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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi so predstavljeni demografski dejavniki, ki vplivajo na staranje prebivalstva, 

dolgoročne projekcije gibanj teh dejavnikov ter sedanji in prihodnji izdatki za dolgotrajno 

oskrbo. Empirični rezultati kažejo, da projekcije izdatkov za dolgotrajno oskrbo ne sledijo 

projekcijam rasti prebivalstva, kar pomeni dodaten pritisk na javne finance v prihodnje. 

Slovenija namenja dolgotrajni oskrbi realtivno majhen delež BDP, iz raziskave pa je razvidno, 

da države, ki imajo dobro razvit socialni sistem, vlagajo več sredstev tudi v dolgotrajno oskrbo. 

Ta v Sloveniji ni sistemsko urejena, zato v nalogi predstavljamo modele financiranja in 

organiziranosti dolgotrajne oskrbe v izbranih državah EU. Na podlagi primerov dobre prakse 

teh držav je potrebno v Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe zakonsko urediti, za njeno 

celovito izvajanje pa zagotoviti vire, ki bodo zadostni za večino storitev, ki jih potrebujejo 

starostniki. Na podlagi rezultatov sklepamo, da bodo pritiski na javne izdatke, ki so povezani s 

staranjem, strmo naraščali, vendar bo kljub temu potrebno zagotoviti vsem ljudem dostojno in 

kakovostno starost.  

Ključne besede: življenjska doba, rodnost, dolgotrajna oskrba, institucionalno varstvo, izdatki. 

SUMMARY 

This master's thesis presents demographic factors that affect population ageing, long-term trend 

projections for these factors, and current and future expenditures on long-term care. Empirical 

findings show that projections of long-term care expenditures do not match population growth 

projections, which will put more pressure on public finances in the future. Slovenia spends a 

relatively small share of its GDP on long-term care. The survey found that countries with a 

well-developed social system generally invested more in long-term care. The latter is not 

systematically regulated in Slovenia. In this thesis, we present financing and organizational 

models of long-term care used in selected EU countries. It is necessary to regulate long-term 

care in Slovenia based on examples of good practice in the selected countries and provide 

enough resources required for its full implementation that will cover the majority of services 

needed by the elderly. Based on our findings, we conclude that ageing-related pressures on 

public spending will increase dramatically; nevertheless, it will still be necessary to ensure a 

decent old age for everyone.  

Keywords: life expectancy, fertility, long-term care, institutional care, expenditures. 
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1 UVOD 

Staranje je naravni biološki proces, ki ga doživljamo vsa živa bitja. Človek je z napredkom v 

medicini in z boljšimi življenjskimi pogoji dosegel najvišjo življenjsko dobo v zadnjih letih. 

Starajoča se družba pa prinaša tudi številni izzive. Eden izmed glavnih je velik pritisk na javna 

sredstva, iz katerih se financira tudi dolgotrajna oskrba starejših. S tem vprašanjem se ukvarja 

tudi ta magistrska naloga. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in izhodišča 

Staranje prebivalstva v razvitem svetu in tudi v Sloveniji izrazito narašča. Ta trend se je v 

Evropi pričel že pred desetletji, kaže pa se predvsem v višanju deleža starejše populacije in 

upadanju deleža delovno aktivne populacije. Po statističnih podatkih (Eurostat 2019a) se je 

delež prebivalcev, starejših od 65 let, v obdobju od leta 2008 do 2018 v državah Evropske unije 

(v nadaljevanju EU) zvišal za 2,7 odstotne točke, v Sloveniji pa kar za 3,5 odstotne točke. Po 

zadnjih dosegljivih podatkih za leto 2018 tako delež ljudi, starejših od 65 let, v državah EU 

obsega že 19,7 % populacije, v Sloveniji pa 19,4 % populacije. Razlogi za takšno rast so 

predvsem boljša zdravstvena oskrba, boljši življenjski pogoji in drugi dejavniki, ki vplivajo na 

daljšo življenjsko dobo. Zaskrbljujoč pa je predvsem podatek, da so že danes v povprečju 

potrebne tri delovno aktivne osebe za vzdrževanje ene osebe, starejše od 65 let (Eurostat 2019a).  

Dolgoročne napovedi nakazujejo nadaljnji trend naraščanja staranja prebivalstva. Najnovejši 

sklop projekcij EUROPOP2018 (Eurostat 2019b), ki zajema projekcije prebivalstva za obdobje 

2018–2100, za države EU napoveduje, da se bo delež prebivalcev, starejših od 65 let, v tem 

obdobju povišal za 12,5 odstotne točke, v Sloveniji pa za 11,5 odstotne točke. K trendu staranja 

prebivalstva negativno prispeva tudi nizka stopnja rodnosti, ki pomeni manjši delež mladih v 

celotnem prebivalstvu. Te demografske spremembe povzročajo velik pritisk na gibanje 

izdatkov, povezanih s staranjem, kar predstavlja izziv v Sloveniji že danes, še večji pritisk pa 

lahko pričakujemo v prihodnosti. Večji socialni izdatki, kot so pokojnine, sredstva za 

zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo starejših ljudi (tako institucionalne kot zasebne 

zdravstvene nege), pomenijo še večje breme za delovno aktivno prebivalstvo, delež katerega pa 

po statističnih podatkih upada. V državah EU se je v obdobju 2008–2018 zmanjšal za 2,5 

odstotne točke, v Sloveniji pa kar za 4,3 odstotne točke (Eurostat 2019b). Nadaljnje napovedi 

o naraščanju deleža starejšega prebivalstva in upadanju deleža delovno aktivnega prebivalstva 

že zahtevajo določene sistemske spremembe, ki pa jih večina prebivalstva ne odobrava. Gre 

predvsem za podaljševanje delovne dobe in višanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje, 

vendar to ne bo dovolj, saj bo potrebna tudi drugačna porazdelitev denarja, da bodo starostniki 

lahko kakovostno in dostojno preživljali tretje življenjsko obdobje (Eurostat 2019b).  

Dolgotrajna oskrba starejših je v zadnjih letih predmet intenzivnih razprav. Mednarodne 

institucije, kot so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (ang. Organization for 
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Economic Co-operation and Development, v nadaljevanju OECD), Eurostat (portal odprtih 

podatkov EU) in Svetovna zdravstvena organizacija (ang. World Health Organization, v 

nadaljevanju: WHO), jo v enotni definiciji opredeljujejo kot »niz storitev, ki jih potrebujejo 

ljudje z zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti (fizične ali kognitivne) in ki so posledično 

v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih 

dnevnih opravil« (Nagode idr. 2014, 6). Področje financiranja dolgotrajne oskrbe je v državah 

EU različno urejeno. Primerjava med državami je otežena zaradi različnih načinov 

zagotavljanja virov, ki jih imajo države EU za pokrivanje dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji se 

dolgotrajna oskrba financira iz javnih in zasebnih sredstev. Polovica javnih sredstev, ki se 

namenjajo za dolgotrajno oskrbo, se financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ostali 

viri pa so zagotovljeni iz občinskih sredstev, sredstev proračuna Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) in Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) (Toth 2015).  

Po raziskavi, ki jo je opravil Muir (2017, 26) na državah OECD, se Slovenija umešča na dno 

lestvice po deležu javnih sredstev za storitve dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji z javnimi sredstvi 

pokrivamo dolgotrajno oskrbo le v višini 30 %, ostalo iz zasebnih sredstev, medtem ko v 

državah, kot sta Švedska in Nizozemska, delež javnih sredstev znaša tudi več kot 90 %. Iz tega 

izhaja, da slovenski sistem stroške dolgotrajne oskrbe v veliki meri prelaga na pomoči potrebne 

in posledično na svojce, s tem pa povzroča negotovost pri starejših in mlajših generacijah. 

Dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe ne bi smela biti odvisna od finančnih zmožnosti 

posameznika in njegovih svojcev. Da bi se izognili povečevanju stroškov posameznika, ki 

potrebuje dolgotrajno oskrbo, je treba uveljaviti vzdržno kombinacijo financiranja iz javnih 

sredstev in prispevka posameznika ter zagotoviti skrbno usklajevanje dela vseh deležnikov. S 

finančnimi viri, ki so na voljo, ne bo mogoče ustrezno urediti in razvijati kakovostne dolgotrajne 

oskrbe, v kateri bodo upoštevane naraščajoče potrebe populacije, ki takšno pomoč potrebuje 

(IRSSV 2017).  

V Sloveniji smo leta 2016 za dolgotrajno oskrbo namenjali 0,9 % bruto domačega proizvoda 

(v nadaljevanju BDP), v državah EU pa 1,3 % BDP, torej zaostajamo za evropskim povprečjem 

za 0,4 odstotne točke BDP. Zaradi nadaljnjega staranja prebivalstva projekcije napovedujejo, 

da bodo leta 2070 države EU za dolgotrajno oskrbo namenjale že 2,4 % BDP, Slovenija pa 

1,8 % BDP, kar pomeni 100-odstotno povečanje glede na leto 2016 (Evropska komisija 2018a, 

205).  

V magistrski nalogi bomo primerjali demografske podatke o staranju prebivalstva in njihove 

dolgoročne projekcije in ugotavljali, kako se bo staranje prebivalstva odrazilo na porastu 

izdatkov za dolgotrajno oskrbo v državah EU in v Sloveniji. V nalogi bomo proučili, katere 

storitve zajema dolgotrajna oskrba v državah EU v primerjavi s Slovenijo, predvsem pa bomo 

primerjali in proučili vire za izvajanje dolgotrajne oskrbe v državah EU v primerjavi s 

Slovenijo. Ker pri nas dolgotrajna oskrba ni sistemsko urejena, bomo na podlagi primerjave 
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podatkov in upoštevanja primerov dobre prakse držav, ki imajo to področje dobro urejeno, 

predlagali sistem ureditve tega področja v Sloveniji.  

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen magistrske naloge je obravnavati problem staranja prebivalstva in proučiti vpliv 

demografskih sprememb na financiranje dolgotrajne oskrbe starejših v EU in Sloveniji.  

Cilji raziskave magistrske naloge so naslednji: 

 teoretični cilji: 

 proučiti domačo in tujo strokovno ter znanstveno literaturo s področja demografskih 

sprememb; 

 proučiti domačo in tujo strokovno ter znanstveno literaturo s področja dolgotrajne oskrbe;  

 prikazati ureditev dolgotrajne oskrbe starejših v Sloveniji in primerjalno v EU; 

 primerjati podatke o storitvah, vključenih v dolgotrajno oskrbo, v državah EU in v 

Sloveniji; 

 prikazati vire financiranja za dolgotrajno oskrbo v državah članicah EU in v Sloveniji; 

 empirični cilji:  

 prikazati podatke o demografskih gibanjih v EU in jih primerjati z gibanji v Sloveniji; 

 prikazati demografske podatke o staranju prebivalstva v EU in v Sloveniji, jih primerjati in 

analizirati s podatki iz dolgoročnih projekcij;  

 prikazati in pojasniti koeficient starostne odvisnosti starejših in skupni koeficient starostne 

odvisnosti ter podatke primerjati in analizirati s podatki iz dolgoročnih projekcij;  

 prikazati strukturo izdatkov za dolgotrajno oskrbo – zdravstveni in socialni del – (izraženih 

v evrih) v državah EU in jih primerjati s strukturo izdatkov, ki jih za to področje namenjamo 

v Sloveniji;  

 prikazati in analizirati projekcije izdatkov, namenjenih za dolgotrajno oskrbo, v EU in v 

Sloveniji; 

 predstaviti ukrepe in primere dobre prakse financiranja dolgotrajne oskrbe v nekaterih 

državah EU (Avstrija, Belgija, Danska, Španija, Češka, Irska, Nemčija, Hrvaška, 

Nizozemska, Francija, Velika Britanija in Slovenija) in njihove značilnosti;  

 na podlagi proučene literature in primerov dobre prakse v izbranih državah EU predlagati 

ukrepe za ureditev dolgotrajne oskrbe starejših oseb v Sloveniji. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

V magistrski nalogi smo obravnavali naslednja raziskovalna vprašanja: 

Kako se projekcije rasti starega prebivalstva odražajo v projekcijah izdatkov za dolgotrajno 

oskrbo? 
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Za namen odgovora na raziskovalno vprašanje smo na podlagi dostopnih podatkov predstavili 

projekcije rasti starega prebivalstva v državah EU in v Sloveniji in jih primerjali s projekcijami 

izdatkov za dolgotrajno oskrbo. Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, ali projekcije 

izdatkov za dolgotrajno oskrbo sledijo rasti starega prebivalstva.  

Ali države z bolj razvitim socialnim sistemom namenjajo več sredstev za dolgotrajno oskrbo?  

V okviru raziskave smo razvitost socialnega sistema v državah EU merili z višino vloženih 

sredstev (v odstotkih BDP), ki jih posamezne države EU vlagajo v socialno varnost. Na podlagi 

zbranih podatkov smo te ugotovitve primerjali s podatki o vloženih sredstvih v dolgotrajno 

oskrbo po posamezni državi (v odstotkih BDP).  

Kakšna je struktura financiranja storitev dolgotrajne oskrbe in katere vrste storitev dolgotrajne 

oskrbe prevladujejo v izbranih državah EU? 

Strukturo financiranja dolgoročne oskrbe smo ugotavljali na podlagi podatkov posameznih 

držav EU (Avstrija, Belgija, Danska, Španija, Češka, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Francija, 

Švedska in Slovenija). Proučili smo vire financiranja storitev dolgoročne oskrbe. Predvsem nas 

je zanimal delež financiranja dolgotrajne oskrbe iz javnih sredstev in delež financiranja iz 

lastnih sredstev (v odstotkih BDP). V okviru analize smo izvedli primerjavo, katere vrste 

storitev dolgotrajne oskrbe so prevladovale v izbranih državah.  

Katere primere dobre prakse izvajanja dolgotrajne oskrbe v državah EU bi lahko prenesli v 

slovenski sistem? 

Na podlagi proučitve primerov izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe v državah EU smo 

izpostavili primere prakse oz. kombinacijo le-teh, ki bi bil najprimernejši za implementacijo v 

slovenski sistem.  

1.4 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del.  

Teoretični del temelji na pregledu domače in tuje literature s področja demografskih sprememb 

staranja prebivalstva v Sloveniji in EU. V teoretičnem delu magistrske naloge smo z metodo 

deskripcije proučili strokovno in znanstveno domačo ter tujo literaturo s področja dolgotrajne 

oskrbe. Z metodo komparacije in kompilacije smo predstavili področja, ki jih zajema 

dolgotrajna oskrba, primerjali urejenost dolgotrajne oskrbe v državah EU in jih primerjali s 

področji, ki jih izvajamo v Sloveniji. V tem delu smo podrobneje predstavili vire financiranja, 

iz katerih se pokriva dolgotrajna oskrba, in predstavili nadaljnje ukrepe, ki bodo sledili ob 

napovedani rasti staranja prebivalstva. Pri pregledovanju literature smo uporabili metodo 

deskripcije za opisovanje posameznih pojavov, metodo kompilacije in metodo komparacije za 
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primerjanje ukrepov med državami EU. 

V prvem delu empirične raziskave smo predstavili demografske podatke o staranju prebivalstva 

v državah EU in jih primerjali s podatki v Sloveniji. Prav tako smo proučili projekcije rasti 

starejšega prebivalstva v državah EU in v Sloveniji do leta 2100. V okviru analize demografskih 

sprememb smo prikazali tudi gibanje koeficienta starostne odvisnosti starejših in skupnega 

koeficienta starostne odvisnosti v državah EU in v Sloveniji ter napovedi gibanja tega 

koeficienta v obdobju do leta 2100. Analiza podatkov večinoma temelji na pregledu dosegljive 

časovne serije podatkov in na rabi opisnih statistik. 

V drugem delu empirične raziskave smo primerjali podatke o višini vloženih sredstev (v 

odstotkih BDP), ki jih posamezne države v EU vlagajo v socialno varnost, s podatki o vloženih 

sredstvih v dolgotrajno oskrbo po posamezni državi (v odstotkih BDP), s čimer smo odgovorili 

na drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje. Ob opisnih statistikah smo dodatno uporabili še 

Pearsonov koeficient korelacije, na podlagi katerega smo preverili, ali obstaja povezanost med 

višino izdatkov za socialno varnost in izdatki za dolgotrajno oskrbo v državah EU.  

V nadaljevanju empirične raziskave smo analizirali izdatke za dolgotrajno oskrbo (izražene v 

% BDP) v posameznih državah EU in jih primerjali z izdatki, ki jih za to področje namenja 

Slovenija. Prav tako smo analizirali projekcije izdatkov za dolgotrajno oskrbo v EU in v 

Sloveniji za obdobje od leta 2020 do 2100. Analiza temelji na obravnavi časovnih vrst in 

pretežno rabi opisnih statistik. 

V zadnjem delu empirične raziskave smo na podlagi dostopnih virov in dokumentov analizirali 

primere dobre prakse izvajanja in financiranja v državah EU. Na podlagi analize podatkov smo 

pripravili povzetek oziroma pregled primerov dobre prakse, ki bi jih lahko prenesli tudi v 

slovenski sistem zagotavljanja dolgotrajne oskrbe starejših. 

Podatki za analizo so večinoma pridobljeni iz spletnih statističnih baz, kot so SURS SI-Stat, 

Eurostat in OECD.Stat. Podatke oziroma vire za analizo primerov dobre prakse smo zbirali iz 

dokumentov, ki jih objavlja Evropska komisija, oziroma iz virov v posamezni obravnavani 

državi EU.  

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Podatki, ki so bili osnova za našo raziskavo, so bili v veliki večini pridobljeni iz spletnih 

statističnih baz, zato predpostavljamo, da so točni in dovolj obsežni.  

Podatki za prihodnja obdobja so ocene, ki jih na podlagi sedanjih trendov lahko pričakujemo v 

prihodnje. Dejanski podatki se bodo lahko zaradi različnih dejavnikov razlikovali. 

Glede na to, da v Sloveniji nimamo sistemsko urejene dolgotrajne oskrbe starejših ljudi, je 
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omejitev v neenotni metodologiji, katere storitve so vključene v dolgotrajno oskrbo in iz katerih 

virov se pokrivajo. To je bila tudi omejitev pri primerjavi podatkov iz drugih držav EU. 

Omejitev v raziskavi predstavlja tudi razpršenost financerjev storitev dolgotrajne oskrbe, ki je 

v Sloveniji razdeljena na več institucij.  

Omejitev v raziskavi je predstavljala tudi raznovrstnost praks izvajanja in financiranja 

dolgotrajne oskrbe v posameznih državah, saj ima vsaka od primerjanih držav svoj sistem, za 

katerega je bilo potrebno pridobiti podatke. Prav tako ugotavljamo, da se podatki po 

posameznih bazah razlikujejo, čeprav gre za isto časovno obdobje.  
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2 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE IN STARANJE PREBIVALSTVA V 

SLOVENIJI IN V EU 

Prebivalstvo se tako v svetu kot tudi v Sloveniji zelo hitro stara. V nadaljevanju bomo 

predstavili dejavnike, ki vplivajo na staranje prebivalstva. 

2.1 Proces staranja  

Staranje je proces, ki se začne s spočetjem človeka in traja vse njegovo življenje, konča pa se z 

njegovo smrtjo. Lahko ga označimo kot individualni proces, saj se pri vsakem človeku kaže na 

svojstven način (Ramovš 2014). Vertot (2010) o tem, kdo so starejši oz. stari, pravi, da ni 

popolne enotne opredelitve, zato se za različne potrebe uporabljajo različne starostne meje oz. 

skupine. Po eni izmed klasifikacij v prvo skupino uvrščamo osebe, stare 65–74 let, v drugo 

osebe, stare 75–84 let, v tretjo pa osebe, stare 85 let in več. Pri opredeljevanju ljudi po starosti 

se starost največkrat začne z upokojitvijo. S proučevanjem staranja se ukvarjata dve vedi, 

gerontologija in geriatrija. Gerontologija (geron – gr. star, starec; logein – veda) je veda o 

starosti, staranju in starih ljudeh, ki obravnava socialne in medicinske vidike staranja (Mali in 

Hrovatič 2015), geriatrija pa je posebna veja medicine, ki se ukvarja z ugotavljanjem in 

zdravljenjem zdravstvenih težav starejših ljudi (Voljč 2021). 

Po Ramovšu (2014) vplivajo na hitrost staranja dejavniki, kot so dednost, kakovost življenjskih 

razmer, podnebje, mestno življenje, nezdrav način življenja, stres, gibanje in škodljive razvade. 

Staranje delimo na kronološko, biološko in psihološko. Kronološka starost označuje leta, ki so 

pretekla od človekovega rojstva do danes. Biološka starost je povezana z vitalnostjo človeka v 

primerjavi z ljudmi iste kronološke starosti. Koliko se človek počuti starega, pa imenujemo 

psihološka starost.  

Staranje prebivalstva je tudi demografski dejavnik, ki ga spremljamo že nekaj desetletij. Vpliv 

na staranje prebivalstva imajo nizka rodnost, daljša pričakovana življenjska doba in migracije. 

S procesom staranja prebivalstva se v Sloveniji in v večini razvitega sveta že soočamo. 

Posledicam vplivov staranja prebivalstva se namenja vedno več pozornosti. Zaradi vedno večje 

ranljivosti te skupine ljudi je potrebno v prvi vrsti zaščititi njihove osnovne pravice, zato je bil 

leta 2002 v Madridu pod okriljem Združenih narodov (ang. United Nations, v nadaljevanju UN) 

sprejet Akcijski načrt za staranje (UN 2002), v okviru katerega morajo mlajše generacije 

zagotoviti pogoje za enakopravno obravnavo starejših, ta pa je bil leta 2007 nadgrajen s 

sprejetjem Leonske deklaracije (UN 2007). Leta 2017 je Evropska komisija sprejela tudi 

»Evropski steber socialnih pravic«, ki temelji na dvajsetih načelih, razdeljenih na tri področja. 

V okviru področja socialne zaščite in vključenosti so se države EU zavezale k upoštevanju 

načel, ki med drugim zagotavljajo pravico do pokojnin za dostojno življenje in do kakovostnih 

storitev dolgotrajne oskrbe, zlasti storitev oskrbe na domu in storitev v skupnosti. Nadzor nad 

izvajanjem zavez iz sprejetega dokumenta izvaja Odbor za socialno zaščito, ki deluje v okviru 
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Evropske komisije in spremlja delo držav članic EU na področju socialne zaščite in socialne 

vključenosti, pokojnin, zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe (Evropska komisija 2020).  

Leta 2005 je Evropska komisija objavila Zeleno knjigo o demografskih spremembah (Evropska 

komisija 2005), v kateri so bili izpostavljeni izzivi, s katerimi se bo morala soočiti EU, kot so 

upadanje števila prebivalstva, nizka stopnja rodnosti in daljšanje življenjske dobe. Evropska 

komisija budno spremlja nadaljnja gibanja demografskih dejavnikov. V ta namen je zadolžila 

Odbor za ekonomsko politiko, ki skupaj z Generalnim direktoratom za gospodarske in finančne 

zadeve pri Evropski komisiji pripravlja poročila o starosti, ki zajemajo gospodarske in 

proračunske analize in dolgoročne napovedi za države članice. Slednje služijo za načrtovanje 

proračunskih izdatkov in kot orodje za sprejem potrebnih reform na različnih področjih, kot so 

pokojnine, politika zaposlovanja in druge. Tudi Slovenija bo, glede na projekcije staranja 

prebivalstva, zelo ranljiva. V ta namen je Vlada Republike Slovenije 20. 7. 2017 sprejela 

Strategijo dolgožive družbe (UMAR 2017), v kateri so predstavljeni ukrepi, s katerimi bodo 

tudi v prihodnje zagotovljeni blaginja in kakovostno življenje. Ukrepi, ki jih bo potrebno izvesti 

zaradi demografskih gibanj, bodo imeli vpliv na trg dela, izobraževanje, socialno varnost, 

gospodarsko rast, predvsem pa na javne izdatke (UMAR 2016).  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili dejavnike, ki vplivajo na staranje prebivalstva, 

analizirali starostno strukturo prebivalstva v EU in v Sloveniji in predstavili dolgoročne 

projekcije dejavnikov staranja. Prav tako bomo analizirali stroške staranja in jih primerjali s 

projekcijami. 

2.2 Staranje prebivalstva in dejavniki, ki vplivajo nanj 

Dejavniki, ki vplivajo na staranje prebivalstva, so nizka rodnost, pričakovano daljša življenjska 

doba in migracije; podrobneje jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Rodnost  

Po Šircelj (2006) je rodnost pojav, ki se nenehno spreminja in je najpomembnejši element za 

spremljanje števila prebivalstva. Pri proučevanju rodnosti se največje spremembe dogajajo v 

zadnjih 200 letih in še trajajo. Rodnost se v zadnjem obdobju znižuje, ta pojav pa se pripisuje 

prehodu iz tradicionalne v moderno družbo. Merimo jo s kazalnikom stopnje celotne rodnosti 

in ta nam pove, da je proces staranja najhitrejši v tistih državah, v katerih se je rodnost znižala 

pod mejo, ki bi še zagotavljala enostavno obnavljanje prebivalstva. Kavaš idr. (2016, 5) 

koeficient celotne rodnosti opredeljujejo kot kazalnik, ki kaže število otrok, ki bi jih rodila 

ženska v svoji rodni dobi, po posameznih starostnih razredih. Stopnja celotne rodnosti nam 

kaže, ali rodnost, ob odsotnosti migracij, zagotavlja obnavljanje prebivalstva. Za zagotavljanje 

obnavljanja prebivalstva bi morala vsaka ženska v rodni dobi roditi vsaj 2,1 otroka. Za hitro 

starajočo se družbo se štejejo države, v katerih je koeficient nižji od 1,5. Mednje spada tudi 
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Slovenija; pri nas je ta koeficient v obdobju 1995–2005 znašal 1,3 (Malačič 2008, 793).  

Upad stopnje rodnosti v državah EU zaznavamo že iz sredine 60. let prejšnjega stoletja, kar je 

razvidno iz slike 1. Rahel vzpon rodnosti je zaznan v obdobju med letoma 2000 in 2010, po 

tem obdobju pa stopnja rodnosti ponovno upada. Če primerjamo te podatke s Slovenijo, vidimo, 

da je koeficient celotne rodnosti pod evropskim povprečjem, z izjemo leta 1980 in 2015. 

Največji padec koeficienta rodnosti je v Sloveniji zaznan med letoma 2000 in 2005, ko je ta 

znašal le 1,26, v državah EU pa je v istem obdobju znašal 1,5. Iz slike 1 je razvidno, da se od 

leta 1985 države EU, vključno s Slovenijo, uvrščajo med hitro starajočo se družbo.  

 

Slika 1: Primerjava gibanja koeficienta celotne rodnosti, EU in Slovenija, 1960–2018 

Vir: Eurostat 2020a. 

Projekcije gibanja stopnje celotne rodnosti nakazujejo, da bo ta rasla. Iz slike 2 je razvidno, da 

je rast celotne rodnosti v Sloveniji v primerjavi s povprečjem EU malo višja. Projekcije 

Sloveniji napovedujejo, da se bo koeficient celotne rodnosti do leta 2100 zvišal na 1,72, kar pa 

še vedno ne bo zadoščalo za enostavno obnavljanja prebivalstva. 
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Slika 2: Projekcije gibanja koeficienta celotne rodnosti, EU in Slovenija, 2019–2100 

Vir: Eurostat 2020b. 

Pričakovana življenjska doba 

Bolj zdrav način življenja, višji dohodki, višja izobrazba ter boljša in dostopnejša zdravstvena 

oskrba so pripomogli, da se je pričakovana življenjska doba v zadnjih letih zelo povečala. 

OECD v poročilu Health at a Glance 2019 (OECD 2019) navaja, da se je od leta 1970 do leta 

2017 pričakovana življenjska doba ob rojstvu zvišala za 10 let in v državah OECD v povprečju 

dosega že 80,7 leta. Po definiciji je pričakovana življenjska doba, izražena v letih, ki jih človek 

lahko pričakuje, da jih bo doživel v svojem življenju od rojstva do smrti (SURS 2020a).  

Iz analize podatkov povprečne pričakovane življenjske dobe v obdobju med letoma 2003 in 

2018 v državah EU je razvidno, da se je ta v opazovanem obdobju v povprečju povišala za 3,3 

leta, in sicer s 77,7 na 81 let. Pričakovana življenjska doba se je v Sloveniji v istem obdobju 

povišala za kar 5,1 leta in v povprečju znaša 84,5 leta. Dvig pričakovane življenjske dobe pri 

ženskah je v istem obdobju višji za 2,8 leta in v letu 2018 je ta znašala 83,6 leta. Najmanjšo rast 

pričakovane življenjske dobe je v tem obdobju dosegla Nemčija, in sicer za 2 leti, največjo pa 

Estonija, kjer se je ta povečala za 5,5 leta. Za moške pa je pričakovana življenjska doba v 

povprečju višja za 3,8 leta in tako znaša 78,3 leta. Najmanj, za 2,7 leta, se je le-ta dvignila v 

Bolgariji, v Estoniji pa največ, in sicer za 8,4 leta (Eurostat 2020c). 
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Slika 3: Primerjava rasti življenjske dobe, EU in Slovenija, 2003–2018, v letih 

Vir: Eurostat 2020c. 

Iz slike 3 je razvidno, da je bila življenjska doba od leta 2003 do 2008 v povprečju držav EU 

višja kot v Sloveniji, po letu 2011 pa je ta v Sloveniji naraščala hitreje kot pa v državah EU.  

Projekcije gibanja pričakovane življenjske dobe do leta 2100 nakazujejo njeno nadaljnjo rast. 

Iz slike 4 je razvidno, da se bo pričakovana življenjska doba od leta 2019 do leta 2100 v EU 

predvidoma zvišala za 10,4 leta z 80,5 leta na 90,8 leta. V Sloveniji se bo pričakovana 

življenjska doba z 81,6 leta dvignila v povprečju za 9,5 leta na 91,1 leta. Iz prikazanih projekcij 

sledi, da se bo družba v EU, vključno s Slovenijo, še naprej pospešeno starala. 

 

Slika 4: Projekcije gibanja pričakovane življenjske dobe, EU in Slovenija, 2019–2100, v 

letih 

Vir: Eurostat 2020č. 

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
ri

ča
k
o

v
an

a 
ži

v
lj

en
js

k
a 

d
o

b
a

Leta 
EU Slovenija

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100

P
ri

ča
k
o

v
an

a 
ži

v
lj

en
js

k
a 

d
o

b
a

v
 l

et
ih

Leta

EU Slovenija



 

12 

V okviru analize kazalnika pričakovane življenjske dobe je zanimivo primerjati tudi gibanje 

kazalnika zdrava leta življenja. Gre za kazalnik, s katerim merimo število preostalih let, ki naj 

bi jih osebe, stare 65 let, živele v zdravem stanju. Kazalnik se izračunava ločeno za ženske in 

moške. Eurostat za izračunavanje kazalnika uporablja podatke o umrljivosti iz demografskih 

zbirk podatkov in o omejitvah dejavnosti iz raziskave Evropske statistike dohodka in 

življenjskega stanja (Eurostat 2020d).  

Poleg kazalnika o pričakovanem trajanju življenjske dobe lahko v kombinaciji s kazalnikom 

leta zdravega življenja dobimo podatke o funkcionalnem zdravstvenem stanju populacije. Če 

se kazalnik leta zdravega življenja povečuje hitreje kot kazalnik rasti pričakovane življenjske 

dobe populacije, to nakazuje, da ljudje živijo dlje in s tem tudi večji del svojega življenja 

preživijo brez omejitev oziroma invalidnosti (NIJZ 2020).  

V preglednici 1 so prikazani podatki o pričakovanih zdravih letih življenja pri 65 letih starosti 

v obdobju med letoma 2008 in 2018. Iz podatkov je razvidno, da so pričakovana leta zdravega 

življenja pri 65 letih starosti v EU v zadnjih letih naraščala pri obeh spolih, višje pričakovano 

trajanje življenja pa so dosegale ženske. 

Preglednica 1: Leta zdravega življenja pri 65 letih v EU in v Sloveniji, 2008–2018, v letih 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EU  ̶ ženske 8,5 8,3 8,8 8,6 8,5 8,5 8,6 9,4 10,1 10,1 10,0 

EU  ̶ moški 8,3 8,3 8,7 8,5 8,4 8,5 8,6 9,3 9,8 9,8 9,9 

Slovenija  ̶ 

ženske 
9,4 9,9 7,2 6,9 6,9 7,6 8,6 7,6 8,2 7,2 7,4 

Slovenija  ̶ 

moški 
9,2 9,3 6,6 6,2 7,3 7,2 7,8 8,2 8,4 7,2 7,5 

Vir: Eurostat 2020d, 2020e. 

Če primerjamo vrednosti kazalnika zdrava leta življenja pri 65 letih starosti za Slovenijo, 

vidimo, da ta med prikazanimi leti zelo niha. Med letoma 2008 in 2009 je bil najvišji, v 

naslednjih nekaj letih je padal in naraščal in leta 2018 dosegel 7,4 leta za ženske in 7,5 leta za 

moške, kar je za 2 leti manj od dosežene višine leta 2008 za ženske in 1,7 leta manj za moške. 

Primerjava podatkov med EU in Slovenijo kaže, da so leta 2018 v državah EU ženske zdravo 

živele za 2,6 leta več kot tiste v Sloveniji, moški pa 2,4 leta. Delež let zdravega življenja v 

dobrem splošnem zdravstvenem stanju in brez kroničnih boleznih ob starosti 65 let močno 

variira med posameznimi državami. V vseh državah članicah EU ženske živijo dlje kot moški, 

vendar preživijo manjši delež svojega življenja v dobrem zdravju kot moški svojega (Eurostat 

2020d, 2020e). 
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Neto migracije 

Na staranje prebivalstva vplivajo tudi neto migracije, ki predstavljajo razliko med številom 

priseljencev in številom izseljencev v neki državi. So eden izmed demografskih dejavnikov, s 

katerim lahko odpravljamo negativne posledice demografskih procesov. Z migracijami se je v 

EU v zadnjem obdobju ohranjal pozitivni prirast prebivalstva. Zaradi upada rojstev in 

zviševanja življenjske dobe ljudi se zmanjšuje tudi število delovno aktivnega prebivalstva, kar 

že ima vpliv na trg delovne sile. Migracije so lahko eden od ukrepov za reševanje teh negativnih 

vplivov, vendar se mora ta izvajati z usklajeno in nadzirano imigracijsko politiko (Evropska 

komisija 2010, 10).  

Priliv neto migracij v EU se je v zadnjih petdesetih letih povečal, z nekaj nihljaji navzdol. Iz 

slike 5 je razvidno, da so bili med letoma 1965 in 1985 prilivi neto migracij pozitivni z nekaj 

negativnimi odkloni. Od leta 1985 pa je bil letni priliv priseljevanja konstantno pozitiven. V 

obdobju 1990–1999 je znašal povprečni priliv neto migracij 674.000 ljudi na leto, v obdobju 

2000–2009 pa že 1,27 milijona ljudi na leto (Evropska komisija 2018a, 19).  

 

Slika 5: Gibanje populacije s primerjavo naravnega prirasta in vpliva neto migracij v 

EU, 1960–2015, na 1.000 prebivalcev 

Vir: Eurostat 2019c. 

V letu 2017 se je v EU priselilo 2,4 milijona ljudi iz neevropskih držav. Na dan 1. 1. 2018 je v 

EU tako živelo 22,3 milijona ljudi, ki niso njeni državljani, kar predstavlja 4,4 % od 512,4 

milijona ljudi, ki živijo v EU. Sedanji trendi kažejo, da bo Evropa nedvomno ostala privlačna 

za migrante in prosilce za azil, zato bo v okviru EU še naprej pomembno upravljanje 

migracijskih tokov. Priseljevanje ljudi v zadnjih letih narašča zaradi nestabilnih razmer v 

državah Bližnjega vzhoda, kot so Sirija, Afganistan, Pakistan, zaradi podnebnih sprememb in 

ekonomskih razlik med državami, zato je zaznati velik porast ekonomskih migrantov iz držav 

Severne Afrike (Ministrstvo za notranje zadeve 2017).  
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V Sloveniji je bil vpliv migracij na prirast prebivalstva v obdobju 2010–2017 razmeroma nizek, 

v letu 2018 pa se je močno povečal. Leta 2018 se je neto odseljevanje državljanov zmanjšalo, 

neto priseljevanje tujih državljanov pa močno povečalo, celotni selitveni prirast pa je bil najvišji 

po letu 2008 in je znašal 14.928 oseb (Kajzer idr. 2019, 17). 

Projekcije gibanja neto migracij do leta 2100 nakazujejo, da bo njihov trend začel upadati. 

Največje zmanjšanje priselitev se za države EU pričakuje v naslednjih petih letih. Projekcije iz 

slike 6 kažejo, da se bo v letu 2025 v EU priselilo manj kot 960.000 ljudi, kar predstavlja  

25-% znižanje priselitev v primerjavi z letom 2020. Po letu 2025 se pričakuje rahla rast, ki bo 

po ocenah trajala vse do leta 2100. V tem obdobju bi se v EU po ocenah na leto priselilo v 

povprečju 1,07 milijona ljudi.  

 

Slika 6: Projekcije vpliva neto migracij na število priseljencev v povprečju držav EU in 

v Sloveniji, 2020–2100, v tisoč 

Vir: Eurostat 2020f. 

Projekcije vpliva neto migracij na priseljevanje v Sloveniji kažejo, da bo le-ta v obdobju med 

letoma 2020 in 2100 konstanten. V povprečju se bo po ocenah v Slovenijo na leto priselilo 

5.000 migrantov (Eurostat 2020f).  

2.3 Staranje prebivalstva v EU 

Nizka rodnost in daljša pričakovana življenjska doba v državah EU vplivata na staranje 

prebivalstva, kar pomeni prehod k veliko starejši strukturi prebivalstva. Ta trend je viden že v 

večini držav EU. Če pogledamo podatke iz preglednice 2, vidimo, da je delež ljudi v starostni 
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skupini delovno aktivnega prebivalstva, tj. 15–64 let, upadel za 2,5 odstotne točke. V starostni 

skupini 65 let in več pa se je delež v opazovanem obdobju povišal za 2,6 odstotne točke. Iz tega 

je razvidno, da število delovno aktivnega prebivalstva upada hitreje, kot pa se povečuje delež 

starejših od 65 let.  

Če pogledamo podatke po posameznih državah EU iz preglednice 2, vidimo, da v starostni 

skupini 0–14 let beležijo najvišji padec deleža te populacije na Malti, in sicer za 2,2 odstotne 

točke, v Luksemburgu za 2,1 odstotne točke in na Cipru za 2,0 odstotni točki. Delež te 

populacije pa se je povečal v Latviji za 1,8 odstotne točke, na Češkem za 1,5 odstotne točke ter 

v Bolgariji in Sloveniji za 1,1 odstotne točke.  

Najbolj zaskrbljujoči so podatki za starostno skupino 15–64 let. Iz podatkov je razvidno, da je 

skoraj v vseh državah EU precejšen upad deleža te populacije, in sicer najvišji na Češkem za 

6,1 odstotne točke, sledita ji Bolgarija in Slovenija z upadom za 4,3 odstotne točke. Edini porast 

beleži Luksemburg, kjer se je ta delež zvišal za 1,8 odstotne točke (Eurostat 2019a).  

Vse države EU beležijo porast v starostni skupini 65 let in več; izstopata Finska in Malta s 

porastom za 4,9 odstotne točke, sledita jima Češka s 4,6 odstotne točke in Nizozemska s 4,2 

odstotne točke. Prikaz podatkov rasti je na sliki 7.  

Na dan 1. 1. 2018 je bilo po podatkih Eurostata (2019a) v državah EU-28 5,6 % populacije 

starejše od 80 let. Največ, kar 7 %, jih je živelo v Italiji, sledita ji Grčija s 6,9 % in Portugalska 

s 6,3 %.  

Preglednica 2:  Starostna struktura prebivalstva po glavnih starostnih skupinah – 

primerjava let 2008 in 2018, v % celotne populacije 

Države 
0–14 let 15–64 let 65 let in več 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 

Evropska unija  ̶ 28 držav 15,8 15,6 67,2 64,7 17,1 19,7 

Belgija 16,9 17,0 66,0 64,3 17,1 18,7 

Bolgarija 13,1 14,2 69,1 64,8 17,8 21,0 

Češka 14,2 15,7 71,1 65,0 14,6 19,2 

Danska 18,4 16,6 66,1 64,1 15,6 19,3 

Nemčija  13,7 13,5 66,2 65,1 20,1 21,4 

Estonija 14,8 16,3 67,7 64,1 17,5 19,6 

Irska 20,4 20,8 68,9 65,3 10,8 13,8 

Grčija 14,6 14,4 66,8 63,8 18,7 21,8 

Španija 14,6 15,0 68,9 65,9 16,4 19,2 

Francija  18,5 18,1 65,2 62,1 16,4 19,7 

Hrvaška 15,5 14,5 66,7 65,4 17,8 20,1 

Italija 14,1 13,4 65,7 64,0 20,2 22,6 

Ciper 18,2 16,2 69,4 67,8 12,4 15,9 

Latvija 14,0 15,8 68,4 64,2 17,6 20,1 

se nadaljuje 
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Države 
0–14 let 15–64 let 65 let in več 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 

Litva 15,5 15,0 67,5 65,4 17,0 19,6 

Luksemburg 18,2 16,1 67,8 69,6 14,0 14,3 

Madžarska  15,0 14,5 68,8 66,5 16,2 18,9 

Malta 16,1 13,9 70,0 67,2 13,9 18,8 

Nizozemska 17,9 16,1 67,4 65,1 14,7 18,9 

Avstrija 15,4 14,4 67,5 66,9 17,1 18,7 

Poljska  15,5 15,2 71,0 67,7 13,5 17,1 

Portugalska 15,6 13,8 66,7 64,6 17,7 21,5 

Romunija 16,3 15,6 68,2 66,2 15,4 18,2 

Slovenija  13,9 15,0 69,8 65,5 16,3 19,4 

Slovaška 15,9 15,6 72,0 68,9 12,1 15,5 

Finska 16,9 16,2 66,6 62,4 16,5 21,4 

Švedska 16,8 17,7 65,7 62,4 17,5 19,8 

Združeno kraljestvo 17,7 17,9 66,4 63,9 15,9 18,2 

Vir: Eurostat 2019a. 

Na sliki 7 je prikazano gibanje celotne populacije v državah po glavnih starostnih skupinah v 

EU med letoma 2010 in 2019. Iz slike je razvidno, da ostaja delež celotne populacije v starostni 

skupini 0–14 let na isti ravni, medtem ko je v vseh ostalih starostnih skupinah zaznati 

odstopanja. V starostni skupini 15–64 let se je delež celotne populacije v opazovanem obdobju 

zmanjšal za 2,3 odstotne točke, za kar 2,5 odstotne točke pa se je povečal delež populacije 

starejših od 65 let. Iz slike 7 je razvidno, da se je znotraj starostne skupine nad 65 let povečal 

tudi delež starejših od 80 let.  

 

Slika 7: Struktura prebivalstva po glavnih starostnih skupinah v državah EU,  

2010–2019 

Vir: Eurostat 2020g. 
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Trend nadaljnjega upadanja števila delovno aktivnega prebivalstva in rasti števila starejših se 

bo v državah EU nadaljeval tudi v naslednjih desetletjih, na kar nakazujejo projekcije Eurostata 

(2020g). Iz slike 8 je razvidno, da se bo celotno število prebivalstva v starostni skupini 0–14 let 

v letu 2100 izenačilo s številom prebivalstva v starostni skupini nad 80 let. Delež delovno 

aktivnega prebivalstva v starostni skupini 15–64 let bo po projekcijah do leta 2100 upadel za 

9,5 odstotne točke, delež starejših od 65 let pa se bo z 20 % dvignil na 31,3 % celotne populacije.  

Projekcije, ki nakazujejo takšne trende, zahtevajo nujne ukrepe za zagotovitev vzdržnosti 

fiskalne in družbenoekonomske politike. 

 

Slika 8: Projekcije strukture prebivalstva po glavnih starostnih skupinah v državah EU, 

2020–2100 

Vir: Eurostat 2020g. 

2.4 Staranje prebivalstva v Sloveniji 

Zanemarjanje demografskih sprememb v preteklih desetletjih tako v Evropi kot tudi v Sloveniji 

je pripeljalo do te meje, da se že danes soočamo s posledicami, ki jih le-te prinašajo. Kot v vseh 

razvitih družbah sveta se tudi v Sloveniji srečujemo s spremembami starostne strukture 
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obnavljanje prebivalstva. Kot je razvidno iz slike 3, se tudi povprečna življenjska doba v 

Sloveniji zvišuje. Ta je v letu 2018 znašala 81 let, projekcije pa do leta 2100 izkazujejo dvig 

povprečne življenjske dobe v Sloveniji na 91,1 leta. Vpliv neto migracij, s katerimi bi lahko 

negativne demografske dejavnike v Sloveniji blažili, bo zanemarljiv, saj je pričakovan 

povprečen prirast prebivalstva iz naslova migracij le 5.000 ljudi letno, kar pa ne izboljšuje 

demografske slike za Slovenijo v prihodnje.  

Če analiziramo podatke o gibanju populacije v Sloveniji po starostnih skupinah v obdobju 

2008–2019, ki so prikazani v preglednici 3 (SURS 2020b), vidimo, da se je delež starejših od 

65 let v prikazanih letih vseskozi povečeval. To izkazuje tudi indeks staranja, ki je izračunan 

kot razmerje med starim (nad 65 let) in mladim prebivalstvom (0 do 14 let), pomnoženo s 100. 

Indeks staranja se je v obdobju 2008–2019 povečal s 116,7 % na 132,3 %, kar pomeni, da je 

bilo leta 2008 v državi na 100 oseb, mlajših od 15 let, 116 oseb, starejših od 65 let. V letu 2019 

pa je bilo teh že 132. Če indeks staranja v letu 2018 primerjamo na ravni regij v Sloveniji, je ta 

najvišji v pomurski statistični regiji in je znašal 163,8, najnižji 113,7 pa v jugovzhodni 

statistični regiji. Najvišji indeks 345,5 je zabeležen za občino Hodoš, najnižji 65,8 pa za občino 

Komenda (SURS 2020c). 

Tako kot v državah EU se tudi v Sloveniji kaže trend upadanja deleža delovno aktivnega 

prebivalstva v starostni skupini 15–64 let. Ta je v obdobju med letoma 2008 in 2018 upadel za 

2,9 odstotne točke populacije, po drugi strani pa se je v primerjalnem obdobju delež starejših 

nad 65 let povišal za 3,7 odstotne točke populacije (SURS 2020b).  

Preglednica 3:  Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji po glavnih starostnih 

skupinah, s prikazom indeksa staranja 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Povprečna starost 

(leta) 
41,2 41,4 41,5 41,8 42,0 42,2 42,4 42,6 42,8 43,1 43,3 43,4 

Indeks staranja 116,7 117,8 117,6 116,7 117,7 118,5 120,1 122,1 124,8 127,2 129,9 132,3 

Delež prebivalcev, 

starih 0—14 let (%) 
13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,1 

Delež prebivalcev, 

starih 15—64 let (%) 
69,9 69,6 69,4 69,2 68,8 68,3 67,8 67,2 66,6 66,1 65,5 65,0 

Delež prebivalcev, 

starih 65 ali več let 

(%) 

16,2 16,5 16,6 16,6 16,9 17,2 17,6 18,1 18,6 19,0 19,6 19,9 

Delež prebivalcev, 

starih 80 ali več let 

(%) 

3,65 3,8 3,95 4,15 4,35 4,55 4,7 4,85 5,00 5,15 5,25 5,35 

Vir: SURS 2020b. 

Če pogledamo podatke na ravni EU, ki so prikazani v preglednici 1, je razvidno, da ima 
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Slovenija s 4,3 odstotne točke enega večjih upadov deleža aktivnega prebivalstva v primerjavi 

z drugimi evropskimi državami. Slovenija se nahaja tudi v zgornji polovici lestvice držav EU 

po deležu prebivalcev, ki so stari 65 let ali več (19,9 %). Projekcije gibanja prebivalstva po 

starostnih strukturah iz preglednice 4 kažejo, da se bo trend upadanja deleža aktivnega 

prebivalstva nadaljeval. V letu 2019 je bilo v tej starostni skupini 65 % celotne populacije 

prebivalcev, do leta 2100 je pričakovati v tej starostni skupini upad deleža prebivalcev za 10,1 

odstotne točke. Ta upad se odraža na povečanju deleža prebivalcev v starostni skupini nad 65 

let, ki bo po ocenah Eurostata znašal 31,3 % celotne slovenske populacije. Zaskrbljujoče je, da 

bo do leta 2100 delež starejših od 80 let presegel delež populacije iz starostne skupine  

0–14 let.  

Preglednica 4:  Prikaz projekcije gibanja glavnih demografskih kazalnikov, Slovenija, 

2025–2100 

 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Število 

prebivalcev na 

dan 1. 1. 

2.114.603 2.106.316 2.081.622 2.043.751 1.989.404 1.938.253 1.902.751 1.889.004 1.888.364 

Selitveni prirast 4.278 4.529 4.584 4.938 5.193 5.203 5.296 5.365 5.335 

Delež 

prebivalcev, 

starih 0–14 let 

(%) 

14,4 13,3 12,6 13,4 13,2 13,1 13,7 13,6 13,5 

Delež 

prebivalcev, star

ih 15–64 let (%) 

63,2 62,3 59,6 55,9 55,5 56,4 55,5 55,1 55,1 

Delež 

prebivalcev, 

starih 65 ali več 

let (%) 

22,3 24,4 27,8 30,7 31,3 30,5 30,8 31,2 31,3 

Delež 

prebivalcev, star

ih 80 ali več let 

(%) 

5,9 6,6 9,4 11,2 12,8 13,8 13,1 13,4 14,8 

Celotna stopnja 

rodnosti 
1,57 1,59 1,62 1,65 1,67 1,68 1,69 1,71 1,72 

Povprečna 

pričakovana 

življenjska doba  

82,4 83,1 84,5 85,8 87,0 88,2 89,2 90,2 91,1 

Vir: SURS 2020č. 

Takšni scenariji bodo imeli negativen vpliv predvsem na trg dela in izobraževanje, dvig javnih 

izdatkov za socialno zaščito, vključenost starejših v družbo ter na stanovanjsko in prostorsko 

politiko (UMAR 2017, 15). 

Zniževanje deleža delovno aktivnega prebivalstva bo vplivalo na manjšo ponudbo delovne sile, 

ki je potrebna za doseganje produktivnosti in posledično za ohranjanje gospodarske rasti. 
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Potrebe po delovni sili bi bilo potrebno zapolnjevati z ustrezno migracijsko politiko, ki pa, glede 

na projekcije, ne bo izboljšala demografskega stanja v Sloveniji. Vpliv staranja se bo kazal tudi 

na področju izobraževanja, predvsem v zmanjšanju vpisanih v srednješolsko in terciarno 

izobraževanje, krepiti pa bo treba vseživljenjsko izobraževanje, ki je v Sloveniji na nizki ravni 

(UMAR 2016, 8).  

Demografske spremembe bodo imele največji vpliv na javne izdatke, ki so povezani s 

staranjem. To so izdatki za pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo. Visoki izdatki 

za pokojnine v danih razmerah kažejo, da obstoječi pokojninski sistem ni vzdržen, zato je nujna 

njegova reforma, ki bo upoštevala slabšanje demografskih kazalnikov. Prav tako se bodo s 

staranjem prebivalstva višali tudi izdatki za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo. Slednja 

je zaradi sistemske neurejenosti finančno nepregledna, zato prihaja pri prejemnikih do 

prekrivanja med izdatki in storitvami (UMAR 2016, 11).  

Demografske spremembe bodo vplivale tudi na stopnjo tveganja socialne izključenosti. To je 

kazalnik, ki pove, kolikšen je delež oseb, ki so izpostavljene tveganju socialne izključenosti. 

Gre za osebe, ki živijo pod pragom tveganja revščine, ali so resno materialno prikrajšane, ali 

živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo (SURS 2020č, 13). Po podatkih 

Eurostata (2020h) je stopnja tveganja socialne izključenosti pri osebah, starejših od 65 let, v 

Sloveniji leta 2015 znašala 20,2 %, leta 2016 19,9 % in leta 2017 18,3 % vseh oseb. Leta 2018 

se je stopnja tveganja socialne izključenosti ponovno povišala na 20,1 % oseb. Rast se je 

nadaljevala tudi v letu 2019, ko je znašala že 20,5 % vseh oseb, starejših od 65 let. V primerjavi 

s podatki držav EU-28 je kazalnik socialne izključenosti za petletno obdobje v povprečju v 

Sloveniji višji za 1,52 % od povprečja držav EU-28. 

 

Slika 9: Primerjava kazalnika socialne izključenosti za starejše od 65 let, EU-28 in 

Slovenija, 2015–2019, v % populacije iste starostne skupine 

Vir: Eurostat 2020h. 

Demografske spremembe bodo zahtevale tudi drugačno prostorsko in prometno načrtovanje. 
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ki bodo cenovno dostopna in prilagojena njihovemu načinu življenja, kot so varovana 

stanovanja. Pri tem bo treba predhodno upoštevati urbano urejenost in dostopnost javnega 

prometa, ki bosta starejšim zagotavljali mobilnost in s tem daljšo samostojnost (UMAR 2016, 

13).  

Koeficient starostne odvisnosti  

Kot smo že napisali, predstavlja staranje prebivalstva vedno večjo obremenitev za delovno 

aktivno prebivalstvo. To merimo s koeficientom starostne odvisnosti. Koeficient starostne 

odvisnosti (SURS 2021, 4) pove, kakšna je odvisnost najnižje starostne skupine (0–14 let) in 

najstarejše starostne skupine (65 let in več) od delovno aktivnega prebivalstva (15–64 let). 

Skupni koeficient starostne odvisnosti tvorita koeficient starostne odvisnosti mladih in 

koeficient starostne odvisnosti starejših. 

Glede na predhodno predstavljene demografske podatke, ki kažejo na porast starejšega 

prebivalstva in upad deleža aktivnega prebivalstva, tudi gibanje koeficienta starostne odvisnosti 

izkazuje vedno večjo odvisnost starejšega prebivalstva od delovno aktivnega prebivalstva. Iz 

slike 10 je razvidno, da je v primerjalnem obdobju koeficient starostne odvisnosti v EU-28 

neprestano naraščal. To pa pomeni, da je bilo v državah EU-28 leta 2019 v povprečju od 100 

delovno aktivnih prebivalcev odvisnih že 31 ljudi, starih nad 65 let, kar predstavlja v primerjavi 

z letom 2008 povečanje za 21,6 %.  

Če primerjamo gibanje koeficienta starostne odvisnosti starejših med EU-28 in Slovenijo, je iz 

slike 10 razvidno, da je bil ta v letu 2008 v Sloveniji nižji za 2,2 odstotne točke. Če pa vrednost 

koeficienta primerjamo z letom 2019, vidimo, da se je ta zelo približal povprečju EU-28, kar 

pomeni, da se je v opazovanem obdobju na ravni EU-28 zvišal za 4,5 odstotne točke oz. za 

21,6 %, v Sloveniji pa se je zvišal za 7,2 odstotne točke oz. za 30,9 %.  

 

Slika 10: Primerjava koeficienta starostne odvisnosti starejših, EU-28 in Slovenija,  

2008–2019, v % 

Vir: Eurostat 2020i. 
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Glede na demografske projekcije EUROPOP2018 (Eurostat 2019b) je tudi v prihodnje 

pričakovati, da bo starostna odvisnost starejših še hitreje naraščala, prav tako bo naraščala 

starostna odvisnost mladih, kar se izkazuje v skupnem koeficientu starostne odvisnosti.1 

 

Slika 11: Projekcije koeficienta starostne odvisnosti mladih in starejših in prikaz 

skupnega koeficienta starostne odvisnosti v EU-28, 2018–2100, v % 

Vir: Eurostat 2019č. 

Iz slike 11 vidimo, da bo koeficient starostne odvisnosti starejših strmo naraščal in bo po ocenah 

analitikov leta 2100 znašal že dobrih 57 %, kar pomeni, da bosta za vsako odvisno osebo 

potrebni približno dve delovno aktivni osebi. Po napovedih bo ta koeficient za Slovenijo znašal 

51,3 %, kar je le 1 odstotno točko manj od povprečja EU-28. 

Pri starostni odvisnosti mladih je, glede na demografske napovedi, pričakovan rahel porast 

odvisnosti otrok od aktivnega prebivalstva, vendar se bo ta dvigoval postopoma in bo po 

napovedih leta 2100 dosegel 25,6 %. Skupni koeficient starostne odvisnosti odraža strm porast, 

kar je posledica rasti koeficienta starostne odvisnosti starejših. Skupni koeficient starostne 

odvisnosti bo po projekcijah leta 2100 dosegel že 83 % (Eurostat 2019č). 

2.5 Dolgoročne napovedi staranja prebivalstva in vpliv na socialne izdatke  

Če primerjamo podatke s slike 12, ki prikazuje strukturo prebivalstva po glavnih starostnih 

skupinah, je razvidno, da se bo prebivalstvo še naprej staralo, delež aktivnega prebivalstva pa 

                                                 
1 Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok (0 do 14 let) in številom delovno 

sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih od 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Pove nam, koliko 

otrok je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev. Koeficient starostne odvisnosti starejših nam 

pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev. Izračunamo ga kot razmerje 

med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno aktivnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 

od 15 do 64 let, pomnoženo s 100 (SURS 2021, 4). 
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se bo še naprej krčil. Po drugi strani pa je iz prikazane projekcije podatkov zaznati postopno 

staranje starejšega prebivalstva. Gre za starostno skupino oseb, starih več kot 80 let. Projekcije 

tej starostni skupini napovedujejo porast za 9 odstotnih točk. Če primerjamo podatke projekcij 

za populacijo starejših nad 65 let, med letoma 2018 do 2100, vidimo, da se bo delež te starostne 

skupine povečal z 19,8 % na 31,3 % celotne populacije.  

 

Slika 12: Projekcija strukture prebivalstva po glavnih starostnih skupinah v EU-28, 

2018–2100 

Vir: Eurostat 2019a. 

Takšna rast starejšega prebivalstva bo predstavljala velik pritisk na javnofinančne izdatke, ki 

so povezani s staranjem prebivalstva, kot so pokojnine, izdatki za zdravstveno varstvo in 

dolgotrajno oskrbo. Podatki in projekcije za leti 2016 in 2070 upoštevajo osnovne demografske 

scenarije in nakazujejo rast izdatkov, povezanih s staranjem, v primerjavi s podatki iz leta 2016 

(Evropska komisija 2018a, 12). Izdatki, ki so zajeti v celotnih stroških staranja, so stroški 

pokojnin, stroški zdravstvene oskrbe, dolgotrajne oskrbe, izobraževanja in izdatki za 

nadomestila za brezposelnost.  

Preglednica 5:  Celotni stroški staranja, 2016 in 2070 (projekcije) – osnovni scenarij,  

 v % BDP 

Osnovni 

scenarij 

Pokojnine 
Zdravstvena 

oskrba 

Dolgotrajna 

oskrba 
Izobraževanje 

Nadomestila 

za 

brezposelnost 

Celotni stroški, 

povezani s 

starostjo  

2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 

EU 11,2 11,0 6,8 7,7 1,6 2,8 4,5 4,5 0,8 0,6 25,0 26,7 

Slovenija  10,9 14,8 5,6 6,6 0,9 1,8 4,0 4,6 0,4 0,3 21,9 28,1 

Vir: Evropska komisija 2018a. 
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Kot izhaja iz projekcij v preglednici 5, bo največji porast po osnovnem scenariju v državah EU 

v izdatkih za dolgotrajno oskrbo (za 1,2 odstotne točke BDP). V povprečju se bodo izdatki, 

povezani s celotnimi stroški staranja, povečali za 1,7 odstotne točke BDP, ob predpostavki, ki 

ne upošteva uresničitve dodatnih tveganj, kot so nižji BDP, nižja produktivnost in slabši 

demografski dejavniki. Če upoštevamo scenarij nižje celotne produktivnosti, ki je prikazan v 

preglednici 6, vidimo, da se ob tej predpostavki dodatno povečajo celotni stroški, povezani s 

starostjo. 

Dolgoročne napovedi po osnovnem scenariju Sloveniji napovedujejo, da se bodo celotni stroški 

staranja v obdobju 2016–2070 povečali za 6,3 odstotne točke BDP na 28,1 % BDP. Po ocenah 

analitikov se bodo najbolj dvignili izdatki za pokojnine, in sicer za 6,3 odstotne točke BDP, ter 

izdatki za zdravstveno in dolgotrajno oskrbo, in sicer za skupaj 2 odstotni točki BDP. Kljub 

pričakovanemu dvigu izdatkov za ta področja pa je delež BDP, ki ga bo Slovenija namenila, še 

vedno nižji, kot ga za ta področja namenjajo razvitejše države EU. Že v letu 2016 smo pri 

financiranju zdravstvene oskrbe v povprečju zaostajali za 1,2 odstotne točke BDP, za 

financiranje dolgotrajne oskrbe pa v Sloveniji namenjamo za 0,7 odstotne točke BDP manj 

sredstev, kot je povprečje držav EU (Evropska komisija 2018a).  

Projekcije ob upoštevanem scenariju manjše celotne produktivnosti izkazujejo, da bodo celotni 

stroški, povezani s starostjo, še višji od ocenjenih v osnovnem scenariju. Celotni stroški, 

povezani s starostjo, bodo leta 2070 v EU znašali že 27,1 % BDP, kar je 0,4 odstotne točke več, 

kot so bili ti ocenjeni v osnovnem scenariju. Projekcije ob danem scenariju tudi Sloveniji 

napovedujejo dvig stroškov za 0,4 odstotne točke, ki bodo predvidoma znašali že 28,5 % BDP. 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je pričakovati dvig stroškov za pokojnine v Sloveniji v letu 

2070 v primerjavi z letom 2016 za 4,2 odstotne točke BDP. 

Preglednica 6:  Celotni stroški staranja, 2016 in 2070 (projekcije) – scenarij manjše 

celotne produktivnosti, v % BDP 

Scenarij 

manjše 

produktivnosti 

Pokojnine 
Zdravstvena 

oskrba 

Dolgotrajna 

oskrba 
Izobraževanje 

Nadomestila 

za 

brezposelnost 

Celotni stroški, 

povezani s 

starostjo  

2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 

EU 11,2 11,4 6,8 7,6 1,6 2,9 4,5 4,5 0,8 0,6 25,0 27,1 

Slovenija  10,9 15,1 5,6 6,6 0,9 1,8 4,0 4,6 0,4 0,3 21,9 28,5 

Vir: Evropska komisija 2018a, 13. 

Ob upoštevanju scenarija višjih stroškov za zdravstveno nego in dolgotrajno oskrbo se v 

projekcijah izkazuje dodaten dvig celotnih stroškov, povezanih s starostjo. Vpliv tega scenarija 

pomeni v primerjavi z letom 2016 v EU višje stroške za 4 odstotne točke BDP, v Sloveniji pa 
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bodo ti stroški narasli za kar 9,9 odstotne točke BDP na 31,8 % BDP (Evropska komisija 2018a, 

14).  

Iz preglednice 7 je razviden porast stroškov v posamezni skupini. V primerjavi s prejšnjima 

scenarijema izstopa dvig stroškov za zdravstveno in dolgotrajno oskrbo. 

Preglednica 7:  Celotni stroški staranja, 2016 in 2070 (projekcije) – scenarij višjih 

stroškov za zdravstveno in dolgotrajno oskrbo, v % BDP 

Scenarij višjih 

izdatkov za 

zdravstveno in 

dolgotrajno 

oskrbo 

Pokojnine 
Zdravstvena 

oskrba 

Dolgotrajna 

oskrba 
Izobraževanje 

Nadomestila 

za 

brezposelnost 

Celotni stroški, 

povezani s 

starostjo  

2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 2016 2070 

EU 11,2 11,0 6,8 8,4 1,6 4,3 4,5 4,5 0,8 0,6 25,0 29,0 

Slovenija  10,9 14,8 5,6 7,6 0,9 4,4 4,0 4,6 0,4 0,3 21,9 31,8 

Vir: Evropska komisija 2018a, 14. 
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3 DOLGOTRAJNA OSKRBA STAREJŠIH 

Dolgotrajna oskrba zaradi naraščanja deleža starejšega prebivalstva in posledično višjih potreb 

po njenih storitvah postaja pomembna tema razprav stroke in politike tako v mednarodnem kot 

tudi v domačem prostoru, saj ima velik vpliv na javne izdatke in kadrovsko politiko in se bo v 

prihodnje še povečevala.  

3.1 Dolgotrajna oskrba starejših 

Razloge za porast potreb po dolgotrajni oskrbi prikazuje slika 13, na kateri so kot prvi razlog 

navedene demografske spremembe. S temi se soočamo že danes, za prihajajoče obdobje pa 

predstavljeni podatki iz drugega poglavja nakazujejo še višji porast starejšega prebivalstva, kar 

bo potrebo po storitvah dolgotrajne oskrbe še povečalo. Naslednji razlog je v spreminjanju 

družbenih modelov, kot je npr. porast vključenosti žensk na trg delovne sile. Z razpadom 

klasične družine, v kateri so bile v preteklosti ženske zadolžene za nego in pomoč starejšim v 

okviru družine, se danes z njihovo vključenostjo na trg dela ta skrb za starejše v veliki meri 

prenaša na institucije (Drole idr. 2015, 3). Tudi vedno večje bogastvo družb je razlog za porast 

potreb po dolgotrajni oskrbi. V takšni družbi namreč ljudje stremijo k višji kakovosti življenja 

in imajo na voljo odziven sistem socialne zaščite, ki je usmerjen k njihovim potrebam. Eden od 

razlogov so tudi tehnološke spremembe, ki z novimi rešitvami povečujejo možnosti dolgotrajne 

oskrbe na domu, vendar ta korak zahteva celotno reorganizacijo oskrbe. Predstavljeni razlogi 

bodo povzročili tudi pritisk na višje potrebe po delovni sili in višjih finančnih sredstvih 

(Colombo idr. 2011, 38). 

 

Slika 13: Razlogi za rast potreb po dolgotrajni oskrbi 

Vir: Colombo idr. 2011, v Nagode idr. 2014, 6. 

V državah EU ni enotne organizacijske in pravne ureditve področja dolgotrajne oskrbe, saj so 

države pri njeni organiziranosti ubirale različne pristope. Razlike izhajajo tudi iz samega 

razumevanja, kaj dolgotrajna oskrba je, saj države nimajo njene enotne definicije. Izhodišče 

vsem državam je definicija mednarodnih institucij (OECD, WHO in Eurostat), ki dolgotrajno 
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oskrbo opredeljujejo kot »niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo 

funkcionalne zmožnosti (fizične in kognitivne) in ki so posledično v daljšem časovnem obdobju 

odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih opravil« (Nagode idr. 2014, 

6). Za temeljna dnevna opravila se štejejo: kopanje, oblačenje, hranjenje, uporaba stranišča in 

se zagotavljajo kot del zdravstvene oskrbe; kot podporna dnevna opravila se štejejo: priprava 

hrane, pranje perila, prevozi in čiščenje (Nagode idr. 2014, 6). 

Med državami prihaja tudi do razlik pri razvrščanju storitev dolgotrajne oskrbe med 

zdravstvene in socialne storitve. Prvič je bila dolgotrajna oskrba jasno opredeljena leta 2006 v 

okviru metodologije sistema zdravstvenih računov (angl. A Sistem of Health Accounts, v 

nadaljevanju SHA). Ta ločuje storitve dolgotrajne oskrbe na zdravstvene in na druge storitve. 

Druge storitve se z novelacijo metodologije leta 2011 uvrstijo med socialne storitve. Določene 

države dolgotrajno oskrbo starejših obravnavajo kot problem posameznika oz. njegove družine, 

predvsem pri financiranju in zagotavljanju storitev. Vse več evropskih držav pa dolgotrajno 

oskrbo uvršča v eno izmed vej socialne varnosti prebivalstva, za katero se uveljavlja 

medgeneracijska solidarnost financiranja in zagotavljanja storitev (Toth 2015, 3). Sistem 

dolgotrajne oskrbe bo potrebno vzpostaviti na osnovi financiranja, ki bo temeljil na spremenjeni 

delitvi odgovornosti med posameznikom, družino, lokalno skupnostjo in državo. 

Države EU pa se pri izvajanju dolgotrajne oskrbe soočajo z veliko izzivi. Gre za področja, ki 

se nanašajo na izvajanje ključnih nalog dolgotrajne oskrbe in zadevajo (IRSSV 2017):  

 zagotavljanje splošne dostopnosti do kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe; 

 zagotavljanje vzdržnega financiranja dolgotrajne oskrbe z ustrezno kombinacijo javnih in 

zasebnih finančnih virov ter možnimi spremembami mehanizmov financiranja; 

 krepitev celostne obravnave oseb, vključenih v dolgotrajno oskrbo; 

 spodbujanje oskrbe na domu ali v skupnosti, s čimer bi osebi, ki ne zmore popolne 

samooskrbe, ali osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih 

opravil, omogočili, da čim dlje ostane v domačem okolju; 

 izboljšanje pogojev zaposlovanja in delovnih pogojev izvajalcev formalne oskrbe ter 

podpiranje izvajalcev neformalne oskrbe. 

Velik izziv pri izvajanju dolgotrajne oskrbe v prihodnje bo zagotoviti zadostno delovno silo. 

Kako resen je problem pomanjkanja kadra, se je pokazalo v času izbruha virusa SARS-CoV-2 

(COVID 19), ko je ravno starejša populacija potrebovala največ pomoči. Zaradi dodatnega 

izpada osebja zaradi okužb je bila oskrba oskrbovancev nezadostna, s tem pa so bila ogrožena 

tudi življenja starostnikov. Na diskriminatorno zdravstveno obravnavo starostnikov sta v času 

epidemije opozorila tudi WHO in UN in zahtevala od držav, da takšna dejanja preprečijo.  

Na problematiko kadrovske podhranjenosti v dejavnosti dolgotrajne oskrbe opozarjajo že dalj 

časa v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (v nadaljevanju SSZS). Ta je izrazitejša od leta 

2018, predvsem v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih v osrednjeslovenski in 
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zahodni regiji ter na področjih ob meji z Avstrijo. Ključni razlog za nastalo situacijo je 

nestimulativno plačilo zaposlenih; to odvrača primerno izobražen kader za zaposlitev v tej 

dejavnosti oz. se ta raje zaposli v sosednji Avstriji, kjer je plačilo za isto delo neprimerljivo 

višje. Za rešitev nastale problematike so bili pristojnima ministrstvoma predlagani ukrepi, s 

katerimi bi deficitarna delovna mesta v tej dejavnosti naredili privlačnejša za iskalce zaposlitve, 

vendar predlagane rešitve niso bile sprejete (SSZS 2019). 

Tudi v številnih državah EU se zaradi demografskih trendov zmanjšuje število delovno 

aktivnega prebivalstva, povečuje pa se število starejših, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Tako 

v nekaterih državah EU za dolgotrajno oskrbo starejših že danes težko zagotavljajo ustrezno 

usposobljen kader z domačimi delavci, zato je vedno večja realnost v zaposlovanju 

kvalificiranih zdravstvenih delavcev iz tujine. V ta namen bi morale države članice EU olajšati 

zaposlovanje tujih delavcev z omilitvijo zahtevane ravni znanja jezika, z omilitvijo birokratskih 

omejitev, s priznavanjem poklicnih kvalifikacij za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe in 

podobno (Lamura idr. 2014, 12). 

Ta rešitev pa ne more predstavljati dolgoročne strategije za premagovanje sedanjih trendov 

pomanjkanja delovne sile. Naloga držav EU je, da uredijo pogoje za izvajanje dolgotrajne 

oskrbe na način, da zadržijo lastno delovno silo. To lahko izvedejo tako, da delovna mesta 

naredijo privlačnejša in delu primerno nagrajena, da spremenijo kadrovske normative na način, 

da bi v domovih lahko zaposlovali več ljudi, ki sicer ne izpolnjujejo izobrazbenih kvalifikacij, 

vendar bi se opravil priučili ob delu (Lamura idr. 2014, 23).  

Zavedati se je potrebno, da je za dobro počutje in kakovost življenja starejših pomembno 

pristopiti k aktivnostim za dolgotrajno oskrbo še prej, preden jo ti potrebujejo (Drole idr. 2015). 

Gre za koncept aktivnega staranja, v okviru katerega bi posameznik v medgeneracijskem sožitju 

živel v vseh življenjskih obdobjih aktivno, zdravo, varno in neodvisno. Takšen koncept 

vključuje aktivnost starejših na družbenem, gospodarskem, socialnem in kulturnem področju, 

skrb za zdravje in zdrav življenjski slog ter medgeneracijsko sodelovanje s prenosom znanja 

med vsemi udeleženci (UMAR 2017, 23).  

Aktivnost starejših lahko merimo z indeksom aktivnega staranja (ang. Active Ageing Index, v 

nadaljevanju: AAI). Ta nam prikaže, v kolikšni meri je starostnikom omogočeno sodelovanje 

v družbi in koliko njihovih sposobnosti je pri tem uporabljenih. Indeks zajema štiri kazalnike: 

zaposlenost, vključenost v družbo, zmogljivost za aktivno staranje in samostojno, zdravo in 

varno življenje (UMAR 2017, 22). Vsak od štirih kazalnikov ima še podkazalnike, ki jih je 

skupno 22 in skupaj tvorijo rezultate AAI. Podatki o rezultatih AAI za leto 2018 so za Slovenijo 

in države EU-28 prikazani na sliki 14.  
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Slika 14: Indeks aktivnega staranja – primerjava med Slovenijo in EU-28, 2018 

Vir: UN 2019. 

Primerjava AAI za leto 2018 nam kaže, da Slovenija z doseženim AAI 31,1 zaseda šele 23. 

mesto med državami EU-28. Najvišje vrednosti AAI dosegajo skandinavske države: Švedska, 

Danska in Finska. Največji razkorak med doseženimi vrednostmi, ki je razviden iz slike 14, 

kaže kazalnik zaposlenosti starejših. Ta uvršča Slovenijo z doseženim indeksom 21,3 šele na 

25. mesto. Za našo državo so uvrščene le Hrvaška, Grčija in Luksemburg. Po rezultatih 

kazalnika zmogljivosti za aktivno staranje je Slovenija uvrščena na 17. mesto, najboljše 

rezultate pa dosegamo pri kazalniku samostojnega, zdravega in varnega življenja, kar nas z 

doseženimi 71 indeksnimi točkami uvršča na 15. mesto.  

3.2 Storitve dolgotrajne oskrbe 

Kljub izvajanju preventive bo določen del prebivalstva še vedno potreboval pomoč drugih oseb. 

Pri organiziranju dolgotrajne oskrbe moramo dati prednost ukrepom, ki bodo spodbujali čim 

daljše bivanje starejših v domačem okolju in preprečili ali odložili odhod v institucionalno 

varstvo. Ta oblika oskrbe je možna le ob primerni mreži izvajanja formalnih in neformalnih 

storitev dolgotrajne oskrbe. Neformalne storitve so storitve oskrbe, ki jih nudijo družinski člani, 

sosedje in prostovoljci z opravljanjem vsakodnevnih opravil. Formalne storitve oskrbe pa 

opravljajo strokovnjaki in službe po veljavnih predpisih (Ramovš 2015, 3).  

Neformalna oskrba je temelj vseh sistemov dolgotrajne oskrbe v Evropi. Obravnavana je kot 

učinkovit način preprečevanja institucionalizacije in omogoča, da uporabniki ostanejo v 

domačem okolju. Ocenjuje se, da kar 80 % celotne dolgotrajne oskrbe v Evropi zagotavljajo 

neformalni negovalci (Evropska komisija 2018b).  
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Storitve formalne oskrbe izvajajo usposobljeni, licencirani strokovnjaki, njihovo delo zajema 

pomoč za domu, nego oskrbovanca, patronažne in druge storitve. Storitve formalne oskrbe so 

vključene v socialnovarstvene storitve (v nadaljevanju: SSV), te pa določa Zakon o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 

61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 

21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19, v nadaljevanju: ZSV), podrobneje pa jih opisuje 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 

28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in 

normativih SSV). ZVS deli storitve dolgotrajne oskrbe na institucionalne in neinstitucionalne 

oz. skupnostne storitve, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 

Težnje vseh držav EU so, da z ukrepi in aktivnostmi poskušajo povečati delež uporabnikov 

skupnostnih SSV in zmanjšati število uporabnikov institucionalnih SSV. Leta 2016 je bilo v 

Sloveniji razmerje med uporabniki skupnostnih oblik in uporabniki institucionalnih oblik 

socialnega varstva približno 1 : 3,2, kar pomeni, da na enega uporabnika skupnostnih oblik 

socialnega varstva pridejo dobri trije uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva 

(Računsko sodišče RS 2019, 19). V skladu s cilji, ki si jih je zadala Vlada Republike Slovenije 

v sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (v 

nadaljevanju ReNPSV13-20, Uradni list RS, št. 39/13), je, da do leta 2020 okrepi skupnostne 

oblike socialnega varstva in poveča število njihovih uporabnikov. Prav tako je cilj ReNPSV13-

20 povečevati kapacitete institucionalnega varstva le v višini, s katero bodo pokrite potrebe iz 

naslova demografskega povečanja starejše populacije, ki bo potrebovala institucionalno 

varstvo.  

Eden od izzivov, kako organizirati izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe, omenja pa ga tudi EK, 

je integracija storitev. V ureditvi izvajanja dolgotrajne oskrbe, kot jo imajo sedaj organizirane 

države, se izkazuje, da ni povezave med storitvami zdravstvenega in socialnega varstva, prav 

tako ni povezave med izvajanjem formalne in neformalne oskrbe, zato oskrba varovanca na 

koncu ni celovita. Izvorni problem je v tem, da se v ospredje postavlja storitev in ne človek 

(Lipar 2017).  

Pomemben vidik pri izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe je tudi kakovost in varnost izvajanja 

teh storitev. Zakonodaja, ki pokriva področje dolgotrajne oskrbe, mora vključevati tudi 

standarde kakovosti, varnosti in nadzor. Merila za ocenjevanje kakovosti izvajanja dolgotrajne 

oskrbe morajo temeljiti na kazalnikih, ki so zanesljivi in izpopolnjeni (Črnak Meglič idr. 2014, 

74). Kako meriti kakovost izvedenih storitev dolgotrajne oskrbe, je tema strokovnih razprav. 

Določene članice OECD so razvile informacijske sisteme za spremljanje kazalnikov na 

nacionalni ravni, veliko pa je držav, ki kazalnikov in načina njihovega spremljanja še niso 

določile. Predvsem v institucionalnem varstvu starejših se uporabljajo kazalniki, ki izhajajo iz 

medicine oz. zdravstvene nege. Ti so zaležanine, padci, uporaba fizičnih omejitev, napake pri 

zdravljenju in predpisanih zdravilih, nenamerno hujšanje in depresija (OECD 2013, 60). 
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Vsekakor pa je kakovost različnih storitev dolgotrajne oskrbe zelo težko oceniti, saj se ta ne 

izvaja samo v institucijah, pač pa v različnih okoljih, izvajajo pa jo tako formalni kot tudi 

neformalni izvajalci. Prioriteta pri ocenjevanju kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe pa mora 

temeljiti na spoštovanju uporabnika in zadovoljevanju njegovih individualnih potreb (Črnak 

Meglič idr. 2014).  

V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali različne oblike institucionalnega in 

neinstitucionalnega varstva starejših. 

3.2.1 Institucionalno varstvo starejših 

Institucionalno varstvo obravnava 16. člen ZSV. Storitve institucionalnega varstva podrobneje 

opredeljuje 8. člen Pravilnika o standardih in normativih SSV. Pri institucionalnem varstvu 

starejših gre za obliko obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki 

nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Organiziranost 

institucionalnega varstva je prikazana na sliki 15. 

 

Slika 15: Prikaz storitev institucionalnega varstva 

Vir: Pravilnik o standardih in normativih SSV. 

V nadaljevanju podrobneje obravnavamo posamezne programe institucionalnega varstva 

starejših.  

Institucionalno varstvo v domovih za starejše je namenjeno starejšim od 65 let, obsega pa 

osnovno in socialno oskrbo. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično 
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oskrbo in prevoz. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje in 

vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila. Socialna oskrba je strokovno vodena 

dejavnost, ki je namenjena izvajanju socialne preventive, terapije. Vključuje naloge varstva, 

med katere spada nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih 

aktivnosti, kot so vstajanje, oblačenje, premikanje, hoja, komunikacija in orientacija (Pravilnik 

o standardih in normativih SSV). 

V preglednici 8 so prikazani podatki o gibanju števila oskrbovancev v domovih za starejše med 

letoma 2006 in 2013. Iz podatkov je razvidno, da se število uporabnikov domov za starejše 

povečuje. V opazovanem obdobju se je število teh oskrbovancev povečalo za 31,7 %.  

Preglednica 8: Prikaz podatkov o številu oskrbovancev v domovih za starejše v Sloveniji 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Starost 65–69 let 813 793 849 835 820 796 811 811 

Starost 70–74 let 1.474 1.387 1.455 1.502 1.503 1.475 1.401 1.404 

Starost 75–79 let 2.566 2.474 2.575 2.679 2.669 2.632 2.478 2.510 

Starost 80 let ali več 7.714 8.201 9.326 10.154 10.642 11.336 11.628 11.829 

Skupaj   12.567 12.855 14.205 15.170 15.634 16.239 16.318 16.554 

Vir: SURS 2020d. 

Po podatkih SSZS (2020a) je na dan 1. 6. 2020 v Sloveniji delovalo 118 domov za starejše, ki 

so zagotavljali 19.024 mest. Ciljna vrednost je zagotoviti 20.352 mest, kar predstavlja 4,8 % 

pokritosti ciljne skupine starejših nad 65 let. Iz tega sledi, da so potrebe po oskrbi v domovih 

za starejše presegale razpoložljive kapacitete, saj 1.328 prosilcem storitve niso mogli 

zagotoviti.  

Na sliki 16 so prikazani podatki o številu razpoložljivih postelj v ustanovah za dolgotrajno 

oskrbo na 100.000 prebivalcev. Primerjava za leti 2013 in 2018 izkazuje, da se je število postelj 

v institucijah za dolgotrajno oskrbo v povprečju povečalo.  

Leta 2018 je bilo v državah EU za dolgotrajno oskrbo v institucijah na voljo približno 3,4 

milijona postelj. S 1.400 posteljami na 100.000 prebivalcev sta v samem vrhu Švedska in 

Nizozemska. Slovenija se s 1.027 posteljami na 100.000 prebivalcev uvršča v zgornji vrh držav. 

O manj kot 400 razpoložljivih posteljah na 100.000 prebivalcev poroča šest držav članic. Daleč 

najnižje razmerje dosega Bolgarija s 30 posteljami na 100.000 prebivalcev. Celotne slike za 

države EU žal ni mogoče prikazati, saj podatki za Ciper in Portugalsko niso dosegljivi, prav 

tako so za posamezne države prikazani podatki ocene oz. so le-ti nedokončni, zato je primerjava 

okvirna (Eurostat 2020j).  
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Opombe: Podatki za Ciper in Portugalsko niso dosegljivi. 

(¹) Premor med leti. 

(²) 2018: začasni podatki. 

(³) Ocena. 

(⁴) 2014 namesto 2013. 

(⁵) 2017 namesto 2018. 

(⁶) Razlika v definiciji. 

Slika 16: Število razpoložljivih postelj na 100.000 prebivalcev v ustanovah za 

dolgotrajno oskrbo v EU, 2013 in 2018  

Vir: Eurostat 2020j. 

Storitev institucionalnega varstva v drugi družini je opredeljena v 8. členu, točka č, Pravilnika 

o standardih in normativih SSV. Storitev se izvaja v družini, ki ni sestavljena iz družinskih 

članov upravičenca. Za izvajanje te storitve mora biti sklenjena pogodba med Centrom za 

socialno delo in izvajalcem, prav tako pa morajo biti izpolnjeni bivalni pogoji, obveznosti 

izvajalca in vzpostavljen nadzor nad izvajanjem storitev. Izvajalec je dolžan zagotoviti 

izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege v sodelovanju z zdravstvenim domom ali 

izvajalcem s koncesijo. 

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih in institucionalno varstvo v oskrbovanih 

domovih opredeljuje 9. člen Pravilnika o standardih in normativih SSV, ki govori, da se taka 

oskrba izvaja v funkcionalno povezanih in prilagojenih stanovanjih, obsega pa osnovno in 

socialno oskrbo v oskrbovanih stanovanjih ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po 

predpisih o zdravstvenem varstvu. Prav tako mora biti upravičencem zagotovljena možnost 

uporabe celodnevne povezave preko telefonskega alarma za pomoč na daljavo (zdravstveni 

zavod, regijski center za pomoč na domu). IRSSV je že leta 2015 opozarjal, da je področje 

varstva v oskrbovanih stanovanjih pravno-formalno neurejeno (zakonodaja je pomanjkljiva in 

nejasna). Pristojno MDDSZ področja zaradi različnih možnosti ureditve še vedno ni uredilo 

(Računsko sodišče RS 2019, 60).  
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Po podatkih SSZS (2020b) je bilo na dan 1. 1. 2020 v Sloveniji 766 oskrbovanih stanovanj, ki 

jih oskrbujejo izvajalci, kar je v primerjavi z letom 2015 za 78 več.  

Institucionalno varstvo v oskrbnih domovih se izvaja v manjših objektih, ki so prilagojeni 

potrebam starejših. V oskrbovanih domovih je zagotovljena osnovna in socialna oskrba, prav 

tako zdravstveno varstvo in zdravstvena nega.  

Računsko sodišče RS je leta 2019 izdalo revizijsko poročilo, v katerem so presojali, ali 

Republika Slovenija zadovoljivo skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti 

potrebujejo pomoč drugih. V poročilu ugotavljajo, da so potrebe po institucionalnem varstvu 

višje od trenutno zagotovljenih mest. Razlog je premalo podeljenih koncesij za izvajanje 

dejavnosti dolgotrajne oskrbe, prav tako MDDSZ ni poskrbelo za nove kapacitete. Zadnji dom 

za starejše je bil s proračunskimi sredstvi zgrajen v letu 2005 (Računsko sodišče RS 2019, 58).  

3.2.2 Neinstitucionalno varstvo starejših 

Deinstitucionalizirana dolgotrajna oskrba prispeva k temu, da starejši živijo čim dlje v 

domačem okolju, na katero so navajeni in v katerem živijo s svojci. Nemogoče je pričakovati, 

da bodo institucije v prihodnje prevzele v oskrbo – glede na demografske napovedi – vedno več 

ljudi, zato je deinstitucionalizacija nujna za obvladovanje večjih potreb po oskrbi. 

Deinstitucionalizacijo delimo na notranjo in zunanjo. Notranja poteka v institucijah s 

prilagajanjem bivalnih prostorov oskrbovancem, uvajanjem življenjskega sloga, kot so ga 

oskrbovanci poznali prej, v delo doma se vključuje svojce in podobno. Zunanja 

deinstitucionalizacija poteka izven institucij, v okviru te se zagotavljajo usposabljanje 

neformalnih izvajalcev oskrbe, organiziranje dnevnih centrov, izvajanje pomoči na domu, 

prilagajanje stanovanj za lažje bivanje v starosti in drugi programi, s katerimi se lajša pomoč 

družinskim oskrbovalcem (Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 

sožitje 2017, 3).  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili oblike neinstitucionalnega varstva starejših, ki so 

prikazane na sliki 17. 

 

Slika 17: Oblike neinstitucionalnega varstva starejših 

Vir: Pravilnik o standardih in normativih SSV. 
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Flaker idr. (2011, 246) ugotavljajo, da je najpogostejša oblika neinstitucionalnega varstva 

neformalna oskrba starostnikov, ki je zagotovljena v okviru družine, prijateljev ali sosedov. 

Običajno je nestrokovna, saj njeni izvajalci običajno niso strokovno usposobljeni. Za 

starostnike je ta oblika cenovno najugodnejša in jim omogoča bivanje v domačem okolju. 

Oskrba znotraj družine se vedno bolj usmerja v institucionalno oz. v skupnostno, ki se je začela 

razvijati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Poleg oskrbe na domu so se začele razvijati 

tudi druge neinstitucionalne oblike oskrbe, kot so dnevni centri, stanovanjske skupine, dostava 

kosil na dom, varovanje na daljavo in podobno.  

Pomoč družini na domu opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih SSV. 

Namenjena je tistim upravičencem, ki imajo zagotovljene pogoje za bivanje, ne zmorejo pa se 

več negovati in oskrbovati, svojci pa jim teh storitev ne morejo zagotavljati. Gre za izvajanje 

storitev za določen čas, in sicer do zagotovitve drugega načina oskrbe. V okviru pomoči na 

domu se izvajajo storitve gospodinjske pomoči, pomoči pri ohranjanju socialnih stikov in 

pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih (v nadaljevanju ADL = Activities of Daily Living), 

vendar le 20 ur na teden. Na podlagi Analize izvajanja pomoči na domu, ki jo izvaja IRSSV, je 

bila v Sloveniji v letu 2018 ta oblika oskrbe zagotovljena v 212 občinah in se je izvajala v 

okviru mreže javnih služb. Število uporabnikov pomoči na domu je bilo na dan 31. 12. 2018 

7.783, od tega 5.035 starejših od 80 let. Žal so potrebe po teh storitvah višje, kot jih izvajalci 

nudijo. Ob koncu leta je na pomoč na domu čakalo 1.090 prosilcev (IRSSV 2019). Računsko 

sodišče RS ugotavlja, da omejitev dovoljenega obsega pomoči na domu predstavlja oviro, saj 

so upravičenci, ki potrebujejo več kot predpisanih 20 ur pomoči na domu, tako primorani iskati 

pomoč pri več kot enem izvajalcu pomoči na domu. Plačilo dodatnih ur plača upravičenec iz 

lastnih sredstev, urne postavke pa so višje ovrednotene kot oskrba v instituciji (Računsko 

sodišče RS 2019, 55). 

Storitev socialnega servisa opredeljuje 7. člen Pravilnika o standardih in normativih SSV. 

Namenjena je starejšim, ki potrebujejo podporna dnevna opravila (v nadaljevanju IADL = 

Instrumental Activities of Daily Living), kot je pomoč pri hišnih in drugih opravilih, npr. 

prinašanje pripravljenih obrokov hrane, nakup in prinašanje živil in drugih potrebščin, nabava 

ozimnice, pedikerske storitve, pranje perila, likanje, čiščenje stanovanja, spremljanje pri 

obiskih trgovin, sorodnikov, počitnic, pomoč pri opravljanju bančnih poslov, varovanje preko 

noči in podobno. Storitev se ne izvaja kot javna služba, izvajajo jih izvajalci, ki imajo s strani 

MDDSZ dovoljenje za opravljanje te storitve. 

V sistemu dolgotrajne oskrbe so pomembni nosilci pomoči starejšim tudi prostovoljske in 

nevladne organizacije, ki v okviru svojih aktivnosti izvajajo razne oblike pomoči, kot so pomoč 

pri delu, svetovanje, organiziranje tečajev, družabništvo in materialna pomoč, prav tako pa 

skrbijo za povezovanje generacij. Njihova pomoč je izrazitejša v tistih okoljih, v katerih 

formalna oskrba ni dobro razvita. V Sloveniji takšno pomoč nudijo: Rdeči križ, Karitas, 

Medgeneracijska društva, Inštitut Antona Trstenjaka, Zveza društev upokojencev Slovenije, 
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Spominčica in druge (Touzery Hvalič 2007).  

Vse večjo vlogo pri izvajanju dolgotrajne oskrbe bi lahko prevzela informacijska tehnologija. 

Že danes se kot podpora storitvam dolgotrajne oskrbe uporablja kar nekaj rešitev, ki so plod 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT). Gre za produkte, kot so: 

Teleoskrba, pri kateri se preko telekomunikacij zagotavlja socialna storitev; Telemedicina, pri 

kateri se preko IKT izmenjujejo informacije za diagnosticiranje, zdravljenje in preventivo; 

Telemonitoring vključuje sistem in storitve, pri katerih se preko naprave prenašajo podatki o 

vitalnih znakih posameznika, in podobne IKT-rešitve. Slabost uvajanja IKT v dolgotrajno 

oskrbo je cenovna nedostopnost za uporabnike, prav tako rokovanje s takšnimi napravami 

zahteva določeno znanje, ki ga večina starostnikov nima (Lipar 2017).  

3.3 Primerjava storitev dolgotrajne oskrbe v EU s Slovenijo 

Primerjava ureditev in storitev, ki se izvajajo v okviru dolgotrajne oskrbe v državah EU in v 

Sloveniji, je otežena. Razlog za to je, da je med državami različna predstava, katere storitve 

spadajo v dolgotrajno oskrbo. V osnovi države povzemajo enotno definicijo dolgotrajne oskrbe, 

ki je po OECD, WHO in Eurostatu »niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo 

funkcionalne zmožnosti (fizične ali kognitivne) in ki so posledično v daljšem časovnem 

obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih opravil« (Nagode 

idr. 2014, 6), vendar jo v nacionalnih predpisih z dodatnimi storitvami razširjajo. Tako na 

primer k ADL vključujejo tudi IADL. Na osnovi teh opravil se oblikujejo merila za 

upravičenost do pravic iz naslova dolgotrajne oskrbe. Na različno interpretacijo storitev 

dolgotrajne oskrbe med državami vpliva tudi delitev storitev na zdravstveni in socialni del. Ta 

delitev je ključna tudi pri financiranju teh storitev, saj se izvajanje teh pokriva iz različnih 

finančnih in človeških virov (Toth 2015, 4). Na podlagi podatkov iz Študije nacionalnih 

ureditev dolgotrajne oskrbe v državah EU, ki so jo izvedli Spasova idr. (2018, 12), je enotna 

primerjava storitev, ki se izvajajo v okviru dolgotrajne oskrbe, zelo težka. Razlogi za to so 

različna urejenost držav (kantoni, občine, zvezne dežele, departmaji), načini financiranja, 

razvitost držav, kulturne razlike in podobno.  

Spasova idr. (2018) ugotavljajo, da so zdravstvene storitve dolgotrajne oskrbe v večini držav 

EU urejene in financirane na državni ravni, razen v Italiji in na Danskem, kjer so urejene na 

regionalni ravni. Socialne storitve v večini držav zagotavljajo in financirajo občine ali regije. 

Težnja severnih držav in razvitih držav Srednje Evrope je zagotavljati starejšim čim daljšo 

oskrbo v njihovem primarnem okolju. Tako države, kot so Avstrija, Norveška, Švedska, 

Nemčija, Danska, Finska, dajejo prednost oskrbi na domu pred institucionalnim varstvom. V 

nordijskih državah (Danska, Finska, Švedska) in na Nizozemskem se zaradi uvajanja 

deinstitucionalizacije zmanjšuje število mest v institucijah, vendar je z manjšanjem teh 

kapacitet potrebno povečati storitve oskrbe na domu in v skupnosti. Kljub vedno večjemu 

trendu uvajanja oskrbe na domu pa se trend institucionalnega varstva povečuje v Španiji, Italiji 
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in na Poljskem. V manj razvitih evropskih državah, kot so Estonija, Poljska, Romunija, 

Madžarska, Ciper in Grčija, mreža institucionalne oskrbe ni razvita. Dostopne so zasebne 

namestitve v institucijah, a le za tiste, ki si takšno oskrbo lahko privoščijo. Opazen je napredek 

pri krepitvi oskrbe na domu v Litvi, na Madžarskem in Irskem. Krepitev socialnih servisov pa 

vzpodbuja tudi Evropska komisija s sofinanciranjem raznih programov, ki so jih koristile 

Slovenija, Italija, Estonija, Grčija in druge. Spasova idr. (2018) ugotavljajo, da je bilo v času 

krize v več državah EU (Danska, Hrvaška, Anglija, Grčija, Madžarska) opaziti poostritev 

kriterijev za upravičenost do dolgotrajne oskrbe. Ta je bila na razpolago le tistim, ki so jo nujno 

potrebovali. Razlog za poostritev meril je bilo varčevanje pri javnih izdatkih, saj so stroški 

dolgotrajne oskrbe na ravni države zelo visoki. V zadnjem obdobju večjo pozornost preventivi 

in rehabilitaciji v okviru oskrbe namenjajo Nemčija, Danska, Poljska, Francija in Anglija. S 

temi aktivnostmi se pri starejših ohranja funkcionalna sposobnost, ki na dolgi rok zmanjšuje 

potrebo po institucionalni oskrbi. 

V skoraj vseh državah EU je potrebno storitve institucionalne in skupnostne oskrbe plačati tudi 

s prispevkom oskrbovanca oz. njegove družine. Višina plačila iz zasebnega vira je odvisna od 

ureditve financiranja v nacionalnih predpisih držav članic. O višini kritja stroškov dolgotrajne 

oskrbe iz zasebnega vira so podatki za predstavljene države v EU prikazani v preglednici 14. 

V preglednici 9 so prikazani podatki o oblikah storitev in izvajalcih dolgotrajne oskrbe za 

Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko, Finsko in Slovenijo. Države, za katere je bila izvedena 

primerjava podatkov, so bile izbrane v primerjavo v okviru projekta AHA za potrebe 

primerjalnega pregleda urejenosti sistema, financiranja in ocene potreb. Iz primerjave je 

razvidno, da so tipi storitev, ki jih države omogočajo v okviru dolgotrajne oskrbe, zelo podobni. 

Razlika se kaže predvsem v izvajalcih. Za Avstrijo in Nemčijo je značilno, da storitve 

dolgotrajne oskrbe pretežno izvajajo neformalni oskrbovalci v obliki oskrbe na domu. Na 

Nizozemskem, Finskem in v Sloveniji se dolgotrajna oskrba izvaja pretežno s formalnimi 

oskrbovalci. Za Nizozemsko in Slovenijo je značilna zelo visoka stopnja vključenosti starejših 

v institucionalno varstvo, kjer je formalna oskrba tudi najvišja. Mreža formalnih izvajalcev je 

na Finskem zelo dobro razvita, zato so v izvajanje dolgotrajne oskrbe vključeni v visokem 

deležu.  
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Preglednica 9:  Primerjava oblik storitev in oskrbovalcev dolgotrajne oskrbe v izbranih 

državah EU 

 Avstrija  Nemčija Nizozemska  Finska Slovenija 

S
to

ri
tv

e 
d

o
lg

o
tr

aj
n

e 
o

sk
rb
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Oskrba na domu 

(celodnevna oskrba, 

dostava kosil, 

patronaža, obiski …) 

Formalno 

organizirana oskrba 

na domu. 

Storitve socialne 

oskrbe na domu 

(podpora, osebna 

nega, patronaža, 

nega, 

zdravljenje) 

Oskrba na domu: 

storitve na domu, 

storitve za invalide 

(prevozi, osebna 

asistenca, prilagoditev 

stanovanja); podpora za 

neformalno oskrbo 

(dodatek za oskrbo, 

odsotnost z dela); 

podpora in svetovanje 

Oskrba na domu 

(patronažna 

služba, pomoč na 

domu, družinski 

pomočnik, 

osebna asistenca) 

Dnevne oblike 

varstva (dnevni 

centri) 

Institucionalno 

varstvo 

Vmesne oblike 

(dnevni centri) 

Stanovanja (lastniška, 

najemniška). Storitve 

se najemajo od lokalnih 

ali zasebnih izvajalcev. 

Lahko služijo tudi 

začasni namestitvi. 

Obstajajo tudi 

oskrbovana stanovanja 

v obliki 24-urne 

pomoči/asistence. 

Dnevne oblike (v 

obliki dnevnih 

centrov za 

starejše) 

Institucionalno 

varstvo (domovi za 

ostarele, oskrba v 

stanovanjskih 

skupnostih) 

  

Institucionalno 

varstvo 

(negovalni 

domovi, domovi 

za starejše) 

Institucionalno varstvo 

(domovi za starejše 

občane, bolnišnični 

oddelki v lokalnih 

zdravstvenih 

ustanovah, negovalne 

bolnišnice) 

Institucionalna 

oskrba (domovi 

za starejše, 

varstveno-

delovni centri, 

centri za 

usposabljanje) 

Iz
v

aj
al

ci
 s

to
ri

te
v

 d
o

lg
o

tr
aj

n
e 

o
sk

rb
e 

Pretežno jih izvajajo 

neformalni izvajalci: 

oskrba na domu  

59 % (kombinirano 

formalni in 

neformalni izvajalci) 

formalni izvajalci v 

institucijah 16 % 

Storitve opravljajo 

pretežno neformalni 

oskrbovalci na domu 

Formalni oskrbovalci 

pa: 

77 % institucionalne 

oskrbe 

23 % oskrbe na domu 

Struktura 

formalnih 

oskrbovalcev:  

60 % 

institucionalno 

varstvo 

40 % pomoč na 

domu 

Storitve opravljajo 

predvsem formalni 

oskrbovalci, ki svoje 

storitve opravljajo v: 

33 % institucionalnem 

varstvu 

32 % v oskrbovalnih 

stanovanjih  

33 % pomoči na domu 

Struktura 

formalnih 

oskrbovalcev:  

75 % 

institucionalno 

varstvo 

25 % pomoč na 

domu 

Vir: Črnak Meglič idr. 2014. 
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4 FINANCIRANJE DOLGOTRAJNE OSKRBE STAREJŠIH – ANALIZA IN 

PROJEKCIJE 

V okviru poglavja predstavljena metodologija spremljanja izdatkov za dolgotrajno oskrbo, ter 

analizo sedanjih in prihodnjih izdatkov za dolgotrajno oskrbo starejših v Sloveniji in EU. 

4.1 Izdatki za storitve dolgotrajne oskrbe 

Za enotno spremljanje izdatkov za dolgotrajno oskrbo med državami se uporablja metodologija 

sistema zdravstvenih računov oz. SHA-metodologija, ki so jo leta 2006 postavile mednarodne 

organizacije Eurostat, OECD in WHO. SHA 2011 razmejuje storitve dolgotrajne oskrbe v tri 

skupine: zdravstveni del, socialni del in del, ki je le delno vključen v dolgotrajno oskrbo (SURS 

2014). Razmejitev je prikazana v preglednici 10.  

Preglednica 10: Razmejitev med zdravstvenim in socialnim delom dolgotrajne oskrbe 

  

Primarne potrebe po dolgotrajni oskrbi 

Medicinska in 

zdravstvena oskrba 

Osebna oskrba 

(ADL) 

Podporna oskrba 

(IADL) 

Druge storitve 

socialne oskrbe 

Dolgotrajna oskrba          

(zdravstveni del)         

Dolgotrajna oskrba          

(socialni del) 

Delno izven mej 

dolgotrajne oskrbe 

        

Vir: SURS 2014. 

Primarne potrebe po dolgotrajni oskrbi so definirane v SURS (2014), kjer storitve medicinske 

in zdravstvene oskrbe zajemajo storitve rehabilitacije za povrnitev funkcionalnosti, preventivne 

storitve, s katerimi se ohranja zdravje pacientov, storitve za obvladovanje kroničnih bolezni in 

druge storitve, s katerimi se zagotavlja visoka raven kakovosti življenja oskrbovancem. Storitve 

ADL zajemajo hranjenje, kopanje, umivanje, oblačenje, uporabo stranišča, leganje v posteljo 

in vstajanje iz nje ter obvladovanje inkontinence. Te storitve so vključene v zdravstveno oskrbo, 

saj so nujne za vzdrževanje zdravstvenega stanja in za preživetje. Storitve IADL, ki smo jih 

definirali v sklopu opravil socialnega servisa, so običajno zagotovljene v okviru pomoči na 

domu, oskrbovanih stanovanj in drugih oblik pomoči. Druge storitve socialne oskrbe 

vključujejo podporo pri izvajanju dejavnosti v skupnosti. Njihov namen je socialen in 

prostočasen. Te storitve so posameznikom zagotovljene stalno ali občasno.  

Po metodologiji SHA 2011 se storitve zdravstvenega dela, kot je prikazano v preglednici 11, 

nadalje delijo na podlagi načina izvajanja dolgotrajne oskrbe na: institucionalno oskrbo, dnevno 

oskrbo, ambulantno oskrbo in oskrbo na domu. Socialne storitve pa vključujejo socialno oskrbo 

v naravi oz. na domu in socialno oskrbo v denarju. 
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Preglednica 11: Kategorije dolgotrajne oskrbe po metodologiji SHA 2011 

SHA 2011 DOLGOTRAJNA OSKRBA 

 HC.3. 
Dolgotrajna oskrba  

(zdravstveni del) 

 HC.3.1 Dolgotrajna oskrba v institucijah  

 HC.3.2 Dolgotrajna dnevna oskrba  

 HC.3.3 Ambulantna dolgotrajna oskrba  

 HC.3.4  Dolgotrajna oskrba na domu  

 HC.R.1 
Dolgotrajna oskrba  

(socialni del) 

 HC.R.1.1. Dolgotrajna socialna oskrba v naravi 

 HC.R.1.2 Dolgotrajna socialna oskrba v denarju 

Vir: SURS 2014. 

Na podlagi predstavljene metodologije lahko izdatke za dolgotrajno oskrbo v državah EU 

primerjamo na enoten način. Na sliki 20 so za leto 2015 (ali kasnejša leta) predstavljeni podatki 

o izdatkih za dolgotrajno oskrbo po metodi SHA 2011 v izbranih državah EU v višini % BDP. 

Skupni izdatki za dolgotrajno oskrbo so seštevek izdatkov za zdravstveni del in izdatkov za 

socialni del oskrbe. Iz slike 18 je razvidno, da največ sredstev za dolgotrajno oskrbo namenjajo 

Nizozemska, Finska, Avstrija in Belgija (več kot 3 % BDP). Najmanj sredstev, le 0,5 % BDP, 

pa namenjajo Grčija, Bolgarija, Ciper, Latvija in Poljska. 

 

Slika 18: Javni izdatki za dolgotrajno oskrbo po metodologiji SHA 2011 v EU, za leto 

2015 ali novejše, v % BDP  

Vir: Evropska komisija 2018a. 
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V preglednici 12 so prikazani izdatki za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji v letih 2015 in 2016 po 

metodi SHA 2011. Iz nje je razvidno, da smo dolgotrajni oskrbi v letu 2015 namenili 1,27 % 

BDP, kar je v primerjavi z najrazvitejšimi državami za več kot 2 odstotni točki manj, sicer pa 

v povprečju EU. Primerjava izdatkov med letoma 2015 in 2016 izkazuje rahel porast v letu 

2016, v skupnih izdatkih BDP pa ti predstavljajo 1,24 %.  

Preglednica 12: Primerjava izdatkov dolgotrajne oskrbe, Slovenija, 2015–2016 

 2015 2016 

 

Izdatki v  

mio EUR 
% BDP 

Izdatki v mio 

EUR 
% BDP 

Dolgotrajna oskrba (zdravstveni del) HC.3.1. 327.281 0,85 329.067 0,82 

Dolgotrajna oskrba (socialni del) HCR.1. 162.090 0,42 169.786 0,42 

Skupaj izdatki za dolgotrajno oskrbo 489.371 1,27 498.853 1,24* 

* V l. 2016 je bila rast BDP 3,1 %. 

Vir: SURS 2020e. 

Iz zgornje analize izhaja, da se izdatki za izvajanje dolgotrajne oskrbe med državami EU zelo 

razlikujejo.  

Raziskovalno vprašanje  

V okviru analize izdatkov za dolgotrajno oskrbo bomo v nadaljevanju skušali najti odgovor na 

raziskovalno vprašanje:  

Ali države, ki imajo bolj razvit socialni sistem, namenjajo več sredstev tudi dolgotrajni oskrbi?  

Odgovor na raziskovalno vprašanje bomo oblikovali na podlagi primerjave izdatkov za socialno 

varnost in izdatkov za dolgotrajno oskrbo, izraženih v % BDP, v obdobju med letoma 2010 in 

2016 v državah EU-28. Pri tem predpostavljamo, da višji % BDP, namenjen za izdatke socialne 

varnosti, pomeni bolj razvit socialni sistem. Povezanost bomo preverili s Pearsonovim 

koeficientom korelacije. 

Iz preglednice 13 je razvidno, da so v opazovanem obdobju za socialno varnost najvišji % BDP 

namenile države, ki se nahajajo v razdelku nad sivo črto, kar pomeni, da so te države namenile 

višji % BDP od povprečja, ki je znašalo 23,81 %. Za te države lahko rečemo, da imajo dobro 

razvit socialni sistem. V to skupino držav se uvršča tudi Slovenija, ki je v opazovanem obdobju 

za izdatke socialne varnosti namenila v povprečju 24,16 % BDP. Med države, ki imajo manj 

razvit sistem socialne zaščite, pa uvrščamo države v razdelku pod povprečjem oz. pod sivo črto. 

Te so za socialne izdatke v obdobju med letoma 2010 in 2016 v povprečju namenile manj kot 

23,81 % celotnega BDP. Države, ki namenjajo za socialno varnost manj kot 20 % BDP, pa 

uvrščamo v skupino, ki imajo nerazvit socialni sistem. Te so za izdatke socialne varnosti v 

povprečju namenile med 15 in 19 % celotnega BDP. Najnižji delež, v višini 15 % BDP, so 
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izdatkom za socialno varnost namenile Estonija, Romunija in Latvija.  

Preglednica 13: Izdatki za socialno varnost v državah EU-28, 2010–2016, v % BDP 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Povprečje 

2010/2016 

Francija 33,2 33 33,8 34,2 34,5 34,3 34,3 33,90 

Danska 34 33,5 33,6 34,5 34,4 33,7 32,5 33,74 

Finska 29,1 28,7 29,9 31 31,7 31,8 31,6 30,54 

Nizozemska 29,3 29,9 30,6 30,8 30,6 29,9 29,5 30,09 

Belgija 29,6 29,9 29,7 30 30 29,8 29,2 29,74 

Avstrija 29,6 28,8 29,2 29,6 29,8 29,9 29,9 29,54 

Nemčija 30,1 28,8 28,9 29,3 29,1 29,4 29,7 29,33 

Italija 28,7 28,4 29,1 29,7 29,8 29,7 29,2 29,23 

Švedska 28,4 28 29,1 29,9 29,4 29 29,4 29,03 

Združeno kraljestvo  28,6 28,6 28,6 28 27,2 27,3 25,8 27,73 

Grčija 25,9 27,3 28,1 26,4 26 26,1 26,1 26,56 

Portugalska 25,8 25,8 26,4 27,6 26,9 25,7 25,1 26,19 

Španija 24,8 25,5 25,7 26 25,5 24,7 23,8 25,14 

Slovenija 24,4 24,4 24,7 24,6 23,9 23,8 23,3 24,16 

Luksemburg 22,5 21,8 22,7 23,1 22,5 22,1 21,3 22,29 

Hrvaška 21,3 21 21,6 21,4 21,8 21,8 21,8 21,53 

Irska 25,1 24,5 23,9 22,9 21,1 16 15,7 21,31 

Madžarska 22,5 21,6 21,2 20,7 19,8 19,1 18,9 20,54 

Ciper 18,7 20,1 20,9 23 20,2 20,1 19,5 20,36 

Češka 20 20,1 20,4 20,2 19,7 19 18,9 19,76 

Poljska 19,7 18,7 18,9 19,6 19,3 19,4 21 19,51 

Malta 19,3 18,9 19,2 18,9 18,2 16,8 16,6 18,27 

Slovaška 18,1 17,7 17,8 18,3 18,4 18 18,4 18,10 

Bolgarija 17,1 16,5 16,5 17,6 18,5 17,7 17,4 17,33 

Litva 19,2 17 16,3 15,4 15,3 15,7 15,4 16,33 

Estonija 17,4 15,5 14,9 14,8 14,8 16 16,6 15,71 

Romunija 17,5 16,6 15,4 14,9 14,7 14,6 14,6 15,47 

Latvija 18,2 15,3 14,3 14,6 14,5 14,9 15,1 15,27 

Vir: Eurostat 2020j. 

Pri zbiranju podatkov za potrebe analize smo za opazovano obdobje združili javno dostopne 

podatke o izdatkih za dolgotrajno oskrbo za zdravstveni in socialni del v % BDP. Za obdobje 

od leta 2010 do leta 2014 smo podatke pridobili iz statistične baze podatkov Eurostat, za leti 

2015 in 2016 pa iz publikacije Health at a Glance 2017 (OECD 2017) in 2018 (OECD 2018). 

Pregled izdatkov za dolgotrajno oskrbo v % BDP, ki so jih imele države EU-28 v obdobju med 

2010 in 2016, kažejo na to, da jih posamezne države niso spremljale kot samostojno skupino 

izdatkov, zato so za določena leta ti podatki nedosegljivi.  
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Preglednica 14: Izdatki za dolgotrajno oskrbo v % BDP, v državah EU-28, 2010–2016 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Povprečje 

(2010/2016)** 

Nizozemska 3,8 3,9 4,3 4,2 4,2 3,7 3,5 3,94 

Švedska 0,6 3,3 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2 2,95 

Danska 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,68 

Finska 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 2,57 

Belgija 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,23 

Francija 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 1,7 1,7 2,14 

Irska np 2,4 2,4 2,3 2,2 1,4 1,3 1,98 

Združeno kraljestvo np np np 2,2 2,2 1,5 1,5 1,83 

Nemčija 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,3 1,3 1,60 

Avstrija 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,9 1,52 

Češka np np np 1,3 1,4 1,3 1,3 1,33 

Slovenija np 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,17 

Luksemburg np 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,15 

Italija np np 0,9 0,9 0,9 0,7 1,7 1,03 

Malta np np np 1,1 np np 0,9 1,00 

Litva 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 np 1,0 1,00 

Španija 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,90 

Portugalska 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,76 

Madžarska 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,2 0,7 0,59 

Slovaška  np np 0,5 0,5 0,02 np 0,9 0,49 

Latvija np np np 0,5 0,5 0,4 0,4 0,45 

Hrvaška np np np 0,2 0,2 np 0,9 0,43 

Poljska np np np 0,4 0,4 0,4 0,5 0,40 

Estonija 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9 0,37 

Romunija np 0,3 0,3 0,3 0,3 np 0,3 0,30 

Ciper 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 np 0,3 0,25 

Bolgarija np 0,01 0,01 0,01 0,01 np 0,4 0,09 

Grčija 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 np 0,1 0,09 

Opomba: *np – podatki niso dosegljivi, ** povprečje je izračunano za leta, za katera so podatki 

razpoložljivi. 

Vir: Eurostat 2020l; OECD 2017; OECD 2018. 

Iz preglednice 14 je razvidno, da so največ sredstev v opazovanem obdobju za izdatke 

dolgotrajne oskrbe namenile: Nizozemska, Švedska, Danska, Finska, Belgija in Francija, in 

sicer v povprečju od 2 do 4 % BDP. Med države, ki so v opazovanem obdobju namenile med 1 

in 2 % BDP, je tudi Slovenija, ki je z 1,17 % BDP na 12. mestu, kar je pod povprečjem, ki znaša 

1,26 % BDP. Iz prikazanih podatkov je razvidno, da je kar 42 % držav EU-28 v opazovanem 

obdobju za izdatke dolgotrajne oskrbe namenilo manj kot 1 % BDP. Razlogi za tako nizke 

izdatke za dolgotrajno oskrbo so lahko v strukturi prebivalstva, saj je delež starejših v populaciji 

nižji ali pa v razvitosti formalne dolgotrajne oskrbe, ki jo opravljajo neformalni oskrbovanci v 
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okviru družine. 

Primerjava povprečnih izdatkov za socialno varnost in dolgotrajno oskrbo v % BDP v obdobju 

od 2010 do 2016 je po državah EU-28 prikazana v razsevnem diagramu. 

 

Slika 19: Prikaz povprečja izdatkov za dolgotrajno oskrbo in povprečja izdatkov za 

socialno varnost po državah EU-28, v obdobju 2010–2016, v % BDP 

Vir: Eurostat 2020j; Eurostat 2020l; OECD 2017; OECD 2018. 

Za odgovor na vprašanje, ali države, ki imajo višje izdatke za socialno varnost, namenjajo več 

sredstev tudi za dolgotrajno oskrbo, smo izvedli empirično analizo s Pearsonovim koeficientom 

korelacije, s katerim smo ugotavljali povezanost med povprečjem izdatkov za socialno varnost 

in povprečjem izdatkov za dolgotrajno oskrbo v obdobju od 2010 do 2016, izraženih v % BDP, 

v državah EU-28.  

Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena metoda, s katero merimo moč in 

smer povezanosti med dvema linearnima spremenljivkama. Vrednosti korelacijskih 

koeficientov Kožuh (2010, 60) interpretira sledeče:  

 do 0,20 – zanemarljiva korelacija, pri kateri med spremenljivkama ni povezanosti; 

 med 0,20 in 0,40 – šibka korelacija, pri kateri je zveza med spremenljivkama komaj 

opazna;  

 med 0,40 in 0,70 – srednje močna korelacija med spremenljivkama;  
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 med 0,70 in 0,85 – močna korelacija,  

 nad 0,85 do 1 – zelo močna korelacija, ki kaže na skoraj popolno povezanost med 

spremenljivkama. 

Poleg jakosti povezanosti med spremenljivkama ima korelacija tudi smer. Pri pozitivnem 

predznaku je korelacija pozitivna, smer povezanosti med spremenljivkama pa takšna, da z 

naraščanjem vrednosti spremenljivke x narašča tudi vrednost spremenljivke y in obratno. Pri 

negativnem predznaku koeficienta je korelacija negativna, kar pomeni, da z naraščanjem 

vrednosti spremenljivke x vrednost spremenljivke y pada in obratno (Kožuh 2010, 60). 

Preglednica 15:  Povezanost med povprečjem izdatkov za dolgotrajno oskrbo in 

povprečjem izdatkov za socialno varnost v obdobju 2010–2016, v % 

BDP 

  

Povprečje izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo med 

letoma 2010 in 2016, v 

% BDP  

Povprečje izdatkov 

za socialno varnost 

med letoma 2010 in 

2016, v % BDP 

Povprečje izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo med 

letoma 2010 in 2016, v % 

BDP 

Pearsonov korelacijski 

koeficient (r) 
1 0,715** 

P (2-str)   0,000 

N 28 28 

Povprečje izdatkov za 

socialno varnost med 

letoma 2010 in 2016, v % 

BDP 

Pearsonov korelacijski 

koeficient (r) 
0,715** 1 

P (2-str) 0,000   

N 28 28 

** Statistično značilno pri 1-% stopnji značilnosti. 

Vir: Eurostat 2020j; Eurostat 2020l; OECD 2017; OECD 2018. 

Iz izvedene analize, prikazane v preglednici 15, je razvidno, da obstaja med povprečjem 

izdatkov za socialno varnost in povprečjem izdatkov za dolgotrajno oskrbo v letih 2010–2016, 

izraženih v % BDP, statistično pomembna pozitivna povezanost. To nam nakazuje vrednost 

Pearsonovega koeficienta (r) = 0,715, ki odraža visoko pozitivno povezanost med 

spremenljivkama, kar pomeni, da tiste države, ki vlagajo več sredstev v socialni sistem, vlagajo 

več sredstev tudi v dolgotrajno oskrbo. Pozitivna linearna odvisnost spremenljivk je razvidna 

tudi v prikazanem razsevnem diagramu na sliki 19.  

4.2 Modeli izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe 

Struktura izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe se med državami zelo razlikuje. Razlog 

je tudi v različni definiciji dolgotrajne oskrbe, ki se zaradi tega tudi različno izvaja in financira. 

Po Pristavec Đogić (2009) imamo v Evropi štiri glavne tipe modelov dolgotrajne oskrbe: 
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 mediteranski model, v katerem družina prevzema odgovornost za dolgotrajno oskrbo 

starejših, socialne storitve pa so na voljo le osebam, ki si to lahko privoščijo, oz. tistim, ki 

potrebujejo najvišjo stopnjo pomoči. Značilen je za Italijo in Grčijo; 

 anglo-saksonski model, v katerem se pravice iz naslova dolgotrajne oskrbe pridobivajo na 

podlagi ocene njihovega premoženja (ang. means-tested). Družina v veliki meri skrbi za 

odvisno osebo; 

 kontinentalni evropski model subsidiarnosti, ki tudi sloni na odgovornosti družine do 

oskrbe starostnikov, vendar s pomočjo države. Država financira neprofitne organizacije, ki 

izvajajo različne oblike dolgotrajne oskrbe, prav tako financira, izobražuje, svetuje 

neformalnim izvajalcem dolgotrajne oskrbe. Značilen je za Avstrijo in Nemčijo; 

 skandinavski model predstavlja dobro razvit sistem dolgotrajne oskrbe, v katerem države 

zagotavljajo univerzalen dostop do storitev oskrbe, ki so standardizirane in izpolnjujejo 

ustrezno raven kakovosti oskrbe. Veliko vlogo pri izvajanju storitev imajo tudi lokalne 

oblasti. Primeri držav s takšnim modelom sistema dolgotrajne oskrbe so Švedska, 

Norveška, Danska in Finska. 

Po Tothu (2015, 8) obstaja več modelov financiranja javnih sistemov dolgotrajne oskrbe, ki so 

organizirani kot: 

 sistem, v katerem se obseg in raven pravic za dolgotrajno oskrbo financira iz javnih 

sredstev na način, da so storitve zagotovljene vsem (univerzalni način), ali pa na način, da 

so storitve odvisne od premoženja oskrbovanca oz. njegove družine (»means-tested«); 

 sistem glede na različno organiziranost, v katerem je dolgotrajna oskrba organizirana kot 

samostojno področje ali pa so pravice razdeljene med druga področja, kot so zdravstveno 

varstvo, socialno varstvo, zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje; 

 sistem uveljavljanja pravic, v katerem lahko upravičenec uveljavlja pravice v obliki 

denarnega nadomestila, v obliki storitev pomoči na domu ali v obliki dnevne, nočne ali 

institucionalne oskrbe v zavodu; 

 mešani sistem, ki vključuje že predstavljene sisteme.  

Finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo se zagotavljajo iz več virov. Colombo idr. (2011, 220) 

navajajo tri glavne modele pokrivanja dolgotrajne oskrbe, in sicer iz:  

 sredstev davkov (značilno za nordijske države); 

 sredstev zavarovanj (zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, obvezno zdravstveno in 

pokojninsko zavarovanje, zasebno zavarovanje); 

 sredstev zdravstvenega sistema (Belgija).  

V EU prevladuje mešani sistem modelov financiranja dolgotrajne oskrbe, v katerem se večina 

pravic dolgotrajne oskrbe krije iz javnih sredstev, veliko vlogo pa imajo tudi zasebna sredstva, 

ki jih upravičenci namenjajo za kritje oskrbe. Delež kritja iz zasebnih sredstev je nizek v 

skandinavskih državah, in sicer znaša med 5 in 10 %. V drugih državah OECD, na primer v 
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Nemčiji, pa predstavljajo zasebna sredstva tudi do 30 % vrednosti celotne oskrbe (Toth 2015, 

9).  

Raziskovalno vprašanje 

V nadaljevanju bomo skušali odgovoriti na naslednje raziskovalno vprašanje: 

Kakšna je struktura financiranja storitev dolgotrajne oskrbe in katere vrste storitev dolgotrajne 

oskrbe prevladujejo v izbranih državah EU? 

Strukturo financiranja dolgoročne oskrbe smo ugotavljali na podlagi podatkov posameznih 

držav EU (Avstrija, Belgija, Danska, Španija, Češka, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Francija, 

in Slovenija)2. V teh državah smo proučili organiziranost sistema dolgotrajne oskrbe in modele 

financiranja storitev dolgotrajne oskrbe. Predvsem nas je zanimal delež financiranja dolgotrajne 

oskrbe iz javnih sredstev in delež financiranja iz lastnih sredstev (v % BDP). V okviru analize 

smo za izbrane države izvedli primerjavo, katere storitve dolgotrajne oskrbe so prevladovale 

leta 2016. Glavne ugotovitve, ki jih lahko izpostavimo v okviru primerjave izbranih držav, smo 

povzeli v preglednici 16. 

Iz prikazanih podatkov v preglednici 16 je razvidno, da se v izbranih državah dolgotrajna oskrba 

financira pretežno iz zdravstvenega in socialnega zavarovanja ter iz naslova pobranih davkov, 

vsem pa je skupno, da za oskrbo prispevajo tudi upravičenci iz lastnih sredstev. Najmanj lastnih 

sredstev (do 10 %) je za oskrbo potrebno prispevati na Hrvaškem, Nizozemskem, v Franciji, na 

Švedskem, Danskem in Češkem. Najvišji delež iz lastnih sredstev pa zagotavljajo uporabniki 

dolgotrajne oskrbe v Nemčiji (32 %) in Sloveniji (27 %).  

Primerjava po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe v izbranih državah kaže, da v državah, kot sta 

Danska in Nizozemska, ne poznajo denarnega nadomestila za dolgotrajno oskrbo, ki v veliki 

večini držav prevladuje kot najpogosteje uporabljeni način koriščenja dolgotrajne oskrbe 

(Hrvaška, Avstrija, Češka in Nemčija). Visok delež institucionalne oskrbe dosegajo Slovenija, 

Francija, Danska in Nizozemska (več kot 30 %). Kljub visokemu deležu institucionalne oskrbe 

na Danskem in Nizozemskem, pa v teh državah prevladuje oskrba na domu. Visok delež oskrbe 

na domu dosega tudi Belgija.  

  

                                                 
2 V vzorec smo vključili različne države – tiste z najrazvitejšim sistemom dolgotrajne oskrbe pa tudi države, ki 

dolgotrajne oskrbe nimajo razvite. 



 

48 

Preglednica 16:  Prikaz virov financiranja dolgotrajne oskrbe, realiziranih izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo v % BDP za leto 2016, deleža financiranja po 

plačniku storitev in število uporabnikov ter % koriščenja vrste storitev 

v izbranih državah EU 

Država  

Celotni izdatki 

za dolgotrajno 

oskrbo v l. 2016, 

v % BDP 

(OECD) 

Finančni viri za 

dolgotrajno oskrbo 

Delež javnih 

izdatkov v l. 

2014, v % 

celotnih izdatkov 

Delež zasebnih 

izdatkov v l. 

2014, v % 

celotnih 

izdatkov 

Število uporabnikov 

storitev dolgotrajne 

oskrbe (v mio) in vrsta 

oskrbe v l. 2016, v % 

Nizozemska 3,5 

Socialno 

zdravstveno 

zavarovanje za 

dolgotrajno 

oskrbo; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

92 8* 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 0,82 

mio 

Institucionalna oskrba: 

37 % 

Oskrba na domu:  63 % 

Denarno nadomestilo:  / 

Švedska  3,2 

Financiranje na 

podlagi davkov - 

90 % na občinski 

ravni, 5 % na 

nacionalni ravni; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

92,5 7,5 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 0,54 

mio 

Institucionalna oskrba: 

19 % 

Oskrba na domu: 37 % 

Denarno nadomestilo: 

44 % 

Danska  2,5 

Financiranje na 

podlagi davkov; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

90,9 9,1 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 0,16 

mio 

Institucionalna oskrba: 

34 % 

Oskrba na domu: 66 % 

Denarno nadomestilo:  / 

Belgija 2,5 

Obvezno 

dopolnilno 

zavarovanje za 

dolgotrajno 

oskrbo; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

86,5 13,5 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 1 

mio 

Institucionalna oskrba:   

14 % 

Oskrba na domu: 56 % 

Denarno nadomestilo:    

29 % 

Avstrija 1,9 

Financiranje na 

podlagi davkov; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

78 22 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 0,73 

mio 

Institucionalna oskrba:  

12 % 

Oskrba na domu: 24 % 

Denarno nadomestilo:   

64 % 

se nadaljuje 
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Država  

Celotni izdatki 

za dolgotrajno 

oskrbo v l. 2016, 

v % BDP 

(OECD) 

Finančni viri za 

dolgotrajno oskrbo 

Delež javnih 

izdatkov v l. 

2014, v % 

celotnih izdatkov 

Delež zasebnih 

izdatkov v l. 

2014, v % 

celotnih 

izdatkov 

Število uporabnikov 

storitev dolgotrajne 

oskrbe (v mio) in vrsta 

oskrbe v l. 2016, v % 

Francija 1,7 

Mešani sistem -  

socialni prispevki; 

davki na lokalnem 

nivoju;  

lastna sredstva 

upravičenca. 

97,8 2,2 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe:   3 

mio 

Institucionalna oskrba:   

36 % 

Oskrba na domu: 40 % 

Denarno nadomestilo: 

24 % 

Nemčija 1,3 

Obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

67,6 32,3 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 2,7 

mio 

Institucionalna oskrba: 

28 % 

Oskrba na domu: 14 % 

Denarno nadomestilo:  

58 % 

Češka 1,3 

Zdravstveno 

zavarovanje in 

delno socialno 

zavarovanje; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

99,8 0,2 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe:  

0,57 mio 

Institucionalna oskrba:   

22 % 

Oskrba na domu: 17 % 

Denarno nadomestilo:    

61 % 

Španija 0,9 

Financiranje na 

podlagi davkov; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

79,4 20,7 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 1,5 

mio 

Institucionalna oskrba:    

21 % 

Oskrba na domu: 48 % 

Denarno nadomestilo:     

31 % 

Hrvaška 0,9 

Obvezno 

zdravstveno in 

socialno 

zavarovanje; 

lastna sredstva 

upravičenca. 

96 4 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe: 0,16 

mio 

Institucionalna oskrba: 

13 % 

Oskrba na domu: 14 % 

Denarno nadomestilo:   

72 % 

Slovenija 0,9 

Mešani sistem - 

financiranje iz: 

obveznega 

73 27 

Št. uporabnikov 

dolgotrajne oskrbe:  

0,11 mio 

se nadaljuje 
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Država  

Celotni izdatki 

za dolgotrajno 

oskrbo v l. 2016, 

v % BDP 

(OECD) 

Finančni viri za 

dolgotrajno oskrbo 

Delež javnih 

izdatkov v l. 

2014, v % 

celotnih izdatkov 

Delež zasebnih 

izdatkov v l. 

2014, v % 

celotnih 

izdatkov 

Število uporabnikov 

storitev dolgotrajne 

oskrbe (v mio) in vrsta 

oskrbe v l. 2016, v % 

zdravstvenega 

zavarovanja, 

obveznega 

invalidskega in 

pokojninskega 

zavarovanja, 

državnega in 

občinskih 

proračunov. 

Institucionalna oskrba:   

32 % 

Oskrba na domu: 31 % 

Denarno nadomestilo:    

38 % 

* podatek za leto 2012 

Vir: Črnak Meglič idr. 2014; Doty in Racco 2015; Evropska komisija 2018a; Kelders in de Vaan 

2018; Le Bihan 2018; MISSOC 2020; Neubert idr. 2019; OECD 2017; Schön in Heap 2018; Pacolet 

in De Wispelaere 2018; Rodrigues 2015; SURS 2016. 

4.3 Pregled organiziranosti in financiranja dolgotrajne oskrbe v izbranih državah 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo strukturo organiziranosti in financiranja dolgotrajne 

oskrbe v izbranih državah, ki so razporejene po višini izdatkov, namenjenih za oskrbo, v % 

BDP. Kot zadnja je predstavljena organiziranost v Sloveniji.  

4.3.1 Nizozemska 

Nizozemska je razvila vizijo oskrbe, katere cilj je povezati vse ravni družbe in organizacije 

oskrbe, zato velja njihov sistem dolgotrajne oskrbe za enega najrazvitejših v EU. 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Nizozemska namenja za dolgotrajno oskrbo najvišji % BDP od vseh članic EU. V letu 2016 so 

za celotno dolgotrajno oskrbo (zdravstveni in socialni del) namenili 3,5 % celotnega BDP 

(OECD 2017). 

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Dolgotrajna oskrba je na Nizozemskem organizirana kot samostojni sistem, ki se financira iz 

sredstev socialnega zdravstvenega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Prispevke plačujejo vsi 

rezidenti in nerezidenti Nizozemske, ki plačujejo davke na plače. Nadomestila za dolgotrajno 

oskrbo se upravičencem namenjajo v naravi ali denarju (MISSOC 2020). 
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Financiranje storitev dolgotrajne oskrbe je bilo reformirano iz nacionalne sheme, ki jo je 

pokrival en zakon, tj. Zakon o izjemnih zdravstvenih stroških, da bi ustvarili sistem, razdeljen 

na področja delovanja, in sicer: področje občin (Zakon o socialni podpori), področje države 

(Zakon o dolgotrajni oskrbi) in področje zdravstvenih zavarovalnic (Zakon o zdravstvenem 

zavarovanju) (Kelders in de Vaan 2018, 4).  

Občine na podlagi tega zakona prejemajo proračunska sredstva za izvajanje predpisanih 

storitev, samostojne pa so pri organizaciji izvajanja dolgotrajne oskrbe, zato se med njimi 

pojavljajo določene razlike, ki se kažejo pri: postopkih dostopa, obsegu zagotovljene oskrbe, 

hitrosti uresničevanja oskrbe in podpore ter višini finančnih prispevkov, ki jih zagotavljajo 

stranke same (Kelders in de Vaan 2018, 4).  

Na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi se financirajo individualni paketi storitev, ki jih 

ocenjuje in odobrava Center za ocenjevanje potreb po oskrbi. Ta ocenjuje, ali je nekdo 

upravičen do oskrbe. Ta oskrba vključuje intenzivno nego in nego v zdravstvenih zavodih, kot 

so domovi za starejše, rehabilitacijski centri (Kelders in de Vaan 2018, 4).  

Storitve dolgotrajne oskrbe po obeh zakonih je potrebno tudi sofinancirati iz lastnih sredstev 

prejemnika storitev. Prispevek se v obeh primerih izračuna na podlagi dohodka uporabnika 

storitev, njegovega premoženja, vrste prejete oskrbe in starosti. V letu 2012 je delež lastnih 

sredstev, plačanih s strani uporabnikov, znašal 8 % celotnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

(Neubert idr. 2019, 135).  

Nizozemski sistem ima predpisana dva načina sofinanciranja stroškov za pokrivanje 

institucionalne oskrbe in oskrbe na domu, in sicer (MISSOC 2020):  

 visoki prispevek, ki znaša največ 2.419,40 EUR mesečno; 

 nizki prispevek, ki znaša najmanj 168,00 EUR in največ 881,60 EUR na mesec. 

Oba prispevka sta vezana na dohodke prejemnika storitev (MISSOC 2020).  

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V letu 2016 je na Nizozemskem dolgotrajno oskrbo prejemalo 823.000 upravičencev, od tega 

jih je 37 % koristilo institucionalno varstvo, 63 % upravičencev pa je prejemalo oskrbo na 

domu. Nizozemska ureditev ne nudi možnosti denarnega nadomestila za dolgotrajno oskrbo 

(Evropska komisija 2018a).  

4.3.2 Švedska 

Švedska temelji na izvirnem decentraliziranem javnem modelu dolgotrajne oskrbe, kar pomeni, 

da spoštuje pravico posameznika do zasebnosti, fizične integritete, samostojnosti, udeležbe ter 
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individualnega prilagajanja (Schön in Heap 2018, 5). Njihovo organiziranost predstavljamo v 

nadaljevanju 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

V letu 2016 je Švedska za celotne izdatke dolgotrajne oskrbe namenila 3,2 % BDP (OECD 

2017), kar jo uvršča med države z najvišjim vloženim deležem BDP v EU.  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Švedska ima celovit decentralizirani javni sistem dolgotrajne oskrbe. Odgovornost za 

dolgotrajno oskrbo starejših je razdeljena na tri ravni. Na nacionalni ravni parlament in vlada 

sprejemata zakonodajo, s katero se določajo cilji, smernice in ukrepi za dolgotrajno oskrbo. Za 

zdravstveni del dolgotrajne oskrbe je pristojnih 21 okrožnih svetov in regij. Na Švedskem je 

290 občin, ki so odgovorne za institucionalno oskrbo, kot so domovi za starejše, domovi za 

oskrbo in domovi za osebe z demenco. Prav tako občine skrbijo za oskrbo in pomoč na domu, 

tudi z nudenjem zdravstvene pomoči. Občine se po prebivalstvu in značaju precej razlikujejo, 

zato se pogoji za vodenje občinskih nalog razlikujejo. Ker Švedska nima nacionalnih predpisov 

o upravičenosti, odločajo o ravneh storitev, o merilih za upravičenost in o naboru storitev za 

pomoč na domu in institucionalne oskrbe lokalne oblasti (Schön in Heap 2018, 5). 

Tako zdravstvene kot socialne storitve dolgotrajne oskrbe so subvencionirane. Z obdavčenjem 

okrožni sveti in občine financirajo približno 90 % stroškov zdravstvene in socialne oskrbe. 

Približno 5 % se pokrije z nacionalnimi davki. Doplačila uporabnika za dolgotrajno oskrbo 

znašajo med 4 in 5 %, namenjena pa so doplačilu stroškov za najemnino, oskrbo in obroke 

(Schön in Heap 2018, 5). Zaradi zaščite pred visokimi stroški je država predpisala najvišjo mejo 

za doplačila uporabnikov za dolgotrajno oskrbo. Po podatkih MISSOC (2020) znaša najvišji 

znesek doplačila za oskrbo, bodisi doma ali v ustanovi, 219 EUR. Za najemnino in življenjske 

stroške pa je najvišje doplačilo določeno v višini 549 EUR. Za družinske oskrbovalce na 

Švedskem sta na voljo dve vrsti občinskih denarnih prejemkov, to sta dodatek za osebno pomoč 

(hemvårdsbidrag) in dodatek za negovalce (anhöriganställning). Dodatka pa nista na voljo 

povsod, saj je odločanje o njuni razpoložljivosti in višini v pristojnosti občin (Schön in Heap 

2018, 5). Cilj nacionalne švedske politike je vpeljava integrirane oskrbe starejših, s katerim 

želijo preprečiti razdrobljenost in izboljšati učinkovitost storitev dolgotrajne oskrbe v sistemih 

oskrbe kot tudi storitev zdravstvenega in socialnega varstva (Schön in Heap 2018, 5). 

Na Švedskem za delitev stroškov institucionalnega varstva ne preverjajo premoženja 

uporabnika, prav tako ne zahtevajo vpogleda v premoženje in dohodke svojcev za 

sofinanciranje dolgotrajne oskrbe (Neubert idr. 2019, 138).  
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Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V letu 2016 je na Švedskem dolgotrajno oskrbo prejemalo 539.000 upravičencev, od tega jih je 

19 % koristilo institucionalno varstvo, 37 % jih je prejemalo oskrbo na domu,  

44 % upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska 

komisija 2018a). 

4.3.3 Danska  

Danska ima aktivno vlogo pri vzpostavljanju dolgotrajne oskrbe ob podpori učinkovitega 

zdravstvenega in socialnega varstva ter delitvijo odgovornosti med različnimi ravnmi vlade, 

zato spada med države z najcelovitejšim sistemom dolgotrajne oskrbe, ki ga predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Danska je v letu 2016 za dolgotrajno oskrbo namenila 2,5 % BDP, kar jo uvršča med države, 

ki namenjajo za dolgotrajno oskrbo največ sredstev (OECD 2017).  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Danska financira storitve dolgotrajne oskrbe iz splošne obdavčitve za dolgotrajno oskrbo. 

Večina sistema je organizirana in financirana na ravni občin – 98 občin zagotavlja glavnino 

storitev, 5 regij pa je odgovornih za zdravstvene storitve (Kvist 2018, 4). Občine v celoti 

financirajo dolgotrajno oskrbo z občinskimi davki in iz sredstev proračuna centralnih vlad 

(Rodrigues 2015, 21).  

Večina storitev je na Danskem brezplačnih. Doplačilo je potrebno le za nastanitev in hrano v 

negovalnih domovih in domovih za starejše, in sicer do višine 467 EUR na mesec. Oskrbovanci, 

ki ne živijo v institucijah, doplačajo za obrok 7 EUR (Kvist 2018, 7).  

Po podatkih iz leta 2014 je Danska 90,9 % celotnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo zagotovila 

iz javnih sredstev, razliko v višini 9,10 % pa so zagotovili uporabniki iz lastnih sredstev 

(Neubert idr. 2019, 134).  

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V letu 2016 je na Danskem dolgotrajno oskrbo prejemalo 160.000 upravičencev, od tega je  

34 % upravičencev koristilo institucionalno varstvo, 66 % pa jih je prejemalo oskrbo na domu. 

Danski sistem za dolgotrajno oskrbo ne predvideva denarnega nadomestila (Evropska komisija 

2018a). 
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4.3.4 Belgija 

Belgijski sistem dolgotrajne oskrbe je zelo podoben organiziranosti, kot ga imajo skandinavske 

države.  

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Belgija namenja za dolgotrajno oskrbo enega višjih deležev BDP od članic EU. V letu 2016 so 

za celotno dolgotrajno oskrbo (zdravstveni in socialni del) namenili 2,5 % celotnega BDP 

(OECD 2017). 

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Tudi Belgija dolgotrajno oskrbo financira in zagotavlja iz dveh virov, zdravstveni del oskrbe se 

zagotavlja z zdravstvenim sistemom in spada pod zvezno vlado. Shema zdravstvenega 

zavarovanja predstavlja glavnino dolgotrajne oskrbe na državni ravni. Socialni del dolgotrajne 

oskrbe pa zagotavljajo skupnosti (Flamska, nemško govoreča) in regije (Walloonska, 

Bruseljska). Finančna sredstva za dolgotrajno oskrbo se zagotavljajo iz sredstev obveznega 

dopolnilnega socialnega zavarovanja, ki ga plačujejo osebe od 26. leta naprej. Gre za 

zavarovanje, ki temelji na solidarnosti. Letni znesek zavarovanja znaša 50 EUR. Denarno 

nadomestilo, ki se izplača iz tega zavarovanja, znaša 130 EUR na mesec in ga lahko prejmejo 

osebe z visoko potrebo pomoči. Nadomestilo je fiksno in se ne spreminja glede na potrebno 

stopnjo pomoči (Pacolet in De Wispelaere 2018, 7). Ta sredstva so lahko namenjena tudi za 

kritje institucionalnega varstva. Izdatki za dolgotrajno oskrbo so v Belgiji v 60,9 % namenjeni 

za pokrivanje institucionalne oskrbe, 39,10 % pa za oskrbo na domu (Neubert idr. 2019, 134).  

Belgija je v letu 2014 za izdatke dolgotrajne oskrbe namenila 86,5 % javnih sredstev, razliko v 

višini 13,5 % pa so zagotovili uporabniki iz svojih prihodkov (Neubert idr. 2019, 134). 

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V Belgiji je leta 2016 dolgotrajno oskrbo prejemalo 997.000 upravičencev, od tega jih je 14 % 

koristilo institucionalno varstvo, 56 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 30 % upravičencev pa 

je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 2018a). 

4.3.5 Avstrija 

Avstrija zaradi demografskih napovedi namenja vedno večjo pozornosti finančni vzdržnosti 

sistema dolgotrajne oskrbe (OECD 2017). Trenutna ureditev tega področja je podrobneje 

predstavljena v nadaljevanju. 
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Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Avstrija je v letu 2016 za dolgotrajno oskrbo namenila 1,9 % BDP in spada med države EU-

28, ki za dolgotrajno oskrbo namenjajo več od evropskega povprečja, ki je v letu 2016 znašalo 

1,26 % BDP (OECD 2017).  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Avstrijski sistem dolgotrajne oskrbe je ločen od sistema zdravstvenega varstva. Financiran je 

iz davkov, proračunov občin in proračunov zveznih držav. Dolgotrajna oskrba je organizirana 

po modelu, ki je kombinacija denarnega prejemka in organiziranih storitev v naravi (Črnak 

Meglič idr. 2014, 10).  

Denarni prejemek za dolgotrajno oskrbo ni odvisen od finančnega stanja prejemnika, financira 

se iz proračuna zvezne države. Razdeljen je v sedem razredov glede na zdravstveno stanje osebe 

in njeno potrebo po oskrbi. Po MISSOC (2020) se denarni prejemek giblje do 160,10 EUR za 

prvo kategorijo oskrbe in do 1.719,30 EUR za sedmo, najvišjo kategorijo potrebne oskrbe. 

Denarni prejemek je namenjen za plačilo tako formalne kot tudi neformalne oskrbe.  

Storitve v naravi predstavljajo storitve dolgotrajne oskrbe, ki zajemajo: institucionalne, 

ambulantne, dnevne oblike oskrbe in oskrbo na domu, za njihovo organiziranost pa so 

zadolžene zvezne države. Te storitve se financirajo s sredstvi uporabnika, sredstev proračuna 

zveznih dežel, občin in zveznih držav. Financiranje storitev v naravi je odvisna od dohodkov 

prejemnika in njegovega premoženja, saj v primeru, da oseba nima zadostnih sredstev za 

pokrivanje teh storitev, te financirajo delno ali v celoti zvezne države. Od leta 2018 se za plačilo 

oskrbe v institucijah ne sme uporabljati premoženje oseb, ki bivajo v instituciji, prav tako ne 

premoženje družine (Črnak Meglič idr. 2014, 13).  

Viri za pokrivanje celotne dolgotrajne oskrbe so bili v letu 2014 v Avstriji zagotovljeni iz 

lastnih sredstev uporabnikov v višini 22 %, preostalih 78 % pa iz davkov (Neubert idr. 2019, 

134). 

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V letu 2016 je v Avstriji dolgotrajno oskrbo prejemalo 732.000 upravičencev, od tega jih je 

12 % koristilo institucionalno varstvo, 24 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 64 % 

upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a).  
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4.3.6 Francija 

Francija, za katero je značilen družinski pristop pri oskrbi starejših, je razvila mešani model, ki 

združuje javno in družinsko oskrbo (Le Bihan 2018, 5). Organiziranost dolgotrajne oskrbe je 

predstavljena v nadaljevanju.   

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Francija je za celotne izdatke dolgotrajne oskrbe v letu 2016 namenila 1,7 % BDP, kar je več 

od povprečja držav EU-28 (OECD 2017).  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Organiziranost dolgotrajne oskrbe je v Franciji razdeljena med zdravstveni sektor, socialni 

sektor in sektor za starejše, kar je francoska posebnost, saj združuje tako socialni kot tudi 

zdravstveni sistem. V organiziranost dolgotrajne oskrbe so vključene različne ravni upravljanja 

države, regij, departmajev in občin. Država zakonsko definira nacionalni zdravstveni in socialni 

sistem, regionalne in lokalne uprave izvajajo zdravstveno varstvo pod nadzorom države, 

departmaji pa so zadolženi za izvajanje socialnega varstva. Za oskrbo starejših so v skladu z 

zakonodajo odgovorni departmaji, ki organizirajo storitve dolgotrajne oskrbe na svojem 

področju. Občine pa lahko nadgrajujejo storitve dolgotrajne oskrbe z dodatnimi prostovoljnimi 

ukrepi za podporo starejšim (Le Bihan 2018, 5).  

Zaradi razpršenosti izvajanja dolgotrajne oskrbe med različne ravni upravljanja je tudi njeno 

financiranje zelo raznoliko. Gre za kombinacijo socialnih prispevkov in davkov na lokalni ravni 

(davek na premoženje) (Le Bihan 2018, 5). Ključno vlogo v sistemu dolgotrajne oskrbe imajo 

regije, ki so združene v Nacionalni solidarnostni sklad za avtonomijo, ki financira denarni 

dodatek za avtonomnost do višine 33 %, razliko pa krijejo pokrajine (Ministrstvo za zdravje 

2020, 53).  

Vir financiranja dolgotrajne oskrbe v Franciji so tudi sredstva iz zasebnih zavarovanj za 

dolgotrajno oskrbo. Francija je edina država v EU, v kateri je zasebno zavarovanje za 

dolgotrajno oskrbo pomemben vir za kritje stroškov dolgotrajne oskrbe. V zasebno zavarovanje 

za dolgotrajno oskrbo je bilo leta 2012 vključenih že 11 % Francozov (Doty in Racco 2015).  

Francija je v letu 2014 za izdatke dolgotrajne oskrbe namenila 97,80 % javnih sredstev, razliko 

v višini 2,20 % pa so zagotovili uporabniki iz svojih prihodkov (Neubert idr. 2019, 134). 

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V Franciji je leta 2016 dolgotrajno oskrbo prejemalo 3,018 milijona  upravičencev, od tega jih 
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je 36 % koristilo institucionalno varstvo, 40 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 24 % 

upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a). 

4.3.7 Nemčija 

Nemški sistem dolgotrajne oskrbe je sistemsko dobro urejen, saj zagotavlja učinkovito oskrbo 

ob podpori različnih socialno zdravstvenih mehanizmov. Njegovo ureditev predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Nemčija je za celotne izdatke dolgotrajne oskrbe v letu 2016 namenila 1,3 % BDP, kar jo uvršča 

v povprečje držav članic EU (OECD 2017).  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Viri za financiranje dolgotrajne oskrbe se zagotavljajo iz socialnega zavarovanja za dolgotrajno 

oskrbo in zasebnega zdravstvenega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Premije socialnega 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo so določene v fiksnem delu prihodka zavarovanca in znašajo 

1,95 % prihodka zavarovanca. Za zavarovane osebe brez otrok znaša premija 2,2 % prihodka 

zavarovanca (Črnak Meglič idr. 2014, 23). 

Dolgotrajna oskrba se v Nemčiji izvaja v obliki denarnega prejemka, oskrbe na domu in 

institucionalnega varstva. Denarni prejemek se namenja za neformalno oskrbo osebi, za katero 

skrbijo neformalni oskrbovalci, v največji meri družina. Oskrbo na domu izvajajo formalni 

izvajalci dolgotrajne oskrbe, ki so zaposleni pri izvajalcu storitev. Institucionalno varstvo je 

namenjeno osebam, ki so dolgotrajno ali kratkotrajno nastanjeni v instituciji za dolgotrajno 

oskrbo (Črnak Meglič idr. 2014, 23).  

Do storitev vseh oblik oskrbe so upravičene vse zavarovane osebe, ki so vključene v 

zavarovanje najmanj 2 leti. Prejemki za kritje dolgotrajne oskrbe so odvisni od potreb 

uporabnika storitev in so razvrščeni v 5 kategorij. Vse zavarovalnice izplačujejo enake zneske 

za posamezno kategorijo in znašajo od 125 EUR do 1.995 EUR na mesec. Razliko do dejanske 

cene pokriva uporabnik sam oz. njegova družina (MISSOC 2020). 

Izdatke za dolgotrajno oskrbo pokrivajo uporabniki iz lastnih sredstev v višini 32,3 % celotnih 

izdatkov za dolgotrajno oskrbo, 67,6 % izdatkov pa se financira iz premij zavarovanj za 

dolgotrajno oskrbo (Neubert idr. 2019, 134).  
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Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V letu 2016 je v Nemčiji dolgotrajno oskrbo prejemalo 2,749 milijona upravičencev, od tega 

jih je 28 % koristilo institucionalno varstvo, 14 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 58 % 

upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a). 

4.3.8 Češka 

Na Češkem poteka prenova socialnega sistema, ki vključuje tudi ureditev področja dolgotrajne 

oskrbe (Maly 2018, 6). Trenutna urejenost je predstavljena v nadaljevanju. 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Češka je v letu 2016 namenila 1,3 % BDP za celotne izdatke dolgotrajne oskrbe (OECD 2017). 

Češka spada med tradicionalne države, v katerih je izvajanje dolgotrajne oskrbe stvar družine, 

zato jo večinoma opravljajo družinski člani. 

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Izvajanje dolgotrajne oskrbe se na Češkem zagotavlja v okviru zavarovanja zdravstvenega 

varstva in v okviru storitev socialne oskrbe. Vsak od sistemov ima svoje predpise, merila 

dostopnosti in kakovosti ter način financiranja. Organizirana je na državni, regionalni in 

občinski ravni (Rodrigues 2015, 21). Sistem zagotavlja denarne in stvarne prejemke (za 

socialne storitve). Z reformo leta 2007 je Češka razširila nabor socialnovarstvenih storitev in 

uvedla dodatek za nego, ki je namenjen prejemnikom socialnih storitev, ki so glede na stopnjo 

odvisnosti razdeljeni v štiri kategorije (Maly 2018, 6).  

Storitve v naravi se krijejo iz javnih sredstev, stroške prehrane in nastanitve pa oskrbovanci 

krijejo sami. Po plačilu teh stroškov mora oskrbovancu ostati še predpisan % dohodka, ki je 

določen od 15 % do 25 %, kar je odvisno od same storitve v naravi. Če so dohodki oskrbovanca 

nižji od potrebnih za kritje stroškov, lahko razliko pokrijejo sorodniki, vendar le, če se s tem 

strinjajo. Če se ne strinjajo, razliko pokrije država (MISSOC 2020). 

Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo so bili na Češkem leta 2014 pokriti iz javnih sredstev v 

višini 99,8 %, 0,2 % pa so zagotovili uporabniki iz svojih prihodkov (Neubert idr. 2019, 134). 

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

Na Češkem je v letu 2016 dolgotrajno oskrbo prejemalo 572.000 upravičencev, od tega jih je 

22 % koristilo institucionalno varstvo, 17 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 61 % 
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upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a). 

4.3.9 Španija 

Na podlagi predstavljenih demografskih napovedi, je Španija ena izmed držav, kjer se bodo v 

prihodnjem obdobju potrebe po dolgotrajni oskrbi izrazito povečale (Evropska komisija 2018a). 

Trenutno je španski sistem dolgotrajne oskrbe urejen na način, ki ga predstavljamo v 

nadaljevanju.   

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

V letu 2016 je Španija za celotne izdatke dolgotrajne oskrbe namenila 0,9 % BDP (OECD 

2017).  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Španija je leta 2007 uvedla splošni sistem financiranja dolgotrajne oskrbe, ki se financira z 

davki in doplačili upravičencev glede na njihov dohodek in premoženje in glede na vrsto 

oskrbe, ki jo koristijo. Dolgotrajno oskrbo financirajo centralna vlada in regije. Regije imajo 

pristojnost organiziranja dolgotrajne oskrbe, prav tako pa določajo raven neposrednih plačil, 

kar je pripeljalo do razlik v socialni zaščiti med regijami (Rodrigues 2015, 20).  

Obstajajo različne ravni javnega financiranja: a) najnižja raven, ki je enaka po vsej državi in jo 

financira centralna vlada; b) dodatna dogovorjena raven, ki jo sofinancirajo centralna država in 

regije; in c) dodatna raven, ki jo regije prostovoljno financirajo iz svojih proračunov. Vsaka 

regionalna vlada lahko določi širši sklop ugodnosti za svoje prebivalce (Cabrero idr. 2018, 5). 

Za španski sitem je značilna kombinacija formalne in neformalne dolgotrajne oskrbe. Tudi za 

Španijo je značilna družinska tradicija, ki zagovarja neformalno oskrbo starejših v domačem 

okolju (Cabrero idr. 2018, 5). Za pomoč na domu so namenjena denarna nadomestila, ki so 

določena glede na vrsto oskrbe in so odvisna od dohodkov upravičenca ter znašajo od 153 EUR 

do 833,96 EUR. Tudi za storitve v naravi je potrebno doplačilo uporabnika, sorodniki pa so 

dolžni pokrivati razliko do polne cene storitev, če jih uporabnik ni zmožen plačati sam (Neubert 

idr. 2019, 137).  

Španija je v letu 2014 za izdatke dolgotrajne oskrbe namenila 79,4 % javnih sredstev, razliko v 

višini 20,7 % pa so zagotovili uporabniki iz svojih prihodkov (Neubert idr. 2019, 134). 
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Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V letu 2016 je v Španiji dolgotrajno oskrbo prejemalo 1,549 milijona upravičencev, od tega jih 

je 21 % koristilo institucionalno varstvo, 48 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 31 % 

upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a). 

4.3.10 Hrvaška 

Sistem zagotavljanja dolgotrajne oskrbe je na Hrvaškem slabo razvit. Trenutno organiziranost 

predstavljamo v nadaljevanju. 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

Hrvaška spada med države EU, ki so v letu 2016 za dolgotrajno oskrbo namenile le 0,9 % BDP 

(OECD 2017).  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

Sistem dolgotrajne oskrbe je eden najmanj razvitih delov zdravstvenega in socialnega varstva 

na Hrvaškem. Sistem izvajanja in financiranja je razpršen med več različnih ministrstev in 

institucij. Dolgotrajna oskrba je dostopna vsem državljanom in je organizirana na državni in 

regionalni ravni. Okraji, mesta in občine lahko zagotavljajo sredstva za skupnostne oblike 

dolgotrajne oskrbe, vendar so te oblike zelo nerazvite. Nadomestila za dolgotrajno oskrbo se 

zagotavljajo v denarju ali v naravi (Stubbs in Zrinščak 2018, 5).  

Denarno nadomestilo se izplača kot dodatek za pomoč in oskrbo osebam, ki ne morejo več 

zadovoljiti osnovnih potreb brez pomoči, in znaša med 46 EUR in 166 EUR na mesec. Višina 

je odvisna od potreb uporabnika storitev in njegovih prihodkov (Neubert idr. 2019, 134).  

Institucionalna oskrba se izvaja v glavnini z domovi za starejše. Delovanje domov, ki so v 

državni lasti, subvencionira država, zasebnih pa ne (Neubert idr. 2019, 134). 

Na Hrvaškem zaradi nezadostnega števila domov za starejše in ostalih institucionalnih oblik 

oskrbe večino oskrbe izvajajo neformalni oskrbovalci v okviru družine ali sorodnikov (Neubert 

idr. 2019, 134). 

Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo so bili leta 2014 pokriti iz javnih sredstev v višini 96 %, 

4 % pa so zagotovili uporabniki iz svojih prihodkov (Neubert idr. 2019, 134). 
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Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

Na Hrvaškem je v letu 2016 dolgotrajno oskrbo prejemalo 156.000 upravičencev, od tega jih je 

13,5 % koristilo institucionalno varstvo, 14,5 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 72 % 

upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a). 

4.3.11 Slovenija 

V Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe ni sistemsko urejeno. Za  ureditev področja je v 

pripravi nov zakon, s katerim bo zagotovljena transparentnost storitev. V nadaljevanju 

predstavljamo trenutno organiziranost dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. 

Delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo 

V letu 2016 smo v Sloveniji za celotne izdatke dolgotrajne oskrbe namenili 0,9 % BDP (OECD 

2017), kar nas uvršča v sredino držav EU po višini BDP, ki ga namenjamo za dolgotrajno 

oskrbo.  

Organiziranost dolgotrajne oskrbe 

V Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe ni sistemsko urejeno. Trenutno se njeno izvajanje in 

financiranje zagotavlja z različnimi sistemi s področja socialnega in zdravstvenega varstva in z 

denarnimi prejemki iz državnega in občinskih proračunov. Pregled virov financiranja in 

storitev, ki jih krije posamezni vir, je prikazan v preglednici 17.  

Preglednica 17:  Pregled finančnih virov za javne izdatke dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 

in pregled storitev, ki jih ti pokrivajo 

Vir Storitve, ki se financirajo 
Delež kritja celotnih 

javnih izdatkov, v % 

Obvezno zdravstveno 

zavarovanje 

 dolgotrajna zdravstvena oskrba v 

domovih za starejše 

 dolgotrajna zdravstvena oskrba v 

posebnih socialnovarstvenih zavodih 

 daljše bolnišnično zdravljenje 

 del patronažne službe 

50 

Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje  
 dodatek za pomoč in postrežbo 22 

Državni proračun – MDDSZ  dodatek za pomoč in postrežbo 4 

Državni proračun – MDDSZ 
 storitve socialne oskrbe 24 

Občinski proračuni 

Vir: Črnak Meglič idr. 2014. 
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Za koriščenje storitev dolgotrajne oskrbe trenutno obstaja več vstopnih točk (ZPIZ, CSD in 

ZZZS), med njimi se razlikujejo postopki ocenjevanja upravičenosti, kar uporabnike postavlja 

v neenakopravni položaj. Ugodnosti iz naslova dolgotrajne oskrbe se zaradi razpršenosti 

prekrivajo in so zaradi tega neučinkovite. Čeprav se v obstoječem sistemu dolgotrajne oskrbe 

zagotavlja širok nabor storitev, te dosežejo le majhen delež prebivalstva, saj imajo omejeno 

širino pokritosti (Rodrigues 2015, 18).  

Za Slovenijo je značilno, da je dolgotrajna oskrba usmerjena v institucionalno oskrbo, saj je 

med uporabniki bolj zaželena, ker nudi celovito oskrbo in je cenejša od oskrbe na domu. Po 

podatkih SURS (2021) je leta 2018 dolgotrajno oskrbo prejemalo 61.179 upravičencev, od tega 

35 % institucionalno oskrbo, 35 % oskrbo na domu, 30 % pa denarne dodatke. Storitve 

zdravstvenega dela institucionalne oskrbe se financirajo iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, socialni del oskrbe je delno financiran iz občinskih proračunov, glavnino sredstev 

pa prispevajo upravičenci sami (Črnak Meglič idr. 2014, 32). Če ti finančno niso sposobni, 

sredstva zagotavlja zakonec oz. otroci ali občina. V preglednici 18 so prikazani podatki o 

plačnikih oskrbnine za dom za starejše. 

Preglednica 18:  Število oskrbovancev v domovih za starejše po načinu plačevanja 

oskrbnine, Slovenija, 2006–2013 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oskrbovanec sam v celoti 4.884 4.926 5.329 5.454 5.408 6.143 6.241 6.420 

Svojci v celoti 1.555 1.501 1.579 1.878 1.930 2.138 1.858 2.280 

Oskrbovanec in svojci 4.252 4.525 5.127 5.480 5.799 5.334 5.465 5.146 

Oskrbovanec in občina 2.296 2.201 2.361 2.615 2.741 2.917 2.985 2.951 

Svojci in občina 75 71 109 65 115 81 184 145 

Oskrbovanec, svojci in občina 292 326 411 479 474 542 563 638 

Občina v celoti 345 306 319 221 199 231 133 114 

Vir: SURS 2020f. 

Pomoč na domu je v pristojnosti občin, ki same izberejo izvajalca storitev, ta je lahko javni 

zavod ali koncesionar. Pomoč na domu delno financira občina. Ta zagotavlja do 75 % sredstev, 

razliko do polne cene oskrbe pa krijejo uporabniki sami (Računsko sodišče RS 2019, 20).  

Denarni dodatek za dolgotrajno oskrbo se izplačuje kot dodatek za pomoč in postrežbo. Delno 

se financira iz sredstev državnega proračuna, delno pa iz sredstev ZPIZ. Namenja se 

upravičencem, ki potrebujejo stalno pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih (Črnak Meglič 

idr. 2014, 32).  

V sedanji ureditvi dolgotrajne oskrbe so slabo razvite neformalne oblike dolgotrajne oskrbe, 

trenutna ureditev tudi ne pozna nadomestil in drugih vzpodbud za neformalne oskrbovance. 

Vse to vpliva na dostopnost storitev in višje stroške, ki jih nosijo uporabniki. Večji poudarek bi 

v okviru organiziranosti morali namenjati vzpodbudam za zdrav način življenja, saj je 
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preventiva najcenejši ukrep za zmanjševanje stroškov dolgotrajne oskrbe (Toth 2015, 19).  

Slovenija je v letu 2014 za izdatke dolgotrajne oskrbe namenila 73,1 % javnih sredstev, razliko 

v višini 26,9 % pa so zagotovili uporabniki iz svojih prihodkov (SURS 2016). 

Delež po vrsti storitev dolgotrajne oskrbe 

V Sloveniji je leta 2016 dolgotrajno oskrbo prejemalo 111.000 upravičencev, od tega jih je  

31 % koristilo institucionalno varstvo, 31 % jih je prejemalo oskrbo na domu, 38 % 

upravičencev pa je za dolgotrajno oskrbo prejemalo denarno nadomestilo (Evropska komisija 

2018a). 

4.4 Projekcije izdatkov za dolgotrajno oskrbo v EU in primerjava s Slovenijo  

Vzdržnost javnih financ v EU je mogoče bolje nadzorovati in varovati, če imajo vlade in 

posledično finančne institucije na voljo zanesljive informacije o možnih izzivih, ki vključujejo 

tudi pričakovane težave na osnovi demografskih napovedi. Takšen vir informacij so projekcije 

javnih izdatkov, ki jih redno izvaja Delovna skupina za staranje (ang. Ageing Working Group, 

v nadaljevanju: AWG) v Odboru za ekonomsko politiko v sodelovanju z Generalnim 

direktoratom za ekonomske in finančne zadeve (ang. Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, v nadaljevanju: DG ECFIN). Za izdelavo dolgoročnih projekcij se 

uporabljajo podatki Eurostatovih napovedi prebivalstva za obdobje 2016–2070. Dolgoročne 

projekcije so koristne, saj razkrivajo trenutne in prihodnje izzive, s katerimi se bodo še soočale 

vlade in politike v prihodnosti. Le ob pravočasni pripravi in pričetku izvajanja ukrepov za 

kritična področja bodo države ohranjale vzdržnost javnih financ.  

Leta 2018 je DG ECFIN v okviru EK izdal poročilo The 2018 Ageing Report, Economic and 

Budgetary Projections for the EU Member States (2016–2070) (Evropska komisija 2018a), ki 

zajema projekcije gibanj demografskih dejavnikov za obdobje 2016–2070 in projekcije 

izdatkov, ki so povezani s starostjo. Sem so uvrščeni izdatki za pokojnine, zdravstveno nego, 

dolgotrajno oskrbo, izobraževanje in brezposelnost. Ker so projekcije pripravljene za daljše 

časovno obdobje, obstaja pri napovedih veliko negotovosti glede prihodnjih gibanj javnih 

izdatkov, povezanih s starostjo, zato so v projekcijah uporabljene določene predpostavke 

(demografske, rast BDP, višji javni izdatki), ki so upoštevane v različnih možnih scenarijih. 

Iz poročila (Evropska komisija 2018a) izhaja, da bo vpliv staranja pomemben izziv za fiskalno 

politiko v skoraj vseh državah članicah, njegovi učinki pa bodo vidni že v naslednjih dvajsetih 

letih.  

Projekcije izdatkov, ki so povezani s starostjo, kažejo, da bodo največji pritisk na javne izdatke 

v državah EU do leta 2070 predstavljali izdatki za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo. 



 

64 

Skupno bodo dodatno obremenili javne finance za 2,1 % BDP (Evropska komisija 2018a).  

Če analiziramo podatke o predvideni višini izdatkov za dolgotrajno oskrbo za države EU-28 iz 

preglednice 19, vidimo, da se bodo ti po osnovnem scenariju AWG od leta 2016 do 2070 

povečali za 1,2 % BDP in bodo predvidoma znašali 2,7 % BDP. Če bi k osnovnemu scenariju 

AWG, ki že upošteva določene demografske kazalnike, dodali še dodatni dve leti življenja ob 

rojstvu (scenarij visoke življenjske dobe), bi se izdatki za dolgotrajno oskrbo v primerjalnem 

obdobju dodatno povečali za 0,7 % BDP na skupno 3,4 % BDP. Če bi upoštevali scenarij 

prehoda na formalno oskrbo, bi znašali izdatki za dolgotrajno oskrbo že 3,6 % BDP, kar je v 

letu 2070 za 0,9 % BDP več od osnovnega scenarija AWG. Scenarij prehoda na formalno 

oskrbo upošteva vpliv na javne izdatke ob predpostavki, da se poveča formalna oskrba za 1 

odstotno točko na leto na račun oseb, ki so do sedaj prejemale le neformalno oskrbo (Evropska 

komisija 2018a).  

Višji javni izdatki bodo posledica 71-% povišanja števila prejemnikov dolgotrajne oskrbe 

(osnovni scenarij AWG).  

Glede na obliko storitev dolgotrajne oskrbe se pričakuje največji porast prejemnikov oskrbe na 

domu. Število teh bi lahko naraslo za 81 %. Pričakuje se tudi 74-% porast prejemnikov 

institucionalne oskrbe. Denarno nadomestilo bo predvidoma prejemalo 43 % upravičencev, 

33% jih bo prejemalo oskrbo na domu, 24 % upravičencev bo prejemalo institucionalno oskrbo, 

kar nakazuje, da bodo ukrepi za deinstitucionalizacijo, ki jo države članice z raznimi ukrepi 

izvajajo danes, uspešni.  

Preglednica 19:  Pregled izdatkov za dolgotrajno oskrbo in prejemnikov dolgotrajne 

oskrbe v državah EU, 2016–2070 

Izdatki za dolgotrajno 

oskrbo v % BDP 

Razlika med leti 

2016 in 2070 
2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 

Osnovni scenarij AWG  1,2 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,7 2,7 

Scenarij visoke življenjske 

dobe  
1,8 1,6 1,7 2,0 2,4 2,9 3,2 3,4 

Scenarij prehoda na 

formalno oskrbo 
2,0 1,6 1,9 2,5 2,9 3,3 3,5 3,6 

Število prejemnikov (v 

tisoč) 

Razlika med leti 

2016 in 2070 
2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 

Osnovni scenarij AWG  71 % 23.023 24.376 28.048 32.367 36.461 38.693 39.423 

od tega: prejemniki 

institucionalne oskrbe 
74 % 5.402 5.706 6.542 7.621 8.672 9.258 9.377 

    prejemniki oskrbe na 

domu 
81 % 7.068 7.531 8.829 10.357 11.735 12.555 12.817 

    prejemniki denarnih 

nadomestil 
63 % 10.554 11.140 12.677 14.389 16.054 16.879 17.229 

Vir: Evropska komisija 2018a. 
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V Sloveniji že danes vlagamo v dolgotrajno oskrbo manj od povprečja držav EU-28, kar je 

razvidno iz primerjave podatkov za leto 2016, ki so prikazani v preglednicah 17 in 18. Izdatki 

za to področje so tega leta v Sloveniji znašali 0,9 % BDP, v EU-28 pa 1,6 % BDP, kar je 56 % 

več, kot je bilo za izvajanje dolgotrajne oskrbe namenjeno v Sloveniji. Če primerjamo podatke 

iz preglednice 20, ki prikazuje, koliko javnih sredstev bomo v Sloveniji v letu 2070 namenjali 

za izdatke dolgotrajne oskrbe, vidimo, da so ti v primerjavi z državami EU-28 nižji za 67 %. 

Po osnovnem scenariju AWG bi v Sloveniji za izdatke dolgotrajne oskrbe namenili leta 2070 

1,8 % BDP, kar je za 0,9 % BDP manj, kot znašajo predvideni izdatki v državah EU-28.  

Preglednica 20:  Pregled izdatkov za dolgotrajno oskrbo in prejemnikov dolgotrajne 

oskrbe, Slovenija, 2016–2070 

Izdatki za dolgotrajno 

oskrbo v % BDP 

Razlika med leti 

2016 in 2070 
2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 

Osnovni scenarij AWG  0,9 0,9 1,0 1,1 1,4 1,7 1,8 1,8 

Scenarij visoke 

življenjske dobe  1,2 
0,9 1,0 1,2 1,5 1,9 2,0 2,1 

Scenarij prehoda na 

formalno oskrbo 1,3 
0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,2 2,2 

Število prejemnikov (v 

tisoč) 

Razlika med leti 

2016 in 2070 
2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 

Osnovni scenarij AWG  81 % 111 120 141 170 190 199 202 

od tega: prejemniki 

institucionalne oskrbe 84 % 
35 38 45 55 61 64 65 

    prejemniki oskrbe na 

domu 89 % 
34 37 44 54 61 64 65 

    prejemniki denarnih 

nadomestil 73 % 
42 45 52 61 68 72 73 

Vir: Evropska komisija 2018a. 

Če bi upoštevali scenarij visoke življenjske dobe, bi se izdatki za dolgotrajno oskrbo dodatno 

povečali za 0,3 % BDP in bi tako znašali že 2,1 % BDP. Dodatno bi se povečali še, če bi v 

Sloveniji prešli na formalno oskrbo (scenarij prehoda na formalno oskrbo). Tako bi v letu 2070 

znašali že 2,2 % BDP, kar je za 0,4 % BDP več od osnovnega scenarija AWG. Če primerjamo 

podatke o predvidenih izdatkih, vidimo, da bo predvideno povečanje izdatkov za dolgotrajno 

oskrbo v Sloveniji po vseh treh scenarijih manj obremenilo javne finance kot v povprečju držav 

EU-28. Razlog je predvsem manjše dosedanje vlaganje v ta segment, kar se odraža pri 

realizaciji leta 2016. 

Projekcije kažejo, da bo do leta 2070 zelo naraslo število upravičencev do dolgotrajne oskrbe. 

Primerjava podatkov iz projekcij po osnovnem scenariju AWG Sloveniji napoveduje kar  

81-odstotno povečanje števila upravičencev do dolgotrajne oskrbe. To je v primerjavi s 

povprečjem EU-28 za 10 % več, kar se kaže tudi v koriščenju posameznih oblik dolgotrajne 
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oskrbe. Oskrbo na domu bo do leta 2070 prejemalo 89 % več upravičencev kot leta 2016 in se 

bo izenačilo s številom uporabnikov institucionalne oskrbe. Denarno nadomestilo bo prejemalo 

36 % upravičencev, 32 % upravičencev pa oskrbo na domu. Institucionalno oskrbo bo v 

Sloveniji koristilo 32 % vseh upravičencev, kar je za 8 % več od povprečja EU-28.  

Pritiski na povečanje javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo bodo bistveno višji v prihodnjih 

desetletjih, posebej v državah EU, v katerih se pretežno izvaja neformalna oskrba. Kakšen vpliv 

bo to imelo na javne izdatke, je odvisno od prihodnjih političnih odločitev o financiranju 

sistema dolgotrajne oskrbe in njegove institucionalne nastavitve. 

Glede na predstavljene demografske kazalnike staranja prebivalstva v prihodnosti se poraja 

vprašanje, ali se te projekcije odražajo tudi v projekcijah izdatkov za dolgotrajno oskrbo. Za 

namen odgovora na raziskovalno vprašanje smo izvedli empirično analizo, v kateri smo s 

Pearsonovim koeficientom korelacije preverjali, ali obstaja pozitivna povezanost med 

projekcijami staranja prebivalstva in načrtovanimi izdatki za dolgotrajno oskrbo v % BDP v 

obdobju med letoma 2016 in 2070.  

V empirično analizo smo vključili podatke o projekcijah gibanj deleža starejših od 65 let v % 

celotne populacije in projekcije stroškov dolgotrajne oskrbe v % BDP za države EU-28 za 

obdobje od 2016 do 2070.  

Analiza podatkov o projekcijah gibanj deleža starejših od 65 let in načrtovanih izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo v % BDP v 28 državah EU kaže, da se povezanost med spremenljivkama 

prične kazati od leta 2045 naprej. Po tem obdobju vrednosti Pearsonovega koeficienta 

korelacije pričnejo kazati srednje močno povezanost med spremenljivkama, saj so vrednosti 

koeficienta nad –0,511 in rastejo. Ker je predznak korelacijskih koeficientov v tem obdobju 

negativen, pomeni obratno sorazmerno povezanost med spremenljivkama, ki je statistično 

značilna pri 1-odstotni statistični značilnosti. Rezultate analize interpretiramo na način, da se z 

naraščanjem števila starejših od 65 let zmanjšujejo izdatki iz projekcij za dolgotrajno oskrbo v 

% BDP.  

Ker primerjamo podatke iz projekcij, nam izsledki empirične analize kažejo, da projekcije 

izdatkov za dolgotrajno oskrbo v obdobju po letu 2040 ne sledijo rasti deleža starejših od 65 

let, kar pomeni, da so po tem obdobju načrtovani izdatki za dolgotrajno oskrbo v % BDP 

prenizko ovrednoteni.  
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Preglednica 21:  Analiza bivariatne korelacije med spremenljivkama projekcije gibanja 

deleža starejših od 65 let, v % celotne populacije, in projekcijami 

stroškov dolgotrajne oskrbe, v % BDP 

Projekcije gibanja 

deleža starejših od 

65 let, v % celotne 

populacije 

Projekcije stroškov dolgotrajne oskrbe, v % BDP 

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

2016 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

0,071                       

P-vrednost 0,719                       

N 28                       

2020 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,036 -0,026                     

P-vrednost 0,857 0,895                     

N 28 28                     

2025 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,184 -0,175 -0,149                   

P-vrednost 0,348 0,374 0,451                   

N 28 28 28                   

2030 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,205 -0,192 -0,165 -0,184                 

P-vrednost 0,296 0,327 0,400 0,349                 

N 28 28 28 28                 

2035 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,270 -0,257 -0,234 -0,253 -0,252               

P-vrednost 0,165 0,186 0,231 0,194 0,196               

N 28 28 28 28 28               

2040 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,396 -0,386 -0,365 -0,382 -0,381 -0,367             

P-vrednost ,037 ,042 ,056 ,045 ,045 ,055             

N 28 28 28 28 28 28             

2045 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,542 -0,534 -0,515 -0,528 -0,526 -0,512 -0,511           

P-vrednost 0,003 0,003 0,005 0,004 0,004 0,005 0,006           

N 28 28 28 28 28 28 28           

2050 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,654 -0,648 -0,629 -0,638 -0,637 -0,624 -0,625 -0,621         

P-vrednost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

N 28 28 28 28 28 28 28 28         

se nadaljuje 
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Projekcije gibanja 

deleža starejših od 

65 let, v % celotne 

populacije 

Projekcije stroškov dolgotrajne oskrbe, v % BDP 

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

2055 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,736 -0,733 -0,713 -0,718 -0,718 -0,709 -0,715 -0,712 -0,717       

P-vrednost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28       

2060 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,731 -0,732 -0,71 -0,712 -0,711 -0,707 -0,716 -0,714 -0,72 -0,725     

P-vrednost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28     

2065 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,671 -0,67 -0,651 -0,65 -0,646 -0,646 -0,654 -0,651 -0,66 -0,664 -0,667   

P-vrednost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28   

2070 Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,559 -0,555 -0,54 -0,539 -0,535 -0,538 -0,545 -0,541 -0,551 -0,556 -0,558 -0,556 

P-vrednost 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

  – Statistično značilno pri 5-% stopnji značilnosti.  

  – Statistično značilno pri 1-% stopnji značilnosti.  

4.5 Predlog sistemskih rešitev za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji 

Iz projekcij demografskih sprememb je razvidno, da bo potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe 

v naslednjih desetletjih strmo naraščala. Na tak predvideni scenarij bi se morala politika odzvati 

že danes.  

Črnak Meglič idr. (2014, 76) pravijo, da se v Sloveniji s področjem dolgotrajne oskrbe 

ukvarjamo že od leta 1996. Od takrat do danes je bilo pripravljenih veliko strategij in predlogov 

za njeno ureditev, ki so nakazovali pomanjkljivosti sedanje ureditve, vendar dolgotrajna oskrba 

še vedno ni sistemsko urejena. Predlog zakona iz leta 2017 je pripravilo MDDSZ (2017), vendar 

ni ustrezal potrebam uporabnikov in demografskim trendom, prav tako v zakonu ni bilo 

zadostnih virov, ki bi pokrivali nabor predvidenih storitev. Ministrstvo za zdravje je 21. 8. 2020 

v javno razpravo poslalo nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za 

dolgotrajno oskrbo (Ministrstvo za zdravje 2020). Pripombe na zakon bo nato obravnaval 

Ekonomsko-socialni svet. 

V poglavju 4.2 smo predstavili tudi vire, iz katerih se financira dolgotrajna oskrba v Sloveniji. 

Pomemben delež zagotavljajo upravičenci sami oz. jih zagotavljajo njihovi sorodniki, ta delež 
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pa z leti vedno narašča, zato je vedno pogosteje izpostavljena problematika revščine, ki se 

pojavlja pri starejših kot posledica nizkih pokojnin in visokih izdatkov za oskrbo (Rodrigues 

2015, 18).  

Črnak Meglič idr. (2014, 63) največjo pomanjkljivost trenutne ureditve zaznavajo v 

razdrobljenosti njene organiziranosti in financiranju. Prav tako ni organizirane enotne vstopne 

točke v sistem, zato je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) že leta 2013 Sloveniji izdala 

priporočila za ureditev dolgotrajne oskrbe. Ker smo v Sloveniji usmerjeni predvsem v 

institucionalno oskrbo in zanjo namenjamo tudi največ sredstev, je bilo priporočilo EK, da je 

potrebno okrepiti izvajanje skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Prav tako je EK izpostavil 

nujno okrepitev finančne vzdržnosti, ki predstavlja veliko tveganje zaradi vedno večjih potreb, 

povezanih z izdatki starajoče se družbe.  

V Sloveniji smo za implementacijo priporočil EK sprejeli razne ukrepe in strategije, s katerimi 

so bili postavljeni cilji za vpeljavo aktivnosti za ureditev dolgotrajne oskrbe, s katerimi bi 

izpolnjevali priporočila. Med cilji so (Črnak Meglič idr. 2014): 

 potrebno je zagotoviti storitve dolgotrajne oskrbe vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na 

socialni položaj in kraj bivanja; 

 uvedba enovitega sistema dolgotrajne oskrbe, v okviru katerega bodo povezane 

zdravstvene in socialne storitve;  

 spremeniti razmerje med uporabniki skupnostnih in institucionalnih oblik oskrbe, težiti k 

razmerju uporabnikov 1 : 1; 

 izboljšanje kakovosti storitev oskrbe in drugo. 

V nakazanih smernicah, ki so bile upoštevane v predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in 

obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo iz leta 2020 (Ministrstvo za zdravje 2020), se v 

Sloveniji nagibamo k vzpostavitvi dolgotrajne oskrbe kot novega sistema socialne varnosti. Viri 

za financiranje dolgotrajne oskrbe bi bili (Ministrstvo za zdravje 2020, 18):  

 obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki bi združevalo sredstva, ki jih je pokrivalo 

zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za dolgotrajno oskrbo;  

 sredstva iz naslova prispevnih stopenj; 

 sredstva iz obveznega doplačila za dolgotrajno oskrbo; 

 sredstva prostovoljnih in zasebnih zavarovanj; 

 sredstva državnega in občinskih proračunov ter morebitni drugi viri. 

Ob uveljavitvi zdravstvenega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bi bilo potrebno preveriti, 

katero obliko oskrbe prejemajo upravičenci sedaj, ter jih na novo oceniti in definirati na podlagi 

novega zakona. Tako bi se iz finančnih sredstev iz novega zakona uveljavljale le tiste pravice, 

ki dejansko spadajo na področje dolgotrajne oskrbe, ostale storitve pa bi se krile iz virov, ki 

spadajo na druga področja. V letu 2019 je Računsko sodišče RS objavilo poročilo o izvedeni 

reviziji z naslovom »Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo 
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pomoč drugih«. V revizijskem poročilu so predstavljeni izsledki revizije, ki je obravnavala, 

kako državni organi in institucije izvajajo ukrepe in aktivnosti za sistemsko ureditev dolgotrajne 

oskrbe in v kolikšni meri so izpolnjeni cilji, ki smo si jih za to področje zastavili v strateških 

dokumentih. Mnenje Računskega sodišča RS (2019) je, da Vlada, MDDSZ in Ministrstvo za 

zdravje niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva tistim, ki jih 

potrebujejo, prav tako v okviru sedanjega sistema ni zagotovljena enaka obravnava 

upravičencev. Ukrepi, ki so bili zastavljeni za doseganje ciljev v raznih dokumentih 

načrtovanja, kot so sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih storitev oskrbe in 

institucionalne oskrbe, dostopnost do storitev in programov, zmanjšanje razlik v zdravju 

starejših in drugih, po mnenju revizije niso bili izvedeni oz. so izvedeni le deloma, zato cilji 

posledično niso doseženi. Prav tako je Računsko sodišče RS (2019) v reviziji ugotovilo, da novi 

sistem dolgotrajne oskrbe ni bil ustrezno načrtovan s strani vseh deležnikov, saj niso bile pri 

načrtovanju nove ureditve analizirane slabosti obstoječega sistema, prav tako niso bile 

opravljene analize, kolikšni so stroški vseh oblik oskrbe in kako so zanje porazdeljeni viri 

financiranja (Računsko sodišče RS 2019).  

In kako urediti sistem, da bo vzdržen in stabilen? Toth (2015, 21–23) pravi, da samo prenos 

pravic in obveznosti k novemu nosilcu nalog dolgotrajne oskrbe ne bo dovolj. Z novim 

zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo ne bo zagotovljenih dovolj sredstev, zato bo potrebno 

zagotoviti nove vire, ki bodo pokrivali dodatne potrebe, te pa bodo z leti vedno večje. 

Zagotavljanje vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe je odvisno od različnih pristopov, ki so 

(Toth 2015, 21–23):  

 zvišanje prispevne stopnje na način, da bi se poleg zdravstvenih in pokojninskih 

prispevkov, ki bi se prenesli na novo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, zagotovila 

dodatna sredstva z zvišanjem prispevne stopnje za 0,8 do 1 %; 

 uveljavitev načela enakih obveznosti in razširitev prispevne osnove, kar pomeni, da bi 

zavezanci plačevali prispevke na vse dohodke, ne le od bruto plač in drugih veljavnih 

osnov; 

 uvedba posebne dajatve za potrebe dolgotrajne oskrbe (taksa, davek). To dajatev bi 

opredeljeval novi zakon, ki bi definiral tudi upravičence, osnovo za plačevanje in 

oprostitve. Sedanje razprave so nakazovale možnost, da bi plačevale to dajatev le fizične 

osebe iz neto prejemkov; 

 spodbujanje oskrbe na domu oz. v lokalni skupnosti; 

 vključevanje večjega števila neformalnih oskrbovalcev in prostovoljcev z uvajanjem 

vzpodbud in sistemskih ukrepov (npr. plačevanje prispevkov osebi, ki je zapustila delovno 

mesto zaradi oskrbe svojca); 

 izvedba preventivnih in rehabilitacijskih programov, s katerimi bi zmanjševali odvisnost 

in potrebe po pomoči drugih in jih odložili na kasnejša leta.  

Toth (2015, 23) navaja, da bo moral zakonodajalec poleg zadostnih virov za financiranje 

dolgotrajne oskrbe zagotavljati tudi vse zdravstvene, socialne in podporne storitve, ki se 
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izvajajo v okviru dolgotrajne oskrbe, zakon pa bo moral temeljiti na načelih solidarnosti, 

univerzalnosti, pravičnosti in enakosti.  
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5 PRIMERI DOBRE PRAKSE 

V okviru izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe so se v državah EU izoblikovali različni 

načini financiranja in izvajanja dolgotrajne oskrbe. V nadaljevanju bomo v okviru 

raziskovalnega vprašanja predstavili modele financiranja, ki bi jih lahko uporabili pri 

sistemskih ureditvah dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Prav tako pa bomo predstavili primere 

dobre prakse izvajanja dolgotrajne oskrbe, ki jih uvajajo nekatere evropske države in prinašajo 

pozitivne učinke na kakovost življenja starostnikov.  

Raziskovalno vprašanje 

V nadaljevanju bomo skušali odgovoriti na naslednje raziskovalno vprašanje: Katere primere 

dobre prakse izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe v državah EU bi lahko prenesli v 

slovenski sistem? 

Na podlagi proučitve primerov prakse izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe v izbranih 

državah EU, ki smo jih predstavili v poglavju 4, bomo izpostavili prednosti določenih modelov 

organiziranosti in načinov financiranja dolgotrajne oskrbe in predlagali, kateri model oz. 

kombinacija ureditve dolgotrajne oskrbe bi bila najprimernejša za implementacijo v slovenski 

sistem. Prav tako bomo predstavili primere dobre prakse pri izvajanju dolgotrajne oskrbe v 

državah EU, ki bi jih lahko uvedli v naš sistem dolgotrajne oskrbe. 

Ureditev dolgotrajne oskrbe v izbranih državah EU je zelo raznolika. Vsaka država je 

vzpostavila svoj sistem organiziranosti in financiranja dolgotrajne oskrbe. Na njeno 

organiziranost pa imajo vpliv zgodovinski, politični in kulturni dejavniki (Bocquaire b. l., 13)  

Glede na dostopnost in učinkovitost je dolgotrajna oskrba najbolje organizirana in razvita v 

skandinavskih državah. Če primerjamo, kaj imajo skupnega Švedska, Danska in Nizozemska, 

ugotovimo, da je pri vseh področje dolgotrajne oskrbe zakonsko urejeno. Za te države je 

značilen univerzalni sistem, pri katerem so pravice dolgotrajne oskrbe zagotovljene vsem, ki te 

storitve potrebujejo. Skupen vsem je tudi visok delež financiranja izdatkov dolgotrajne oskrbe 

iz javnih sredstev, ki znaša več kot 90 % celotnih izdatkov. Te države namenjajo za dolgotrajno 

oskrbo največ sredstev v % BDP, glede na predstavljene projekcije izdatkov pa bodo tudi v 

prihodnje namenjale velik del BDP za to področje. Način financiranja teh držav ni enoten, kar 

je razvidno iz preglednice 22.  
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Preglednica 22: Pregled virov financiranja v izbranih državah 

Viri financiranja za dolgotrajno oskrbo Država  

Socialno zdravstveno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo; 

lastna sredstva upravičenca. 
Nizozemska, Nemčija 

Financiranje na podlagi davkov; 

lastna sredstva upravičenca. 
Avstrija, Danska, Španija, Švedska  

Obvezno zdravstveno in socialno zavarovanje; 

lastna sredstva upravičenca. 
Hrvaška, Češka 

Obvezno dopolnilno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo; 

lastna sredstva upravičenca. 
Belgija 

Mešani sistem: socialni prispevki; 

davki na lokalnem nivoju;  

lastna sredstva upravičenca. 

Francija 

Mešani sistem–financiranje iz: obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, obveznega invalidskega in pokojninskega 

zavarovanja, državnega in občinskih proračunov. 

Slovenija 

Vir: Črnak Meglič idr. 2014; Doty in Racco 2015; Kelders in de Vaan 2018; Le Bihan 2018; MISSOC 

2020; Neubert idr. 2019; Schön in Heap 2018; Pacolet in De Wispelaere 2018; Rodrigues 2015. 

Posamezne države financirajo dolgotrajno oskrbo iz davkov, druge iz prispevkov, ki se 

namensko pobirajo za financiranje dolgotrajne oskrbe. Prednost takega modela organiziranosti 

in financiranja je, da prebivalstvu zagotavlja visoko socialno varnost, saj so pravice 

zagotovljene vsem upravičencem ob nizki stopnji deleža sofinanciranja izdatkov dolgotrajne 

oskrbe. Kot slabost takšne organiziranosti lahko izpostavimo, da je draga za državo. Visok delež 

BDP, ki ga te države namenjajo za pokrivanje izdatkov za dolgotrajno oskrbo, lahko v 

prihodnje, ob spremenjenih demografskih dejavnikih, povzroči dodaten pritisk na javne 

finance, kar pa lahko pripelje do makroekonomskih posledic (Toth 2015, 17).  

Med države z dobrim sistemom dolgotrajne oskrbe spadata tudi Avstrija in Nemčija. Tudi v teh 

državah je področje dolgotrajne oskrbe že desetletja zakonsko urejeno. Obveznost plačil za 

dolgotrajno oskrbo je zakonsko določena in obvezna za vse. Za uveljavljanje pravic za 

dolgotrajno oskrbo obstajajo določena pravila, na primer: stalno prebivališče, starostna meja, 

vključenost v obvezno zdravstveno zavarovanje. Področje dolgotrajne oskrbe je strogo ločeno 

od sistema zdravstvenega varstva, s predpisi so določene storitve, ki spadajo v dolgotrajno 

oskrbo, razmejeni so tudi finančni viri, ki te storitve tudi pokrivajo (Toth 2015, 16). Pri oskrbi 

se tudi v teh državah stremi k deinstitucionalizaciji, prav tako se za neformalne izvajalce oskrbe 

namenjajo finančna sredstva in druge pravice, kot so: zmanjšanje delovnega časa za nego 

družinskega člana, nadomestilo za nadomestno oskrbo, svetovanje za neformalne izvajalce 

oskrbe (Črnak Meglič idr. 2014). 

Predstavljene primere dobre prakse organiziranja in financiranja dolgotrajne oskrbe bi poleg 

Slovenije morali implementirati tudi Hrvaška in Češka, ki imajo med izbranimi državami 
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najslabše razvit sistem oskrbe. Tem državam je skupno to, da nimajo zakonsko urejenega 

področja dolgotrajne oskrbe in da se večina storitev dolgotrajne oskrbe financira iz prispevkov 

zdravstvenega in socialnega zavarovanja. 

Pri izvajanju dolgotrajne oskrbe so se v okviru izvajanja raznih pilotnih projektov v EU 

izoblikovali posamezni primeri dobre prakse, ki jih izvajajo v posameznih državah. Glavno 

vlogo pri večini imajo prostovoljci in prostovoljske organizacije. V nadaljevanju bomo 

predstavili nekaj najzanimivejših, ki bi jih bilo smiselno uvesti tudi v slovenski sistem izvajanja 

dolgotrajne oskrbe. 

Podporni centri za oskrbovalce 

Na Nizozemskem so za oskrbovalce organizirani podporni centri, ki jim nudijo razne 

informacije in nasvete. Skupine za samopomoč, ki delujejo znotraj centrov, pa nudijo 

oskrbovalcem tudi čustveno in socialno podporo (Touzery Hvalič 2007, 39).  

Namestitev v zameno za pomoč 

V Avstriji poteka projekt, v katerem sodelujejo študentje Univerze v Gradcu in društvo starejših 

ljudi GEFAS. V okviru projekta starostniki, ki imajo stanovanje ali hišo, študentom nudijo sobo 

v zameno za njihovo pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Zainteresirani študentje in starostniki 

se spoznajo preko koordinacijskega centra. Gre za alternativo institucionalnemu varstvu 

(Touzery Hvalič 2007, 37).  

Nočna oskrba 

V okviru prostovoljnih organizacij se v Belgiji zagotavljajo storitve nočnega varstva starejšim 

osebam, ki potrebujejo takšno oskrbo, z namenom čim daljšega življenja v domačem okolju 

(Projekt WeDo 2012, 38).  

Brezplačna storitev alarma 

V Grčiji se izvaja brezplačna storitev alarma, ki jo zagotavlja organizacija Life-Line Hellas. 

Gre za 24-urno klicno storitev za nujne primere, v katerih se po potrebi na alarm odzovejo 

družinski člani, sosedje, prostovoljci ali policija. Storitev je brezplačna, uporabniki si morajo 

zagotoviti le opremo. Če si te ne morejo privoščiti, poskuša organizacija zanjo pridobiti 

sponzorje (Projekt WeDo 2012, 40). 

 



 

75 

Hišniške storitve za starejše 

V okviru hišniških storitev, ki jih izvajajo občine na Švedskem, se zagotavlja pomoč pri 

vsakodnevnih nalogah, kot so zamenjava žarnic, zaves, varovalk, baterij, sijalk, premikanje 

pohištva in podobno. Pravila za možnost koriščenja te storitve so: kratkotrajnost in nenujnost 

nalog. S hišniškimi storitvami se preprečujejo tveganja za poškodbe (Projekt WeDo 2012, 42). 

Začasna oskrba 

V Bolgariji omogočajo oskrbovalcem in oskrbovancem skupne počitnice v poletnih kampih. 

Te so lahko brezplačne ali z minimalnim doplačilom. Za oskrbo starejših ljudi skrbijo 

prostovoljci, oskrbovalci pa si lahko spočijejo (Touzery Hvalič 2007, 36). 

Na podlagi pregleda sistemov ureditve in financiranja dolgotrajne oskrbe v predstavljenih 

državah za bodočo ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji predlagamo naslednje:  

 področje dolgotrajne oskrbe je treba zakonsko urediti;  

 določiti eno vstopno točko, ki bo imela enaka merila za vse upravičence (celovita 

obravnava potreb na enem mestu);  

 določiti primarni vir financiranja storitev dolgotrajne oskrbe v obliki prispevka, ki ga bodo 

plačevali vsi zaposleni in upokojenci; 

 razmejiti storitve dolgotrajne oskrbe od drugih storitev;  

 neformalnim oskrbovalcem nameniti več pravic (nadomestila, pravice v okviru delovnih 

razmerij …); 

 v sistem dolgotrajne oskrbe bi bilo potrebno vključiti tudi storitve, ki so bile predstavljene 

kot dobre prakse in se uspešno izvajajo v drugih državah; 

 razširiti nabor storitev v okviru dolgotrajne oskrbe na področje preventive, vzpodbujanja 

zdravega življenjskega sloga in uporabe sodobnih tehnologij; 

 nameniti višji % BDP za razbremenitev dela sofinanciranja storitev dolgotrajne oskrbe iz 

lastnih sredstev v izogib vedno večji revščini, ki se pojavlja med starejšimi. 
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6 SKLEP 

Z boljšimi življenjskimi pogoji in napredkom v medicini danes dosegamo najdaljšo življenjsko 

dobo. Staranje prebivalstva je v zadnjih letih zelo intenzivno povsod v razvitem svetu. Leta 

2018 je v državah EU delež starejših nad 65 let predstavljal že 19,7 % populacije, v Sloveniji 

pa je znašal 19,4 %. Predstavljeni podatki iz projekcij nakazujejo, da se bo delež starejših nad 

65 let do leta 2100 še naprej povečeval in bo v EU predstavljal že 31,6 % celotne populacije. 

Na staranje prebivalstva negativno vpliva tudi nizka rodnost, kar tudi vpliva na naravni prirast 

prebivalstva. Ta je bil leta 2019 že tretje leto zapored negativen (SURS 2020g). Zaskrbljujoče 

je dejstvo, da se znižuje tudi delež delovno aktivnega prebivalstva, kar nam kažejo podatki 

gibanja koeficienta starostne odvisnosti. Že danes eno osebo, starejšo od 65 let, vzdržujejo več 

kot tri delovno aktivne osebe. Zaradi predstavljenih demografskih gibanj vlade v EU že 

pripravljajo razne reforme (npr. pokojninsko), s katerimi želijo omiliti bodoče pritiske na trg 

dela, sistem izobraževanja ter monetarno in fiskalno politiko. 

Eno izmed področij, na katero bodo spremenjeni demografski dejavniki imeli velik vpliv, je 

tudi dolgotrajna oskrba starejših. S staranjem prebivalstva se bodo potrebe po dolgotrajni oskrbi 

povečevale. V magistrski nalogi nas je zanimalo, ali načrtovani izdatki za dolgotrajno oskrbo v 

prihodnjem obdobju tudi sledijo rasti populacije starejših nad 65 let. Iz empirične analize 

podatkov ugotavljamo, da države s projekcijami izdatkov, ki jih načrtujejo v % BDP, ne sledijo 

rasti deleža starejših. Iz tega sledi, da bodo izdatki v naslednjih desetletjih višji od sedaj 

načrtovanih. Glede na to, da države namenjajo izdatkom dolgotrajne oskrbe različne % BDP, 

nas je zanimalo, ali tiste z bolj razvitim socialnim sistemom namenjajo tudi več sredstev za 

dolgotrajno oskrbo. V empirični analizi smo analizirali dostopne podatke obeh komponent in 

dobili odgovor na raziskovalno vprašanje, da države, ki vlagajo več sredstev za socialno 

varnost, namenjajo več sredstev tudi za dolgotrajno oskrbo. Najvišja vlaganja v oba sistema 

zagotavljajo skandinavske države ter Nemčija in Francija, najnižji % BDP pa sistemoma 

namenjajo Bolgarija, Romunija in Litva. Slovenija se nahaja med srednje razvitimi državami, 

skupaj s Španijo, Portugalsko in Luksemburgom.  

Področje dolgotrajna oskrbe v Sloveniji ni sistemsko urejeno. Sedanji sistem ureditve ni 

transparenten, saj se izvaja v okviru zdravstvenega in socialnega sistema, financiranje pa je 

razdrobljeno med več financerjev, zato se velikokrat izkaže za neučinkovitega in neprijaznega 

do uporabnikov. Ker se v Sloveniji zavedamo problematike in vpliva neurejenosti tudi na 

kakovost življenja starejših ljudi, si vlade že vrsto let prizadevajo urediti to zahtevno področje 

dela. V ta namen je Ministrstvo za zdravje leta 2020 ponovno pripravilo osnutek zakona, ki 

zaradi usklajevanj na različnih ravneh še vedno ni sprejet. V magistrski nalogi nas je zanimalo, 

kako urediti sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, da bo vzdržen in transparenten. V ta namen 

smo proučili organiziranost sistemov izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe v izbranih 

državah EU in ugotavljamo, da sistem dolgotrajne oskrbe v državah EU ni enoten, zato ga je 

med državami zelo težko primerjati. Razlike najdemo na vseh področjih, tj. na področjih virov 
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financiranja, izvajalcev, razvitosti infrastrukture, dostopnosti in drugih dejavnikov. Določene 

države imajo to področje sistemsko urejeno že desetletja, kar se odraža tudi v razvitosti samega 

sistema. Sem spadajo razvite države, kot so Švedska, Nizozemska in Danska. Dober sistem 

imata tudi Nemčija in Avstrija. Druga skrajnost so države, kot sta Hrvaška in Češka, v katerih 

področje dolgotrajne oskrbe ni sistemsko urejeno, zato je tudi manj razvito. V teh državah zato 

prevladuje neformalna oskrba starejših, ki jo zagotavljajo družina in svojci. Nevarnosti, ki jih 

v prihodnje lahko pričakujemo, bodo pritiski na zniževanje stroškov dolgotrajne oskrbe in 

zagotavljanje zadostne delovne sile. Oba dejavnika pa imata velik vpliv na kakovost in 

zagotovljen obseg storitev dolgotrajne oskrbe. 

Na podlagi pregleda primerov dobre prakse posameznih držav in načrtovane organiziranosti 

dolgotrajne oskrbe, ki jo predvideva novi zakon, ugotavljamo, da zakon ureja dolgotrajno 

oskrbo kot samostojni sistem socialne varnosti z enotno vstopno točko po vzoru razvitih držav. 

Uveden bo prispevek za dolgotrajno oskrbo za financiranje storitev dolgotrajne oskrbe, ki pa 

skupaj z občinskimi sredstvi ne bo zadoščal za pokrivanje celotnih načrtovanih izdatkov. Iz 

tega izhaja, da v novem sistemu dolgotrajne oskrbe finančna konstrukcija potrebnih sredstev še 

ni zaključena. Prav tako bi bilo potrebno razširiti pravice neformalnim izvajalcem dolgotrajne 

oskrbe v obliki nadomestil za nadomestno oskrbo ali kot korist v okviru delovnih razmerij, npr. 

zmanjšanje delovnega časa za nego družinskega člana (Črnak Meglič idr. 2014, 51). Trenutni 

predlog za neformalne izvajalce predvideva le pravico do usposabljanja in svetovanja. V novi 

organiziranosti dolgotrajne oskrbe je potrebno več sredstev namenjati tudi preventivi in 

zdravemu življenjskemu slogu starejših, saj takšen način življenja podaljšuje samostojno 

bivanje v domačem okolju. Prav tako je pomembno, da se z dodatnimi sredstvi za dolgotrajno 

oskrbo razbremeni financiranje storitev iz lastnih sredstev. Starejša populacija je zaradi nizkih 

pokojnin izpostavljena vedno večjemu tveganju za revščino, zato je pomembno, da so storitve 

dolgotrajne oskrbe zagotovljene vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na njihov materialni položaj. 

Če želimo imeti dober sistem dolgotrajne oskrbe, je potrebno v ospredje postaviti uporabnika 

in njegove potrebe. Te pa je potrebno zadovoljevati na več ravneh z različnimi izvajalci. Le 

takšna celovita obravnava starejših bo prispevala k njihovi manjši odvisnosti od pomoči drugih.  
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