institucije omogočajo maksimalno prostorsko povezanost, na drugi strani pa vsaj minimalno 

stopnjo zasebnosti. Namen institucije je, da bi maksimalno zadovoljila potrebe, ki jih 

posameznik samostojno ne zmore več zadovoljevati. S tem je postalo institucionalno varstvo 

starejših neizbežen člen v starostnem varstvu (Hojnik-Zupanc 1994, 2).  

Razlogi za vseljevanje v domove so različni. Najpogostejši razlog za sprejem je starost (za 

67,5 % oseb, med katerimi je bilo kar 83,7 % bolnih). V 22,4 % je razlog sprejema v dom 

hujše telesno ali duševno obolenje, v 5,8 % neurejene družinske in stanovanjske razmere in 

drugi razlogi v 4,3 %. V domovih za starejše so leta 2010 prevladovale osebe v starosti 80 let 

ali več, teh je bilo dobrih 60 %, kar je več kakor leto prej (Jacović 2011). 

 

Slika 1: Število uporabnikov storitev institucionalnega varstva starejših po razlogih za 

sprejem, Slovenija, letno 

Vir: SURS 2012. 

Domovi si prizadevajo uporabnikom svojih storitev zagotoviti čim bolj kakovostno in 

strokovno ustrezno oskrbo, zdravstveno nego in pomoč ter življenje v takšnih okvirih, kot jih 

dopuščata njihova visoka starost in zdravstveno stanje. Želijo biti čim bolj odprte ustanove, ki 

se povezujejo z ožjim in širšim družbenim okoljem (SSZS 2012). Prav tako si prizadevajo za 

vzpostavitev sistema, ki uporabnikom zagotavlja pravico do dostojanstva, telesnega in 

duševnega blagostanja, svobode in varnosti, do samoodločanja, do zasebnosti, do kakovostne 
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in prilagojene oskrbe, do nasveta in informiranega soglasja, do nepretrgane komunikacije, 

participacije v družbi in kulturnega udejstvovanja, do svobode izražanja, misli in vesti, do 

paliativne oskrbe in podpore, do spoštovanja in dostojanstva pri umiranju in v smrti ter 

pravico do zadoščenja v primerih trpinčenja, zlorabe ali zanemarjanja (Evropska komisija 

2010, 6‒23). 

V preteklosti se je načrtovalo, da bo v domovih živelo nekje 30 % tistih, ki bodo rabili 

zdravstveno pomoč in 70 % normalno starajoče populacije. Današnji podatki kažejo, da preko 

80 % starejših, ki prihaja v domove, rabi zdravstveno nego (Drenik 2007, 55). Večina 

starostnikov je prisiljena priti v dom zaradi hudih poslabšanj zdravstvenega stanja, zato se v 

domovih pogosto izvaja podaljšano bolnišnično zdravljenje (Kubelj 2008, 12). Številni 

starostniki so po končanem zdravljenju bolj ali manj odvisni od pomoči drugih in potrebujejo 

stalno zdravstveno oskrbo. Če je zdravstveno stanje starostnika nespremenjeno, nadaljnja 

hospitalizacija ni več nujna, pa čeprav še vedno potrebuje zdravljenje ali zdravstveno nego. V 

skladu s stališčem, da naj bo bolnišnično zdravljenje omejeno na najkrajši potrebni čas, želijo 

zdravstveni zavodi v takšnih primerih premestiti starostnika v socialnovarstveni zavod, zlasti 

v dom za starejše. Prav tako ne gre prezreti dejstva, da je namestitev v domu za starejše 

bistveno cenejša kot hospitalizacija v zdravstvenem zavodu. Ob tovrstni ureditvi se 

zdravstvena dejavnost prenaša na socialnovarstvene zavode, čemur pa ne ustrezajo kadrovski 

normativi v domovih (Varuh človekovih pravic 1999). SSZS prepoznava ustanove 

institucionalnega varstva starejših kot ustanove, kompetentne izvajanja storitev dolgotrajne 

oskrbe in zdravstvene nege tudi v skladu s predvidenimi zakonodajnimi spremembami na tem 

področju. Tako tudi ne preseneča, da se SSZS (2010) zavzema, da določanje nabora storitev 

dolgotrajne oskrbe in zdravstvene nege ostane njena domena. Prav tako ob poznavanju 

trenutne ureditve in zahtev, ki izhajajo iz dejanskih potreb na terenu, ne preseneča 

zavzemanje, da se cena izvedenih storitev dolgotrajne oskrbe in zdravstvene nege izvajalcem 

ali uporabnikom prizna v enaki vrednosti, ne glede na vrsto, organizacijsko obliko, status ali 

lastništvo izvajalca (SSZS 2009, 2). 

Na drugi strani pa nam je stoletje izkušenj z institucionalno obliko varstva starejših pokazalo, 

da je tako moč zagotoviti pomoč le majhnemu deležu starejših (Kožuh Novak 2006, 14). Žal 

Slovenija fleksibilnosti na področju skrbi za starostnika še ni pokazala. Leta 1998 smo v 

Sloveniji z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005 (Ur. l. RS, št. 31/20) 

dobili prvi strateški dokument na področju staranja, ki pa je bil še vedno usmerjen predvsem v 

širitev oblik varstva starejših v institucijah. Dejstvo je, da o odhodu v institucijo razmišlja le 

majhen del starejših. Življenje v domačem okolju za večino starostnikov ostaja 

nenadomestljiva sestavina kakovostne starosti (Ramovš 2003, 304). Nova spoznanja gredo v 

smeri premika zmanjševanja institucij in deinstitucionalizacije v želji, da stari ljudje in osebe 

z različnimi prizadetostmi ostajajo del svojega naravnega okolja (Ramovš 1995, 209). Ob tem 

velja opozoriti, da je populacija starejših, ki prihajajo v domove z vedno bolj kompleksnimi 

zdravstvenimi težavami, silila domove, da so se razvili v medicinske institucije (Mali 2009, 
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101). Morda domovi prav zato za marsikaterega starostnika in njegovo širšo družino v 

trenutni ureditvi ostanejo edina rešitev. 

 

Slika 2: Primerjava deleža prebivalstva, starega 65 let in več, vključenega v dolgotrajno 

oskrbo v institucijah in na domu za leto 2005 (v %) 

Vir: UMAR 2010, 49. 

2.1 Upravičenci do institucionalnega varstva starejših 

Kot določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 

45/10), so upravičenci do institucionalnega varstva starejših osebe, starejše od 65 let: 

 ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma 

samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči, 

 z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne 

osebne pomoči, 

 z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo 

neposredno osebno pomoč,  

 z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence 

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

Storitev traja, dokler obstoje razlogi za vključitev upravičenca v institucionalno varstvo in 

dokler je pripravljen storitev sprejemati. 

Do storitev institucionalnega varstva so upravičeni državljani Republike Slovenije (RS) in 

tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje. Pogled na listo čakajočih nam pove, da je na 

namestitev, zdravstveno nego in oskrbo v januarju 2013 čakalo 17.163 oseb, od tega naj bi 

bilo aktualnih le 3.432 prošenj (SSZS 2013). V začetku leta 2012 je bilo v Sloveniji na voljo 

19.576 mest v 96 domovih in posebnih zavodih na 116 lokacijah. Od tega v javnih domovih 
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za starejše 13.816 mest, v zasebnih domovih za starejše 4.214 mest, v posebnih zavodih za 

odrasle pa 1.546 mest (SSZS 2012). Vsako leto se število razpoložljivih kapacitet še poveča. 

Razvoj mreže je neusklajen, ponekod v Sloveniji je kapacitet preveč in so postelje 

nezasedene, drugod (predvsem Ljubljana z okolico) pa obstoječe kapacitete ne zadoščajo 

izkazanim potrebam (SSZS 2009a, 2).  

Institucionalno varstvo starejših je v Sloveniji organizirano v obliki javne službe (Zakon o 

socialnem varstvu, Ur. l. RS, št. 3/07)
5
, v kolikor jo želi izvajati zasebnik, mora za njeno 

izvajanje pridobiti koncesijo od pristojnega ministrstva. Javna služba je aktivnost, ki sodi v 

javni interes in temelji na javni potrebi. To so potrebe, ki ne zadovoljujejo zgolj posameznika, 

ampak širšo družbo in so ključnega pomena. Izvajanje javnih služb teče po javnih ali zasebnih 

osebah, vendar mora v primeru, ko se izvajanje javnih služb zaupa osebam zasebnega 

sektorja, država zadržati odgovornost za določitev obsega dejavnosti in zagotavljanje nadzora 

nad izvajanjem služb (Bohinc 2005, 37). Izvajanju javne službe preko osebe zasebnega prava 

služi institut koncesije (Trpin 2007, 41‒42). Javne storitve so tiste storitve, ki jih iz različnih 

razlogov ne moremo pridobivati preko tržne menjave, saj zahtevajo enakomerno distribucijo 

med vso populacijo, česar pa tržni sistem ne uresničuje. Zato v teh primerih tržni sistem 

nadomešča država s svojo regulacijo. Ta režim ureja razmerja med državo in neposrednim 

izvajalcem dejavnosti, načine izvajanja dejavnosti ter pogoje in postopke za dostop do dobrin 

oz. storitev.  

2.2 Financiranje storitev zdravstvene nege in socialne oskrbe na področju 

institucionalnega varstva starejših 

Financiranje storitev institucionalnega varstva starejših urejajo: 

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07), ki določa, da so upravičenci in drugi 

zavezanci dolžni plačati vse po tem zakonu opravljene storitve, razen storitev socialne 

preventive, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v socialnovarstvenih 

zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne,  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92), ki določa, da se 

zavarovanim osebam z obveznim zavarovanjem zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev 

in  

 Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto, s katerim partnerji določijo program 

zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v RS za 

posamezno pogodbeno leto (ZZZS 2013c). 

V domovih lahko govorimo o dveh vrstah storitev: storitvah socialne oskrbe in storitvah 

zdravstvene nege. Plačnik storitev zdravstvene nege je ZZZS, plačnik storitev socialne oskrbe 

pa uporabniki storitev, njihovi svojci/zavezanci, RS/občine ali kombinacije prej naštetih 

                                                 
5
 42. člen Zakona o socialnem varstvu. 
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plačnikov v različnem obsegu. V Sloveniji sistem institucionalnega varstva starejših še vedno 

v največjem obsegu financirajo uporabniki storitev sami, približno 38 % pa financira ZZZS 

(SSZS 2009b). Zdravstvene storitve v domovih so uporabnikom zagotovljene iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Cene teh storitev so določene v vsakoletni pogodbi doma z ZZZS, 

ki je tudi plačnik teh storitev (Koprivnikar 2008). Skupno število dni zdravstvene nege se 

določi na ravni realizacije preteklega leta. Tako je za ustanove institucionalnega varstva 

starejših za tekoče leto skupno število dni zdravstvene nege določeno na ravni realizacije 

preteklega leta, popravljeno z oceno letnega obsega programa novih oziroma povečanih 

zmogljivosti glede na preteklo leto (ZZZS 2013a, 217), pri čemer je povprečna cena 

zdravstvene nege trenutno 15,06 EUR (SSZS 2012a). Tako se v praksi pojavlja problem 

ločevanja storitev zdravstvene nege in socialne oskrbe, kar dodatno otežuje dejstvo, da sta za 

področje institucionalnega varstva starejših odgovorni dve ministrstvi: Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje (MZ).  

Podaljševanje življenjske dobe prinaša s seboj tudi vedno večje število pridruženih težav 

starostnikov. Le-ti potrebujejo vedno večji obseg pomoči pri zadovoljevanju temeljnih 

življenjskih aktivnostih. International Council of Nurses (2002) zdravstveno nego definira kot 

skrb za posameznika v vseh življenjskih obdobjih, družino in skupnost, v zdravju in bolezni in 

v vseh okoljih. Zdravstvena nega (ZN) vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni, 

skrb za bolne, invalide in umirajoče ljudi. Definicija obenem kot temeljno nalogo zdravstvene 

nege izpostavi zagovorništvo, skrb za varno okolje, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju 

zdravstvene politike, managementa zdravstvenih sistemov in izobraževanje. ZN predstavlja 

eno temeljih področij zdravstvene dejavnosti in obsega največjo poklicno skupino 

zdravstvenih izvajalcev (Brumen 2008, 4). ZN je stroka, ki deluje v okviru zdravstvenega 

varstva, na vseh nivojih in na različnih strokovnih področjih. Delovanje zdravstvene nege je 

sistematično in ciljano usmerjeno v varovanje in izboljšanje zdravja ter kakovosti življenja 

posameznika, družine in celotne populacije. Nosilka stroke je medicinska sestra z najmanj 

visoko strokovno izobrazbo (Hajdinjak in Meglič 2006, 9), ki opravlja naloge zdravstvene 

nege samostojno (negovalna dejavnost), soodvisno (sodeluje z zdravnikom pri diagnostiki in 

terapiji) in interdisciplinarno (sodeluje z drugimi strokovnjaki). ZN poteka v sodelovanju s 

pacientom/uporabnikom storitev, njegovo družino in člani negovalne in zdravstvene skupine 

(Ivanuša in Železnik 2008). Tradicionalno velja prepričanje, da je ZN podrejena medicini. 

Vendar, kakor ugotavlja Ovijač (2007, 6), danes ZN ne želi več biti podrejena medicini. 

»Zdravstvena nega je profesija, za katero so značilne intelektualne operacije z veliko 

individualne odgovornosti« (Filej 2009, 9). Koncept nege in pomoči temelji na predpostavki, 

da oseba, ki neguje in nudi pomoč, varuje zdravje in dobro počutje uporabnika storitve 

(Černelič Bizjak 2009, 35). Zametki zdravstvene nege segajo v prvo polovico 19. stoletja. To 

obdobje je zaznamovalo poglabljanje že tako globokega prepada med revnimi in bogatimi. 

Zato še danes preseneča razmišljanje aristokratinje Florence Nightingale, začetnice 

bolničarskega poklica: »Moj duh je popolnoma prevzet od misli o človeškem trpljenju … Le s 
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težavo lahko vidim še kaj drugega. Ljudi, ki jih srečujem, pestijo skrbi, revščina ali bolezen.« 

(Brown 1994). 

Sodobna ZN, ki temelji na teoretičnih modelih, dognanju raziskav in procesu zdravstvene 

nege, postavlja v središče dogajanja človeka s svojimi fizičnimi, psihičnimi, socialnimi in 

duhovnimi potrebami in vrednotami. Le aktivna vloga uporabnika v procesu zdravstvene nege 

omogoča odnos v katerem sta zagotovljeni dostojanstvo in integriteta (Košir 2003, 238). 

Identifikacijo zdravstvenonegovalnih problemov omogoča znanje in sposobnost 

prepoznavanja možnih razlogov nastanka negovalnega problema. Ob tem se je potrebno 

zavedati, da imajo starejši povečano pojavnost kroničnih bolezni, ki lahko zmanjšajo njihove 

funkcionalne zmožnosti (Carpenito-Moyet 2007, 3, 413), zato je za obvladovanje 

zdravstvenonegovalnih problemov potreben visoko usposobljen kader s specialnimi znanji s 

področja geriatrije in gerontologije. Kategorizacija uporabnikov storitev zajema več 

podpodročij, ki nam pomagajo oziroma zagotavljajo izboljšanje kakovosti zdravstvene nege 

(Založnik in Železnik 2003, 37). Dnevna kategorizacija uporabnikov storitev v kategorije 

zdravstvene nege predstavlja orodje za izračun dnevnih delovnih obremenitev 

zdravstvenonegovalnega osebja ter za ekonomično in potrebam uporabnikov storitev 

prilagojeno načrtovanje zdravstvene nege (Zorec idr. 2001, 185), kakor tudi osnovo za plačilo 

izvedenih storitev. Na drugi strani je lahko kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege orodje 

preprečevanja delovnih preobremenitev zaposlenih v zdravstveni negi, kar pa ne vodi nujno k 

večji produktivnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti. Zato mora merjenje delovnih 

obremenitev zaposlenih in razporejanje kadra glede na potrebe po zdravstveni negi 

predstavljati enega temeljih elementov upravljanja človeških virov na področju zdravstvene 

nege, ki nam omogoča preprečevanje preobremenjenosti in posledično izgorevanje zaposlenih 

pri delu (Rauhala idr. 2006, 292‒293). 

Sisteme kategoriziranja uporabnikov storitev delimo na prototipske in faktorske. Prototipska 

kategorizacija opisuje značilnosti uporabnika storitev, tipičnega za določeno kategorijo. 

Problem predstavlja velika subjektivnost tovrstnega sistema (gre za opis značilnosti 

uporabnika storitev). Posledica subjektivnosti osebe, ki kategorizacijo izvaja, so lahko razlike 

v oceni kategorije zdravstvene nege posameznega uporabnika. Faktorska kategorizacija se 

izvaja na osnovi določenih kazalcev, ki pa se pri različnih sistemih razlikujejo. Kritični 

indikatorji so vezani na osnovne življenjske aktivnosti ali na medicinsko-tehnične postopke. 

Subjektivnost v tem modelu kategoriziranja je manjša, saj s seštevkom ocen posameznih 

kriterijev razvrstimo uporabnika storitev v ustrezno kategorijo zdravstvene nege (Naka in 

Pavčič Trškan 1999, 3). Razvrstitev v posamezno kategorijo zdravstvene nege se opravi glede 

medicinsko tehničnih posegov po določilih zdravnika, ki opravlja osnovno zdravstveno 

dejavnost v socialnovarstvenem zavodu, za zdravstveno negovalne postopke pa po 

opredelitvah vodje zdravstvenonegovalne službe (ZZZS 2013a, 219). V kolikor bi ZZZS 

upoštevala vse aktivnosti in medicinsko-tehnične postopke, ki jih negovalno osebje izvede, bi 

bil tovrsten način kategoriziranja bolj objektiven. Kljub vsemu naštetemu ZZZS pri 
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zdravstveni negi v institucionalnem varstvu starejših še vedno v ospredje postavlja zdravnika 

in pozablja, da je diplomirana medicinska sestra na področju zdravstvene nege samostojni 

izvajalec, torej kompetentna za vse faze procesa zdravstvene nege. Nadzor ZZZS nad 

pravilnostjo opredeljenih kategorij zdravstvene nege izvajajo zdravniki, ki za področje 

zdravstvene nege niso kompetentni, niti tovrstnih znanj v procesu izobraževanja ne usvojijo. 

Zato se postavlja vprašljivost usposobljenosti komisije ZZZS za strokovni nadzor na področju 

izvajanja postopkov v zdravstveni negi (Leskovic 2005, 101). Trenutna ureditev področja z 

vidika stroke zdravstvene nege ni ustrezna, kajti kategorizacija še vedno temelji na 

medicinsko-tehničnih postopkih in ne na procesni metodi dela v zdravstveni negi, katere 

temelj je 14 temeljnih življenjskih aktivnosti. Prav tako po trenutni ureditvi ZZZS postavlja 

diplomirano medicinsko sestro, ki je edina kompetentna za načrtovanje, vodenje in izvajanje 

zdravstvene nege v podrejen položaj, kajti del njenega dela je z vidika ZZZS priznan in 

posledično tudi plačan le, če je odrejen in evidentiran s strani zdravnika (ZZZS, 2013a, 219).  

Posledično osebje zdravstvene nege v ustanovah institucionalnega varstva starejših opravi 

veliko storitev in aktivnosti zdravstvene nege, ki jih ZZZS ne priznava in končno tudi ne 

plača. Ob tem ne gre prezreti navodila ZZZS, ki določa, da izvajalec zdravljenja v skladu s 

svojimi kompetencami in pristojnostmi ter glede na določila Priloge SVZ II/e ne prevzema 

odgovornosti in obveznosti v zvezi z evidentiranjem sprememb pri razvrščanju uporabnikov v 

skupine zahtevnosti zdravstvene nege, ki je v pristojnosti socialnovarstvenega zavoda in vodje 

zdravstvenonegovalne službe (ZZZS 2013c, 54). 

Ugotavlja se, da pri strokovnih nadzorih s strani zdravnikov, zaposlenih pri ZZZS, ni enotne 

razlage kriterijev za določanje stopnje kategorij uporabnikov storitev (Leskovic 2005, 101). 

Hkrati pa nadzorni zdravniki ZZZS ob nadzorih ne priznavajo več storitev dolgotrajnih neg in 

demenc kot problema zdravstvene zavarovalnice (SSZS 2009, 2), kar dolgoročno lahko 

povzroči slabšanje standarda storitev zdravstvene nege v domovih. V ustanovah 

institucionalnega varstva starejših je vse več uporabnikov s težjimi zdravstvenimi stanji in s 

sredstvi ZZZS, namenjenimi zdravstveni negi, nastalih stroškov ni več mogoče pokriti. 

Povečuje se razlika med ceno socialne oskrbe in zdravstvene nege in pogosto je potrebno 

deficit za financiranje kadra s področja zdravstvene nege pokrivati s sredstvi, ki jih uporabniki 

plačujejo za storitve socialne oskrbe (Marussig 2011). V želji rešiti nastalo situacijo je vlada 

MZ, MDDSZ in SSZS naložila pripravo predloga spremenjenih meril za razvrščanje 

uporabnikov po zahtevnosti zdravstvene nege (GIZ 2010), katerega testno vnašanje in 

vrednotenje se je pričelo z aprilom 2012. Tako so morali vsi socialnovarstveni zavodi in 

zavodi za usposabljanje voditi v trimesečnem obdobju dvojno evidentiranje storitev 

zdravstvene nege. Na osnovi analize ugotovitev tromesečnega testnega obdobja naj bi se 

oblikovala Merila za razvrščanje uporabnikov v kategorije zahtevnosti zdravstvene nege in 

rehabilitacije, ki naj bi bila osnova za oblikovanje cen in financiranje zdravstvene dejavnosti 

socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2013 (Vlada RS 2011; ZZZS 

2012; ZZZS 2013c). Kljub premikom, ki se na področju kategoriziranja zdravstvene nege v 
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socialnovarstvenih zavodih dogajajo, trenutno osnova za razvrščanje uporabnikov storitev 

institucionalnega varstva starejših v kategorije zdravstvene nege ostajajo Merila za 

razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege (ZZZS 2013, 228). Na podlagi 

predpisanih meril se uporabnike razvršča v štiri kategorije zdravstvene nege: 

ZDRAVSTVENA NEGA I: Storitve se praviloma nanašajo na pomične uporabnike storitev, to 

so lažje duševno motene osebe, stabilni kronični pacienti in vsi tisti, ki jim nudimo splošen 

nadzor, izvajamo pri njih zdravstvenovzgojno delo in jim zagotavljamo naslednje zdravstvene 

storitve: 

 I/1 manjše preveze (defekt vrhnjice velikosti do 5x5 cm) in aplikacija manjših obkladkov, 

 I/2 priprava, razdeljevanje in aplikacija zdravil, 

 I/3 opazovanje zdravstvenega stanja, 

 I/4 aplikacija svečk, subkutane ali intramuskularne injekcije, 

 I/5 vlažilna inhalacija, 

 I/6 menjava ‒ vzdrževanje urinskih vrečk, aplikacija urinala, 

 I/7 merjenje vitalnih funkcij,  

pri čemer sta potrebni najmanj 2 različni storitvi zdravstvene nege I, ki skupno dnevno 

zahtevata najmanj 15 minut časa negovalnega tima na uporabnika storitev. Lahko pa gre za 

eno samo storitev iz nege I, ki se dnevno ponavlja trikrat in več ter skupno dnevno zahteva 

nad 15 minut časa negovalnega tima. Dan zdravstvene nege I je mogoče evidentirati tudi v 

primerih, ko gre dnevno za dve enaki storitvi zdravstvene nege I in eno storitev zdravstvene 

nege II ali dve enaki storitvi zdravstvene nege II in eno storitev zdravstvene nege I (ZZZS 

2013, 228). 

ZDRAVSTVENA NEGA II: Storitve se praviloma nanašajo na delno pomične, delno 

inkontinentne uporabnike storitev s srednjo stopnjo demence in nepsihotičnimi duševnimi 

motnjami, nestabilne somatske kronične paciente, uporabnike po amputacijah okončin, ki jim 

poleg splošnega nadzora in zdravstvenovzgojnega dela zagotavljamo naslednje zdravstvene 

storitve: 

 II/1 aplikacije klizme, 

 II/2 srednjevelika preveza (defekt usnjice velikosti do 10x10 cm), 

 II/3 odvzem materiala za laboratorijske preiskave, 

 II/4 kateterizacija ženske, 

 II/5 aplikacija večjih obkladkov na intaktno kožo, 

 II/6 aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi razjed zaradi 

pritiska, 

 II/7 aplikacija kisika ali terapevtske inhalacije, 

 II/8 aplikacija intravenozne injekcije, 

 II/9 pomoč pri vstajanju in hoji, pomoč pri vzdrževanju dnevnih aktivnosti ob 
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poslabšanjih zdravstvenega stanja, 

 II/10 terapevtski položaji, 

 II/11 kontrola odvajanja, aplikacija odvajal in opazovanje izločkov, 

 II/12 vodenje in nadzor oskrbovanca z neurejenim diabetesom na insulinski terapiji, 

 II/13 aspiracija sekreta iz ust in grla, 

pri čemer sta potrebni najmanj 2 različni storitvi nege II, ki skupno dnevno zahtevata nad 30 

minut časa negovalnega tima na uporabnika storitev. Lahko pa gre za eno samo storitev iz 

nege II, ki se dnevno ponavlja trikrat in več ter skupno dnevno zahteva nad 30 minut časa 

negovalnega tima (ibidem, 229). 

ZDRAVSTVENA NEGA III: Storitve se praviloma nanašajo na nepomične uporabnike, ki so 

odvisni od pomoči zdravstvenih delavcev zaradi fizične ali psihične prizadetosti oziroma obeh 

‒ zelo zmedeni, nemirni in delirantni pacienti, katerim vse potrebe po zdravstveni negi, 

vključno tudi potrebo po varovanju, zagotavljajo zdravstveni delavci. Ti uporabniki storitev 

potrebujejo pomoč, nadzor in zdravstveno nego v vseh treh izmenah. To skupino uporabnikov 

opredeljuje predvsem povečan obseg dela zaradi dodatnih zdravnikovih naročil po meritvah, 

posegih, nadzoru, opazovanju ter dajanju zdravil v vseh oblikah na določene ure. Med storitve 

zdravstvene nege III. kategorije uvrščamo:  

 III/1 ZN nepokretnega uporabnika (nepokreten je uporabnik, ki ni sposoben samostojnega 

premikanja niti z vozičkom), 

 III/2 ZN težje duševno prizadetih in motenih oseb – kriterij obsega: 

A. trajna stanja v duševnem razvoju in duševne motenosti in 

B. začasna stanja težje duševne motenosti ob relapsih kroničnih psihoz in zaradi 

kratkotrajnih funkcionalnih psihičnih motenj
6
, 

 III/3 ZN po težkih operacijah in pri drugih težkih stanjih (komplikacije po kemoterapiji in 

obsevanju, pri dekompenzaciji kroničnih bolezni) in 

 III/4 Medicinski postopki, pri katerih je porabljen čas negovalnega kadra več kot 1 uro na 

dan (vzpostavitev venskega kanala, nega stome, menjava in nega endotrahealne kanile s 

trahealno aspiracijo, aplikacija obsežnih obkladkov, preveze obsežnih ran, hranjenje po 

nasogastrični sondi ali po gastrostomi, hranjenje pacientov z motnjami požiranja (ibidem, 

230). 

ZDRAVSTVENA NEGA IV: v to skupino uporabnikov sodijo predvsem tisti, ki premeščeni iz 

bolnišnice v socialnovarstveni zavod, pri katerih je bistveno povečan obseg dela in materiala 

za zdravstveno nego. V to skupino se uvršča uporabnike, ki kljub medicinski indikaciji iz 

določenih razlogov niso bili sprejeti v bolnišnico, uporabnike, ki so življenjsko ogroženi in pri 

zadovoljevanju temeljnih življenjskih aktivnosti popolnoma odvisni od zdravstvenega in 

negovalnega kadra ter potrebujejo neprekinjen nadzor somatskega in/ali psihičnega 

                                                 
6
 Stanja pod A presoja zdravnik najmanj na tri mesece, stanja pod B (kamor uvršča ZZZS tudi 

dementna stanja) pa mora zdravnik presojati najmanj enkrat mesečno. 
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zdravstvenega stanja. Za izvajanje zdravstvene nege IV. kategorije ZZZS postavlja pogoj, da 

mora biti v socialnovarstvenem zavodu zagotovljena 24-urna prisotnost osnovnega 

zdravstvenonegovalnega tima ter vsakodnevna prisotnost zdravnika oziroma zagotovljena 

dosegljivost zdravnika tudi v času, ko ni prisoten v socialnovarstvenem zavodu (ibidem, 230). 

Kategorizacija v kategorije ZN je osnova za izračun in financiranje zdravstvenonegovalnega 

kadra v domovih. Nosilka stroke ZN je medicinska sestra z najmanj visoko strokovno 

izobrazbo (Hajdinjak in Meglič 2006, 9). Pod vodstvom in nadzorom medicinske sestre se v 

izvajanje ZN vključuje zdravstveni tehnik
7
, ZZZS (2013c) pa med kader, kompetenten za 

izvajanje ZN na področju institucionalnega varstva starejših, uvršča tudi bolničarje-negovalce, 

kar pa ne ustreza doktrinarno določenim načelom in izkazuje nepoznavanje ali zanikanje 

potreb po zdravstveni negi v domovih za starejše (Hvalec in Kobal Straus 2010). Zaposleni v 

zdravstveni negi morajo spoštovati standarde za zagotavljanje kakovosti, saj s tem 

preprečujejo možnost za napake in zmanjšujejo dejavnike tveganja (Ivanuša in Železnik 

2008). Standardi izvajanja zdravstvene nege morajo biti enotni za vse izvajalce zdravstvene 

nege, tako v bolnišnicah, kakor v ustanovah institucionalnega varstva starejših, česar pa ne 

podpirajo kadrovski normativi v ustanovah institucionalnega varstva starejših. Orodje, ki bi 

lahko omogočilo poenotenje kadrovskih normativov bolnišnic in ustanov institucionalnega 

varstva starejših, je Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege 

(SKZBZN) (Klančnik idr. 2005), predvsem pa enoten sistem obravnave uporabnika, ki 

storitev ne bi ločeval na storitve zdravstvene nege in oskrbe. Ker kadrovski normativi za 

zaposlovanje zdravstvenonegovalnega kadra v institucionalnem varstvu starejših niso sledili 

spremenjenim potrebam uporabnikov storitev po zdravstveni negi, so domovi v kadrovskem 

deficitu – tako številčno, kakor tudi strukturno. Neustrezna kadrovska struktura in posledično 

časovna stiska pogosto sili zaposlene k pasivizaciji uporabnikov storitev (aktivnosti, ki bi jih 

uporabnik ob primernem vodenju še lahko izvedel sam, zaposleni zanj izvedejo v veliko 

krajšem času, kar uporabnike sili v pasivnost). Tovrsten način dela je z vidika stroke in koristi 

za uporabnika storitev kontraproduktiven, vendar pogosto edini možen (Kobal Straus in Kalan 

2008). 

  

                                                 
7
 Nova terminologija za zdravstvenega tehnika uporablja formulacijo medicinska sestra (V. stopnja 

izobrazbe). 
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Preglednica 1: Normativ dela za storitev »Dan zdravstvene nege« v domovih za starejše 

in posebnih socialnovarstvenih zavodih (tip A, B in C
8
) 

NEGA I NEGA II NEGA III 

1 tehnik zdravstvene nege na 

30 postelj 

1 tehnik zdravstvene nege na 

29 postelj 

1 tehnik zdravstvene nege na 

10 postelj 

1 dipl. fizioterapevt/višji 

fizioterapevt na 250 postelj 

1 dipl. fizioterapevt/višji 

fizioterapevt na 95 postelj 

1 dipl. fizioterapevt/višji 

fizioterapevt na 150 postelj 

1 dipl. med. sestra/višja 

med. sestra na 245 postelj 

1 dipl. med. sestra/višja 

med. sestra na 150 postelj 

1 dipl. med. sestra/višja 

med. sestra na 30 postelj 

1 dipl. del. terapevt/višji del. 

terapevt na 300 postelj 

1 dipl. del. terapevt/višji del. 

terapevt na 270 postelj 

1 dipl. del. terapevt/višji del. 

terapevt na 100 postelj 

1 bolničar negovalec na 

16,18 postelj 

1 bolničar negovalec na 9,08 

postelj 

1 bolničar negovalec na 7,12 

postelj 

1 strežnica na 25,50 postelj 1 strežnica na 36,63 postelj  

1 zdravnik specialist na 

2.000 postelj 

1 zdravnik specialist na 

2.000 postelj 

1 zdravnik specialist na 

2.000 postelj 

Vir: ZZZS 2013b, 225. 

ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, 

ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter ministrstvo, pristojno za zdravstvo, se za vsako leto 

dogovorijo o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo 

zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in določijo obseg sredstev. Na tej osnovi določijo 

izhodišča za izvajanje programov in za oblikovanje cen programov oziroma storitev ter druge 

podlage za sklepanje pogodb z zdravstvenimi zavodi, drugimi zavodi in organizacijami, ki 

opravljajo zdravstveno dejavnost, ter zasebnimi zdravstvenimi delavci (Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ur. l. RS, št. 9/92). Problem postaja, ker 

domovi postajajo negovalne bolnišnice, mreža ostalih potrebnih storitev pa se ne razvija tako 

kot v ostalih primerljivih državah (Pojbič 2009). V domovih je strošek najtežje zdravstvene 

nege ZZZS v povprečju 17 EUR na dan, v neakutni obravnavi negovalne bolnišnice pa 117 

EUR. Ob že tako nizki ceni se na področju institucionalnega varstva starejših srečujemo še z 

dodatnimi restriktivnimi ukrepi ZZZS, ki se je v letu 2009 odločila, da vsem izvajalcem 

zdravstvene dejavnosti linearno zniža cene (za področje institucionalnega varstva starejših 

preko 4 %) ob nespremenjenih kadrovskih normativih in drugih obveznostih (SSZS 2009, 2‒

3). Varčevalni ukrepi države se leta 2009 niso zaključili, saj v letu 2012 po izračunih SSZS 

vsem domovom skupno jemljejo kar 6,5 milijona ob nespremenjenih normativih, večjih 

zahtevah dela in višjih materialnih stroških (Mlakar 2012). V izvajanju zdravstvene nege se 

obseg dela nenehno veča, nosilci in izvajalci so dnevno postavljeni pred nove izzive. 

Kadrovski normativi ne dohajajo povečanega obsega dela, temveč se celo zaostrujejo, kar pa 

                                                 
8
 A – domovi za starejše, B – posebne enote v domovih za starejše, C – posebni socialnovarstveni 

zavodi. 
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pomeni dodatne delovne obremenitve (Peršuh 2001, 247). Trenutna ureditev s plačevanjem po 

storitvah je po mnenju stroke zdravstvene nege preživeta. Zato se SSZS in predstavniki 

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih v okviru Zbornice – 

Zveze že dalj časa zavzemajo za posodobitev meril za ocenjevanje potreb po zdravstveni negi. 

Sedanji sistem kategorizacije storitev ZN, iz katerega izhaja financiranje kadra, ima za 

posledico neustrezno kadrovsko strukturo, kajti v domovih primanjkuje tako medicinskih 

sester, kakor tudi diplomiranih medicinskih sester, uvajajo pa se novi, nezdravstveni profili, 

pogosto laiki, ki za delo, ki ga opravljajo, niso kompetentni (Klemenc 2011). Ob pričakovanju 

racionalizacije v okviru statusnih preoblikovanj današnjih javnih zavodov in aktualnih 

družbenih razmer gre najbrž pričakovati prehajanje na nižje izobražen kader, zato je 

pomembno, kdo bodo osebe, ki bodo delo na področju zdravstvene nege in oskrbe v 

socialnovarstvenih zavodih opravljale (Hvalec in Kobal Straus 2010).  

ZN v socialnovarstvenih zavodih je dejavnost, ki je nujno potrebna sestavina 

institucionalnega varstva določenih skupin prebivalstva, ki potrebujejo pomoč drugih oseb 

(Toth 2008). Kategorizacija v kategorije zdravstvene nege gotovo pomeni dodatno 

administrativno delo, vendar je na drugi strani pomemben element za dokazovanje in 

vrednotenje opravljenega dela zaposlenih na področju zdravstvene nege (Vrečar in Skela 

Savič 2009). Ob vsem navedenem se je potrebno zavedati, da je v sedanji organizaciji 

dejavnost ZN v socialnovarstvenih zavodih podsistem, potreben sprememb, ki pa bodo 

posledično vplivale tudi na spremembe drugih podsistemov in celotnega sistema. 

Socialnovarstveni zavodi so še posebej izpostavljeni kritični oceni širše javnosti (Filej 2008, 

115; Filej 2009, 9), čemur smo pogosto priča zlasti v zadnjem obdobju (Godnič 2011). Ob 

tem se v javnosti le redko govori, da merila za zdravstveno nego v domovih niso prilagojena 

dejanskim razmeram, kakor tudi ne strokovnim načelom ZN (Željan 2011). 

Del celostne oskrbe starostnikov predstavljajo tudi storitve socialne oskrbe. Socialna oskrba v 

institucionalnem varstvu je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne 

preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje nudenje pomoči pri vzdrževanju 

osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, Ur. l. RS, št. 45/10). Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06) za osebe, starejše od 65 let, določa 4 

kategorije oskrbe: 

 Oskrba I ‒ za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne 

osebne pomoči. Cena standardne storitve za oskrbo I se določi za dvoposteljno sobo s 

souporabo sanitarij. 

 Oskrba II ‒ za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo 

večji obseg neposredne osebne pomoči. Cena storitve oskrba II se določi tako, da se cena 
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storitve oskrba I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo
9
 za opravljanje večine 

osnovnih življenjskih potreb v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja. 

 Oskrba III ‒ za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v 

celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč. Cena storitve oskrbe III se določi tako, da 

se cena storitve oskrba I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s 

predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer: 

o za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih 

življenjskih potreb, za višino dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh 

osnovnih življenjskih potreb
10

 in 

o za najtežje prizadete osebe, za višino dodatka za pomoč in postrežbo
11

 za najtežje 

prizadete upravičence. 

Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu, ki stalno pomoč in postrežbo neogibno 

potrebuje za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ter slepim in nepomičnim osebam 

odmeri v višini najmanj 70 % zneska višine najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 

veljavne za zadnji mesec pred uveljavitvijo Zakona o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju. Za nekatere najtežje prizadete kategorije upravičencev iz prvega odstavka tega 

člena lahko Zavod s sklepom določi tudi višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo. Kriterije 

za določitev upravičencev do višjega zneska dodatka za pomoč in postrežbo določi minister, 

pristojen za zdravstvo. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo gre zavarovancu od dne, ko 

je nastala potreba po pomoči in postrežbi in traja, dokler je takšna potreba podana. Dodatek za 

pomoč in postrežbo se izplačuje največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve 

in še za šest mesecev nazaj (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur. l. RS, št. 

109/06 2006). 

Izvajalci institucionalnega varstva starejših lahko uskladijo cene storitev oskrbe II in III s 

prvim dnem naslednjega meseca po spremembi višine dodatka za pomoč in postrežbo v 

skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Ur. l. RS, št. 87/06).  

 Oskrba IV ‒ za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki 

zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč 

in nadzor (oskrba oseb z demenco). Storitev oskrbe se lahko zaračunava, ko ima izvajalec 

institucionalnega varstva vzpostavljen poseben oddelek za osebe z demenco v skladu z 

veljavnimi standardi in normativi za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Ur. l. RS, št. 87/06).  

                                                 
9 

Od januarja 2013 je višina dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje večine življenjskih potreb 

146,06 EUR.
 

10 
Za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 292,11 EUR. 

11 
Za najtežje kategorije upravičencev 418,88 EUR (Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo, 

Ur. l. RS, št. 9/13). 
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Slika 3: Število uporabnikov storitev institucionalnega varstva starejših po kategorijah 

oskrbe, Slovenija, letno 

Vir: SURS 2012a. 

Kakor je razvidno iz zgornje slike, tudi zahtevnost oskrbe iz leta v leto narašča, z njo pa tudi 

višina sredstev, ki jih mora v ta namen prispevati uporabnik. Tako je delež uporabnikov, ki so 

potrebovali zahtevnejšo oskrbo (III. in IV. kategorije) leta 2006 znašal 49 %, leta 2011 pa  

55 % SURS (2012). 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa (Ur. l. RS, št. 

87/06), da so stroški, ki se upoštevajo kot elementi za oblikovanje cen: 

 stroški dela (plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane 

med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine, 

solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter 

normativi in standardi za opravljanje socialnovarstvenih storitev), 

 stroški materiala in storitev (vsi stroški in odhodki za porabljen material in opravljene 

storitve v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitev),  

 stroški amortizacije (stroški izračunane amortizacije),  

 stroški investicijskega vzdrževanja (stroški za večja popravila, ki ohranjajo uporabno 

vrednost zgradb in njenih delov ves čas njihovega trajanja), 

 stroški financiranja ali nadomestilo za vloženi kapital. 

Cene oskrbe morajo biti oblikovane v skladu s predpisano metodologijo, sprejemajo jih 

pristojni organi upravljanja domov, ki morajo k tem cenam pridobiti tudi soglasje MDDSZ 
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(SSZS 2012a). V kolikor uporabnik storitev institucionalnega varstva starejših nima dovolj 

lastnih sredstev za plačilo celotne vrednosti opravljene storitve, se plačilo prenese na druge 

subjekte. Ti subjekti so: zavezanec
12

, ki je lahko fizična ali pravna oseba, v primeru oprostitve 

upravičenca ali zavezanca pa plača razliko do vrednosti storitve RS, ali občina (Uredba o 

merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. RS, št. 110/04).  

2.3 Kadrovska struktura zaposlenih na področju institucionalnega varstva starejših 

Domovi morajo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07), Pravilnikom o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10) ter Pravilnikom o 

minimalnih tehničnih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 67/06) 

zagotavljati določeno stopnjo kakovosti storitev. Kakovost opravljanja storitev je odvisna od 

materialnih in kadrovskih pogojev za izvajanje dejavnosti, razmerja med ponudbo in 

povpraševanjem, usposobljenosti ter motivacije zaposlenih in vodstva. Kakovostni kadri so 

pogoj za zagotavljanje kakovostnih storitev. Kadrovski normativi, ki jih predpisuje država, so 

nizki, ne upoštevajo omejitev posameznih delavcev (invalidnost) in ne dovoljujejo domovom, 

da jih prilagajajo svojim potrebam. Neustreznost kadrovskih normativov ne vpliva le na 

kakovost izvajanja storitev, ampak tudi na povečan absentizem zaposlenih, pregorevanje 

zaposlenih in poškodbe na delovnem mestu. Posebna težava pri normiranju kadrov je 

fiksiranost kadrovskih normativov tako po obsegu, kot strukturi. To onemogoča prilagajanje 

strukture zaposlenih specifikam posameznega izvajalca in konkretnim potrebam uporabnikov 

storitev institucionalnega varstva starejših v posamezni ustanovi (SSZS 2008, 3‒4). 

Kadrovski normativ za področje institucionalnega varstva starejših je bil postavljen že pred 

več kot 20 leti, ko je bilo zdravstveno stanje starejših bistveno drugačno. Kljub pogostim 

opozorilom pristojne institucije na dokazano neustrezno kadrovsko strukturo ne odreagirajo, 

kajti sprememba števila ali strukture kadra bi dvignila tudi cene storitev, ki jih plačujejo 

uporabniki storitev, njihovi svojci ali lokalna skupnost (Petek 2009) in ZZZS. Izvajanje 

storitev in sodelovanje z vsemi vključenimi v proces skrbi za starostnika pa dodatno otežuje v 

širši javnosti ukoreninjeno prepričanje, da se v socialnih zavodih še vedno uporablja zastarele 

in celo represivne metode dela (Leskovic 2005), kar ob že tako težkih pogojih dodatno 

obremenjuje zaposlene. Do nezadovoljstva in napačnih interpretacij v medijih najbrž prihaja 

tudi zato, ker je javnosti še vedno napačno razumljen pojem nadstandarda, ki ga ponujajo 

nekateri domovi. Tako uporabniki, kakor svojci pod tem pojmom razumejo večji nabor in 

večjo kakovost storitev, čemur pa ni tako. Nadstandard se namreč nanaša le na razmere 

bivanja (Černoga 2011), ki pa marsikdaj niso ključnega pomena za zadovoljstvo uporabnikov 

in njihovih svojcev s storitvami institucionalnega varstva. 

                                                 
12

 Družinski član ali druga fizična oseba, ki jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost 

po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in druga fizična ali pravna oseba, ki jo k plačilu 

stroškov oskrbe institucionalnega varstva za upravičenca veže izvršljiv pravni naslov ali pravni posel. 
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Slika 4: Število zaposlenega osebja, ki v domovih za starejše opravlja storitve 

zdravstvenega in socialnega varstva, Slovenija, letno 

Vir: SURS 2012b. 

Kot ugotavlja Leskovic (2010), za Slovenijo velja, da je za starostnika dovolj dobro 

preskrbljeno v institucijah. Ta preskrbljenost pa ima več obrazov. V sistem socialnega varstva 

vstopajo starostniki, ki ob socialni potrebujejo predvsem zdravstveno obravnavo. Kljub 

dejstvu, da so ustanove institucionalnega varstva starejših socialnovarstvene ustanove, se je že 

davno v okviru sledenja potreb uporabnikov storitev zgodil premik iz socialne na medicinsko 

usmerjenost domov. V praksi zdravstvene nege je razkorak med obstoječim kadrom in 

kadrom, ki bi bil potreben za zadovoljevanje potreb uporabnikov storitev, vedno večji. 

Domovom je potrebno priznati zahtevnost zdravstvene nege, ki jo izvajajo, in jo tudi primerno 

finančno, posledično pa tudi kadrovsko ovrednotiti (Kobal Straus in Kalan 2007, 152). Tako 

gre pri zagotavljanju storitev v institucionalnem varstvu starejših in celostni obravnavi 

uporabnikov za preplet zdravstvenih in socialnih storitev. Področji še vedno nista 

transparentno razmejeni, ne v okviru dejavnosti, niti v okviru financiranja. Institucionalno 

varstvo je namreč financirano iz različnih virov, pri čemer pa so meje med obveznostmi 

posameznih nosilcev nejasne oziroma se področja prekrivajo (Toth 2008). Kakor ugotavlja 

Koprivnikar (2008), razpoložljivi viri ne zadoščajo za dolgoročno stabilno delovanje domov. 

Z omejevanjem potrebnih virov se kratkoročno izognemo politično in makroekonomsko 

neprijetnim situacijam, dolgoročno pa izgubimo kvaliteten in cenovno sprejemljiv sistem 

zagotavljanja storitev za starejše. Z razpoložljivimi sredstvi, od katerih je odvisna tudi 

kadrovska struktura zaposlenih, je vse težje zagotavljati obseg pravic, ki naj bi uporabnikom 
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storitev institucionalnega varstva starejših pripadal, kakor tudi doktrinarnim določilom stroke 

zdravstvene nege. Tako ne presenečajo vedno glasnejše zahteve po primerljivem financiranju 

za primerljive postopke in storitve, ne glede na organizacijsko obliko in resorno področje 

izvajanja storitev (Grošelj 2010). 
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3 VPLIVNI DEJAVNIKI NA RAZVOJ INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

STAREJŠIH V OBČINI IDRIJA 

Dejavnikov, ki vplivajo na razvoj institucionalnega varstva starejših, je mnogo. Če 

povzamemo le nekatere, v zadnjem obdobju splošno prepoznane kot ključne dejavnike, jih 

lahko strnemo v naslednje točke: demografska gibanja, vstopanje zasebnega kapitala na 

tradicionalno javno sfero zagotavljanja in izvajanja storitev, finančno stanje aktualnih in 

potencialnih uporabnikov storitev ter prihajajoče zakonodajne spremembe na področju 

dolgotrajne oskrbe.  

3.1 Demografska gibanja 

Mejo med srednjimi leti in starostjo je težko opredeliti, saj je družbeno pogojena in se pomen 

starosti v različnih družbah razlikuje. Pogosto se kot meja, ki določa starost, upošteva starost 

65 let ali čas upokojitve (Vertot 2010, 8). Projekcije napovedujejo, da se bo delež prebivalstva 

Slovenije, starega 65 let in več, do leta 2050 podvojil. Te spremembe bodo povzročile veliko 

povečanje potreb starostnikov in posledično na drugi strani povečanje javnih izdatkov za 

pokojnine, dolgotrajno in zdravstveno oskrbo (Kajzer 2007).  

Preglednica 2: Vpliv demografskih sprememb na javnofinančne izdatke v Sloveniji – 

projekcija 2010‒2050 

Delež BDP v % v posameznem letu po 

posamezni kategoriji 

2010 2020 2030 2040 2050 

Pokojnine 10,3 10,2 11,9 14,0 15,4 

Zdravstvo 6,2 6,4 7,2 7,9 9,4 

Dolgotrajna oskrba 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 

Vir: Kajzer 2007. 

Ko se delež starega prebivalstva nad neko določeno mejo, npr. 60 ali 65 let, povečuje, se 

prebivalstvo stara, ko pa se zmanjšuje, se pomlajuje. Prebivalstva razvitih držav so stara 

prebivalstva, ki imajo pogosto 15 in več % starih 65 let ali več (Malačič 2008, 76‒7). Staranje 

prebivalstva je pojav, s katerim se srečuje večina evropskih držav. Gre za posledico izrednega 

povojnega povečanja rojstev v šestdesetih letih, ki mu je sledilo bistveno zmanjšanje 

smrtnosti otrok in daljšanje življenjske dobe (Cizelj 1999, 39). Neugodnim demografskim 

spremembam smo priča tako v Sloveniji, kakor tudi drugje v razvitem svetu. Rodnost v 

Sloveniji se je od leta 1980 zniževala. Tega leta je bila s koeficientom rodnosti 2,11 zadnjič 

dosežena raven, ki zagotavlja nezmanjšano obnavljanje generacij. Postopoma je koeficient 

rodnosti upadal vse do leta 2003, ko je je znašal le še 1,20. Leta 2004 se je padajoči trend 

obrnil, vendar ostaja še vedno precej pod vrednostjo iz leta 1980 (MDDSZ 2011). Na drugi 

strani se zmanjšuje delež delovno aktivnega prebivalstva, povečuje pa delež ljudi, starih 65 let 
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in več. Posledica tovrstnih gibanj je na eni strani vse težja finančna vzdržnost sistema 

zdravstvenega varstva, na drugi pa povečanje zahtev po zdravstvenem varstvu in dolgotrajni 

oskrbi (Medved in Tičar 2008, 799). Toplak (2007a, 8) ugotavlja, da staranje predstavlja 

družbi izziv, ki zahteva integrirano ukrepanje za kakovost življenja jutrišnjih generacij. S 

staranjem družbe prihaja do sprememb, ki vplivajo na celotno družbo, vzdržnost javnih 

pokojninskih in zdravstvenih sistemov, odnose med različnimi generacijami, nov življenjski 

slog starostnikov, razvoj novih storitev za starejše, kakor tudi na spreminjanje in prilagajanje 

že obstoječih sistemov. Trendi večanja deleža starejšega prebivalstva naj bi se po ocenah 

strokovnjakov nadaljevali vse do leta 2050, kar pomeni, da gre za resen in dolgoročen izziv. 

V državah Evropske unije se je pričakovana življenjska doba ob rojstvu med letom 1960 in 

2000 povečala za osem let. Od leta 2004 do leta 2050 pa naj bi se povečala še vsaj za pet do 

šest let (Turk 2007, 13). Koeficient starostne odvisnosti mladih
13

 se bo za EU-27 do leta 2060 

po napovedih zmerno povečal, in sicer s 23,3 % na 25,0 %, medtem ko se bo koeficient 

starostne odvisnosti starih
14

 po pričakovanjih do leta 2060 bistveno povečal, s 25,4 % na 

53,5 % (Vertot 2010, 12). 

 

Slika 5: Delež prebivalstva, starega 60 let ali več 

Vir: United Nations 2009. 

Statistike kažejo, da ženske živijo dlje in v povprečju tudi več let brez resnejših zdravstvenih 

težav, hkrati pa večji del svojega življenja preživijo z zmanjšano zdravstveno zmožnostjo. 

Ženske se pogosteje poslužujejo zdravstvenih storitev, hkrati pa so bolj kot moški usmerjene 

v preventivo in krepitev zdravja. Ker v najvišji starostni skupini prevladujejo ženske, se tudi 

pogosteje soočajo s pojavom odvisnosti in se posledično pogosteje srečujejo s položajem, ko 

se morajo zanašati na določeno vrsto dolgotrajne oskrbe (European Commission 2007, 11). 

Po podatkih European health expectancy monitoring unit (2009, 93) lahko ženske po 65. letu 

                                                 
13

 Pove, koliko prebivalcev, mlajših od 15 let, je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev. 
14

 Pove, koliko prebivalcev, starih 65 ali več let, je odvisnih od 100 delovno sposobnih. 
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starosti pričakujejo v povprečju še 9,9 let življenja brez večjih funkcionalnih omejitev, 6,1 

leta z zmernimi funkcionalnimi omejitvami in 4,2 leti s hujšimi funkcionalnimi omejitvami. 

Za moške so številke nekoliko nižje. Le-ti lahko po 65. letu v povprečju pričakujejo še 9 let 

življenja brez večjih funkcionalnih omejitev, 4,2 leti z zmernimi funkcionalnimi omejitvami 

in 2,7 let s hujšimi funkcionalnimi omejitvami. Na eni strani se srečujemo s staranjem 

prebivalstva, na drugi strani ne moremo mimo dejstva, da je rodnost v Sloveniji med 

najnižjimi v Evropi. Povprečna starost umrlih se povečuje. V zadnjih treh desetletjih se je 

povprečna starost moških povečala za 6,3 leta in žensk za skoraj 8 let. Pričakovano trajanje 

življenja se zvišuje. Za dečka, rojenega 2006/2007, lahko pričakujemo, da bo živel do 75. leta, 

za deklico, rojeno v istem obdobju, pa je pričakovana življenjska doba 82,3 leta (Eurostat 

2009). Leta 2000 je po podatkih SURS-a (2010a) delež oseb, starejših od 80 let, predstavljal 

2,3 %, 2010 3,9 %, za leto 2020 pa projekcije napovedujejo, da naj bi se delež oseb, starih nad 

80 let, povzpel na 5,4 %, leta 2060 pa na 13,7 %. Tako naj bi leta 2060 delež oseb, starih od 0 

do 24 let, predstavljal približno 22,3 %, oseb, starih od 25 do 64 let, 44,3 % in oseb, starih nad 

65 let, 33,3 %. Število ljudi, starejših od 80 let, bo do leta 2050 za 180 % večje kot danes. Ti 

demografski trendi ne pomenijo le več starejših ljudi, ampak tudi pomanjkanje delovnega 

prebivalstva in spreminjanja pogojev upokojevanja. Ti procesi bodo vplivali na izdatke države 

predvsem na področju financiranja pokojnin, zdravstvene oskrbe in financiranja dolgotrajne 

oskrbe (Dimovski 2010, 55). 

3.1.1 Idrija in njene populacijske značilnosti 

Idrija, mesto s 500-letno zgodovino, leži v kotlini sredi idrijskega hribovja. Trdo življenje 

idrijskih knapov in njihovih žena je naredilo ljudi v tej kotlini fleksibilne, ob skromnih 

dohodkih sposobne poiskati vire dodatnega zaslužka, zavezane napredku skupnosti in želji 

omogočiti šolanje svojim potomcem (Kavčič 1993). To je temu najstarejšemu slovenskemu 

rudarskemu mestu omogočilo, da se je že v sredini 18. stoletja povzpelo med 

najpomembnejše centre na slovenskem. Nekdaj največji rudnik živega srebra je za Idrijo 

predstavljal izhodišče za razvoj tudi na področju kulture in izobraževanja. Mesto je že leta 

1581 dobilo protestantsko ljudsko, 1876. čipkarsko in leta 1892 gozdarsko šolo. Leta 1901 je 

bila ustanovljena realka, ki je predstavljala prvo srednjo šolo na slovenskem, kjer je 

poučevanje potekalo v materinem jeziku (Viler 2011). Leta 1769 so s prostovoljnimi 

prispevki uslužbencev rudnika v Idriji zgradili gledališko stavbo, ki velja za najstarejšo 

ohranjeno gledališko stavbo na ozemlju Republike Slovenije. V nekako istem časovnem 

obdobju je bila postavljena tudi žitnica (Sapač 2012), saj je bila redna preskrba z žitom, ki je 

predstavljalo osnovno živilo, v tem obdobju izredno problematična. Prvi naseljenci v rudarski 

Idriji so bili Nemci, njihovo število ni znano. Prvo uradno štetje prebivalstva ja potekalo leta 

1614. Takrat je Idrija štela 1400 prebivalcev (Verbič 1993). Danes se po površini med 

slovenskimi občinami uvršča na 8. mesto. V letu 2010 je imela občina Idrija približno 11.950 

prebivalcev, od tega približno 5.950 moških in 6.000 žensk. Glede na število prebivalcev se 
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občina Idrija med slovenskimi občinami uvršča na 44. mesto, vendar je gostota naseljenosti 

manjša kot v celotni državi (v občini Idrija je na km
2
 živelo povprečno 41 prebivalcev, v 

celotni državi 101 prebivalec na km
2
). V letu 2010 je bilo število umrlih v občini Idrija višje 

od števila živorojenih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil tako negativen (-2,9 v 

občini Idrija, v Sloveniji 1,8). Na drugi strani je število tistih, ki so se iz občine odselili, nižje, 

kakor tistih, ki so se v občino priselili – selitveni prirast v občini Idrija je bil v letu 2010 na 

1.000 prebivalcev 1,6. Povprečna starost občanov je bila 42,7 let, kar je za 1,1 leta več od 

povprečne starosti prebivalcev Slovenije. Posledično je tudi indeks staranja prebivalcev 

občine Idrija višji od vrednosti indeksa za celotno Slovenijo. Povprečna starost občanov 

občine Idrija se dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Zaposlenost prebivalcev 

občine Idrija je višja od povprečja v državi, saj je bilo med delavno aktivnim prebivalstvom v 

povprečju registriranih 5,7 % brezposelnih (Slovenija 10,7 %) (SURS 2012c). Idrijo 

zaznamuje dokaj stara prebivalstvena piramida. Mladi se po zaključenem šolanju v iskanju 

boljših možnosti zaposlitve pogosto odločijo za selitev v druge občine, kar pa lahko 

pomembno vpliva na razvoj lokalnega gospodarstva v prihodnosti (Hosting, d. o. o., 2009, 

10). 

Preglednica 3: Kazalniki za občino Idrija za leto 2010 

Kazalniki Idrija Slovenija 

Gostota prebivalstva (preb./km
2
) 41 101 

Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,6 10,9 

Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,6 9,1 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,9 1,8 

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,6 0,3 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,3 1,6 

Povprečna starost prebivalcev (leta) 42,7 41,6 

Indeks staranja 126 117 

Indeks staranja za ženske 167 146 

Indeks staranja za moške 88 90 

Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1‒5) 72 74 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 58 52 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 11 10 

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 95 100 

Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96 100 

Bruto investicije v nova osnovna sredstva (EUR na prebivalca) 2.362 2.176 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 5,7 10,7 

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske (%) 5,6 11,6 

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške (%) 5,8 10,1 

Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške 

(odstotne točke) 

-0,2 1,5 

Nadaljevanje na naslednji strani. 

http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
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Kazalniki Idrija Slovenija 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,6 58,8 

Število stanovanj, stanovanjski sklad (na 1.000 prebivalcev) 429 412 

Tri- ali večsobna stanovanja, stanovanjski sklad (% med vsemi 

stanovanji) 

57 55 

Povprečna površina stanovanj, stanovanjski sklad (m
2
) 76 78 

Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) 52 52 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) 8,7 8,2 

Komunalni odpadki (kg/preb.) 352 389 

Prejemniki denarnih socialnih pomoči (na 1.000 prebivalcev) 27 46 

Vir: SURS 2012. 

3.2 Finančno stanje upokojencev 

Glede na demografske trende bodo starejše osebe predstavljale vse pomembnejši del 

prebivalstva, zato je pomembno poznavanje njihovega ekonomskega položaja. Pretežen delež 

prihodkov starejšega prebivalstva predstavljajo pokojnine. Zagotavljanje finančne vzdržnosti 

pokojninske blagajne ima vpliv tudi na relativno slabšanje dohodkovnega položaja 

upokojencev (Kump in Stropnik 2009, 77‒8). Ekonomski položaj starejših oseb je odvisen od 

pokojnine in drugih dajatev, ki jih posameznik pridobi iz javnega sistema varstva za starost, 

od dohodkov zakonca oz. partnerja, od prihrankov in premoženja ter od prejemkov različnih 

oblik rentnega zavarovanja (Cizelj 1999, 48). Število vseh upokojencev narašča hitreje od 

števila zavarovancev (od katerih je cca. 95 % delovno aktivnih), ki vplačujejo v pokojninsko 

blagajno. Na drugi strani se srečujemo tudi z visoko brezposelnostjo in vedno večjo socialno 

ogroženostjo tako zaposlenih, kakor upokojencev, saj je bilo med drugim tudi usklajevanje 

pokojnin in socialnih transferjev z interventnim zakonom omejeno le na četrtino rasti inflacije 

(UMAR 2012). V strukturi prejemnikov po vrstah pokojnin iz obveznega zavarovanja se 

povečuje delež starostnih upokojencev, katerih starost se zaradi zakonskih sprememb na tem 

področju v povprečju viša. Struktura in delež v bruto domačem proizvodu kažeta, da smo po 

podatkih za leto 2008, objavljenih v letu 2010, največ sredstev namenili upokojencem 

(UMAR 2010, 34‒6). Po podatkih ZPIZ (2012) znaša najnižja pokojninska osnova 551,16 

EUR, najnižja pokojninska osnova za 15 let delovne dobe 192,91 EUR, najvišja pokojninska 

osnova 2.204,64 EUR, starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po Zakonu o 

starostnem zavarovanju kmetov (Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov, Ur. l. RS, št. 

13/10), 234,25 EUR in pokojnina kmeta borca narodnoosvobodilne vojne oziroma njegovega 

zakonca 468,50 EUR ter državna pokojnina 183,54 EUR. Po podatkih ZPIZ (2012a) je 

januarja 2012 kar 56 % upokojencev prejemalo pokojnino, nižjo od 600 EUR
15

, kar pa je 

lahko precej manj, kolikor lahko znaša cena osnovne oskrbe v nekaterih zasebnih ustanovah 

                                                 
15

 Povprečna neto pokojnina je bila 568,87 EUR. 
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za uporabnika s popolno sposobnostjo samooskrbe, ki biva znotraj institucije (Ule 2010). 

Tako po podatkih SURS (2012) v letu 2011 le 35 % uporabnikov institucionalnega varstva 

starejših zmore samostojno kriti stroške plačila oskrbe. 

 

Slika 6: Število uporabnikov storitev institucionalnega varstva starejših po načinu 

plačila oskrbe, Slovenija, letno 

Vir: SURS 2012d. 

Opomba: pod kombinacije plačil so združeni načini plačila oskrbe, kjer so plačniki oskrbe: 

 svojci v celoti, 

 uporabnik in svojci, 

 uporabnik in občina, 

 svojci in občina 

 občina v celoti. 

Preglednica 4: Število, višina in vrsta pokojnine v občini Idrija, april 2012 – moški 

Vrsta pokojnine Število Povprečje Mediana Minimum Maksimum 

Starostna 1.024 758,27 724,39 192,91 2.010,32 

Invalidska 237 610,70 565,40 192,91 1.746,85 

Družinska 44 281,58 218,60 46,96 727,86 

Vdovska 4 442,90 471,29 222,88 606,16 

Skupaj 1.309 714,56 688,16 46,96 2.010,32 

Vir: ZPIZ 2012b. 
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Preglednica 5: Število, višina in vrsta pokojnine v občini Idrija, april 2012 – ženske 

Vrsta pokojnine Število Povprečje Mediana Minimum Maksimum 

Starostna 1.224 606,71 573,50 192,91 2.332,91 

Invalidska 169 498,89 458,74 192,91 1.752,68 

Družinska 257 523,15 527,15 104,52 1.249,70 

Vdovska 187 591,11 598,91 135,03 1.231,04 

Skupaj 1.837 583,51 554,67 104,52 2.332,91 

Vir: ZPIZ 2012b. 

Preglednica 6: Število, višina in vrsta pokojnine v občini Idrija, april 2012 – skupaj 

Vrsta pokojnine Število Povprečje Mediana Minimum Maksimum 

Starostna 2.248 675,75 639,11 192,91 2.332,91 

Invalidska 406 564,16 513,40 192,91 1.752,68 

Družinska 301 487,84 495,51 46,96 1.249,70 

Vdovska 191 588,00 598,43 135,03 1.231,04 

Skupaj 3.146 638,04 607,93 46,96 2.332,91 

Vir: ZPIZ 2012b. 

Ženske so v svojem aktivnem obdobju še vedno zaposlene v manjši meri kot moški, pogosteje 

tudi zaslužijo manj, ne glede na to, da imajo primerljivo stopnjo izobrazbe. Iz tega izhajajo 

manjše ugodnosti pri pokojninah žensk (ILO 2010, 54). Kljub temu da se razlike med 

spoloma zmanjšujejo, obstaja za ženske vseh starostnih skupin višja stopnja tveganja revščine 

kot za moške. Stopnja tveganja za revščino znaša za ženske, starejše od 65 let, 21 % v 

primerjavi s 16 % za moške (European Commission 2007, 6). Podatki o višini pokojnin v 

občini Idrija izkazujejo, da imajo ženske v primerjavi z moškimi v povprečju za 131 EUR 

nižjo pokojnino kot moški.  

3.3 Javno-zasebno partnerstvo na področju institucionalnega varstva starejših 

Velika večina neugodnih demografskih gibanj se bo pokazala v vsej svoji razsežnosti v 

prihodnjih letih in desetletjih. Največ družbene pozornosti zbujajo tiste posledice, ki se bodo 

pokazale v javnih financah (Malačič 2008, 77). Setnikar Cankar (2005, 7) ugotavlja, da je v 

Sloveniji očiten porast potreb po storitvah javnega sektorja. Omejena razpoložljivost 

proračunskih sredstev se kaže v neustreznem vzdrževanju objektov javnega sektorja in 

prenizkih preteklih naložbah v javno infrastrukturo. Upoštevajoč davčno obremenitev skupaj s 

prispevki za socialno zavarovanje spada Slovenija med najbolj obremenjene evropske države. 

V kolikor želimo povečati konkurenčnost gospodarstva, ga je potrebno razbremeniti z 

zmanjševanjem javne porabe. Eden izmed tovrstnih poskusov je tudi sprejem Zakona o javno-

zasebnem partnerstvu (ZJZP).  
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Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) definira javno-zasebno 

partnerstvo kot razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja 

zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Sklenjeno je med javnim in zasebnim partnerjem 

v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki 

so v javnem interesu. Razmerij med izključno zasebnimi subjekti oziroma izključno javnimi 

subjekti ni mogoče obravnavati kot javno-zasebno partnerstvo, kakor tudi ne razmerij, ki se ne 

izvajajo v javnem interesu (Mužina 2007, 23).  

Javno-zasebno partnerstvo je ekonomsko partnerstvo. Njegovo bistvo je sodelovanje dveh ali 

več subjektov, ki prispevajo denar ali pa sredstva za opravljanje skupnega posla, delijo pa si 

dobiček ali izgubo in tveganje (Toplak 2007). Javno-zasebno partnerstvo na eni strani obsega 

zasebna vlaganja v javne projekte, na drugi strani pa sofinanciranje zasebnih projektov, ki so 

v javnem interesu (Mužina 2007a, 9). V javno-zasebnem partnerstvu kot javni partner nastopa 

država, lokalna skupnost ali pravna oseba javnega prava (= drug javni partner), ki jo ustanovi 

država ali samoupravna lokalna skupnost. Zasebni partner ali izvajalec javno-zasebnega 

partnerstva pa je ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki sklene razmerje javno-zasebnega 

partnerstva, v katerem pridobi pravico in obveznost izvajati javno-zasebno partnerstvo. 

Odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi 

projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva sprejme vlada oziroma predstavniški 

organ samoupravne lokalne skupnosti. Drug javni partner pa je pri sprejemu odločitev o 

ugotovitvi javnega interesa vezan na soglasja ustanovitelja ali pooblastila, določenega z 

zakonom. Vlada ali predstavniški organ lokalne skupnosti določa in načrtuje politiko, 

sprejema predpise in druge splošne akte na področju javno-zasebnega partnerstva, sprejema 

predpise, ki urejajo plačila storitev javno-zasebnega partnerstva, določa cene dobrin in 

storitev javno-zasebnega partnerstva oziroma daje soglasja k njim in ne nazadnje nadzoruje 

izvajalce javno-zasebnega partnerstva. Dolžnost javnega partnerja je, da zagotovi, da tekom 

celotnega postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ne pride do 

razlikovanja ali diskriminacije ali različne obravnave med kandidati, prav tako pa tudi ne sme 

omejevati konkurence med kandidati. Zagotovljena mora biti transparentnost sklepanja javno-

zasebnega partnerstva z objavami razpisov na svetovnem spletu in možnostjo vseh 

kandidatov, da dostopajo do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku 

javno-zasebnega partnerstva. Pravice, obveznosti in koristi javnega in zasebnega partnerja 

morajo biti v razmerju uravnotežene. Zagotavljanje javnega interesa (tj. javnih dobrin in 

storitev) je v pristojnosti javnega partnerja, tveganja pa morajo biti v razmerju porazdeljena 

tako, da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje. V vsakem primeru pa mora izvajalec 

javno-zasebnega partnerstva, da razmerje kot tako lahko opredelimo, nositi tudi vsaj del 

poslovnih tveganj. V projektih, v katerih je vložek zasebnega partnerja večji in posledično 

tudi tveganja večja, je temu primerno večja tudi udeležba zasebnega partnerja pri odločanju o 

elementih pogodbenega razmerja, kot so cene, način izvedbe storitve ipd. (Mrak, Gazvoda in 

Mrak 2005). Ministrstvo, pristojno za finance, spremlja, svetuje in v skladu s predpisi 

sodeluje pri izbiri, vrednotenju ter izvedbi projektov javno-zasebnega partnerstva. Skrbi za 
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izobraževanje, promocijo možnosti javno-zasebnega partnerstva, vodi evidence, usklajuje 

svoje delo s proračunskim planiranjem ter pripravlja letna poročila o uspešnosti posameznih 

projektov javno-zasebnega partnerstva. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu opredeljuje 

oblike javno-zasebnega partnerstva. Tako določa, da se razmerje javno-zasebnega partnerstva 

lahko izvaja kot: 

 razmerje pogodbenega partnerstva v obliki koncesijskega ali javnonaročniškega razmerja, 

 razmerje statusnega partnerstva; v tem primeru gre za podelitev izvajanja pravic in 

obveznosti, ki izhajajo iz javno-zasebnega partnerstva z države ali lokalne skupnosti na 

izvajalca statusnega javno-zasebnega partnerstva (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, 

Ur. l. RS, št. 127/06). 

Pogodbeno partnerstvo ima lahko naravo: 

 koncesijskega razmerja (koncesijsko partnerstvo) ali  

 javnonaročniškega razmerja (javnonaročniško partnerstvo). 

S pogodbo o koncesiji se uredijo razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe med 

koncendentom (organ, ki daje koncesijo) in koncesionarjem (oseba, ki se ji daje koncesija) ter 

določijo pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo. Koncesija se da za 

nedoločen ali določen čas, vendar ima koncendent pravico odvzema v kolikor koncesionar ne 

opravlja javne službe v skladu s predpisi ter s pogodbo o koncesiji. Koncesijo se lahko podeli 

fizični ali pravni osebi (Bohinc 2005, 180). V primeru, ko nosi javni partner večino ali celotno 

poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, je tako razmerje 

opredeljeno kot javnonaročniško razmerje. V tem primeru se za izbiro izvajalca javno-

zasebnega partnerstva uporabljajo predpisi o javnih naročilih, po končanem postopku izbire 

zasebnega partnerja pa se odvisno od narave in oblike razmerja sklene koncesijska pogodba 

ali pa pogodba o statusnem partnerstvu (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Ur. l. RS, št. 

127/06)
16

.  

Obliki pogodbenega javno-zasebnega partnerstva se vsebinsko razlikujeta z vidika bremena 

ekonomskega rizika. Pri koncesijskem je tržni riziko na zasebniku, pri javnonaročniškem pa 

na državi (Toplak 2007, 25). 

V kolikor iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva obstaja dvom in ni mogoče ugotoviti, kdo 

nosi večino gospodarskega tveganja, se šteje, da gre za javnonaročniško razmerje (Mužina 

2005, 9‒10). 

Statusno partnerstvo nastane: 

 z ustanovitvijo pravne osebe v obliki kapitalske družbe ali druge – pravnoorganizacijske 

oblike, za obveznosti družbe ustanovitelji ne odgovarjajo, 

 s prodajo deleža javnega partnerja, 
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 z nakupom deleža v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo ali 

 na drug naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način (Vaher 2007). 

Delitev tveganj med partnerjema lahko odločilno vpliva na rezultate posameznega javno-

zasebnega partnerstva, zato se postavlja vprašanje, kakšna je učinkovita delitev tveganj, ki bi 

temeljila na načelu ekonomičnosti in pravičnosti. Načelo ekonomičnosti pomeni, da vsak 

partner prevzame tista tveganja, ki jih lahko najbolj učinkovito obvladuje. Načelo pravičnosti 

pa temelji na prevzemu tistih tveganj partnerja, ki izvirajo iz njegove sfere in ima nanje vpliv, 

pri čemer je potrebno upoštevati tudi sorazmerje tveganj in pričakovanih koristi. Tveganja 

lahko delimo na splošna, ki ne izvirajo neposredno iz projekta, ampak spadajo v sfero javnega 

partnerja in zasebni partner nanje načeloma nima vpliva. Mednje uvrščamo inflacijo, 

zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja ipd. Posredna tveganja pa izvirajo neposredno iz 

projekta, zato ima nanje načeloma lahko vpliv tako zasebni, kakor tudi javni partner. Mednje 

uvrščamo tveganja v zvezi s pripravo projekta, tveganja v zvezi z gradnjo in upravljanjem 

infrastrukturnega objekta ipd. Pomembno je, da tveganja med partnerje delijo šele po njihovi 

identifikaciji, vendar univerzalna formula ne obstaja, javni partner pa se mora zavedati, da kar 

največji prenos tveganj na zasebnega partnerja ni vedno v javnem interesu (Ferič 2005, 15‒

16).  

ZJZP (Ur. l. RS, št. 127/06) določa, da javni partner praviloma enkrat letno z javnim pozivom 

pozove morebitne promotorje, tj. pravne ali fizične osebe, ki so zainteresirane za javno-

zasebno partnerstvo, k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva 

na področjih, kjer bi lahko bili izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta 

ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne projekte. Vlogo o zainteresiranosti, podano 

s strani fizične ali pravne osebe, ki izkaže interes za sklenitev razmerja, mora javni partner 

obravnavati in se o njej odločiti v štirih mesecih od prejema, pri čemer pa predhodnega 

postopka ni dolžan začeti, v kolikor projekt ni skladen z ustavo ali zakonom; gre za 

dejavnosti, povezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti in bi bilo z izvedbo 

postopka onemogočeno varovanje te skrivnosti, v kolikor ni dosežena vrednost projekta nad 

5.278.000 evrov ali če se dejavnost, ki je predmet predloga, že izvaja. Oblikovanje predhodne 

ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva skupaj s 

sistematično ureditvijo teh modelov v posebnem zakonu naj bi tako sinergijsko prispevale k 

preglednosti in učinkovitosti postopka financiranja projektov, kjer je udeležen javni interes 

(Bizjak 2007).  

Izvajalec javno-zasebnega partnerstva se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se obvezno 

objavi tudi na spletnih straneh. V primeru javnonaročniškega partnerstva se za javni razpis in 

izbiro izvajalca uporablja Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06), v primeru 

koncesijskega partnerstva pa Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93). Za 

izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva se lahko za izbiro najugodnejše ponudbe uporabi 

postopek konkurenčnega dialoga, ki se prične s strani javnega partnerja, ki objavi javni razpis, 
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v katerem navede cilje in potrebe, vezane na projekt javno-zasebnega partnerstva. Javni 

partner v postopku izbire vodi s kandidati dialog, namenjen ugotavljanju in iskanju najboljše 

rešitve in kandidata. V primeru javnonaročniškega razmerja je najmanjše število kandidatov 

vsaj tri, v kolikor pa iz objektivnih razlogov, npr. zaradi neobstoja večje konkurence to ni 

možno, pa je lahko tudi manjše. Javni partner mora zagotoviti nediskriminatornost obravnave 

vseh kandidatov, vsem zagotoviti enako dostopnost do podatkov in informacij, na drugi strani 

pa zagotoviti, da predlogi in informacije posameznih kandidatov niso razkrite drugim. Javni 

partner dialog s kandidatom nadaljuje, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njegovim ciljem. Po 

odločitvi, da je dialog zaključen, pa je javni partner dolžan o tem obvestiti vse kandidate, ki so 

sodelovali v zadnji fazi dialoga. Javni partner kandidate pozove k predložitvi ponudb, ki jih 

oceni na podlagi meril, ki so bila za oceno ponudb določena v javnem razpisu, in izbere 

ekonomsko najugodnejšo ponudbo (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Ur. l. RS, št. 

127/06).  

Javno-zasebno partnerstvo lahko sklepa več oseb – tako na strani javnih partnerjev, kakor za 

strani zasebnih partnerjev. V kolikor v razmerju javno-zasebnega partnerstva nastopa več 

javnih oseb, medsebojna razmerja uredijo s pogodbo, ki jo sklenejo s sprejemom skupnega 

akta o javno-zasebnem partnerstvu. V skupnem aktu partnerji določijo nekoga izmed njih, da 

vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi z javno-

zasebnim partnerstvom. Na strani zasebnega partnerja prav tako lahko nastopa več fizičnih ali 

pravnih oseb, ki skupna razmerja uredijo s t. i. konzorcijsko pogodbo, ki jo sklenejo pred 

vložitvijo skupne ponudbe V javnem razpisu se lahko določi, da se morajo v primeru, da je 

skupna vloga več oseb izbrana kot najugodnejša, te osebe pred sklenitvijo pogodbe o javno-

zasebnem partnerstvu povezati v določeno pravnoorganizacijsko obliko (tj. projektno 

podjetje), s katero bo javni partner sklenil pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Javni 

partner tudi po objavi razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Pri 

tem velja izpostaviti, da gre pri javno-zasebnem partnerstvu za dolgoročno razmerje, 

sklenjeno za določen čas. Dolžina trajanja razmerja mora izvajalcu omogočiti stabilnost in 

varnost naložbe in normalen tržni donos ob prevzemanju dela poslovnega tveganja. Namen 

sprejetja Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) je predvsem omogočiti 

in pospeševati zasebna vlaganja v projekte in dejavnosti, ki so v javnem interesu. Javno-

zasebno partnerstvo se izvaja na področju financiranja, projektiranja, izgradnje, nadzora, 

organizacije in upravljanja, vzdrževanja ter izvajanja dejavnosti.  

Mužina (2007, 14) ugotavlja, da gre poudariti predvsem razbremenitev javnih financ, ker 

breme financiranja in del tveganja prevzema zasebnik. Na drugi strani si zasebnik le ob 

uspešno zasnovanem in realiziranem projektu lahko povrne vložena finančna sredstva, kar 

predstavlja stimulacijo za učinkovito in racionalno delo. Konkurenca, ki jo z javno-zasebnim 

partnerstvom omogočimo, naj bi zagotavljala kakovostnejše in cenejše izvajanje dejavnosti. 

Zagate javnih financ se mnogokrat kažejo kot nerešljive. Davkoplačevalci pogosto 

pričakujejo, da jim bo država zagotavljala vse številčnejše in vse kakovostnejše storitve. Prav 
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tako nerealna so pogosto pričakovanja proračunskih porabnikov. Ti so na eni strani razpeti 

med željo delovati varčno in gospodarno zaradi pritiska javnosti in na drugi strani z 

dostopnostjo, kakovostjo in obsegom storitev biti všečni uporabnikom (Setnikar Cankar 2005, 

3). Rus (1993, 5-7) meni, da lahko na javno-zasebno partnerstvo gledamo kot na sredstvo 

revitalizacije družbenih dejavnosti. Gre za priložnost uveljavitve podjetniškega duha v 

zavodih oziroma institucijah javnih služb in odpravljanje njihove birokratske okostenelosti. V 

preteklem obdobju osmih desetletij so podjetja doživljala temeljite spremembe, zavodi in 

ustanove na področju družbenih dejavnosti pa so ohranili iste metode upravljanja in iste 

institucionalne strukture, kot so jih imeli pred sedemdeset in več leti. Partnerstvo naj bi bilo 

spodbuda za razvijanje podjetniških inovacij na področju zavodov, za zaposlene pa spodbuda 

k inventivnemu upravljanju zavoda, večji pripravljenosti na spremembe in k skrbnejšemu 

gospodarjenju s sredstvi. Pozitivne lastnosti ZJZP so tudi nadzor nad zagotavljanjem storitev 

na strani javnega sektorja, primernost javno-zasebnega partnerstva za različne javne storitve, 

zagotavljanje kakovosti, pri čemer javni sektor obdrži nadzor, udeleženost zaposlenih javnega 

partnerja na dohodku podjema in večji dobiček s povečanjem produktivnosti. Državi se tudi ni 

potrebno zadolževati, saj primanjkljaj finančnih sredstev zagotovi zasebni subjekt. Z vidika 

zasebnega sektorja pa je prednost javno-zasebnega partnerstva manjše tržno tveganje in 

zagotovljeni donosi zasebnega sektorja (Toplak 2007, 25). V prvi vrsti gre za reševanje 

proračunskih lukenj, torej za zagotavljanje sredstev za projekte, za katere javna sredstva niso 

zagotovljena v zadovoljivem obsegu (Mužina 2005, 9). Na drugi strani pa lahko to vodi k 

zmanjševanju obsega javnih služb in socialne države. Pričakovati gre tudi odpor javnosti pred 

zasebnim kapitalom ter večje stroške, saj je kreditiranje običajno dražje od kreditiranja 

države. Prav zato so storitve za uporabnika pogosto dražje, kljub bolj ekonomičnemu 

poslovanju. Razlog je zlasti v večji preglednosti stroškov, kar pomeni, da uporabnik plača tudi 

tiste stroške, ki so se prej pokrili iz javnih sredstev. Javno-zasebno partnerstvo ima pogosto za 

posledico dvig cen storitev, kajti v primerih tovrstnih povezav je cena storitev odraz vseh 

stroškov, nastalih v povezavi s storitvijo (Merzelj 2008, 14). Kot splošno posledico javno-

zasebnega partnerstva pa velja omeniti zmanjševanje števila zaposlenih oziroma njihovo 

prerazporeditev v zasebni sektor (Mužina 2007, 14‒15).  

Evropska socialna listina (Council of Europe 1996, 30), ki zavezuje tudi Slovenijo, v svojem 

prvem delu
17 

navaja, da ima vsaka starejša oseba pravico do socialnega varstva. V tej zvezi se 

pogodbenice med drugim zavezujejo, da neposredno ali v sodelovanju z javnimi ali zasebnimi 

organizacijami sprejmejo ali spodbujajo ustrezne ukrepe, s katerimi omogočijo starostnikom, 

da si samostojno izberejo svoj življenjski slog in živijo v svojem domačem okolju tako dolgo, 

kot želijo in zmorejo. Starejšim osebam, ki živijo v ustanovah pa ustrezno pomoč, ob 

spoštovanju njihove zasebnosti ter sodelovanje pri odločitvah, ki se nanašajo na njihove 

življenjske razmere v ustanovi. Na področju varstva starejših je temeljna statusna oblika javni 

zavod. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu odpira javnim zavodom možnost preoblikovanja 
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v gospodarske družbe. Tako je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu na široko odprl vrata 

novi organiziranosti izvajanja negospodarskih javnih služb. Tovrstna ureditev omogoča 

odpiranje organizacijskega prostora in decentralizacijo odločanja, s čimer je omogočena 

svobodna izbira ustrezne organizacijske oblike oziroma načina izvajanja posamezne 

negospodarske javne službe (Trpin 2007, 50). Najbolj utemeljene pravnoorganizacijske oblike 

se zdijo družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali zavod. Pravnoorganizacijska 

oblika delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo sta tako v praksi kakor v 

zakonodaji ustrezno razdelani in omogočata fleksibilnost in prosto urejanje pogodbenih 

razmerij med ustanovitelji (Mužina 2007a, 36). Bohinc (2007, 19) tako ugotavlja, da je s 

pravnostatusnega vidika nujno ločiti današnje javne zavode na državne zavode, ki se ravnajo 

po pravilih, ki veljajo za državo upravo in so osebe javnega prava in na samostojne javne 

zavode. Zaposleni v državnih zavodih so javni uslužbenci, zaposleni v samostojnih zavodih 

pa ne. Po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
18 

zavod upravlja svet (ali drug kolegijski 

organ), ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda in predstavniki 

uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, 

trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma 

statutom ali pravili zavoda. V samostojnih zavodih se po predlagani ureditvi oblikuje 

nadzorni svet s tripartitno sestavo in tretjinskimi deleži ustanovitelja, zaposlenih in 

uporabnikov. Nadzorni svet ima kadrovsko in nadzorstveno pristojnost, ne pa poslovodske, ki 

jih brez omejitev uresničuje direktor z vsemi poslovodskimi in strokovnimi pooblastili. 

Spremenijo se tudi viri financiranja. Financiranje javnih zavodov poteka neposredno iz 

proračuna države, medtem ko se samostojni zavod financira pretežno s prodajo javnih služb in 

drugih storitev na trgu (vključno s plačili zavarovalnic) in le delno s pridobljenimi 

subvencijami iz proračuna, pridobljenimi na podlagi javnega razpisa (Bohinc 2007, 28). 

V zadnjih letih je pri nas močno zaživelo javno-zasebno partnerstvo na področju domov za 

starejše. V začetku leta 2012 je v Sloveniji na področju institucionalnega varstva starejših 

delovalo 36 izvajalcev s koncesijo (SSZS 2012a). V praktično vseh primerih gre za 

pogodbeno obliko javno-zasebnega partnerstva, saj je prva izvedba statusne oblike javno-

zasebnega partnerstva, ko je država skupaj z zasebnikom ustanovila pravno osebo v obliki 

kapitalske družbe, na področju domov za starejše potekala prav v Občini Idrija. 

3.3.1 Javno-zasebno partnerstvo v Domu upokojencev Idrija, d. o. o. 

Skrb za starejše je v Idriji in okolici že tradicionalno prisotna. Razvoj organizirane skrbi za 

stare se je pričel na Marofu, kjer se je kmetijo preoblikovalo v zavetišče za stare, bolne in 

onemogle ljudi. Ob ustanovitvi zavetišča so skrb za pomoči potrebne prevzele sestre 

usmiljenke, po 2. svetovni vojni pa zavetišče postane državna ustanova za onemogle. Danes je 

na tem mestu enota Marof, dislocirana enota Doma upokojencev Idrija. Enota Marof kot 
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posebni zavod izvaja dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb z duševnimi motnjami 

in dejavnost institucionalnega varstva mlajših oseb z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju. Zaradi rasti potreb po institucionalni oskrbi starejših je bil leta 1977 v samem mestu 

Idrija zgrajen nov dom. Investicij v adaptiranje in prilagajanje novim potrebam na trgu 

storitvene dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe starostnika ni bilo, zato so pogoji bivanja in 

dela postali neustrezni. Vzrok gre najbrž iskati na dveh ravneh. Prva – stalno deficitarna 

sredstva, druga ‒ velika arhitekturna omejenost obstoječe stavbe. Več let so med MDDSZ in 

vodstvom DUI potekala usklajevanja, dogovarjanja in oblikovanja projektov adaptacij in/ali 

novogradnje, ki pa se niso realizirala. Nezadostna sredstva za potrebno izgradnjo nove stavbe 

so vodila do iskanja novega partnerja, ki bi bil pripravljen prevzeti investicijo novogradnje. 

Interes za sovlaganje je izkazala družba FMR, d. d., katere glavna dejavnost je dejavnost 

holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb. Ukvarja se z 

različnimi oblikami dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb ter z naložbami v 

nepremičnine in z oddajanjem lastnih nepremičnin v najem (FMR, d. d., 2012).  

Konec maja 2010 je bila med MDDSZ in predsednikom uprave FMR, d. d., podpisana 

pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za dokapitalizacijo Doma upokojencev Idrija, d. o. o., 

in pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, s čimer je bil omogočen začetek gradnje nove 

stavbe DUI. Na področju javno-zasebnega partnerstva gre za prvi tovrstni projekt (FMR 

Media 2010, 7). Pri sprejemanju ključnih aktov, ki so omogočali sklenitev javno-zasebnega 

partnerstva, je prišlo do precejšnjega zamika. Do zamika je prišlo zaradi pomanjkanja 

izvedbenih podzakonskih aktov in delne neusklajenosti sveže sprejetega Zakona o javno-

zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) z drugo zakonodajo, pogajanj o pogojih glede 

izvedbe partnerstva, izbire investitorja in sprememb projekta, ki je omogočil znižanje stroškov 

izgradnje, posledično pa tudi ugodnejše cene za uporabnike (FMR, d. d., 2010). Javni zavod 

Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija se je najprej preoblikoval v družbo z 

omejeno odgovornostjo, v katero je vstopil zasebni investitor. Zaradi višine stvarnega vložka 

zasebnega investitorja (nova stavba doma upokojencev), ki je bil bistveno večji od vrednosti 

družbe z omejeno odgovornostjo, je zasebni investitor prevzel večinski delež. Tovrstno 

preoblikovanje je v Sloveniji prvi primer preoblikovanja javnega zavoda v 100 % lasti države 

v družbo z omejeno odgovornostjo, kjer je država svoj večinski delež prepustila zasebnemu 

investitorju (Bogataj 2012, 3). S stvarnim vložkom je družba FMR pridobila večinski 81 % 

lastniški delež (FMR, d. d., 2012). Predstavniki družbe FMR navajajo, da je družbena 

odgovornost tista, ki jih je pritegnila v investicijo, ki bo omogočila novogradnjo Doma 

upokojencev Idrija, d. o. o. Vsekakor je na mestu argument, da bo gradnja novega Doma 

upokojencev koristila vsem, ki živijo in delajo v tem okolju, kakor tudi delničarjem družbe 

FMR, ki že danes morda potrebujejo tovrstne storitve za svoje starše, v prihodnosti pa jih 

bodo morda potrebovali tudi sami (FMR Media 2010a, 6). Kljub temu ob tem ne gre prezreti 

podatka, da je Deos, družba, ki upravlja domove za starejše občane, v prvem polletju 2010 

imela 5,8 milijonov evrov prihodkov in 130.000 evrov čistega dobička (Tomažič 2010), Dom 

upokojencev Ptuj je imel ob izteku leta 2009 kar 847.207 evrov dobička (Vamberger 2010), 
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kar pa prav gotovo ni zanemarljiv prihodek, sploh iz dejavnosti, pri kateri v času 

preoblikovanja ni bilo pričakovati velikega rizika. Ob tem je zainteresirana lokalna javnost 

izkazala zaskrbljenost zaradi napovedanega dviga cen oskrbe, ki naj bi jih prineslo javno-

zasebno partnerstvo in izgraditev novega objekta. Vse več je namreč uporabnikov, ki že danes 

ob pomoči svojcev le težko plačajo storitve (Dragoš 2011, 4).  

Gradnja novega doma se je pričela leta 2010. Prva faza gradnje je bila zaključena v septembru 

2011. Po preselitvi v novo izgrajeno stavbo se je stara stavba DUI porušila in na tem mestu je 

potekala novogradnja drugega dela doma, ki je bila zaključena v oktobru 2012. Z 

dokončanjem novogradnje so se povečale kapacitete tako na nivoju institucionalnega varstva 

(153 mest), dom pa je z dokončanjem gradnje pridobil tudi dnevno varstvo (11 mest) in osem 

oskrbovanih stanovanj (Dom upokojencev Idrija 2012; FMR 2011).  

V Domu upokojencev Idrija, d. o. o., je v letu 2011 v povprečju bivalo 124, v letu 2012 pa 

122 uporabnikov. Zasedenost kapacitet je odvisna od strukture prostih kapacitet, 

povpraševanja po kapacitetah in smrti uporabnikov. Tako je dom v letu 2011 zapustilo 22 

uporabnikov, pri čemer je v večini razlog smrt uporabnikov (11 uporabnikov je umrlo v domu 

in 7 v bolnišnici). V 2012 je bila fluktuacija večja, saj je umrlo 39 uporabnikov (29 v DUI in 

10 v bolnišnici), več (4) je bilo tudi odhodov domov (leta 2011 2 odhoda) in več (9) preselitev 

v drug dom (leta 2011 2 preselitvi). Ob tem je bila v letu 2012 tudi večja (580 dni) izguba dni 

zdravstvene nege zaradi hospitalizacij uporabnikov storitve (v letu 2011 471 dni). 

V prvem četrtletju 2012 pa se ugotavlja predvsem večjo izgubo dni zdravstvene nege zaradi 

slabše zasedenosti kapacitet in večje odsotnosti uporabnikov hospitalizacij. Pri tem velja 

izpostaviti, da je bila dolžina hospitalizacij v kar 76 % dolga sedem dni ali več. 

 

Slika 7: Uporabniki v DUI po vzroku odhoda v letih 2011 in 2012 

Vir: Kobal Straus in Kalan 2013. 
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Večina uporabnikov storitev institucionalnega varstva v DUI je ženskega spola. Na dan 31. 

12. 2012 je bilo kar 64 (52 %) uporabnikov starejših do 85 let, pri čemer je bil najstarejši 

uporabnik star 101 leto, najstarejša uporabnica pa 105 let. Kakor izkazuje že večletni trend, je 

tudi v letu 2012 večina uporabnikov rabila ZN III. kategorije. V letu 2012 je poraslo število 

uporabnikov, ki bi jih zaradi zahtevnosti ZN lahko razporedili v IV. kategorijo zdravstvene 

nege, vendar obstoječi kadrovski normativi tega ne dopuščajo, se pa izvaja vse storitve ZN 

IV. kategorije (Kobal Straus in Kalan 2013). 

 

Slika 8: Število realiziranih dni ZN po kategoriji ZN v DUI v letu 2012 

Vir: Kobal Straus in Kalan 2013. 

Kakor je bilo navedeno, je tudi DUI v obdobju april–junij po navodilu Vlade RS izvajal 

testiranje predlaganih novih meril ZN. Testiranja v praksi pokažejo, da so predlogi meril 

nezadostni, časi za posamezno aktivnost zdravstvene nege neustrezno ovrednoteni, posledično 

izvedena statistika izkaže zmanjšano število realiziranih dni zdravstvene nege.  
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Slika 9: Dinamika števila dni zdravstvene nege v DUI po kriterijih in po merilih za maj 

2012 

Vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije 2012c. 

 

Slika 10: Dinamika skupnega števila dni zdravstvene nege – primerjalno za leti 2011 in 

2012 

Vir: Kobal Straus in Kalan 2013. 
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Slika 11: Izguba dni zdravstvene nege zaradi hospitalizacij pri uporabnikih DUI 

Vir: Kobal Straus in Kalan 2013. 

 

Slika 12: Število realiziranih dni oskrbe glede na kategorijo oskrbe uporabnikov DUI v 

letu 2012 

Vir: Kobal Straus in Kalan 2013. 
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uporabnikov, ki ne zmorejo samostojno plačevati stroškov oskrbe, raste. Tako občine del 

proračunskih sredstev namenjajo tudi so/financiranju storitev institucionalnega varstva svojih 

občanov. Občina Idrija je v ta namen v letu 2010 porabila 252.900 EUR, leta 2011 255.000, 

let 2102 pa 310.854 EUR občinskih proračunskih sredstev (Majnik 2013).  

3.4 Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi 

Dolgotrajna oskrba predstavlja nabor zdravstvenih in nezdravstvenih storitev pri osebah s 

kroničnimi boleznimi ali invalidnostjo in ni vezana na konkretno starostno obdobje. Obsega 

tako storitve, ki se izvajajo na domu uporabnika, v skupnosti ali znotraj institucij (Medicare 

2009). V primerjavi z drugimi evropskimi državami Slovenija na področju dolgotrajne oskrbe 

zaostaja zlasti pri razvoju storitev na domu (UMAR 2010, 49).  

Na področju dolgotrajne oskrbe se v Sloveniji zagotavljajo različne storitve in prejemki, 

vendar področje dolgotrajne oskrbe še ni sistemsko urejeno. Danes se na tem področju ločeno 

pojavljata dejavnost socialnega varstva in zdravstvena dejavnost, ki sta v praksi med seboj 

dokaj nepovezani, tako v izvajanju, kakor financiranju (Medved in Tičar 2008). Med storitve, 

ki se izvajajo v okviru zdravstvenega varstva, uvrščamo neakutno bolnišnično obravnavo, 

patronažno varstvo in zdravstveno nego na domu, med storitve, ki izhajajo iz sistema 

socialnega varstva pa institucionalno varstvo, storitev pomoč družini na domu, oskrba v 

oskrbovanih stanovanjih in pravica do družinskega pomočnika oziroma programi osebne 

asistence. V želji po enotni ureditvi področja se je že leta 2006 začelo govoriti o pripravi in 

sprejemu sistemskega zakona, ki bi celovito uredil področje dolgotrajne oskrbe in finančne 

vire z uvedbo sistema obveznega in prostovoljnega zavarovanja (Peternelj in Dominkuš 

2006), kajti potreba po dolgotrajni oskrbi predstavlja novo socialno tveganje, ki ga je 

potrebno zavarovati z uvedbo novega obveznega zavarovanja (MMC 2011).  

Interes za ureditev področja je bil izkazan s predlogom Zakona o dolgotrajni oskrbi in 

zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (MDDSZ 2010), ki pa je v javni razpravi naletel na 

številne kritične pripombe, kar je ponovno odložilo njegov sprejem. Zlasti kritična do 

predloga zakona je bila SSZS, ki se je odločila pripraviti svoj predlog zakona. MDDSZ v 

predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (MDDSZ 2010) 

izpostavlja potrebo po ureditvi področja z uvedbo novega obveznega zavarovanja, katerega 

cilj je na temeljih solidarnosti zagotoviti dostopnost do kakovostnih in individualiziranih 

storitev dolgotrajne oskrbe vsem prebivalcem, s poudarkom na zagotavljanju in izvajanju 

storitev v domačem okolju. Prav tako naj bi se s sprejemom tega zakona dosegla večja 

transparentnost sredstev na tem področju. Po tem predlogu naj bi bili v obvezno zavarovanje 

vključeni vsi, ki so na območju Slovenije tudi obvezno zdravstveno zavarovani. Na podlagi 

zavarovanja bi bile osebe ob izpolnjevanju kriterijev upravičene do različnih vrst 

nadomestil/plačil storitev dolgotrajne oskrbe. MDDSZ kot pogoj za uveljavljanje pravic 

opredeljuje potrebo po vsaj štirih urah pomoči tedensko, ki traja več kot tri mesece. Dopušča pa 
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tudi možnost neposrednega prehoda v sistem dolgotrajne oskrbe v primeru daljše nesposobnosti 

za samostojno življenje po akutni zdravstveni obravnavi. Ob že prej omenjenem zavarovanju 

zakon po predlogu MDDSZ predvideva odbitni znesek v višini 230 EUR, ki naj bi ga uporabnik 

ali njegovi zavezanci poravnali sami, s čimer pa se zdi, da se bo dostopnost do storitev znatno 

zmanjšala. Na drugi strani je SSZS prepričana, da s strani MDDSZ podan predlog zakona 

povečuje birokratske postopke in s tem tudi stroške izvajanja zakona. Predstavniki SSZS prav 

tako predlogu ministrstva očitajo, da bi z zakonsko ureditvijo, ki jo predlaga, finančno bolj 

obremenili uporabnike storitev, razbremenili pa zdravstvo in državo (Ule 2011). 

Kljub razhajanjem na načelni ravni, naj bi cilj vseh zainteresiranih ostajal isti; zagotavljanje 

potrebe po večji socialni varnosti, pomoči, kakovostni zdravstveni oskrbi in posledično 

izboljšanju kakovosti življenja potencialnih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe. Seveda 

obstaja niz predstav o tem, kaj človekove potrebe so. Gre namreč tako za ideološki, političen, 

praktičen in ne nazadnje čisto vsakdanji pojem (Flaker idr. 2008, 9) in prav vse te kategorije 

se odražajo tudi v sistemu institucionalnega varstva starejših. Cilj sprememb na področju 

dolgotrajne oskrbe je premik skrbi za posameznika, ki bi tovrstno pomoč potreboval, v 

njegovo okolje. Le v primerih, ko bi izvajanje nege in oskrbe doma postalo prezahtevno ali bi 

bilo zadovoljevanje temeljnih življenjskih aktivnosti na domu ekonomsko neupravičeno, bi se 

tovrstne aktivnosti izvajale v obliki institucionalnega varstva. Predlog zakona o dolgotrajni 

oskrbi in negi, ki ga je oblikovala SSZS (2010), kot merilo za vstop v sistem storitev 

dolgotrajne oskrbe uporablja točkovanje na podlagi meril za ocenjevanje sposobnosti 

samooskrbe, pri čemer seštevek vrednosti predstavlja podlago za oceno sposobnosti 

samooskrbe. SSZS navede 15 meril/aktivnosti zdravstvene oskrbe
19

 in/ali osnovne ter 

socialne oskrbe, od katerih se vsako ocenjuje z ocenami od 1 do 5, pri čemer se ocena 

sposobnosti samooskrbe začne na pobudo uporabnika, njegovih svojcev, zdravstvene 

organizacije ali pristojnega centra za socialno delo. Vrednost 1 pomeni popolno samostojnost, 

vrednost 5 pa popolno odvisnost od pomoči. Točkovni sistem tako prinaša maksimalno 75 

točk. Uporabnik naj bi bil do storitev dolgotrajne oskrbe upravičen, če doseže najmanj 30 točk 

ali pa vsaj pri enem merilu dosega 5 točk, torej popolno odvisnost od tuje pomoči. Do storitev 

dolgotrajne oskrbe in nege z namestitvijo, ki bi se izvajale v okviru domov za starejše, 

posebnih socialnovarstvenih zavodih, bolnišnicah/oddelkih, namenjenih neakutni bolnišnični 

obravnavi, pa naj bi bil uporabnik upravičen, če pri oceni sposobnosti samooskrbe doseže 45 

točk ali več ali vsaj pri treh merilih dosega po 5 točk. Tu naj bi se izvajale najzahtevnejše 

storitve tako na nivoju osnovne, zdravstvene in socialne oskrbe. Po tem predlogu naj bi se 

storitve dolgotrajne oskrbe in nege financirale iz javnih in zasebnih virov. Pri tem naj bi bil 

nosilec stroškov osnovne oskrbe in pomoči na daljavo uporabnik sam, plačilo storitev 

zdravstvene oskrbe naj bi se zagotavljalo iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, svoj 
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 Zdravstvena oskrba zajema zdravstveno nego, zdravstveno rehabilitacijo vključno s fizioterapijo in 

delovno terapijo. 
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prispevek za dejavnost dolgotrajne oskrbe in nege pa naj bi skladno z zakonom, ki ureja 

socialnovarstveno dejavnost, odvajale tudi občine iz svojih proračunskih sredstev.  

Dejstvo je, da starost sama po sebi ne generira potreb po dolgotrajni oskrbi, se pa v starosti 

poveča verjetnost nastanka nesposobnosti zadovoljiti svoje potrebe in posledično odvisnost od 

pomoči druge osebe (Knapp idr. 2004, 20). Z demografskimi spremembami se je število ljudi, 

ki zaradi bolezni, invalidnosti ali oslabelosti potrebujejo podporo ali pomoč drugih, povečalo. 

Hkrati se je zmanjšalo število ljudi, ki so na voljo za pomoč. Razmerje med ljudmi, ki 

pomagajo, in tistimi, ki potrebujejo pomoč, se je radikalno spremenilo. Po eni strani se je 

povečalo tveganje ljudi, da ne bodo prejeli ustrezne pomoči in podpore, po drugi strani pa se 

je povečala obremenitev ljudi, ki pomagajo (Flaker idr. 2008, 19).  

Prav zato, da do tveganj, da ljudje ne bi prejeli ustrezne pomoči, ne bi prihajalo, ali da bi se to 

tveganje vsaj zmanjšalo, MDDSZ (2010) želi zagotoviti vir sredstev, ki bi vsem, ki bi storitve 

dolgotrajne pomoči potrebovali, le-te tudi omogočal. V Nemčiji, ki je zavarovanje za 

dolgotrajno oskrbo uvedla leta 1995, število upravičencev, ki koristijo storitve dolgotrajne 

oskrbe, narašča. Upravičenost je vezana na telesne ali duševne bolezni in/ali nesposobnost 

samooskrbe za obdobje najmanj šestih mesecev in ni vezana na starost upravičenca. V 

Nemčiji je zavarovanje za dolgotrajno oskrbo obvezno za vse, ki so vključeni v sistem 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, po zavarovancu pa tudi družinski člani, ki niso 

zavarovani na drug način. Z javnim obveznim zavarovanjem so kriti le stroški osnove oskrbe, 

zato priporočajo sklenitev dodatnega zasebnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. 

Dolgotrajna oskrba zajema tako področje osnovne nege, domače bolniške nege, svetovanja in 

posredovanja drugih storitev. Oseba, ki oskrbo potrebuje, se sama odloči, kdo ji bo oskrbo 

nudil, višina prejetih sredstev za oskrbo pa je odvisna od stopnje potrebne oskrbe. Osebe, 

upravičene do dolgotrajne oskrbe, se lahko poslužujejo prejemka oskrbovalnine v denarju, 

koriščenja storitev ali kombinacij obojega. Kontrola nad eventualno zlorabo/nenamensko 

porabo sredstev je zagotovljena z nenapovedanim letnim preverjanjem kakovosti tako 

dokumentacije kakor tudi zdravstvenega stanja uporabnika storitev dolgotrajne oskrbe (Pihlar 

2010, 57‒60). 

  



 

46 

4 EMPIRIČNA ANALIZA 

Predhodno predstavljena teoretična izhodišča so nam predstavljala temelj za postavitev 

hipotez, s katerimi smo želeli konkretizirati probleme in cilje raziskave (Toš 1988). 

Resničnost postavljenih hipotez smo preverili s pomočjo metodologije, opredeljene v 

nadaljevanju in uporabljene v raziskavi. 

4.1 Metodologija in opis merskega instrumenta 

Teoretični del magistrskega dela predstavlja poglobljeno analizo obravnavanega področja. 

Obenem predstavlja temelje, na katerih je bil zasnovan empirični del raziskave. Za dosego 

zastavljenih ciljev so bile uporabljene naslednje raziskovalne metode. 

Deskriptivna metoda – na njej temelji teoretični del naloge. S pomočjo deskriptivne metode je 

predstavljeno institucionalno varstvo starejših ter pričakovane statusne in organizacijske 

spremembe na proučevanem področju. 

Analiza pisnih virov – podatki za potrebe magistrskega dela so bili pridobljeni s pomočjo 

analize pisnih virov. Vir podatkov je bila obstoječa domača in tuja literatura ter podatki, 

pridobljeni preko spletnih strani, oziroma t. i. sekundarni viri, na osnovi katerih so bila 

oblikovana orodja kvantitativne raziskave empiričnega dela naloge. Uporaba metod analize in 

sinteze sta omogočili razčlenjevanje celote v posamezne dele in strnitev vsebine v novo 

celoto. S pomočjo indukcije smo sklepali iz posameznega, posebnega, na splošno. Literatura 

je bila iskana s pomočjo sistema Cobiss, podatkovnih baz Willey InterScience, PubMed, 

Canadian Family Phisician, ScienceDirect, Cumulative Index to Nursing and Alliede Health 

Literature (CINAHL) in Penn Libraries University of Pennsylvania in s pomočjo ročnega 

pregleda tiskanih gradiv. Ključne besede za iskanje literature so bile: institucionalno varstvo 

starejših/institutional care for the elderly, javno-zasebno partnerstvo/public-private 

partnership, zdravstvena nega/nurse care, socialna oskrba/social care, dolgotrajna 

oskrba/long-term care, Idrija/Idrija and Slovenia. Izvedena sta bila dva ločena zajema 

podatkov na dveh ločenih vzorcih. Zajem podatkov za prvi del raziskave, ki smo ga 

poimenovali Stališča in znanje managementa v domovih upokojencev, je potekal med 

managementom domov upokojencev, pri čemer so populacijo predstavljali direktorji in glavne 

medicinske sestre/vodje zdravstvene nege in oskrbe/namestniki direktorja za področje 

zdravstvene nege (v nadaljevanju glavne medicinske sestre). Drugi del raziskave, ki smo ga 

poimenovali Stališča in potrebe upokojencev v občini Idrija, pa je potekal na populaciji 

članov Društva upokojencev Idrija. 
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4.1.1 Opis raziskave Stališča in znanje managementa v domovih upokojencev 

Kot populacijo prvega dela raziskave smo opredelili management vseh izvajalcev 

institucionalnega varstva starejših v Sloveniji, ki je po podatkih SSZS z dne 8. 6. 2010 štel 86 

izvajalcev
20

. V raziskavi smo se obrnili direktno na izpraševance, ki jih je v konkretnem 

primeru predstavljal management domov upokojencev tako v javni lasti, kakor ustanov v 

javno-zasebnem partnerstvu. Kot management smo opredelili direktorje ustanov in glavne 

medicinske sestre. V populaciji direktorji predstavljajo management, katerega naloga je 

organizacija in vodenje poslovanja zavoda ter vodenje in urejanje zadev s področja delovno-

pravne zakonodaje (Dom upokojencev Idrija 2008, 3). Na drugi strani management 

zdravstvene nege predstavljajo glavne medicinske sestre, odgovorne za uravnotežen strokovni 

razvoj in strokovno povezovanje, vodenje zdravstvene nege ter učinkovito, kakovostno in 

uspešno delovanje zdravstvene nege (Požun 2003, 6). Podatki so bili za potrebe magistrske 

naloge pridobljeni z oblikovanim anketnim vprašalnikom. V uvodnem delu vprašalnika smo s 

pomočjo vprašanj kombiniranega tipa pridobivali podatke o funkciji anketiranih v instituciji, 

nazivu in pravnem statusu institucije ter letih delovne dobe na področju institucionalnega 

varstva starejših. V osrednjem delu vprašalnika so nas zanimala predvsem stališča 

managementa domov upokojencev do trenutne situacije na področju institucionalnega varstva 

starejših, povpraševanja po storitvah, sposobnosti trenutnih organizacijskih oblik na 

prilagajanje prihajajočim spremembam na področju institucionalnega varstva starejših ter 

vplivnim dejavnikom na razvoj institucionalnega varstva starejših v Sloveniji. Za preverjanje 

stališč je bila uporabljena petstopenjska Likertova lestvica, ki je ena najpogosteje 

uporabljenih tehnik za merjenje stališč. Omogoča izražanje stopnje strinjanja/nestrinjanja 

vprašanega na večstopenjski lestvici (Churchill 2001, 390). Stališča sodijo med temeljne 

teoretične konstrukte, ki jih ne moremo opazovati, lahko pa jih izmerimo (Bregar, Ograjenšek 

in Bavdaž 2005). Trditve za merjenje stališč so bile oblikovane tako pozitivno, kakor 

negativno, s čimer smo preprečili »učinek strinjanja«. Trditve so bile oblikovane na osnovi v 

literaturi (Council of Europe 1996; Flaker idr. 2008; Evropska komisija 2010; European 

Commission 2010) objavljenih stališč. V zaključnem delu vprašalnika smo s Palmorovim 

testom (Hvalič Touzery in Skela Savič 2010, 56) preverili stopnjo splošnega gerontoškega 

znanja pri anketiranih. Za preverjanje znanj o dejstvih o staranju smo uporabili splošno 

uporabljen merski instrument– Facts on Aging Quiz (FAQ1) (Hvalič Touzery in Skela 

Palmorov kviz o dejstvih o staranju Savič 2010). FAQ1 predstavlja mednarodni standard za 

merjenje znanja in napačnih predstav o staranju, pri čemer so lihe trditve napačne, sode pa 

pravilne, odgovori ne vem, pa označujejo nevednost anketiranih (Seuferta in Carrozza 2002). 

Po ključu, ki sta ga za oceno splošnega gerontološkega znanja pri anketirancih Palmorovega 

kviza uporabili Hvalič Touzery in Skela Savič (2010), smo vsakemu pozitivnemu odgovoru 

dali 1 točko, pri negativnem odgovoru odšteli pol točke, z 0 točkami pa ocenili odgovor ne 

                                                 
20

 Skupnost socialnih zavodov Slovenije združuje 94 izvajalcev, od tega 8 zavodov izvaja zavodsko 

varstvo za odrasle s posebnimi potrebami, ki so iz populacije izključeni. 
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vem. Anketni vprašalnik je bil oblikovan s pomočjo spletnega orodja online Survey Software 

QuestionPro. 

Povabilo na sodelovanje je bilo posredovano preko elektronske pošte 26. septembra 2010, 

odgovore smo zbirali do 10. oktobra 2010.  

4.1.2 Opis raziskave Stališča in potrebe upokojencev v občini Idrija 

Bazo podatkov, iz katere smo opredelili populacijo, sodelujočo v raziskavi, so predstavljali 

člani Društva upokojencev Idrija (na dan 30. 6. 2010 je bilo včlanjenih 1268 oseb), iz katere 

smo s pomočjo evidenc Doma upokojencev Idrija izločili vse znane uporabnike 

institucionalnega varstva. S tovrstno eliminacijo smo kot populacijo opredelili 1215 članov 

Društva upokojencev Idrija. Ker do podatkov o tem, katere osebe raziskovane populacije so 

uporabniki institucionalnega varstva starejših v drugih krajih, nismo dostopali, smo do teh 

podatkov lahko prišli šele na podlagi opredelitve v prvem vprašanju anketnega vprašalnika. 

Anketirane osebe, ki so se opredelile kot uporabniki institucionalnega varstva starejših, so bile 

izključene iz nadaljnje obravnave. 

V raziskavi je bil uporabljen anketni vprašalnik, oblikovan za potrebe magistrske naloge. 

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja kombiniranega tipa z vnaprej navedenimi možnimi 

odgovori v alinejah in možnostjo, ki je dopuščala tudi lasten odgovor pod točko »drugo«, s 

čimer smo anketiranim omogočili izražanje lastnega mnenja in podajanje lastnega odgovora 

(Babšek 2009, 25). S tem smo starejši populaciji poskušali čim bolj olajšati odgovarjanje in 

dobiti odgovore, ki bodo čim bolj realno odražali potrebe anketirane populacije. Prvi del 

vprašalnika se je nanašal na demografske podatke: spol, starost, stopnjo izobrazbe, število let 

upokojenskega staža. V drugem delu vprašalnika smo pridobivali podatke o finančnem in 

bivanjskem statusu upokojencev ter njihovi socialni mreži. Tretji del pa se je nanašal na 

potrebe po zdravstveni negi in socialni oskrbi v povezavi s sedanjim stanjem in pričakovanimi 

potrebami po tovrstnih storitvah v prihodnosti. Z vprašalnikom smo želeli pridobiti 

informacije o trenutnih in pričakovanih potrebah upokojencev občine Idrija po storitvah 

zdravstvene nege in socialne oskrbe, zdravstvenovzgojnih in preventivnih dejavnostih.  

Anketni vprašalniki so bili poslani na naslove celotne populacije s priloženo opremljeno 

ovojnico in znamko za povratni odgovor. Odločitev za sodelovanje v anketiranju je bila 

prostovoljna. Raziskovana populacija pa je bila v želji po večjemu odzivu k sodelovanju 

povabljena tudi preko lokalnih medijev – prispevek na lokalnem radiu Odmev, dne 6. 9. 2010, 

z dvema ponovitvama povzetka prispevka in objavo na internetni strani radia Odmev (2010). 

Z anketiranjem celotne populacije smo poskušali čim bolj zmanjšati odklone ter dobiti čim 

bolj realen prikaz potreb po zdravstveni negi in socialni oskrbi, zdravstvenovzgojnih in 

preventivnih dejavnostih v raziskovanem okolju ter drugih oblikah organizirane praktične 

pomoči in uslug. Pošiljanje anketnih vprašalnikov je potekalo od 15. do 30. septembra 2010. 
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Pridobivanje odgovorov pa je potekalo do 20. oktobra 2010. V času zbiranja anketnih 

vprašalnikov so se anketiranci za dodatna pojasnila lahko obračali neposredno na izvajalko 

raziskave preko kontaktov, navedenih na koncu anketnega vprašalnika. 

Test zanesljivosti uporabljenih instrumentov je bil izveden na podlagi koeficienta Cronbach 

alfa (glej preglednica 9).  

Podatki obeh predhodno predstavljenih raziskav, izvedenih za potrebe magistrske naloge, so 

bili obdelani in prikazani (tabele, grafi) s pomočjo programskega paketa MS Office (Word, 

Excel), uporabljene so bile osnovne deskriptivne metode, testi zanesljivost vzorca, t-testi, 

ANOVA. Demografski podatki so predstavljeni na podlagi frekvenčne in odstotne 

porazdelitve za numerične spremenljivke oziroma povprečne vrednosti in standardnega 

odklona za numerične spremenljivke. Hipoteze so se potrjevale na podlagi t-testa za 

neodvisne vzorce, enofaktorske analize variance ali Pearsonovega korelacijskega koeficienta. 

Statistična analiza je bila izvedena s programom SPSS 18.0. Vrednost p<0,05 je določala 

statistično pomembnost. Zanesljivost podatkov in posledično sklepov smo dosegli z 

vključitvijo celotnega managementa na področju institucionalnega varstva starejših v prvem 

delu raziskave in vključitvijo skoraj tretjinskega deleža upokojencev občine Idrija, ki 

predstavljajo potencialne uporabnike storitev dolgotrajne oskrbe in institucionalnega varstva v 

občini Idrija v drugem delu raziskave. Rezultati raziskave so bili primerjani s hipotezami, 

postavljenimi na osnovi teoretičnih izhodišč. 
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5 REZULTATI RAZISKAVE 

V nadaljevanju so v podpoglavjih predstavljeni rezultati po posameznih sklopih raziskave. 

5.1 Opis vzorca 

Za potrebe raziskave smo vanjo vključili dva vzorca. Prvi vzorec predstavlja management na 

področju institucionalnega varstva (55 oseb), drugi vzorec pa upokojenci v občini Idrija (497 

oseb). 

Preglednica 7: Opis vzorca za management 

Funkcija v instituciji n=55 % 

 direktor/-ica institucije 

 glavna medicinska sestra 

25 

30 

45,5 

54,5 

Spol   

 moški 

 ženski 

10 

45 

18,2 

81,8 

Status institucije   

 javni zavod 

 zasebni zavod 

35 

20 

63,6 

36,4 

Čas zaposlenosti na področju institucionalnega varstva v letih   

 manj kot 5 let 

 5‒10 let 

 11‒15 let 

 16‒20 let 

 21‒25 let 

 več kot 25 let 

25 

9 

7 

6 

5 

3 

45,5 

16,4 

12,7 

10,9 

9,1 

5,5 

Čas opravljanja trenutne funkcije v letih   

 manj kot 5 let 

 5‒10 let 

 11‒15 let 

 16‒20 let 

 21‒25 let 

 več kot 25 let 

33 

11 

3 

3 

3 

2 

60,0 

20,0 

5,5 

5,5 

5,5 

3,6 
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Preglednica 8: Opis vzorca upokojencev v občini Idrija 

Spol n=497 % 

 moški 170 34,2 

 ženski 327 65,8 

Izobrazba   

 nedokončana osnovna šola 43 8,7 

 osnovna šola 139 28,0 

 poklicna  130 26,2 

 srednješolska 130 26,2 

 višje-/visokošolska 37 7,3 

 univerzitetna 17 3,4 

Zakonski stan   

 poročen/-a 306 61,6 

 samski/-a 11 2,2 

 ločen/-a 15 3,0 

 vdovec/vdova 149 30,0 

 imam izvenzakonskega partnerja 16 3,2 

Prebivališče   

 v mestu 385 77,4 

 v predmestju 58 11,7 

 na vasi 54 10,9 

 

Starost v letih 

AS±SO* [interval] 

71,4±9,7 [48-92] 

Število otrok 1,9±1,0 [0-8] 

*AS: povprečna vrednost, SO: standardni odklon 

5.1.1 Test zanesljivosti instrumenta  

Test zanesljivosti uporabljenih instrumentov na vzorcu raziskave je bil izveden na podlagi 

koeficienta Cronbach alfa. Testirali smo obe skupini preiskovancev ter po sklopih vprašanj. 

Rezultati v tabeli so pokazali, da je koeficient Cronbach alfa pri vseh sklopih obeh 

instrumentov presegel vrednost 0,7, kar v strokovni literaturi predstavlja dovolj visoko 

zanesljivost instrumenta na vzorcu (Nunnally in Bernstein 1994). 
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Preglednica 9: Test zanesljivosti instrumenta na vzorcu po sklopih pri managementu in 

upokojencih 

Skupina in sklop Število vprašanj Koeficient Cronbach alfa 

Management   

 Zakonodaja 

 Palmorov kviz 

23 

25 

0,788 

0,790 

Upokojenci   

 Opis zdravstvenega stanja 

 Pomoč pri aktivnostih danes 

 Pomoč pri aktivnostih v prihodnosti 

8 

25 

25 

0,722 

0,899 

0,959 

5.2 Hipoteza o fleksibilnosti ustanov institucionalnega varstva starejših glede na 

prihajajoče spremembe 

V raziskavi na nivoju managementa ustanov, kjer se izvaja institucionalno varstvo starejših, 

nas je zanimalo naslednje. 

 Primerljivost mnenja o ustreznosti kadrovske strukture na področju zdravstvene nege in 

socialne oskrbe med direktorji in glavnimi medicinskimi sestrami. 

Direktorji s povprečno oceno 1,9±1,2 ocenjujejo ustreznost kadrovske strukture na 

področju zdravstvene nege, glavne medicinske sestre pa z 1,6±1,1. Razlika med ocenama 

ni statistično pomembna (t=1,021, p=0,312). 

Direktorji s povprečno oceno 2,1±1,4 ocenjujejo ustreznost kadrovske strukture na 

področju oskrbe, glavne medicinske sestre pa z 2,1±1,2. Razlika med ocenama ni 

statistično pomembna (t=0,058, p=0,954). 

Ugotovimo lahko, da se mnenje glede ustreznosti kadrovske strukture med direktorji in 

glavnimi medicinskimi sestrami statistično pomembno ne razlikuje. Oboji so mnenja, da 

kadrovska struktura ni ustrezna. Kot bolj neustrezno ocenjujejo kadrovsko strukturo na 

področju zdravstvene nege. 

 Strinjanje s ceno storitve zdravstvene nege in socialne oskrbe na področju 

institucionalnega varstva starejših glede na lastništvo ustanove 

Zasebni zavodi s povprečno oceno 2,2±1,5 ocenjujejo primernost cen storitev 

zdravstvene nege, medtem ko javni zavodi z 1,4±0,9. Razlika med ocenama je statistično 

pomembna (t=2,092, p=0,046). 

Zasebni zavodi s povprečno oceno 3,1±1,3 ocenjujejo primernost cen storitev oskrbe, 

medtem ko javni zavodi z 2,0±1,0. Razlika med ocenama je statistično pomembna 

(t=3,381, p=0,002). 

 Nivo znanja, ki ga ima management domov o uporabnikih storitev 

Kakor je razvidno iz spodnjih preglednic, je stopnja splošnega gerontološkega znanja 

med vodstvenim kadrom institucij nizka. Palmorov test kaže nizko stopnjo splošnih znanj 

med vodstvenim kadrom na področju institucionalnega varstva starejših. Vprašalnik 
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vključuje tudi 5 trditev, ki kažejo na pozitivno pristranskost anketiranih do starejših, v 

kolikor so na postavljene trditve odgovorili negativno. Z dobljenimi rezultati pozitivne 

pristranskosti ne moremo potrditi. 

Preglednica 10: Število doseženih točk na Palmorovem testu FAQ1 

Doseženo število točk direktor (n=25) glavna medicinska sestra (n=30) 

 n % n % 

9 točk ali manj 16 64,0 23 70,9 

od 10 do 15 točk 7 28,0 6 23,6 

od 16 do 25 točk 2 8,0 1 5,5 

povprečna vrednost 6,4 6,0 

minimum -4 -2 

maksimum 17 21 

standardni odklon 6,6 5,2 

Preglednica 11: FAQ1 med managementom na področju instucionalnega varstva 

starejših 

 Trditev Res je 

(%) 

Ni res 

(%) 

Ne vem 

(%) 

1.  Več kot polovica oseb, starih 65 let ali več, je 

senilnih (npr. imajo pomanjkljiv spomin, so 

zmedeni, dementni itd.).* 

36,4 56,4 7,3 

2.  V starosti običajno opeša vseh 5 čutov. 47,3 45,5 7,3 

3.  Več kot polovica oseb, starih 65 let ali več, nima 

zanimanja ali zmožnosti za spolne odnose. 

23,6 32,7 43,6 

4.  Pljučna kapaciteta se na starost zmanjša.* 83,6 5,5 10,9 

5.  Večina starih 65 ali več pravi, da se največkrat 

počuti nesrečne. 

32,7 56,4 10,9 

6.  Telesna moč na starost upade.* 85,5 14,5 0,0 

7.  Več kot 10 % starih 65 let ali več živi v domovih in 

institucijah (npr. v domovih za ostarele, posebnih 

socialnovarstvenih zavodih, varstveno-delovnih 

centrih ipd.). 

20,0 65,5 14,5 

8.  Starejši vozniki imajo manj avtomobilskih nesreč, 

kot vozniki, stari manj kot 65 let. 

30,9 20,0 49,1 

9.  Večina starejših delavcev dela ne more opravljati 

tako učinkovito kot mlajši delavci. 

60,0 36,4 3,6 

10.  Približno 80 % oseb, starih 65 let ali več, pravi, da 

so dovolj zdravi, da zmorejo vsakodnevne 

dejavnosti. 

54,5 21,8 23,6 

11.  Večina starejših ljudi se ne more prilagoditi 

spremembam. 

49,1 49,1 1,8 

12.  Starejše osebe običajno potrebujejo več časa za 

učenje novih stvari kot mlajše.* 

90,9 9,1 0,0 

13.  Za večino starejših oseb je skoraj nemogoče, da bi se 5,5 92,7 1,8 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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 Trditev Res je 

(%) 

Ni res 

(%) 

Ne vem 

(%) 

naučili česa novega. 

14.  Reakcijski čas je pri večini starejših oseb daljši kot 

pri mlajših osebah.* 

98,2 0,0 1,8 

15.  Na splošno so si starejši ljudje precej podobni. 23,6 67,3 9,1 

16.  Večina oseb, starih 65 let ali več, pravi, da se redko 

dolgočasijo. 

40,0 45,5 14,5 

17.  Večina oseb, starih 65 let ali več, je socialno 

izoliranih in osamljenih. 

20,0 61,8 18,2 

18.  Starejši delavci imajo manj nesreč kot mlajši 

delavci. 

27,3 27,3 45,4 

19.  Četrtina prebivalstva Slovenije je stara 65 let ali več. 30,9 34,5 34,5 

20.  Večina zdravnikov splošne medicine posveča 

starejšim osebam malo pozornosti. 

49,1 40,0 10,9 

21.  Več kot tretjina starih 65 let ali več v Sloveniji živi 

pod pragom tveganja revščine (glede na uradno 

definicijo tveganja revščine). 

74,5 7,3 18,2 

22.  Večina oseb, starih 65 let ali več, je aktivnih – so 

zaposleni, opravljajo gospodinjska dela, 

prostovoljsko delo ali pa bi želeli opravljati kakšno 

delo. 

52,7 20,0 27,3 

23.  S starostjo ljudje postanejo bolj verni. 27,3 20,0 52,7 

24.  Večina starih 65 let ali več pravi, da se le redko 

razjezi.  

16,4 38,2 45,5 

25.  Zdravstveni in socioekonomski status starejših oseb 

bo (v primerjavi z mlajšimi ljudmi) leta 2020 

podoben sedanjemu. 

14,5 70,9 14,5 

Lihe trditve so napačne, sode pravilne, *trditve kažejo na pozitivno pristranost. 

 Zanimalo nas je, ali je fleksibilnost zasebnih ustanov glede na pričakovane spremembe na 

področju izvajanja zdravstvene nege in oskrbe večja. Za preverjanje te trditve smo 

oblikovali hipotezo H1: Fleksibilnost v odzivanju na prihajajoče spremembe je 

statistično značilna glede na lastništvo zavodov. 

Preglednica 12: Fleksibilnost v odnosu do prihajajočih sprememb glede na lastništvo 

ustanove/zavoda 

 javni 

n=35 

zasebni 

n=20 

 

AS SO AS SO t-vrednost p-vrednost 

Institucionalno varstvo starejših je 

najbolj primerna oblika 

organizirane pomoči starostnikom, 

ki ne zmorejo samostojno 

poskrbeti za svoje potrebe. 

2,6 1,2 3,3 1,3 -1,977 0,053 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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 javni 

n=35 

zasebni 

n=20 

 

AS SO AS SO t-vrednost p-vrednost 

Kot institucija že izvajamo storitve 

oskrbe na domu. 

2,5 1,9 2,5 1,8 0,070 0,945 

Kot institucija smo v primeru 

spremenjene zakonodaje 

pripravljeni pričeti izvajati storitve 

zdravstvene nege in oskrbe na 

domu. 

4,2 1,2 4,2 1,0 0,070 0,945 

AS: povprečna vrednost, SO: standardni odklon 

Rezultati v tabeli prikazujejo, da so vodilni delavci zasebnih zavodov z večjim strinjanjem 

(AS=3,3; SO=1,3) pritrdili izjavi, da je institucionalno varstvo starejših najbolj primerna 

oblika organizirane pomoči starostnikom, ki ne zmorejo samostojno poskrbeti za svoje 

potrebe, kot vodilni delavci v javnih zavodih (AS=2,5; SO=1,2). T-test za neodvisne vzorce ni 

pokazal statistično pomembne razlike med zavodi po lastništvu (t=-1,977; p=0,053). Glede 

izvajanja storitve oskrbe na domu in pripravljenosti na morebitne zakonodajne spremembe 

(fleksibilnost) so javni in zasebni zavodi ocenili v povprečju dokaj enakovredno, v prvem 

primeru s povprečno vrednostjo 2,5, v drugem primeru pa s povprečno vrednostjo 4,2. T-test 

za neodvisne vzorce v obeh primerih tako ni pokazal statistično pomembne razlike med 

zavodi po lastništvu. 

Glede na ugotovitve hipoteze Fleksibilnost v odzivanju na prihajajoče spremembe je 

statistično značilna glede na lastništvo zavodov ne moremo potrditi. 

5.3 Hipoteza o socialnem omrežju 

Za preverjanje korelacije obstoječe socialne mreže in potreb upokojencev v občini Idrija smo 

postavili hipotezo Obstoječi obseg pomoči starostnikom v obliki socialne mreže je statistično 

pomembno povezan s potrebami starostnikov. 

Anketiranci so imeli v povprečju 1,9 (SO=1,0) otrok. Vse potrebe po aktivnostih so bile 

seštete v vsoto, kjer so anketiranci v povprečju navedli, da potrebujejo pomoč pri 1,4 

(SO=3,1) aktivnostih in predvidevajo, da bodo čez 5 let potrebovali pomoč pri 4,4 (SO=6,7) 

aktivnostih. Tako pri pomoči pri aktivnostih danes in čez 5 let je bil najpogostejši odgovor, da 

danes ne potrebujejo pomoči (v 66,4 %) oziroma pričakujejo, da čez 5 let ne bodo potrebovali 

pomoč pri nobeni aktivnosti (v 41,4 %). 
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Pearsonov korelacijski koeficient ni pokazal statistično pomembne povezave med številom 

lastnih otrok in potrebo po pomoči danes (r=-0,017; p=0,708) ter številom lastnih otrok in 

predvideno potrebo po pomoči čez 5 let (r=0,004; p=0,935). 

Rezultati v tabeli prikazujejo, da so starostniki, ki imajo stike večkrat dnevno, navedli potrebo 

pri pomoči v povprečju pri 1,8 (SO=3,5) aktivnostih. Tudi pri preostalih oblikah socialne 

mreže ni bilo večjih odstopanj od te povprečne vrednosti. Enofaktorska analiza variance ni 

pokazala statistično pomembne razlike med potrebo po pomoči in socialno mrežo (F=0,590; 

p=0,622). Pri oceni stanja v prihodnosti so nekoliko odstopali starostniki z redkejšimi stiki ali 

brez socialne mreže, ki so navedli, da bodo čez 5 let v povprečju potrebovali pomoč pri 7,4 

(SO=9,5) aktivnostih. Enofaktorska analiza variance kljub temu ni pokazala statistično 

pomembne razlike med predvideno potrebo po pomoči v prihodnosti in socialno mrežo 

(F=2,625; p=0,050). 

Preglednica 13: Potreba po pomoči v aktivnostih glede na socialno mrežo danes in 

predvidevanje čez 5 let 

 n AS SO F-vrednost p-vrednost 

Stiki/potreba po pomoči danes    0,590 0,622 

 večkrat dnevno 134 1,8 3,5   

 vsak dan 219 1,3 3,1   

 vsaj 1x tedensko 71 1,5 3,1   

 redkeje ali nimam stikov 73 1,5 2,9   

Stiki/potreba po pomoči čez 5 let    2,625 0,050 

 večkrat dnevno 134 4,6 6,7   

 vsak dan 219 4,0 6,2   

 vsaj 1x tedensko 71 5,1 7,0   

 redkeje ali nimam stikov 73 7,4 9,5   

AS: povprečna vrednost; SO: standardni odklon 

Rezultati v tabeli prikazujejo, da so starostniki, ki imajo oddaljeno socialno mrežo manj kot 

30 minut, navedli potrebo pri pomoči v povprečju pri 1,5 (SO=3,1) aktivnostih. Pri 

oddaljenosti socialne mreže več kot 1 uro je bila navedena v povprečju pomoč pri 2,4 

(SO=3,7) aktivnostih. Enofaktorska analiza variance ni pokazala statistično pomembne 

razlike med potrebo po pomoči in geografsko oddaljenostjo socialne mreže (F=1,005; 

p=0,367). Pri oceni stanja v prihodnosti so nekoliko izstopali starostniki z najkrajšo 

oddaljenostjo socialne mreže, ki so navedli, da bodo čez 5 let v povprečju potrebovali pomoč 

pri 4,9 (SO=6,9) aktivnostih. Enofaktorska analiza variance ni pokazala statistično pomembne 

razlike med predvideno potrebo po pomoči v prihodnosti in oddaljenostjo socialne mreže 

(F=0,744; p=0,476). 
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Raziskava je ugotovila, da anketirani z večjim številom otrok pogosteje pričakujejo, da bodo 

zanje poskrbeli sorodniki. 

Preglednica 14: Pričakovanja po pomoči s strani sorodnikov v korelaciji s številom otrok 

 Oblika pomoči n AS SO Std. napaka 

št. otrok sorodnik 126 2,10 0,788 0,070 

  druge oblike pomoči 321 1,83 1,020 0,057 

t=2,688, p=0,007 

Preglednica 15: Potreba po pomoči v aktivnostih glede na oddaljenost socialne mreže 

danes in predvidevanje čez 5 let 

 n AS SO F-vrednost p-vrednost 

Prihod na pomoč/potreba po pomoči danes    1,005 0,367 

 prej kot v 30 min 323 1,5 3,1   

 30 min do 1 ure 85 1,6 3,6   

 več kot 1 ura 89 2,4 3,7   

Prihod na pomoč/potreba po pomoči čez 5 let    0,744 0,476 

 prej kot v 30 min 323 4,9 6,9   

 30 min do 1 ure 85 4,0 6,4   

 več kot 1 ura 89 4,0 4,8   

AS: povprečna vrednost; SO: standardni odklon 

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev hipoteze Obstoječi obseg pomoči starostnikom v 

obliki socialne mreže je statistično pomembno povezan s potrebami starostnikov ne moremo 

potrditi. 

5.4 Hipoteza o nivoju potreb starostnikov 

Anketiranim je v okviru raziskave ponujen nabor aktivnosti/potreb, pri katerih ocenjujejo, ali 

rabijo pomoč že danes ali jo bodo rabili čez 5 let. Postavljena je bila hipoteza Starostniki 

menijo, da bodo v prihodnosti potrebovali več pomoči pri zadovoljevanju fizioloških potreb 

in višjih potreb. 

Z anketo smo želeli pridobiti podatke, kako anketirani ocenjujejo svoje zdravstveno stanje in 

počutje. Na postavljene trditve smo ponudili tri možne odgovore: skoraj nikoli (1), včasih (2), 

skoraj vedno (3). Ugotovimo lahko, da so udeleženci v raziskavi kljub določenim deficitom, 

znotraj katerih funkcionirajo, v povprečju s svojim stanjem in počutjem zadovoljni. 
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Preglednica 16: Ocena lastnega stanja in počutja anketiranih 

Trditev n min max AS SO 

Zadovoljen/-na sem s svojim 

zdravstvenim stanjem. 
476 1 3 2,54 0,636 

V svoji koži se dobro počutim. 468 1 3 2,70 0,535 

Zadovoljen/-na sem z odnosi, ki 

jih imam z okolico. 
476 1 3 2,82 0,439 

Počutim se tako dobro kot večina 

mojih vrstnikov. 
458 1 3 2,76 0,489 

Sem povsem samostojen/-na. 474 1 3 2,79 0,527 

Počutim se osamljenega/-no. 460 1 3 1,44 0,600 

Fizični napori mi ne 

predstavljajo težav. 
457 1 3 2,03 0,729 

Svoje psihično stanje lahko 

ocenim kot dobro. 
475 1 3 2,71 0,551 

AS: povprečna vrednost; SO: standardni odklon 

Zaradi možnosti (pre)oblikovanja nabora storitev in ugotavljanja potreb po dodatnih znanjih 

smo anketirane povprašali o boleznih in zdravstvenih težavah, ki so pri njih prisotne. 

 

Slika 13: Bolezni in zdravstvene težave, prisotne pri anketiranih 
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Preglednica 17: Potreba po pomoči pri posameznih aktivnostih 

Aktivnost/potreba Nivo 

potrebe 

Danes 

(v %) 

Čez 5 

let 

(v %) 

hi-

kvadrat 

p-

vrednost 

Dihanje (uporaba raznih pripomočkov 

za dihanje). 

F 3,2 9,9 24,655 <0,001 

Prehranjevanje in pitje (priprava 

hrane/priprava diete/pomoč pri 

hranjenju/hranjenje). 

F 4,8 17,6 55,301 <0,001 

Odvajanje blata in izločanje urina 

(pomoč zaradi zaprtja, uhajanja urina, 

oskrba urinskega katetra, stome, 

pomoč pri nameščanju ali nameščanje 

inkontinenčnih pripomočkov). 

F 3,2 14,3 49,707 <0,001 

Gibanje in vzdrževanje želenih 

telesnih položajev (pomoč pri hoji, 

pomoč pri nameščanju na invalidski 

voziček, pomoč/nameščanje v želen 

položaj v postelji). 

F 4,7 16,2 48,404 <0,001 

Spanje in počitek (pomoč pri pripravi 

na spanje). 

F 3,0 10,9 31,600 <0,001 

Oblačenje in slačenje. F 2,0 11,9 46,177 <0,001 

Vzdrževanje telesne temperature s 

prilagajanjem oblačil in prilagajanjem 

okolja (pomoč pri urejanju primerne 

temperature, zračenja prostorov, 

prilagajanju oblačil temperaturi 

okolja). 

F 3,2 11,5 33,312 <0,001 

Vzdrževanje telesne čistoče in 

urejenosti (pomoč pri 

umivanju/umivanje). 

F 4,3 15,0 44,600 <0,001 

Zagotavljanje varnosti (pred padci, 

poškodbami …). 

V 5,7 20,0 63,977 <0,001 

Komuniciranje z drugimi, izražanje 

potreb (pomoč pri pogovoru, 

vzpostavljanju kontakta z želenimi 

osebami, pomoč pri druženju z 

želenimi osebami). 

V 3,2 14,0 47,273 <0,001 

Verovanje (pomoč pri udeleževanju v 

verskih aktivnostih, izražanju vere). 

V 1,8 7,1 20,777 <0,001 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Aktivnost/potreba Nivo 

potrebe 

Danes 

(v %) 

Čez 5 

let 

(v %) 

hi-

kvadrat 

p-

vrednost 

Razvedrilo (pomoč pri organizaciji in 

izvedbi hobijev, razvedrilnih 

aktivnostih, omogočanje udeležbe na 

teh aktivnostih). 

V 5,1 16,0 43,887 <0,001 

Učenje (pomoč pri pridobivanju novih 

znanj, učenje za zdravo življenje). 

V 5,7 15,8 38,018 <0,001 

Vzdrževanje pripomočkov za osebno 

nego, čiščenje in razkuževanje 

pripomočkov. 

F 4,5 14,6 40,605 <0,001 

Pomoč in skrb pri jemanju zdravil, 

dajanje zdravil (priprava/dajanje 

zdravil, ureditev predpisa zdravil). 

F 3,8 17,0 60,528 <0,001 

Pomoč pri uporabi medicinsko- 

tehničnih pripomočkov (nameščanje 

protez, opornic). 

F 1,2 10,9 47,868 <0,001 

Spremljanje vitalnih funkcij in 

zdravstvenega stanja (merjenje 

krvnega pritiska, pulza, krvnega 

sladkorja). 

F 7,1 22,1 64,352 <0,001 

Oskrbovanje ran in razjed zaradi 

pritiska in preprečevanje njihovega 

nastanka. 

F 3,0 12,1 38,384 <0,001 

Pomoč pri hišnih opravilih. V 13,4 33,0 85,895 <0,001 

Pomoč pri opravljanju bančnih 

poslov, plačevanju računov, 

sprejemanju in odpošiljanju poštnih 

pošiljk. 

V 11,9 24,9 44,253 <0,001 

Spremstvo (na preiskave, po 

opravkih). 

V 16,0 33,8 68,260 <0,001 

Pomoč pri nakupu življenjskih 

potrebščin. 

 13,4 27,3 47,025 <0,001 

Prinašanje, priprava in postrežba 

toplega obroka in pomivanje 

uporabljene posode. 

F 6,9 22,3 67,434 <0,001 

Prevoz in spremstvo upravičenca ter 

njegova povezava z okoljem s 

pomočjo telekomunikacijskih 

V 8,5 21,7 50,319 <0,001 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Aktivnost/potreba Nivo 

potrebe 

Danes 

(v %) 

Čez 5 

let 

(v %) 

hi-

kvadrat 

p-

vrednost 

povezav, v povezavi z izvajanjem 

storitev dolgotrajne oskrbe in 

zdravstvenih storitev. 

Fizioterapevtske storitve. V 4,8 22,8 90,725 <0,001 

F – fiziološke 

V – višje 

V vseh primerih so anketirani statistično pomembno bolj pesimistični za bodočnost (zmeraj 

p<0,001). Anketirani ocenjujejo, da bodo čez 5 let v večji meri potrebovali pomoč pri 

spremstvu (v 33,8 %), pri hišnih opravilih (v 33,0 %) in nakupu življenjskih potrebščin. V 

manjši meri pa ocenjujejo, da bodo potrebovali pomoč pri udeleževanju pri verskih 

aktivnostih (v 7,1 %), pomoč pri uporabi/uporabi pripomočkov za dihanje (v 9,9 %) in pomoč 

pri uporabi medicinsko-tehničnih pripomočkov (v 10,9 %). Test hi-kvadrat je pokazal 

statistično pomembno razliko v pričakovani oceni o potrebni pomoči pri posameznih 

aktivnostih (hi-kvadrat=387,519; p<0,001). 

Preglednica 18: Potreba po slabo in dobro pokritih aktivnostih danes in predvidevanje 

čez 5 let 

 

Potreba po slabo pokritih 

aktivnostih 

Potreba po dobro 

pokritih aktivnostih 

 

 

 AS SO AS SO t-vrednost p-vrednost 

Danes 0,4 0,8 1,2 2,7 -5,977 <0,001 

Čez 5 

let 0,6 1,1 3,6 5,6 -11,486 <0,001 

AS: povprečna vrednost; SO: standardni odklon 

Poleg tega smo v raziskavi razdelili potrebe po temeljnih življenjskih aktivnostih, aktivnostih 

zdravstvene nege in socialne oskrbe in FTH v dve skupini: 1) potrebe po slabo pokritih 

aktivnostih in 2) potrebe po dobro pokritih aktivnostih. Kot dobro pokrite aktivnosti smo 

definirali aktivnosti, ki se na področju institucionalnega varstva že izvajajo v obsegu, ki bi z 

modifikacijo dejavnosti omogočal neposreden prenos v domače okolje potencialnih 

uporabnikov storitev. Kot slabo pokrite aktivnosti pa so bile definirane aktivnosti, ki se v 

institucionalnem varstvu ne izvajajo ali pa se ne izvajajo v zadostnem obsegu ali z zadostnim 

številom kadra, da bi bil kljub modifikaciji dejavnosti trenutno prenos v širše okolje mogoč.  

V naboru vseh aktivnosti so bile kot slabše pokrite definirane aktivnosti: 

 verovanje (pomoč pri udeleževanju v verskih aktivnostih, izražanju vere), 

 razvedrilo (pomoč pri organizaciji in izvedbi hobijev, razvedrilnih aktivnosti, 
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omogočanje udeležbe na teh aktivnostih), 

 učenje (pomoč pri pridobivanju novih znanj, učenje za zdravo življenje), 

 prevoz in spremstvo upravičenca ter njegova povezava z okoljem s pomočjo 

telekomunikacijskih povezav, v povezavi z izvajanjem storitev dolgotrajne oskrbe in 

zdravstvenih storitev, 

 fizioterapevtske storitve. 

Anketirani so v večjem povprečnem številu navedli potrebo po dobro pokritih aktivnostih 

(AS=1,2; SO=2,7) v primerjavi s potrebo po slabo pokritih aktivnostih (AS=0,4; SO=0,8). T-

test za neodvisne vzorce je pokazal statistično pomembno razliko v povprečnem številu 

potreb (t=-5,977; p<0,001). Tudi za prihodnost (predvidevanje čez 5 let) so starostniki v 

večjem povprečnem številu navedli potrebo po dobro pokritih aktivnostih (AS=3,6; SO=5,6) 

v primerjavi s potrebo po slabo pokritih aktivnostih (AS=0,6; SO=1,1). T-test za neodvisne 

vzorce je pokazal statistično pomembno razliko v povprečnem številu potreb (t=-11,486; 

p<0,001). 

Preglednica 19: Ocena potrebe po pomoči pri zadovoljevanju fizioloških in višjih potreb 

 Danes 

(v %) 

Čez 5 let 

(v %) 

hi-

kvadrat 

p-vrednost 

Pomoč pri zadovoljevanju fizioloških potreb 

(n=6958) 

3,9 14,7 629,285 <0,001 

Pomoč pri zadovoljevanju višjih potreb 

(n=4970) 

7,6 20,8 526,145 <0,001 

Anketirani navajajo, da danes v večji meri potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju višjih potreb 

(v 7,6 %). V manjši meri navajajo, da potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju fizioloških 

potreb (v 3,9 %). Test hi-kvadrat je pokazal statistično pomembno razliko v navedbah o 

potrebi po pomoči pri zadovoljevanju fizioloških in višjih potreb (hi-kvadrat=75,500; 

p<0,001). Anketirani ocenjujejo, da bodo tudi čez 5 let v večji meri potrebovali več pomoči 

pri zadovoljevanju višjih potreb (v 20,8 %). V manjši meri pa ocenjujejo, da bodo potrebovali 

pomoč pri zadovoljevanju fizioloških potreb (v 14,7 %). Test hi-kvadrat je pokazal statistično 

pomembno razliko v pričakovani oceni o potrebi po pomoči pri zadovoljevanju fizioloških in 

višjih potreb (hi-kvadrat=76,404; p<0,001). 

Na podlagi ugotovitev hipoteze H3: Starostniki menijo, da bodo v prihodnosti potrebovali več 

pomoči pri zadovoljevanju fizioloških potreb in višjih potreb lahko potrdimo. 

 

 



 

63 

Preglednica 20: Želje glede pomoči/oskrbe za čas, ko anketiranci ne bodo več zmogli 

samostojno skrbeti zase 

Trditev n % 

1. Želel bi prejeti pomoč, ki bi mi kljub temu omogočala ostati 

doma. 

280 56,3 

2. Želim iti v dom upokojencev. 119 23,9 

3. Želel bi bivati v oskrbovanem stanovanju, kjer bi imel možnost 

pomoči. 

35 7,0 

4. V času, ko so moji bližnji v službi, bi želel biti v dnevnem 

varstvu, preostanek časa pa doma. 

17 3,4 

5. 

 

Drugo: 5 1,0 

 ostati doma, ko ne bo šlo več, iti v dom upokojencev, 15 3,0 

 oskrbovano stanovanje ali dnevno varstvo, 2 0,4 

 ostati doma, kasneje dnevno varstvo, 2 0,4 

 ostati doma, ko ne bo šlo več, oskrbovano stanovanje, 7 1,4 

 ostati doma, ko ne bo šlo več, dnevno varstvo, 7 1,4 

 dom upokojencev ali oskrbovano stanovanje. 2 0,4 

Skupaj 491 98,8 

Manjkajoči odgovori 6 1,2 

Skupaj 497 100,0 

Z anketnim vprašalnikom smo pri anketiranih želeli preveriti, kakšne so želje anketiranih za 

čas, ko ne bodo več zmogli samostojno poskrbeti zase. Rezultati kažejo, da si večina, kar  

56 % anketiranih, kljub morebitnim deficitom, zaradi katerih ne bodo zmogli samostojno 

poskrbeti zase, želi ostati doma. Analiza rezultatov kaže, da so starostniki nižje povprečne 

starosti (AS=68,7 let) želeli v primeru odvisnosti bivati v oskrbovanem stanovanju ali koristiti 

storitve dnevnega varstva. Starostniki povprečne starosti 71,5 let so navedli, da si želijo 

pomoč na domu, najstarejši (AS=72,4 let) pa, da je vselitev v dom upokojencev zanje 

sprejemljiva rešitev. Starost pomembno vpliva na odločitev za vrsto pomoči, saj je 

enofaktorska analiza variance pokazala statistično pomembne razlike (F=4,203; p=0,016). 

Rezultati kažejo, da bi se anketirani višje starosti prej odločili za institucionalno obliko 

pomoči. 

Preglednica 21: Izbrana oblika pomoči glede na starost anketiranih 

 n AS SO 

Pomoč na domu. 277 71,5 8,6 

Vselitev v dom upokojencev zame ni problem. 134 72,4 8,9 

Želim si oskrbovano stanovanje oz. dnevno varstvo. 67 68,7 8,3 

AS: povprečna vrednost, SO: standardni odklon 

F=4,203; p=0,016 
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Rezultati kažejo, da bi se anketirani višje starosti prej odločili za institucionalno obliko 

pomoči kakor anketirani nižje starosti. 

S ciljem dobiti vpogled v želje potencialnih uporabnikov storitev institucionalnega varstva 

nas je zanimalo, ali stopnja izobrazbe in višina prihodkov vplivata na odločitev za preživljanje 

starosti v oskrbovanem stanovanju. Ugotovimo lahko, da niti višina izobrazbe, niti višina 

mesečnih prihodkov nista statistično pomembno povezana z željo po oskrbovanem 

stanovanju, kljub temu pa se, kakor je razvidno iz preglednic 21 in 22, nakazuje tovrstna 

tendenca. 

Preglednica 22: Korelacija izobrazba in želja po oskrbovanem stanovanju 

Izobrazba  Vrsta oskrbe Skupaj 

  Druge 

oblike 

Oskrbovano 

stanovanje 

 

Osnovna šola 

(OŠ) ali manj 

Število 170 7 177 

% z OŠ-izobrazbo ali manj 

glede na želeno obliko oskrbe 
96,0 % 4,0 % 100,0 % 

% z OŠ v celotnem vzorcu 

glede na vrsto oskrbe 
37,4 % 20,0 % 36,1 % 

Poklicna ali 

srednješolska 

izobrazba 

Število 236 23 259 

% s poklicno ali 

srednješolsko izobrazbo 

glede na želeno obliko oskrbe 

91,1 % 8,9 % 100,0 % 

% s poklicno ali 

srednješolsko izobrazbo v 

celotnem vzorcu glede na 

vrsto oskrbe 

51,9 % 65,7 % 52,9 % 

Najmanj 

višješolska 

izobrazba 

Število 49 5 54 

% z najmanj višješolsko 

izobrazbo glede na želeno 

obliko oskrbe 

90,7 % 9,3 % 100,0 % 

% z najmanj višješolsko 

izobrazbo v celotnem vzorcu 

glede na vrsto oskrbe 

10,8 % 14,3 % 11,0 % 

Skupaj Število 455 35 490 

% glede na izobrazbo 92,9 % 7,1 % 100,0 % 

% glede na vrsto oskrbe 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

hi-kvadrat=4,256, p=0,119 

*Drugo: oskrba na domu, institucionalno varstvo 
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Preglednica 23: Korelacija višina mesečnega prihodka in želja po oskrbovanem 

stanovanju 

Višina 

mesečnega 

prihodka 

 Vrsta oskrbe Skupaj 

 Druge 

oblike 

Oskrbovano 

stanovanje 

Do 400 EUR Število 30 0 30 

% anketiranih s prejemki do 

400 EUR/mesec glede na 

želeno vrsto oskrbe 

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

% anketiranih s prejemki do 

400 EUR/mesec v celotnem 

vzorcu glede na vrsto oskrbe 

6,6 % 0,0 % 6,1 % 

Od 401 do 

600 EUR 

Število 166 11 177 

% anketiranih s prejemki od 

401 do 600 EUR/mesec 

glede na želeno vrsto oskrbe 

93,8 % 6,2 % 100,0 % 

% anketiranih s prejemki od 

401 do 600 EUR/mesec v 

celotnem vzorcu glede na 

vrsto oskrbe 

36,6 % 31,4 % 36,2 % 

Od 601 do 

800 EUR 

Število 171 17 188 

% anketiranih s prejemki od 

601 do 800 EUR/mesec 

glede na želeno vrsto oskrbe 

91,0 % 9,0 % 100,0 % 

% anketiranih s prejemki od 

601 do 800 EUR/mesec v 

celotnem vzorcu glede na 

vrsto oskrbe 

37,7 % 48,6 % 38,4 % 

Od 801 do 

1000 EUR 

Število 59 3 62 

% anketiranih s prejemki od 

801 do 1000 EUR/mesec 

glede na želeno vrsto oskrbe 

95,2 % 4,8 % 100,0 % 

% anketiranih s prejemki od 

801 do 1000 EUR/mesec v 

celotnem vzorcu glede na 

vrsto oskrbe 

13,0 % 8,6 % 12,7 % 

Nad 1000 

EUR 

Število 28 4 32 

% anketiranih s prejemki nad 

1000 EUR/mesec glede na 

želeno vrsto oskrbe 

 

87,5 % 

 

12,5 % 

 

100,0 % 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Višina 

mesečnega 

prihodka 

 Vrsta oskrbe Skupaj 

 Druge 

oblike 

Oskrbovano 

stanovanje 

% anketiranih s prejemki nad 

1000 EUR/mesec v celotnem 

vzorcu glede na vrsto oskrbe 

6,2 % 11,4 % 6,5 % 

Skupaj  454 35 489 

  92,8 % 7,2 % 100,0 % 

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

hi-kvadrat=5,431, p=0,246 

Ker je struktura mesečnih prihodkov upokojencev različna, smo želeli preveriti, ali imajo 

upokojenci s krajšim upokojitvenim statusom nižje pokojnine. Kakor prikazuje preglednica 

23, ne moremo potrditi, da bi mlajši upokojenci prejemali nižje prihodke. 

Preglednica 24: Korelacija starost in višina mesečnih prihodkov 

 n AS 

starosti 

SO SN 95 % interval 

zaupanja za AS 

min 

starost 

max 

starost 

Do 400 EUR 30 71,93 9,745 1,779 68,29 75,57 49 90 

Od 401 do 600 EUR 178 70,63 9,146 0,686 69,28 71,98 48 92 

Od 601 do 800 EUR 190 71,84 8,363 0,607 70,64 73,03 54 91 

Od 801 do 1000 EUR 60 72,68 8,709 1,124 70,43 74,93 51 87 

Nad 1000 EUR 30 69,93 7,244 1,323 67,23 72,64 59 86 

Skupaj  488 71,39 8,727 0,395 70,61 72,17 48 92 

F=1,030, p=0,391 

Zanimalo nas je tudi, kako bi upokojenci želeli distribuirati sredstva v okviru morebitnega 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Ugotovimo lahko, da bi večina želela prejeti sredstva v 

denarju, s katerim bi si sami plačevali storitve, ki bi jih potrebovali. 

Preglednica 25: Želena distribucija sredstev, ki bi jih upokojenci prejeli v primeru 

sprejema trenutnega predloga zakona o dolgotrajni oskrbi  

Trditev n % 

V denarju, s katerim bi nato sam plačeval storitve, ki bi jih potreboval. 234 47,1 

V denarju, ki bi ga dal svojim bližnjim, ki bi mi pomagali. 99 19,9 

Želel bi, da se s tem denarjem uredi in plača storitve, ki bi jih izvajal 

pooblaščen izvajalec. 

92 18,5 

Drugo 23 4,6 
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6 RAZPRAVA 

Zaradi staranja »baby boom«-generacije (oseb, rojenih med 1946. in 1964.), razvoja in 

napredka medicine in zdravstvene nege, preventivnih aktivnosti na področju 

zdravstvenovzgojenega dela in posledično podaljševanja življenjske dobe naj bi bilo do leta 

2030 kar 20 % svetovne populacije starejše od 65 let (Kastenberg in Chasin 2004).  

Skladno s tem se pričakuje, da bodo stroški zdravstvene in dolgotrajne oskrbe predvsem 

zaradi staranja prebivalstva do leta 2030 narasli za 25 %. Starosti so pogosto pridružene 

kronične bolezni in invalidnost, ki vplivajo na zmanjšano kakovost življenja in večjo stopnjo 

odvisnosti. Danes se približno 80 % starejših sooča z vsaj enim kroničnim obolenjem, 

približno 50 % starejših z dvema. Ob tem je pomembno izpostaviti, da slabega zdravstvenega 

stanja ne moremo vedno enačiti s starostjo. Strategije delovanja različnih služb so vedno bolj 

usmerjene v podaljševanje obdobja neodvisnosti, izboljševanje kakovosti življenja in 

odložitev potrebe po dolgotrajni oskrbi (CDC 2009).  

Kot je bilo uvodoma že napisano, smo za potrebe pričujoče raziskave vključili dva vzorca. 

Prvi vzorec predstavlja management na področju institucionalnega varstva (55 oseb), drugi 

vzorec pa upokojenci v občini Idrija (497 oseb). Glede na pričakovane zakonodajne 

spremembe, potrebo po preoblikovanju obstoječih sistemov so nas zanimale aktualne in 

potencialne potrebe starostnikov po pomoči v občini Idrija, njihova stališča do stanja in 

prihodnosti. Za vključitev managementa na področju institucionalnega varstva starejših smo 

se odločili, ker je institucionalno varstvo starejših ena izmed oblik pomoči starostniku, ki je v 

Sloveniji trenutno najbolj razvita (MDDSZ 2012). Z vključitvijo dveh različnih ravni 

managementa v domovih smo želeli ugotoviti tudi morebitna razhajanja stališč znotraj sistema 

institucionalnega varstva starejših.  

Storitve, ki se izvajajo v domovih upokojencev, spadajo med socialnovarstvene storitve. 

Revizija Računskega sodišča (2008, 5, 30) je pokazala, da obstoječi socialnovarstveni 

programi ne pokrivajo vseh potreb uporabnikov ter da obstoječa mreža storitev vsem 

upravičencem ne zagotavlja enakih možnosti vključevanja in obravnave, niti ni razdelane 

strategije, kako poskrbeti za tiste, ki potrebujejo varstvo in nego drugih. Računsko sodišče 

tudi ugotavlja, da se storitvi institucionalnega varstva namenja največ pozornosti, kar je 

razvidno tudi v nesorazmernem deležu javnih sredstev, ki jih država nameni izvajanju 

posamezne socialnovarstvene storitve. S tovrstnim stališčem Računsko sodišče pritrjuje 

strategijam Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006‒2010 

(Ur. l. RS, št. 39/06) in predlogu Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 

2011‒2020 – gradivo za javno razpravo (MDDSZ 2011), kjer eden zmed ciljev že več let 

ostaja sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in 

uporabniki institucionalnega varstva oziroma povečevanje deleža uporabnikov skupnostnih 

oblik; torej premik iz predvsem institucionalne obravnave na obravnavno in nudenje pomoči v 
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lokalni skupnosti, kjer starostniki živijo, kar pa posledično pomeni tudi potrebo po 

preoblikovanju sistema institucionalnega varstva starejših.  

Enega možnih vzrokov, da se je v Sloveniji največ vlagalo v širitev kapacitet na področju 

institucionalnega varstva in ne v razvoj drugih oblik socialnovarstvenih in 

zdravstvenonegovalnih storitev, gre morda iskati tudi v ceni storitve institucionalnega varstva. 

Kljub temu da v nalogi večkrat poudarjamo, da velik delež upokojencev s prihodki, ki jih 

prejemajo, ne zmore niti samostojnega plačevanja cene osnovne oskrbe, lahko na drugi strani 

ugotovimo, da je cena oskrbe prenizka in metodologija za njeno oblikovanje neustrezno 

oblikovana. Če primerjamo cene celodnevne oskrbe v domovih upokojencev in cene ure 

storitve pomoči družini na domu – kot socialna oskrba na domu ‒ lahko ugotovimo, da je 

cena celodnevne oskrbe v institucionalnem varstvu podvrednotena, saj cena ure pomoči 

družini na domu – kot socialna oskrba na domu ‒ dosega tudi do 20 EUR
21

 (Mežnarič 2012). 

Poleg navedenega kakor pri drugih organizacijah in podjetjih tudi na področje 

institucionalnega varstva starejših (ne glede na organizacijsko obliko) pomembno vplivajo 

gospodarske in politične razmere, ki se v zadnjem obdobju stalno in hitro spreminjajo. 

Sposobnost fleksibilnosti in hitrih prilagajanj vse bolj postaja konkurenčna prednost 

(Gomezelj Omerzel 2010, 33). Vendar je prav na področju institucionalnega varstva z 

normativnim določanjem števila in strukture kadra, cen – tako zdravstvene nege in oskrbe, 

tehničnih, prostorskih pogojev ipd. ‒ fleksibilnost izjemno omejevana. Javno-zasebno 

partnerstvo na področju socialnovarstvene dejavnosti se v Sloveniji šele razvija, lahko pa prav 

na modelu Doma upokojencev Idrija, d. o. o., potrdimo nekaj predhodno teoretično 

predstavljenih dejstev.  

Kakor ugotavlja Ferjančič Groff (2004), se je zgodovinsko gledano javna služba razvila za 

uresničevanje javnega interesa. Žal se v obdobju recesije soočamo z možnostjo, da brez 

vstopa zasebnega kapitala tudi uresničevanje javnega interesa ne bi bilo mogoče 

(iztrošenost/neustreznost obstoječih kapacitet ipd). Prav tu se kot učinkovita izkaže povezava 

javnega in zasebnega sektorja. Eden izmed ciljev in želenih učinkov javno-zasebnega 

partnerstva je povezava zasebnega kapitala ter veščin, znanj in spretnosti izvajalcev javne 

službe (European Commission 2004). Instrumenti javno-zasebnega partnerstva naj bi 

združevali najboljše iz obeh svetov – zasebni kapital s svojimi viri, znanjem in tehnologijo, z 

javnim sektorjem s svojimi regulativnimi ukrepi, znanjem in varstvom javnega interesa 

(United Nations 2008). Ob vedno bolj omejenem proračunu države se javno-zasebno 

partnerstvo kaže kot možnost, ki bo med drugim preprečila stagnacijo na področju gradnje in 

obnavljanja obstoječe infrastrukture. Prav tako z uvedbo tržnih mehanizmov na do sedaj 

regulirano območje lahko pričakujemo na eni strani racionalizacijo porabe, na drugi strani pa 

ob večji konkurenčnosti tudi večjo kakovost storitev. Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da je 

                                                 
21

 Po Zakonu o socialnem varstvu ceno v minimalno 50 % deležu subvencionira občina, zato storitev 

ostaja cenovno dostopna uporabnikom. Cena ure storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja DUI, je 

bila za uporabnika v letu 2012 5,27 EUR. 
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najemanje kreditov v tovrstnih povezavah dražje, kot če kredite najema neposredno država ali 

lokalna skupnost, kar lahko vpliva na višje cene javnih storitev izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva (Tičar 2007, 127‒141).  

To se je izkazalo tudi na primeru Doma upokojencev Idrija, d. o. o., ki se po uvedbi javno-

zasebnega partnerstva sooča z višjimi cenami storitve, podaljševanjem časa polnjenja 

kapacitet, spremenjeno strukturo uporabnikov in odhajanjem uporabnikov v druge, cenejše 

domove. Pri domovih, ki so bodo srečevali s tovrstno problematiko, gre najbrž pričakovati 

zmanjševanje števila zaposlenih, vendar v tem primerih ne v neposredni korelaciji z javno-

zasebnim partnerstvom, kar kot pogosto posledico tovrstnih preoblikovanj navaja Mužina 

(2007, 14‒15), ampak v korelaciji z zmanjševanjem števila uporabnikov storitev 

institucionalnega varstva. Ob tem se pogosto pozablja, da kakor je bilo že rečeno, domovi 

postajajo nadomestek za negovalne bolnišnice in je obravnava uporabnikov vse bolj strokovna 

in zahtevna, zato se tovrstne institucije po svoji vlogi vse bolj spreminjajo v zdravstvene ter 

so že davno presegle okvire socialnovarstvenih ustanov. Kljub temu da je Vlada RS (2011) 

zapisala, da naj bi se predlagana in v 2012. testirana Merila za razvrščanje uporabnikov v 

kategorije zahtevnosti zdravstvene nege in rehabilitacije še dopolnjevala, trenutno temu ne 

kaže tako. V kolikor bi bil sprejet predlagan način kategoriziranja uporabnikov storitev 

institucionalnega varstva v kategorije zdravstvene nege, gre zaradi nezmožnosti prikaza 

izvedenih storitev in intervencij zdravstvene nege pričakovati dodatno zmanjševanje števila 

zaposlenih na področju zdravstvene nege v domovih.  

Arnškova (2008) je v svojih inšpekcijskih nadzorih socialne inšpekcije na področju 

institucionalnega varstva starejših že pred več leti ugotavljala, da zaposleni tožijo o preveliki 

intenziteti dela. Zaposlenim se tako odvzame možnost, da bi vzpostavili dober stik z 

uporabniki storitev ali opravili delo na umirjen in prijazen način. Opuščati morajo posamezna 

opravila, da lahko za vse uporabnike storitve opravijo najnujnejše oblike pomoči. V okviru 

racionalizacije stroškov dela je zaposlenih v ustanovah običajno ravno toliko, da teče delovni 

proces nemoteno in v znosnem obsegu na posameznega delavca, v kolikor so na delu prisotni 

vsi na delo razporejeni zaposleni, čemur pa pogosto ni tako.  

Tako venomer potekajo trenja med ciljem racionalizirati stroške dela, kar lahko posledično 

pomeni izgubo delovnih mest (Tičar 2007, 127‒141), zahtevo da se kakovost storitev z 

uvedbo javno-zasebnega partnerstva ne sme znižati in zlasti v kontekstu rasti cen oskrbe z 

vedno večjimi zahtevami s strani uporabnikov in njihovih svojcev, ki jih nemalokrat ni 

mogoče izpolniti. Mere razpoložljivosti in zadovoljstva z izvedenimi/prejetimi storitvami pa 

ne gre vedno enačiti zgolj z kakovostno opravljenim delom izvajalcev, saj je zadovoljstvo na 

drugi strani povezano tudi z osebnostnimi potezami uporabnika (Novak 2004, 21). Ob 

naštetem je tudi vse premalo zavedanja, da je uspešnost ustanove in kakovost storitev 

povezana z visoko strokovno usposobljenostjo kadra in ne nazadnje tudi z ustreznim 
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ravnanjem s kadrom, ter da vlaganje v znanje in usposabljanje človeških virov predstavlja 

varno naložbo, ki zagotavlja konkurenčno prednost (Gomezelj Omerzel 2010, 55).  

Tega se v Sloveniji očitno še ne zavedamo dovolj, saj je naša raziskava pokazala, da je 

stopnja splošnega gerontološkega znanja med kadrom, ki vodi in odloča o delu v ustanovah 

institucionalnega varstva starejših, nizka. Prav tako iz pridobljenih rezultatov nismo mogli 

pridobiti potrditve pozitivne pristranskosti do starejših. Pomemben element kakovosti storitev 

in dejavnosti ter razvoja je tudi skladnost vrednot zaposlenih z vrednotami, ki jih zastopa 

družba. Vrednota je dolgotrajno prepričanje, da je nek način vedenja, ravnanja, stanja, 

družbeno bolj zaželen. Posameznikove vrednote je težko prilagajati, lahko pa s funkcionalnim 

usposabljanjem povečamo sposobnost zaposlenih, da zagotavljajo funkcionalne vrednote. Za 

pristno izražanje čustvenih vrednot pa mora politika zaposlovanja temeljiti na usklajenosti 

vrednot zaposlenih z vrednotami družbe. Prav na področju storitev so zaposleni ne nazadnje 

sami nekakšna blagovna znamka, ki jo lahko okrepijo le z ustreznim vedenjem (De 

Chernatony 2002, 20, 117), kar pa ni vedno enostavno.  

V kolikor ureditev na ozemlju Slovenije primerjamo s tujino, lahko ugotovimo, da imajo, npr. 

v Veliki Britaniji, tri vrste institucionalno organizirane oskrbe starostnikov: negovalne 

domove z usposobljenim negovalnim osebjem, domove z usposobljenim medicinskim 

osebjem in negovalne bolnišnice (Knapp idr. 2004, 25). Kljub dobri pokritosti z 

institucionalno oskrbo v tujini večino skrbi za starejše še vedno zagotavljajo njihove družine 

in prijatelji (Concern Age 2005, 6). Domovi v Sloveniji se soočajo z zmanjšanjem 

povpraševanja po storitvah (Sečen 2012), v javnosti pa je vsled dogajanja (glede na prihodke 

potencialnih in aktualnih uporabnikov storitev, visoke cene storitev, nezaposlenost bližnjih 

sorodnikov ipd.) vedno večja želja starejših oseb, da bi svojo starost, kljub različni stopnji 

nesposobnosti popolne samooskrbe, preživeli v domačem okolju. Večje število kroničnih 

bolezni ima za posledico večje potrebe po zdravstveni in zdravstvenonegovalni obravnavi. 

Kljub temu starejši pogosto bolj cenijo skrb za zmanjšanje trpljenja in dvig kakovosti 

življenja, kakor pa intenzivno zdravljenje vsake posamezne bolezni, ki jo imajo (Fahey idr. 

2003, 4).  

Kakor je razvidno iz pričujoče raziskave, tudi anketirani, ki svojo starost preživljajo v 

domačem okolju, kljub temu da se soočajo s precejšnjim številom bolezni in deficitov, v 

povprečju izražajo, da so s svojim stanjem zadovoljni. Staranje je proces, ki se prične že z 

oploditvijo jajčeca in je posledica postopnega propadanja telesne zgradbe in pešanja telesnih 

funkcij, kar sčasoma zmanjša adaptacijsko sposobnost organizma in posledično zveča 

verjetnost smrti (Milavec Kapun 2011). V empiričnem delu raziskave ugotavljamo, da ima 

anketirani v pričujoči raziskavi pridruženih v povprečju 1,8 kroničnih nenalezljivh bolezni, od 

katerih prevladujejo bolezni srca in ožilja. Bolezni srca in ožilja tudi v svetu prevladujejo kot 

najpogostejši razlog smrtnosti pri starejših od 65 let (CDC 2009, 2). Ob polimorbidnosti, ki 

pogosto zahteva tudi polifarmakoterapijo, gre pričakovati visoko zahtevnost in kompleksnost 
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obravnave starostnikov v domačem okolju (Poredoš 2004). Z boleznijo, upadom energije in 

sposobnostjo zagotavljanja ustreznih virov, sposobnostjo samooskrbe, se viša entropija. Večja 

je entropija, večja je neurejenost in posledično posameznik težje poskrbi za samostojno 

zadovoljevanje temeljnih življenjskih potreb (Kobal Straus 2011). Sposobnost integracije 

celostne oskrbe, ki bi združevala tako storitve zdravstvene nege kakor socialne oskrbe v 

domačem okolju, bi gotovo pripomogla tudi k lažji adaptaciji starostnika na novonastale 

spremembe ali deficite.  

Starost, bolezen, invalidnost in posledično morebitna odvisnost od drugih ne smejo biti 

argumenti, ki bi spreminjali pravice ljudi, vendar morda z nezadostno organiziranostjo skrbi 

za starejše počnemo prav to. Kljub temu da management domov upokojencev (zlasti zasebnih 

zavodov) meni, da je institucionalno varstvo starejših še vedno najbolj primerna oblika 

organizirane pomoči starostnikom, hkrati tudi ocenjuje, da je kadrovska struktura zaposlenih v 

domovih neustrezna. Na drugi strani upokojenci, sodelujoči v raziskavi, v večini (66 %) 

odgovarjajo, da bi kljub različnim deficitom, ki jim ne bi več dovoljevali povsem 

samostojnega življenja, starost ob ustrezni pomoči želeli preživeti v domačem okolju; dejstva, 

ki potrjujejo, da je trenuten sistem skrbi za starostnike neustrezen/nezadosten in potreben 

modifikacij za omogočanje večje fleksibilnosti. Management domov izraža pripravljenost na 

fleksibilno odzivanje na širitev svoje dejavnosti izven institucij, v kolikor bo za to sprejeta 

ustrezna zakonodajna osnova.  

Dom upokojencev Idrija, d. o. o., se zaveda pomena širitve svoje dejavnosti tudi v lokalno 

skupnost, zato je s 1. 1. 2012 pričel z izvajanjem storitve pomoč družini na domu – kot 

socialna oskrba na domu. Storitev pomoč družini na domu je v trenutni obliki v bistvu 

deficitarna storitev, saj omogoča zelo ozek nabor socialnih storitev, ne pa tudi storitev 

zdravstvene nege, kar ne omogoča celostnega pristopa k uporabniku storitve. Najpogostejši 

razlog, zaradi katerega se uporabniki poslužujejo storitve pomoč družini na domu – kot 

socialna oskrba na domu je, da jim tovrstna pomoč kljub nepopolni samooskrbi omogoča dlje 

ostati v domačem okolju (Hvalec in Kobal Straus 2012, 110; Scott in Corley 2011, 3).  

V primeru sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi bo potrebno poskrbeti za ustrezno 

distribucijo sredstev, namenjenih upravičencem do storitev dolgotrajne oskrbe. Kakor je 

razvidno iz podatkov, pridobljenih v raziskavi, bi le 18,5 % anketiranih želelo, da se jim s 

pripadajočimi sredstvi uredi izvajanje potrebnih storitev, vsi ostali bi izbrali oblike, ki jim 

omogočajo prosto razpolaganje s pripadajočimi sredstvi. V tem primeru se pojavlja 

vprašljivost namenske uporabe sredstev in eventualnih finančnih zlorab starostnikov. 

Raziskave (NCPEA 2008) kažejo, da osebe, starejše od 50 let, posedujejo ali upravljajo kar s 

70 % sredstev/premoženja znotraj posamezne države. Starostniki se pogosto ne zavedajo 

vrednosti svojega premoženja (nepremičnine ipd.), obenem pa so zaradi bolezni, invalidnosti 

ali drugih deficitov izpostavljeni večji verjetnosti vplivanja s strani drugih oseb in posledično 

finančnimi zlorabami. Kot ugotavlja Mlakar (2010), se v gospodarski krizi nemalokrat dogaja, 
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da otroci zaradi svoje finančne stiske vplivajo na odločitev starostnika glede oskrbe in s tem 

povezanimi stroški ter tako njihova finančna sredstva zadržijo za lastne potrebe. Verjetnost 

tovrstnih zlorab se povečuje v primeru prisotnosti zdravstvenih težav, demence, drugih težav 

na področju duševnega zdravja in odvisnosti od drugih (Jackson in Hafemeister 2010), s 

čimer se starostniki srečujejo pogosteje kakor druge skupine. Ne glede na okolje, v katerem se 

zagotavljajo storitve dolgotrajne oskrbe, so lahko starejši podvrženi zanemarjanju, 

viktimizaciji in izkoriščanju s strani drugih, vključno z njihovimi skrbniki. Predvideva se, da 

se bo število zlorab starejših zaradi staranja prebivalstva v naslednjih desetletjih povečevalo, 

le malo pa je znanega o načinih preprečevanja tovrstnih zlorab. Gre za področje, ki je slabo 

raziskano, saj se je zlorabam starejših šele nedavno pripisal status samostojnega in 

pomembnega socialnega problema (Bonnie in Wallace 2003, 5‒10). Zato bo v primeru 

sprejema zavarovanja za dolgotrajno oskrbo potrebno razviti učinkovite mehanizme kontrole 

namenskosti porabe sredstev.  

Želja starostnikov, da ostanejo v domačem okolju čim dlje, bo porajala potrebo po 

kompleksnejšem pristopu tako na nivoju storitev socialne oskrbe, kakor zdravstvene nege in 

zdravljenja. V trenutni organiziranost zdravstvenonegovalne službe v Sloveniji imajo prav 

zaposleni v domovih največ izkušenj tako za izvajanje storitev, kakor za usposabljanje laičnih 

oseb za pomoč na domu starostnika, ki ne zmore več popolne samooskrbe, kakor tudi za 

usposabljanje družinskih članov, ki skrbijo za starejšega, pomoči potrebnega družinskega 

člana (Mali 2009, 107). Prisotnost družinskih članov, partnerja, razvitost socialne mreže je 

eden pomembnejših kriterijev kakovosti življenja starostnika, saj se s starostjo zaradi 

zdravstvenih in kognitivnih sprememb sposobnost samooskrbe starostnika zmanjša (Scott 

2012, 13). V pričujoči raziskavi ugotavljamo, da starostniki s hitro dostopno socialno mrežo 

(socialna mreža, oddaljena manj kot 30 minut) navajajo v povprečju manjšo potrebo pri 

pomoči pri zadovoljevanju potreb, kakor starostniki z večjo oddaljenostjo socialne mreže, 

čeprav razlike niso statistično pomembne. Manjša navedena potreba pri pomoči pri 

zadovoljevanju potreb je lahko posledica specifičnega načina zadovoljevanja potreb. Socialna 

mreža v njihovi bližini jim najbrž zadovolji marsikatero aktivnost/potrebo vzporedno v okviru 

zadovoljevanja svojih lastnih potreb in je posledično potreba po pomoči manj evidentna. Na 

drugi strani prav skupina s hitro dostopno socialno mrežo v obdobju čez pet let izkazuje 

največji porast predvidevanja potrebe po pomoči.  

Želja podaljšati čas do odhoda v institucijo in večje število pridruženih bolezni bosta 

pogojevali potrebo po večji prisotnosti strokovno usposobljenega osebja na domu starostnika. 

To predstavlja možnost nadgradnje storitev današnjih izvajalcev institucionalnega varstva 

starejših, obenem pa tudi ohranitev delovnih mest ob morebitnem zmanjševanju 

povpraševanja po storitvah institucionalnega varstva. S širitvijo svoje dejavnosti izven 

institucije bodo morali domovi dopolniti/preoblikovati nabor storitev. Vse storitve, ki jih 

kader zagotavlja znotraj institucije, so v različnem obsegu prenosljive v domače okolje 

starostnika. Glede nabora storitev lahko ugotovimo, da storitve, ki se izvajajo na področju 
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institucionalnega varstva, pokrivajo praktično vse potrebe anketiranih. Za zadovoljitev 

pričakovanih potreb pa bo v prihodnosti potreben premik tako aktivnosti zdravstvene nege, 

kakor socialne oskrbe v domače okolje uporabnikov. V raziskavi smo anketirane povprašali, 

pri katerih aktivnostih oziroma pri zadovoljevanju katerih potreb rabijo pomoč danes in pri 

katerih predvidevajo, da jo bodo rabili čez pet let. Raziskava kaže, da so anketirani na nivoju 

vseh aktivnosti statistično pomembno bolj pesimistični glede sposobnosti samooskrbe čez pet 

let. Aktivnosti, pri katerih anketirani pričakujejo največji porast potrebe po pomoči čez pet let, 

so: 

 temeljna življenjska aktivnost izločanja in odvajanja,  

 temeljna življenjska aktivnost oblačenja in slačenja, 

 pomoč in skrb pri jemanju zdravil, dajanje zdravil, 

 pomoč pri uporabi medicinsko-tehničnih pripomočkov, 

 fizioterapevtske storitve. 

Aktivnosti, ki pa jih bodo po mnenju anketiranih le-ti čez pet let najpogosteje potrebovali, pa 

so: 

 zagotavljanje varnosti (pred padci, poškodbami …), 

 spremljanje vitalnih funkcij in zdravstvenega stanja, 

 pomoč pri hišnih opravilih, 

 pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju računov, spremljanju in odpošiljanju 

poštnih pošiljk, 

 spremstva, 

 pomoč pri nakupu življenjskih potrebščin, 

 prinašanje, priprava in postrežba toplega obroka ter pomivanje uporabljene posode in 

 fizioterapevtske storitve. 

Maslowova hierarhija potreb (Maslow 1970) rangira potrebe po njihovi pomembnosti. 

Govorimo lahko o dveh načinih zadovoljevanja potreb: homeostatskem, ki predstavlja 

vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja. Če se ravnotežje poruši, se pojavi potreba po ponovni 

vzpostavitvi ravnotežja. Ciklično se zadovoljujejo predvsem fiziološke potrebe. O 

progresivnem zadovoljevanju potreb govorimo, ko zadovoljene nižje potrebe determinirajo 

postavljanje novih ciljev in potrebo ter možnost zadovoljevanja višjih potreb (Vukasović 

2012, 86‒91). Osnovne fiziološke potrebe imajo v zadovoljevanju prednost pred 

zadovoljevanjem potreb po varnosti, ljubezni in pripadnosti, samospoštovanju in 

samoaktualizaciji (Loftus 2012, 3). Hvalec in Kobal Straus (2012, 112) v svoji raziskavi 

ugotavljata, da se tudi uporabniki storitve pomoč družini na domu v občini Idrija storitve 

poslužujejo predvsem za zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb, vendar je kakovost 

življenja vseskozi odvisna od uravnoteženega zadovoljevanja vseh potreb (Ramovš 2004), ki 

pa niso vedno ustrezno prepoznane. Maslowova hierarhija potrebe se stalno aplicira skozi 

izvedbo storitev zdravstvene nege in socialne oskrbe, a kljub zavedanju o potrebi po 
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zadovoljevanju višjih potreb je bistveno lažje zadovoljiti osnovne/fiziološke potrebe, saj je 

potreba po njih bolj očitna ali lahko celo merljiva (npr. potreba po kisiku, izmerjena količina 

zaužite tekočine ipd.) (Rosdahl Bunker in Kowalski 2008, 45‒9). Čeprav je fiziološke potrebe 

lažje prepoznati in jih zadovoljevati, pa jih ne gre obravnavati povsem ločeno od višjih 

potreb, saj se višje potrebe nemalokrat projecirajo skozi fiziološke potrebe (npr. oseba izraža 

željo po hrani, v resnici pa gre za neprepoznano potrebo po ljubezni, pripadnosti) (Goble 

2004, 53). Tudi uporabniki storitve pomoči družini na domu v občini Idrija so v raziskavi 

izrazili potrebo po več stikih z izvajalci storitve, kar morda nakazuje na neprepoznane višje 

potrebe (Hvalec in Kobal Straus 2012, 114). V trenutnem sistemu so starostniki vpeti v 

dnevno rutino, ob čemer pa se zapostavlja pomen višjih ciljev oz. potreb. Želja po 

zadovoljevanju višjih ciljev starostnike ohranja tako fizično kakor psihično aktivne (Terbovc 

in Ovsenik 2012, 34). Z vidika izvajalca storitve je pomembno poznavanje potreb uporabnika, 

saj ne nazadnje gre za storitev, ki je na eni strani plačljiva, na drugi strani pa z vidika 

zadovoljevanja potreb izvedba storitve pomembno vpliva na kakovost, lahko celo na zdravje 

in življenje uporabnika.  

Najbrž se bomo tudi na področju storitev dolgotrajne oskrbe vse pogosteje srečevali s 

terminom odgovorne tržne naravnanosti, ki pomeni uporabnikom ponuditi boljše 

zadovoljevanje potreb v primerjavi s konkurenti in to na način, ki bo v skladu z dolgoročnim 

zadovoljstvom in blaginjo uporabnika in družbe (Vukasović 2012, 33). V pričujoči raziskavi 

smo postavili hipotezo Starostniki menijo, da bodo v prihodnosti potrebovali več pomoči pri 

zadovoljevanju fizioloških potreb in višjih potreb. Hipotezo z dobljenimi rezultati lahko 

potrdimo. Zanimivo pa je, da anketirani statistično pomembno pogosteje odgovarjajo, da 

danes in da bodo po pričakovanjih tudi v prihodnosti potrebovali več pomoči pri 

zadovoljevanju višjih potreb. Morda gre dobljene rezultate pripisovati dejstvu, da je kar 86 % 

anketiranih mnenja, da so trenutno sposobni popolne samooskrbe in izhajajo iz trenutnega 

stanja, v katerem so fiziološke potrebe zadovoljene. Na drugi strani gre vzrok tovrstnega 

rezultata iskati tudi v spremenjeni mentaliteti starostnikov, katerim ne zadoščajo več le 

zadovoljene fiziološke zahteve, ampak od življenja – tudi v obdobju, ko ne bodo sposobni 

popolne samooskrbe ‒ pričakujejo in želijo nekaj več. Ne moremo pa tudi mimo dejstva, da se 

leta zdrave starosti (ko bodo anketirani sposobni samostojno zadovoljevati fiziološke 

potrebe), podaljšujejo (Bloom Canning in Fink 2011, 1). Srečujemo se s fenomenom vedno 

večjega števila zdravih starostnikov, starih 80 let in več.  

Kljub temu staranje prebivalstva prinaša višje stroške zdravstvene in socialne oskrbe, saj se 

skladno z demografsko strukturo povpraševanje oziroma potreba po storitvah dolgotrajne 

oskrbe povečuje (Tesauro in Pianelli 2010). To nalaga pred novodobne izvajalce skrbi 

oziroma ponudnike storitev za starejšo populacijo tako usmeritev v preventivo, kurativo, 

kakor tudi v rehabilitacijo, kar je razvidno tudi iz naše raziskave. Starostniki, udeleženi v 

anketi, navajajo pričakovanje po zadovoljevanju potreb na vseh treh navedenih nivojih. 

Človeška potreba je pomanjkanje nečesa, kar si človek želi zadovoljiti (Možina, Zupančič in 
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Postružnik 2010, 14). Motivacijo vsakega med nami predstavljajo potrebe, ki jih posameznik 

mora ali želi zadovoljiti. Potrebe posameznika segajo od najbolj osnovnih, prirojenih 

fizioloških potreb, potreb po varnosti, pripadnosti, ki morajo biti zadovoljene, da posameznik 

začne razmišljati in iskati poti do realizacije višjih potreb, kot so potrebe po osebnostnem 

razvoju in samoaktualizaciji (Chapman 2001). Željo po zadovoljevanju potreb z vseh nivojev 

v raziskavi izkazujejo tudi udeleženi v raziskavi, kar pa v domačem okolju danes lahko 

pokriva le spekter med seboj nepovezanih služb. Razveseljivo je tudi, da skoraj 16 % 

anketiranih meni, da bodo čez pet let potrebovali pomoč pri učenju (pomoč pri pridobivanju 

novih znanj, učenje za zdravo življenje). Torej želijo ohranjati svoje sposobnosti in si 

zagotoviti podaljšanje samostojnosti in neodvisnosti tudi ob različnih pridruženih težavah in 

deficitih. Prav na tem področju se kaže tudi nova možnost izvajalcev zdravstvene nege in 

oskrbe, ki bi z obstoječimi resursi (znanjem, kadri in prostorskimi zmožnostmi) lahko 

oblikovali razna izobraževanja in delavnice za starejšo populacijo in njihove svojce, ki bi 

pripomogla h kakovosti življenja starostnika v družbi.  

Prav tako bi bilo potrebno pričeti vplivati na destigmatizacijo staranja in starosti. Danes 

večina Evropejcev dojema diskriminacijo v povezavi s starostjo kot zelo razširjeno. Med 

letoma 2008 in 2009 se je delež ljudi, ki verjamejo, da je starostna diskriminacija zelo 

razširjena, povečal iz 42 na 58 %. V praksi se srečujem z ugotovitvijo, da so delovna mesta za 

starejše vse manj varna (European Commission 2009a, 71‒82), na drugi strani starejši po 

upokojitvi ne vedo, kaj bi s svojim znanjem, saj družba ne premore mehanizmov, ki bi 

omogočali transfer in uporabo teh znanj (Milavec Kapun 2011, 32). Znotraj ustanov, ki 

izvajajo institucionalno varstvo starejših in socialno oskrbo na terenu, se kot dobra možnost 

razbremenjevanja prekomerno obremenjenega kadra zdravstvene nege in socialne oskrbe kaže 

možnost promocije prostovoljstva med upokojenci, ki bi s svojimi izkušnjami lahko bistveno 

doprinesli h kakovosti obravnave starostnika v instituciji, obenem pa bi institucija nudila 

možnost samoaktualizacije upokojenih oseb in medgeneracijsko sodelovanje, ki bi 

predstavljalo preplet med laičnimi in strokovnimi izvajalci ter institucijo in lokalno 

skupnostjo.  

Ne nazadnje je potrebno v razpravo vplesti še institucije, ki izvajajo storitve institucionalnega 

varstva starejših. Le-te se nahajajo na razpotju, ko imajo resurse, vendar se srečujejo z na eni 

strani neustreznimi pričakovanji družbe, da poskrbi za populacijo, za katero nimamo zadostne 

ustrezne organizacijske oblike skrbi (npr. negovalne bolnišnice) in zahtevami po izvajanju 

visokozahtevne zdravstvene nege in socialne oskrbe. Na drugi strani se soočajo z zmanjšanim 

povpraševanjem za koriščenje kapacitet zdravih starostnikov, za katere so bile pretežno 

zasnovane socialnovarstvene storitve v teh institucijah. Zdi se, da bo v prehodnem obdobju do 

sprejema zakona, ki bo urejal področje dolgotrajne oskrbe in s tem tudi njeno financiranje, ki 

ne bo več le na plečih institucij, uporabnikov in/ali zavezancev za plačilo za ohranitev mreže 

storitev institucionalnega varstva, delovnih mest in delovanje sistema, potrebno poiskati 

resurse, ki bodo ustanovam omogočale preživetje. Kot možne oblike tovrstnih rešitev vidimo 
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oblikovanje kombiniranih oblik medgeneracijskih centrov, ki bi ponujali oddelke, ki bi 

omogočali dnevno varstvo otrok, oddelke za celodnevno oskrbo in zdravstveno nego 

starostnikov, tovrstno oblikovane ustanove pa omogočale medgeneracijsko druženje in 

oblikovanje družbe, ki bi prepoznavala vrednost povezovanja različnih generacij. Ponuja se 

možnost oddajanja za področje institucionalnega varstva nezasedenih kapacitet v druge, tržne 

namene. Glede na opremljenost ustanov institucionalnega varstva in strokovnost kadra, ki v 

praksi že danes neformalno izvaja storitve negovalnih bolnišnic v ta namen podeliti koncesijo 

za opravljanje teh storitev domovom. Možnih poti preživetja in ohranitve sistema, ki za 

ugodno ceno nudi storitev starostnikom, ki življenja v domačem okolju ne zmorejo, je več, 

fleksibilnost prilagajanja pa ob obstoječi zakonodaji izjemno omejena. Tako se zdi, da brez 

sistemskih sprememb domovom preživetje in ohranitev nivoja kakovosti storitev, ki so ga 

ustvarili skozi desetletja, ne bo več mogoča. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Politika in gospodarstvo se s posledicami staranja pravzaprav šele pričenjata soočati, saj je 

staranje prebivalstva počasen pojav, katerega ekonomski učinki niso takoj izraženi. Danes je 

jasno, da bodo v luči upokojevanja »baby boom«-generacije, zmanjševanja delovne sile, 

naraščajočih stroškov zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja spremembe nujne (Bloom 

idr. 2011, 7).  

Družina in vlada naj bi bila dva družbena stebra medgeneracijske solidarnosti, ki naj bi 

zagotavljala dosego potrebnih storitev v času starosti in nesposobnosti popolne samooskrbe 

(Saraceno 2008, 26‒7). Starosti so pogosto pridružene kronične bolezni, ki vplivajo na 

sposobnost samooskrbe starostnika. Potreba po storitvah, ki bi predstavljale integracijo 

storitev zdravstvene nege in socialne oskrbe tudi v domačem okolju, se povečuje (Vovk 

Korže idr. 2011, 26).  

Cilj sodobne, etično in humano naravnane družbe je poskrbeti za svoje člane, ne glede na 

spol, starost, raso, etično pripadnost ali odločitev za vrsto oskrbe, ki jo posameznik želi v 

starosti, ko sam ne zmore samostojno poskrbeti zase. Zdi se, da na področju skrbi za 

starostnike naša družba ne najde več ustrezne poti. Na eni strani zahteve po visokem 

standardu, ki je v institucionalnem varstvu žal še vedno omejen le na bivalni prostor in s tem 

povezanimi vedno višjimi stroški, na drugi strani pa nesposobnost družbe, da bi ustrezno 

oskrbo zagotovila v domačem okolju, silijo uporabnike, da iščejo poti zadovoljevanja potreb 

na raznovrstne načine, znotraj različnih služb. Službe, ki se vključujejo v zdravstveno nego in 

socialno oskrbo starostnikov, so izven institucionalne obravnave med seboj povezane 

neformalno, zato težko govorimo o celostni oskrbi uporabnika. Na drugi strani se uporabniki 

vse pogosteje srečujejo z nizkimi prihodki in nesposobnostjo samostojnega plačila storitev, ki 

jih potrebujejo. Za odrasle otroke, ki skrbijo za svoje starše, lahko pomeni stres in breme, na 

drugi strani starši, ki prejemamo pomoč, lahko čutijo negativna čustva zaradi izgube 

avtonomnosti. Obveznost skrbi otrok za ostarele starše je v Sloveniji tudi zakonsko urejena – 

otroci so dolžni vzdrževati svoje starše – v kolikor le-ti nimajo zadostnih sredstev za 

preživljanje. Finančno in skrbstveno breme se najpogosteje prenaša tudi na družinsko raven, 

kar bo ob krčenju pravic zdravstvenega zavarovanja (Hlebec idr. 2012, 21, 51, 129), pokojnin, 

slabši zaposlenosti družinskih članov še bolj očitno in obremenjujoče.  

V trenutni družbeno-ekonomski situaciji in organiziranosti služb zdravstvene nege in oskrbe 

gre najbrž pričakovati, da bodo starostniki, nezmožni popolne samooskrbe, iskali ugodne 

možnosti pomoči, ki jim bodo pomagale starost preživljati v domačem okolju. Posledično gre 

najbrž pričakovati zmanjšano povpraševanje po institucionalni oskrbi. Pred izvajalce 

institucionalnega varstva starejših bo postavljen izziv po preoblikovanju dejavnosti, saj se 

bodo morali usmeriti v izvajanje storitev na terenu, obenem pa se bo intenziteta in zahtevnost 

dela v institucijah najbrž dodatno zaostrovala, saj se bodo za institucionalno varstvo najbrž 
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odločali uporabniki z multiplimi zdravstvenimi težavami in visoko zahtevnostjo zdravstvene 

nege in oskrbe, ki je ne bo mogoče učinkovito in ekonomsko upravičeno izvajati v domačem 

okolju. Zahteve kakovosti se višajo, kar je posledica vedno večje zahtevnosti uporabnikov in 

konkurenčnega boja za uporabnike, zato je kakovost ponudbe potrebno nenehno izboljševati 

(Vukasović 2012, 124‒125, 138), kar je ob nespremenjenih kadrovskih normativih praktično 

nemogoče. Žal je cena storitve še vedno najpogostejši dejavnik v procesu odločanja o vrsti, 

obliki in obsegu storitve, ki si jo bo upravičenec lahko privoščil. Starejši so pogosto 

postavljeni v položaj, ko postanejo odvisni od pomoči otrok, s čimer so lahko postavljeni v 

neenakopraven položaj, ki na čustveni ravni lahko vpliva na občutek zmanjšanja 

kakovosti/vrednosti življenja (Lowenstein in Katz 2010, 196).  

Kako se bo podpora družinskih članov razvijala v prihodnje, je nemogoče predvidevati. 

Najbrž gre pričakovati povečevanje že tako obstoječih socialnih razlik. Vsekakor pa ne gre 

pričakovati krepitve družinskih vezi kot odgovor na zmanjševanje blaginje države (Saraceno 

2008, 117‒8). Sistem kliče po spremembi, s katero bo vsem starostnikom zagotovljena pomoč 

takrat, ko jo bodo potrebovali in v obliki, kakršno bodo potrebovali. Na področju socialnega 

varstva težko govorimo o konkurenčnosti, kajti žal je prepogosto cena storitve (npr. 

institucionalnega varstva) tista, ki upravičenca in njegovo širšo družino prepriča, za kakšen 

obseg, katero storitev in celo za katero ustanovo se bodo odločili, ne pa kakovost izvajalca. 

Sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bi na temelju medgeneracijske solidarnosti 

omogočal finančno razbremenitev upravičenca do storitve in njegov družine. V tako 

oblikovanem sistemu bi prosperirali izvajalci kakovostnih storitev, upravičenci pa bi bili pri 

dostopnosti do storitve v enakopravnem položaju. V raziskavi prikazani prihodki upokojencev 

izkazujejo, da bi večini, ob potrebi po večjem obsegu pomoči zaradi nesposobnosti 

samooskrbe finančno morali pomagati svojci. V primeru vložitve zahteve za oprostitev plačila 

storitve center za socialno delo odloči o oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca 

in zavezanca oziroma občine k plačilu oziroma doplačilu storitve (Zakon o socialnem varstvu, 

Ur. l. RS, št. 3/07).  

Ob krčenju pravic, izhajajočih iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 

zaostrovanju družbene situacije (nižjih prihodkih zaposlenih in upokojencev, rasti 

brezposelnosti ipd.) lahko pričakujemo zmanjšano povpraševanje tudi po 

zdravstvenonegovalnih ter socialnovarstvenih storitvah. Tako bodo tudi današnji izvajalci 

institucionalnega varstva lahko soočeni z zmanjšanim povpraševanjem, viškom kapacitet in 

delovne sile. S ciljem ohranjanja delovnih mest, družbeno potrebo zagotoviti mrežo 

socialnovarstvenih storitev ter izkazano željo potencialnih uporabnikov, da tovrstne storitve 

koristijo v domačem okolju, bo pred današnje izvajalce institucionalnega varstva postavljen 

izziv po preoblikovanju storitev. Oblikovati bo potrebno ponudbo nabora različnih storitev 

stabilne kakovosti, ki ne bodo pogojevane z vidika izvajalca oziroma okolja, kjer se bo 

storitev izvajala (Rus 2011, 366‒367).  



 

79 

Dom upokojencev Idrija, d. o. o., izvaja institucionalno varstvo starejših, kakor tudi pomoč 

družini na domu. Ob ustrezni zakonski podpori Dom upokojencev Idrija, d. o. o., z integracijo 

storitev zdravstvene nege in socialne oskrbe ter aplikacijo storitev socialne oskrbe v lokalno 

skupnost predstavlja kompetentnega izvajalca storitev, ki lahko zagotavlja celostno oskrbo 

uporabnikov na področju dolgotrajne oskrbe tako v domačem okolju potencialnih 

uporabnikov, kakor tudi v okviru institucionalne oblike. Preplet lokalnega okolja z institucijo 

nam omogoča fleksibilno odzivanje na morebitne spremenjene potrebe uporabnikov, 

sposobnost kontinuiranega zagotavljanja kakovostne storitve in ne nazadnje destigmatizacijo 

potrebe po pomoči in s tem možnosti višje kakovosti tudi v življenjskih obdobjih, ko 

zadovoljevanja vseh potreb ne zmoremo več sami.  

7.1 Prispevek k znanosti in stroki 

Naloga predstavlja vpogled v praktični primer preoblikovanja javnega zavoda v družbo z 

omejeno odgovornostjo, nastalo na osnovi javno-zasebnega partnerstva ter težav v okviru 

preoblikovanja tako na nivoju novonastale družbe, zaposlenih, kakor tudi uporabnikov 

storitev institucionalnega varstva. Teoretični del raziskave predstavlja prispevek k 

razumevanju institucionalne oskrbe starostnikov kot trenutno prevladujoče oblike skrbi za 

starejše, ki ne zmorejo več popolne samooskrbe. Na drugi strani raziskava omogoča vpogled v 

razmišljanje, potrebe in stališča potencialnih uporabnikov storitev tako znotraj institucij, 

kakor v lokalni skupnosti. 

Raziskava ponuja strokovno – aplikativno osnovo za preoblikovanje in širitev nabora storitev 

Doma upokojencev Idrija, d. o. o., kar bi lahko omogočilo nadomestitev predvidenega izpada 

povpraševanja po storitvah institucionalnega varstva in s tem ohranitev dejavnosti, delovnih 

mest in ne nazadnje tudi možnosti ustrezne oskrbe starostnikov v lokalni skupnosti  

Aplikativna vrednost pričujoče raziskave je predvsem v analizi stanja na terenu ter želja in 

potreb potencialnih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe, kjer se kot eden resnejših 

kandidatov za celostno izvajanje storitev kažejo predvsem domovi upokojencev. Dom 

upokojencev Idrija, d. o. o., zaposluje celoten segment kadra, ki je ob dodatnem zaposlovanju, 

modifikaciji dejavnosti in ustreznih resursih sposoben kompetentnega prenosa storitev s 

ciljem celostne oskrbe starostnikov v domačem okolju.  

Potrebno bo fleksibilno odzivanje na zakonodajne spremembe, aktualno povpraševanje po 

storitvah, iskanje možnosti dodatnih programov ter ohranjanja in izboljševanja kakovosti 

obstoječih programov.  

Raziskava kaže na željo anketiranih po vpetosti v dogajanje, ohranjanju sposobnosti, kar bi 

lahko dosegli/omogočili z oblikovanjem medgeneracijskih centrov, enote vrtca/dnevnega 

varstva otrok zaposlenih v povezanih družbah, ki bi potekalo znotraj prostorov Doma 
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upokojencev Idrija, d.o.o. S tem bi dosegli zapolnitev prostih kapacitet, povezavo in 

sodelovanje različnih generacij ter ne nazadnje v lokalni skupnosti omogočili varstvo otrok 

tudi izven desetletij ukalupljenih urnikov obstoječega vrtca. Obenem tako teorija kakor praksa 

vedno bolj izkazujeta potrebo po oblikovanju oddelkov negovalnih bolnišnic/podaljšanega 

bolnišničnega zdravljenja znotraj domov. Ne nazadnje se v Domu upokojencev Idrija, d.o.o. 

vse pogosteje srečujemo tudi s prakso kratkotrajnih sprejemov, ki starostnikom zlasti po 

poškodbah ali težjih stanjih omogočajo rehabilitacijo in ponovni odhod v domače okolje. Ob 

tem se srečujemo s povečano fluktuacijo uporabnikov storitev institucionalnega varstva in 

intenzivno obravnavo, ki ostaja neustrezno vrednotena. Kaže se potreba po oblikovanju 

alternativnih programov paliativne oskrbe, pridobitve koncesije za opravljanje patronažne 

službe. Kaže se potreba po novih programih, ki bi omogočali specifično obravnavo 

starostnikov, ki zaradi starosti in specifičnih pridruženih težav ostajajo daljše časovno 

obdobje (lahko desetletja) vezani na posteljo, ne potrebujejo visoko zahtevne zdravstvene 

nege, potrebovali pa bi velik poudarek na nivoju bazalne stimulacije.  

Glede na željo starostnikov, da pomoč prejemajo izven institucije, bi veljalo razmisliti o 

najemu bivalnih površin v lokalni skupnosti, ki bi se jih ponudilo za sobivanje več 

starostnikom, ki bi si nudili medsebojno pomoč in podporo, s strani institucije pa prejemali le 

potreben strokovni suport. Ne nazadnje bi se prostorske kapacitete Doma upokojencev Idrija, 

d.o.o. lahko z namenom opravljanja specialističnih zdravstvenih dejavnosti (UZ, psihiatrična, 

psihoterapevtska, fizioterapevtska dejavnost) ponudilo zasebnikom in tako izboljšalo 

dostopnost do storitev tako uporabnikom institucionalnega varstva kakor lokalnemu 

prebivalstvu. Žal se ob poskusu uvedbe in posledično financiranju novih programov vse 

prepogosto srečujemo z rigidnimi zakonskimi okvirji. 

7.2 Omejitve raziskave 

Omejitev raziskave predstavlja velikost vzorca managementa domov upokojencev, saj le ta 

predstavlja zgolj 32 % celotnega managementa domov upokojencev v Sloveniji. 

Omejitev raziskave je predvsem lokalna omejenost na vzorec upokojencev v občini Idrija. 

Vendar glede na pridobljene podatke, primerljivost z ugotovitvami, navedenimi v literaturi 

drugih avtorjev, menimo, da bi podobne podatke pridobili tudi v drugih občinah v Sloveniji.  

Omejitev raziskave predstavlja populacija raziskave in posledično omejena metodologija 

zaradi nivoja spremenljivk oziroma zastavljenega instrumenta. Menimo, da bi zaradi specifike 

populacije (visoka starost, vprašljivo razumevanje vprašanj brez dodatnih pojasnil) lahko z 

metodo intervjuja prišli do konkretnješih podatkov o potrebah in stanju vključenih v 

raziskavo, kar pa je na tako velikem vzorcu praktično nemogoče izvesti.  
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Omejitev raziskave je tudi trenutno družbeno-politično dogajanje, saj je strategija nadaljnjega 

razvoja in financiranje storitev na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe/storitev 

dolgotrajne oskrbe nepredvidljiva. 

7.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Pričujoče delo ponuja izhodišče za nadaljnje raziskave, pri čemer ne gre prezreti specifike 

obravnavne populacije (visoka povprečna starost, čustvena obremenjenost ob razmišljanju o 

nesposobnosti samooskrbe), kar lahko vpliva na pridobljene rezultate. 

V prihodnosti bi bilo za pridobitev celostne slike o potrebah starejših v lokalnem okolju in 

možnostih zagotavljanja pomoči v primeru nesposobnosti popolne samooskrbe smiselno 

preveriti tudi stališča socialne mreže starejših, saj bi s tovrstno analizo pridobili realnejšo 

oceno potrebne pomoči. S tem bi pridobili popolnejšo sliko o deležu potencialnih 

uporabnikov storitev institucionalnega varstva in oceno stopnje oskrbe, do katere je socialna 

mreža sposobna/pripravljena prevzeti pomoč članu, ki ne zmore popolne samooskrbe. S 

tovrstno analizo bi dobili vpogled v dinamiko predvidene kategorije zdravstvene nege in 

oskrbe potencialnih uporabnikov, kar bi omogočilo lažje planiranje oblike in vrste oskrbe ter 

ne nazadnje tudi planiranje kadrovske strukture zaposlenih. 

Smiselno bi bilo združiti baze uporabnikov storitev zdravstvene nege, ki jo na terenu izvaja 

patronažna služba zdravstvenega doma z bazo uporabnikov storitve pomoč na domu, ki jo 

izvaja Dom upokojencev Idrija, d.o.o., saj bi na ta način lahko ugotovili, kakšen delež 

uporabnikov bi potreboval kombinirano obliko storitve, ki bi s strani enega izvajalca 

zagotavljala tako storitve zdravstvene nege kot osnovne in socialne oskrbe. Tovrstna analiza 

bi Domu upokojencev Idrija, d.o.o. omogočila vpogled v obseg potencialne dodatne storitve v 

primeru sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi. Na drugi strani bi tovrstna analiza doprinesla 

tudi k pregledu nad tem, koliko uporabnikov potrebuje kombinirano storitev, ki jo trenutno 

zagotavljajo različne službe, s čimer se izgublja pregled nad celostno obravnavo uporabnika 

in ne nazadnje se zaradi vključevanja več služb višajo stroški storitve. Z analizo stroškov 

celostne obravnave posameznika, ki jo trenutno izvajajo različne službe, bi bilo mogoče 

predvideti racionalizacijo stroškov, v kolikor bi se storitev izvajala s strani enega izvajalca. V 

trenutnem sistemu bi tovrstna racionalizacija prispevala predvsem k razbremenitvi občinskega 

proračuna, pa tudi zdravstvene blagajne. 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10) določa, 

da je za odločanje o upravičenosti do storitve pomoč družini na domu za kronično bolne osebe 

in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 

kompetenten center za socialno delo. Pričujoča raziskava izkazuje visok delež prisotnosti 

kroničnih bolezni pri anketirani populaciji. Posledično bi veljalo preveriti kompetence centrov 
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za socialno delo za tovrstno odločanje, saj gre pri tovrstnem odločanju nemalokrat za 

podvajanje birokratskih procesov.  

V okolju bi bilo potrebno analizirati potrebe upokojencev – predvsem z nivoja višjih potreb 

po Maslowovi lestvici. Gre za potrebe, za katere se je pokazalo, da anketirani menijo, da bi v 

prihodnosti potrebovali pomoč pri njihovem zadovoljevanju. Izvajanje storitev se žal 

prepogosto omejuje predvsem na zadovoljevanje temeljnih fizioloških potreb. Iz raziskave je 

tudi razvidno, da so anketirani zainteresirani za ohranjanje obstoječih in pridobivanje novih 

znanj, zato bi veljalo raziskati tudi ta interesni vidik anketirane populacije. S tovrstno analizo 

bi Dom upokojencev Idrija, d.o.o. lahko oblikoval nabor aktivnosti, ki bi omogočile uporabo 

trenutno prostih prostorskih kapacitet, lokalnemu okolju in upokojencem pa omogočile 

kakovostnejše preživljanje časa in aktivno vključevanje v dogajanje v skupnosti. 

Raziskavo, ki bi pokrivala tako področje storitev socialne oskrbe kakor zdravstvene nege, ki 

se s strani različnih izvajalcev izvaja na terenu, bi veljalo ponoviti na večjem vzorcu 

potencialnih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe. Na ta način bi lahko pridobili podatke, 

ki bi ih lahko posplošili na nivoju države. Pridobljeni podatki bi predstavljali tudi osnovo za 

oblikovanje modela dolgotrajne oskrbe, vse od financiranja, ugotavljanja upravičenosti do 

storitve, oblikovanja operativne izvedbe storitve v okolju, kjer uporabniki želijo in zmorejo 

storitev prejemati, kadrovske strukture in ne nazadnje nadzora nad izvajanjem storitve. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik za člane Društva upokojencev Idrija 

Priloga 1 Anketni vprašalnik za management domov upokojencev 

 

 





Priloga 1 

 

Spoštovani 

Sem Klavdija Kobal Straus, zaposlena kot diplomirana medicinska sestra v Domu 

upokojencev Idrija in obenem študentka magistrskega študija na Fakulteti za management v 

Kopru. 

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi, ki bo izvedena v okviru priprave 

magistrskega dela z naslovom Vplivni dejavniki na razvoj institucionalnega varstva starejših 

v Občini Idrija.  

Z raziskavo želim ugotoviti, kakšne so potrebe upokojencev Občine Idrija in kakšne vrste 

pomoči bi potrebovali, da bi lahko čim dlje ostali na svojem domu.  

Kot član Društva upokojencev Idrija ste bili izbrani za sodelovanje v raziskavi. Vljudno vas 

naprošam, da si vzamete 15 minut časa, odgovorite na vprašanja, vprašalnik vložite v 

priloženo, na moj naslov naslovljeno in z znamko že opremljeno kuverto, ter oddate na pošto. 

V kolikor bi imeli kakršnakoli vprašanja v zvezi z vprašalnikom, sem dosegljiva na spodaj 

navedenih kontaktih. Kot izvajalka raziskave zagotavljam anonimnost posredovanih 

podatkov.  

 

Klavdija Kobal Straus 

Ul. 1. maj 2 

Idrija 5280 

GSM 041 419 150 

e-pošta: klavdija.straus@siol.net  
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Sem uporabnik institucionalnega varstva (živim v domu upokojencev, posebnem 

zavodu, sem uporabnik dnevnega varstva) (obkrožite): 

a) da 

b) ne 

 

Spol (obkrožite): 

a) ženski 

b) moški 

 

Leto rojstva (dopišite): _________________________ 

 

Živim (obkrožite/dopišite): 

a) v mestu 

b) v predmestju 

c) na vasi 

d) drugo: __________________________ 

 

Stan (obkrožite): 

a) poročen/a 

b) samski/a 

c) ločen/a 

d) vdovec/a 

e) imam izvenzakonskega partnerja 

 

Stopnja dosežene izobrazbe 

a) nedokončana osnovna šola 

b) osnovnošolska 

c) poklicna 

d) srednješolska 

e) višje/visokošolska 

f) univerzitetna 

g) drugo:_____________________ 

 

Sem prejemnik (obkrožite/dopišite): 

a) starostne pokojnine 

b) družinske pokojnine 

c) invalidske pokojnine 

d) državne pokojnine 

e) kmečke pokojnine 

f) vdovske pokojnine 

g) drugo: ________________________
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Pokojnino prejemam (obkrožite): 

a) 0–10 let 

b) 11–20 let 

c) 21–30 let 

d) nad 30 let 

 

Prejemam dodatek za tujo pomoč in postrežbo (obkrožite): 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

d) poteka postopek pridobitve 

e) drugo: _______________________ 

 

Višina moje pokojnine je (obkrožite): 

a) manj kot 400 EUR 

b) od 401 do 600 EUR 

c) od 601 do 800 EUR 

d) od 801 do 1000 EUR 

e) nad 1000 EUR 

 

V gospodinjstvu živim (obkrožite/dopišite): 

a) sam/a 

b) s partnerjem 

c) z družino otroka 

d) z drugimi družinskimi člani (starši, bratje/sestre, nečaki/nečakinje, stric/teta …) 

e) drugo: __________________________ 

 

Število še živečih otrok (dopišite): ___________________ 

 

Oseba, ki mi največkrat pomaga, ko potrebujem pomoč, je (obkrožite/dopišite): 

a) partner 

b) hči 

c) sin 

d) vnuki 

e) sosed 

f) drugi sorodniki 

g) izvajalci pomoči na domu 

h) izvajalci patronažne službe 

i) pomoči ne potrebujem 

j) drugo: __________________________ 
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Kako pogosto ste v stiku (osebno, po telefonu …) z zgoraj navedeno osebo, kadar ne 

potrebujete pomoči (obkrožite/dopišite): 

a) večkrat dnevno 

b) vsak dan 

c) vsaj 1x tedensko 

d) drugo: __________________________ 

 

V kolikšnem času predvidevate, da bi zgoraj navedena oseba v primeru potrebe po 

pomoči lahko prišla do vas (obkrožite/dopišite): 

a) prej kot v 30-ih minutah 

b) v 30-ih minutah do 1h 

c) več kot 1 ura 

 

Za pomoč, ki jo prejmem, plačujem (obkrožite/dopišite): 

a) da 

b) ne 

c) drugo: ________________________ 

 

Opis stanja (označite stopnjo strinjanja za vsako posamezno trditev): 

 skoraj 

nikoli 

včasih skoraj 

vedno 

Zadovoljen/na sem s svojim zdravstvenim stanjem.    

V svoji koži se dobro počutim.    

Zadovoljen/na sem z odnosi, ki jih imam z okolico.    

Počutim se tako dobro kot večina mojih vrstnikov.    

Sem povsem samostojen/na.    

Počutim se osamljenega/no.    

Fizični napori mi ne predstavljajo težav.    

Svoje psihično stanje lahko ocenim kot dobro.    

 

Bolezni/težave, zaradi katerih se zdravim (označite/dopišite – možnih je več odgovorov): 

Rakasta obolenja da / ne 

Bolezni srca in ožilja (motnje ritma, povišan krvni tlak ….) da / ne 

Bolezni dihal (astma, bronhitis …) da / ne 

Sladkorna bolezen da / ne 

Duševne bolezni (depresija, tesnoba ….) da / ne 

Bolezni krvi in krvotvornih organov (anemija, levkemija …) da / ne 

Bolezni skeleta (osteoporoza, degenerativne/starostne spremembe okostja) da / ne 

Kronične bolečine  da / ne 

Drugo (dopišite): 
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Število tablet, ki jih moram dnevno zaužiti (dopišite): _______________________ 

 

Sposoben/na sem povsem samostojno skrbeti zase (obkrožite): 

a) da 

b) ne 

 

V spodnji tabeli (označite/dopišite): 

 v prvem stolpcu označite aktivnosti, pri katerih bi trenutno potrebovali pomoč 

 v drugem stolpcu pa aktivnosti, pri katerih menite, da boste v naslednjih 5-ih letih 

potrebovali pomoč, da bi lahko ostali na svojem domu 

 

 

Označite, pri 

katerih aktivnostih 

bi trenutno 

potrebovali pomoč. 

Označite aktivnosti, 

pri katerih menite, da 

boste v naslednjih 5-

ih letih potrebovali 

pomoč. 

T
em
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jn
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ti
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o
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Dihanje (uporaba raznih pripomočkov za dihanje).   

Prehranjevanje in pitje (priprava hrane/priprava 

diete/pomoč pri hranjenju/hranjenje). 

 

 
 

Odvajanje blata in izločanje urina (pomoč zaradi zaprtja, 

uhajanja urina, oskrba urinskega katetra, stome, pomoč 

pri nameščanju ali nameščanje inkontinenčnih 

pripomočkov). 

  

Gibanje in vzdrževanje želenih telesnih položajev 

(pomoč pri hoji, pomoč pri nameščanju na invalidski 

voziček, pomoč/nameščanje v želen položaj v postelji). 

  

Spanje in počitek (pomoč pri pripravi na spanje).   

Oblačenje in slačenje.   

Vzdrževanje telesne temperature s prilagajanjem oblačil 

in prilagajanjem okolja (pomoč pri urejanju primerne 

temperature, zračenja prostorov, prilagajanju oblačil 

temperaturi okolja). 

  

Vzdrževanje telesne čistoče in urejenosti (pomoč pri 

umivanju/umivanje). 

 

 
 

Zagotavljanje varnosti (pred padci, poškodbami,…).   

Komuniciranje z drugimi, izražanje potreb (pomoč pri 

pogovoru, vzpostavljanju kontakta z želenimi osebami, 

pomoč pri druženju z želenimi osebami). 

  

Verovanje (pomoč pri udeleževanju v verskih 

aktivnostih, izražanju vere). 

 

 
 

Razvedrilo (pomoč pri organizaciji in izvedbi hobijev, 

razvedrilnih aktivnosti, omogočanje udeležbe na teh 

aktivnostih). 

  

Učenje (pomoč pri pridobivanju novih znanj, učenje za 

zdravo življenje). 
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Označite, pri katerih 

aktivnostih bi 

trenutno potrebovali 

pomoč. 

Označite aktivnosti, 

pri katerih menite, da 

boste v naslednjih 5-

ih letih potrebovali 

pomoč. 

A
k

ti
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Vzdrževanje pripomočkov za osebno nego, čiščenje in 

razkuževanje pripomočkov. 

 

 

 

 

Pomoč in skrb pri jemanju zdravil (priprava/dajanje 

zdravil, ureditev predpisa zdravil). 

 

 
 

Pomoč pri uporabi medicinsko-tehničnih pripomočkov 

(nameščanje protez, opornic). 

 

 
 

Spremljanje vitalnih funkcij in zdravstvenega stanja 

(merjenje krvnega pritiska, pulza, krvnega sladkorja). 

 

 
 

Oskrbovanje ran in razjed zaradi pritiska in 

preprečevanje njihovega nastanka. 

 

 
 

Pomoč pri hišnih opravilih.   

Pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju 

računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk. 

 

 
 

Spremstvo (na preiskave, po opravkih).   

Pomoč pri nakupu življenjskih potrebščin.   

Prinašanje, priprava in postrežba toplega obroka in 

pomivanje uporabljene posode. 

 

 
 

Prevoz in spremstvo upravičenca ter njegova povezava 

z okoljem s pomočjo telekomunikacijskih povezav, v 

povezavi z izvajanjem storitev dolgotrajne oskrbe in 

zdravstvenih storitev. 

  

F
T

H
 

Fizioterapevtske storitve. 

  

D
ru

g
o
 

Drugo. 

  

 

Ko ne bom več zmogel/la samostojno skrbeti zase (obkrožite/dopišite): 

a) bi želel prejeti pomoč, ki bi mi omogočala, da kljub temu ostanem doma 

b) želim iti v dom upokojencev 

c) bi želel bivati v varovanem stanovanju, kjer bi imel možnost pomoči 

d) bi želel biti v času, ko so moji bližnji v službi, v dnevnem varstvu, preostanek časa pa 

doma 

e) drugo: ___________________________________ 
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V primeru, da bi imel/a možnost iz zavarovanja dobiti določena sredstva, s katerimi bi si 

lahko zagotovil pomoč na svojem domu in s tem odložil odhod v dom upokojencev, bi 

želel sredstva prejeti (obkrožite/dopišite): 

a) v denarju, s katerim bi nato sam plačal storitve, ki bi jih potreboval 

b) v denarju, ki bi ga dal svojim bližnjim, ki bi mi pomagali 

c) želel bi, da se s tem denarjem uredi in plača storitve, ki bi jih izvajal za to pooblaščen 

izvajalec 

d) drugo:________________________________________ 

 

Za pomoč, ki bi mi omogočila starost preživeti doma, bi bil pripravljen plačevati iz 

lastnih sredstev (obkrožite/dopišite): 

a) da 

b) ne 

c) drugo: _________________________________________ 

 

V kolikor bi si uredil pomoč na domu, bi želel, da to opravlja (obkrožite/dopišite):  

a) poklicni izvajalec (medicinska sestra, bolničar, fizioterapevt, delovni terapevt, 

socialna delavka …) 

b) sorodnik  

c) sosed/prijatelj 

d) drugo: ____________________________________ 

 

 

Za sodelovanje v raziskavi se vam najlepše zahvaljujem. 

Klavdija Kobal Straus 
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Spoštovani 

Sem Klavdija Kobal Straus, zaposlena kot diplomirana medicinska sestra v domu 

upokojencev in obenem študentka magistrskega študija na Fakulteti za management v Kopru. 

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi, ki bo izvedena v okviru priprave 

magistrskega dela z naslovom Vplivni dejavniki na razvoj institucionalnega varstva starejših 

v Občini Idrija.  

Anketni vprašalnik je naslovljen na management domov upokojencev. V okviru svoje 

raziskave želim analizirati stališča managementa domov upokojencev do trenutne situacije na 

področju institucionalnega varstva starejših, povpraševanja po storitvah, sposobnosti trenutnih 

organizacijskih oblik na prilagajanje prihajajočim spremembam na področju institucionalnega 

varstva starejših ter vplivnim dejavnikom na razvoj institucionalnega varstva starejših v 

Sloveniji. Kot management smo opredelili direktorje ustanov in glavne medicinske 

sestre/namestnike direktorjev za področje zdravstvene nege/vodje ZNO.  

Kot izvajalka raziskave zagotavljam, da bo anonimnost sodelujočih institucij in predstavnikov 

managementa domov, zagotovljena. 

 

Za sodelovanje v raziskavi se vam vnaprej zahvaljujem. 

Klavdija Kobal Straus 
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1) Funkcija v instituciji (prosim označite): 

a) direktor/ica institucije 

b) glavna medicinska sestra/namestnik direktorja za področje zdravstvene nege/vodja 

ZNO 

 

2) Naziv institucije, kjer ste zaposleni (prosim dopišite): 

____________________________________________________________ 

 

3) Status institucije 

a) javni zavod 

b) zasebni zavod 

 

4) Koliko let ste zaposleni na področju institucionalnega varstva starejših (prosim 

dopišite)? 

a)  manj kot 5 let 

b) 5‒10 let 

c) 11‒15 let 

d) 16‒20 let 

e) 21‒25 let 

f) več kot 25 let 

 

5) Koliko let opravljate trenutno funkcijo (prosim dopišite)? 

a) manj kot 5 let 

b) 5‒10 let 

c) 11‒15 let 

d) 16‒20 let 

e) 21‒25 let 

f) več kot 25 let 
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6) Vprašalnik vsebuje različne trditve s področja institucionalnega varstva starejših in 

dolgotrajne oskrbe, ki jo predvideva nova zakonodaja
22

. Prosim vas, da na 

petstopenjski lestvici označite stopnjo strinjanja. V kolikor se s podano trditvijo 

povsem strinjate, označite št. 5, če se s podano trditvijo nikakor ne strinjate, označite 

št. 1. 

 

Stopnja strinjanja 
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Trenutne cene storitev zdravstvene nege v 

domovih so primerne. 
1 2 3 4 5 

Trenutne cene storitev oskrbe v domovih so 

primerne. 
1 2 3 4 5 

Kadrovska struktura zaposlenih v domovih 

na področju zdravstvene nege je ustrezna. 
1 2 3 4 5 

Kadrovska struktura zaposlenih v domovih 

na področju oskrbe je ustrezna. 
1 2 3 4 5 

Institucionalno varstvo starejših je najbolj 

primerna oblika organizirane pomoči 

starostnikom, ki ne zmorejo samostojno 

poskrbeti za svoje potrebe. 

1 2 3 4 5 

V trenutni organiziranosti so starostniki, ki 

preživljajo starost na svojem domu v 

diskriminatornem položaju glede možnosti 

koriščenja storitev zdravstvene nege in 

oskrbe. 

1 2 3 4 5 

V prihodnosti pričakujem zmanjševanje 

povpraševanja po storitvah institucionalnega 

varstva starejših. 

1 2 3 4 5 

V prihodnosti se bo potreba po 

najzahtevnejši zdravstveni negi in oskrbi v 

domovih povečevala. 

1 2 3 4 5 

V prihodnosti se bo večina storitev 

zdravstvene nege in oskrbe starostnika 

izvajala na domu starostnika. 

1 2 3 4 5 

                                                 
22

 Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo – več na: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/ZDOZDO_uvod__cle

ni_in_obrazlozitve_-_12.03.2010.pdf.  
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Stopnja strinjanja 
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Kot institucija že izvajamo storitve 

zdravstvene nege na domu. 
1 2 3 4 5 

Kot institucija že izvajamo storitve 

oskrbe na domu. 
1 2 3 4 5 

Kot institucija smo v primeru 

spremenjene zakonodaje pripravljeni 

pričeti izvajati storitve zdravstvene nege 

in oskrbe na domu. 

1 2 3 4 5 

Za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe 

starostnikov, kot jo vidi predlog Zakona 

o dolgotrajni oskrbi, so najbolj 

usposobljeni in kompetentni današnji 

izvajalci institucionalnega varstva 

starejših. 

1 2 3 4 5 

Koordinacija in organizacija storitev 

dolgotrajne oskrbe starostnikov na domu 

bi morala biti organizirana v okviru 

novega samostojnega zavoda. 

1 2 3 4 5 

Koordinacija in organizacija storitev 

dolgotrajne oskrbe bi morala biti pod 

okriljem centrov za socialno delo. 
1 2 3 4 5 

Dejavnost institucionalnega varstva 

starejših mora ostati neprofitna. 
1 2 3 4 5 

Domovi upokojencev prevzemajo 

dejavnost, ki bi jo morale pokrivati 

negovalne bolnice. 
1 2 3 4 5 

V kolikor bodo imeli starostniki možnost 

koristiti storitve zdravstvene nege in 

oskrbe na svojem domu, se bo število 

uporabnikov institucionalnega varstva 

pomembno zmanjšalo. 

1 2 3 4 5 

Že danes lahko potrdimo zmanjšanje 

povpraševanja po storitvah 

institucionalnega varstva starejših. 
1 2 3 4 5 

Ustanove institucionalnega varstva 

starejših bodo v prihodnosti bolj 

orientirane v izvajanje socialnih in manj 

zdravstvenih storitev. 

1 2 3 4 5 

Nesposobnost samostojnega plačevanja 

storitev institucionalnega varstva je na 

strani uporabnikov vedno večji problem. 
1 2 3 4 5 

V prihodnosti se bodo domovi 

upokojencev segmentirali glede na 

plačilno sposobnost uporabnikov. 
1 2 3 4 5 
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7) Palmorov kviz o dejstvih o staranju (povzeto po Hvalič Touzery in Skela Savič 2010, 56) 

Prosim označite pravilnost spodnjih trditev 

 

Trditev Res je Ni res Ne vem 

Več kot polovica oseb, starih 65 let ali več, 

je senilnih (npr. imajo pomanjkljiv spomin, 

so zmedeni, dementni itd.) 

   

V starosti običajno opeša vseh 5 čutov.    

Več kot polovica oseb, starih 65 let ali več, 

nima zanimanja ali zmožnosti za spolne 

odnose. 

   

Pljučna kapaciteta se na starost zmanjša.    

Večina starih 65 ali več pravi, da se 

največkrat počuti nesrečne. 

   

Telesna moč na starost upade.    

Več kot 10% starih 65 let ali več živi v 

domovih in institucijah (npr. v domovih za 

ostarele, posebnih socialnovarstvenih 

zavodih, varstveno delovnih centrih ipd.). 

   

Starejši vozniki imajo manj avtomobilskih 

nesreč, kot vozniki stari manj kot 65 let. 

   

Večina starejših delavcev dela ne more 

opravljati tako učinkovito, kot mlajši 

delavci. 

   

Približno 80% oseb, starih 65 let ali več, 

pravi, da so dovolj zdravi, da zmorejo 

vsakodnevne dejavnosti. 

   

Večina starejših ljudi se ne more prilagoditi 

spremembam. 

   

Starejše osebe običajno potrebujejo več 

časa za učenje novih stvari kot mlajše. 

   

Za večino starejših oseb je skoraj 

nemogoče, da bi se naučili česa novega. 

   

Za večino starejših oseb je skoraj 

nemogoče, da bi se naučili česa novega. 
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Trditev Res je Ni res Ne vem 

Reakcijski čas je pri večini starejših oseb 

daljši kot pri mlajših osebah. 

   

Na splošno so si starejši ljudje precej 

podobni. 

   

Večina oseb, starih 65 let ali več, pravi, da 

se redko dolgočasijo. 

   

Večina oseb, starih 65 let ali več, je socialno 

izoliranih in osamljenih. 

   

Starejši delavci imajo manj nesreč kot mlajši 

delavci. 

   

Četrtina prebivalstva Slovenije je stara 65 let 

ali več. 

   

Večina zdravnikov splošne medicine 

posveča starejšim osebam malo pozornosti. 

   

Več kot tretjina starih 65 let ali več v 

Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine 

(glede na uradno definicijo tveganja 

revščine). 

   

Večina oseb, starih 65 let ali več, je aktivnih 

– so zaposleni, opravljajo gospodinjska dela, 

prostovoljsko delo, ali pa bi želeli opravljati 

kakšno delo. 

   

S starostjo ljudje postanejo bolj verni.    

Večina starih 65 let ali več pravi, da se le 

redko razjezi. Zdravstveni in 

socioekonomski status starejših oseb bo (v 

primerjavi z mlajšimi ljudmi) leta 2020 

podoben sedanjemu. 

   

Zdravstveni in socioekonomski status 

starejših oseb bo (v primerjavi z mlajšimi 

ljudmi) leta 2020 podoben sedanjemu. 
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8) Ideje/mnenja/razmišljanja o videnju razvoja institucionalnega varstva starejših pri 

nas v prihodnosti, ki bi mi jih želeli posredovati (dopišite): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 


