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PROJEKT 

• Naročnik: Občina Domžale 

• Trajanje: januar – december 2019 

• Končni cilj: priprava predlogov za spodbujanje skupnostne oskrbe v 
Domžalah 

 

• Spremljajoči projekt ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist): aktivna vloga študentov 
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Aktualni trendi na področju 
dolgotrajne oskrbe  
Mag. Mateja Nagode 



 

” Vsakdo ima pravico do cenovno dostopnih 
in kakovostnih storitev dolgotrajne 

oskrbe, zlasti na domu in v skupnosti” (18. 
načelo Evropskega stebra socialnih pravic 

2017) 



Trendi v dolgotrajni oskrbi 
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Medsektorsko povezovanje 

Pomanjkanje integracije med sektorji in storitvami! 

Večinoma dolgotrajna oskrba ni posebno socialnopolitično 
polje, je razdrobljeno 

vloge in 
odgovornosti 

viri 
organizacija 

oskrbe 

Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi! 



Prednost skupnostnim oblikam oskrbe 

• Mednarodni strateški in programski dokumenti; Skupne smernice za 
prehod iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe 

Oskrba na domu … Oskrba v instituciji 



Vloga neformalne oskrbe 

• Velja za hrbtenico dolgotrajne oskrbe. Dodaten pritisk nanjo zaradi: 
• Manjkajoče, nedostopne ali predrage formalne oblike 

• Slaba kakovost formalnih  storitev 

• Tradicija medgeneracijskih in družinskih odnosov 

• Le nekaj držav ima dobro razvite storitve po meri neformalnim 
oskrbovalcem (usposabljanje, svetovanje, nadomestna oskrba ipd.) 

 

• Izziv za Slovenijo! 



Načela sodobne socialne gerontologije 

 

” družba mora na najrazličnejše načine 
skrbeti za svoje stare prebivalce, tako da 

bi mogli čim dlje ostajati v tistem 
okolju, kjer so živeli in delali v svojih 
najaktivnejših letih, ko so bili za delo 

najbolj sposobni”  

(Accetto 1968) 



Profil občine Domžale v širšem 
družbenem kontekstu 
Dr. Andreja Črnak Meglič 



Delež prebivalcev po starostnih skupinah 

15,1 16,0 17,2 

65,3 65,7 65,7 

19,7 18,3 17,1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Slovenija Osrednjeslovenska regija Domžale 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let [%] 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let [%] 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več [%] 



Indeks staranja 

130,6 

 114,5    

99,7 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

Slovenija Osrednjeslovenska regija Domžale 

Indeks staranja 



Prebivalci po stopnji izobrazbe 

   Slovenija   Domžale  

   Skupaj  Moški Ženske Skupaj Moški Ženske 
Osnovnošolska ali 
manj 

24,5 20,1 28,9 21,2 17,3 24,8 

Srednješolska 52,5 60,3 44,5 52,1 60 44,7 

Višješolska in več 23,2 19,6 26,6 26,7 22,7 30,5 



Koeficient razvitosti občine 
 

Glede na koeficient razvitosti občine je občina 
Domžale na drugem mestu med 212 slovenskimi 

občinami. 



Stopnja registrirane brezposelnosti 
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Povprečne bruto plače v občini Domžale 

Ime Slovenija Osrednjeslovenska Domžale 

Povprečna višina bruto 

plače 1.676 1.846 1.540 

Občina Domžale v višini plač zaostaja za 8,1% za ravnjo povprečne plače v Sloveniji 
in 16,6% za le-to v osrednjeslovenski regiji. 
 
Po podatkih za l. 2015 se kar 67,8% delovno aktivnih vozi na delo v druge občine. 



Kazalniki zdravja 

• 35 kazalnikov zdravja (NIJZ): 
• Kazalniki zdravstvenega stanja 

• Kazalniki umrljivosti 

• Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva 

• Občina Domžale v 15 kazalnikih izkazala za značilno boljšo kot to velja 
za celotno državo.  

• V primerjavi s slovenskim povprečjem je slabša le pri: 
• hospitalizacijah zaradi prometnih nezgod 

• obolelosti za rakom 

• zlomih kolkov pri starejših prebivalcih. 

 



Razporeditev deleža prejemnikov pokojnin po 
dohodkovnih skupinah 
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Zemljevid storitev in služb na 
področju dolgotrajne oskrbe v 
Domžalah 
Lea Lebar 



• Patronažno varstvo 

• Pomoč na domu 

• Družinski pomočnik, osebni asistent 

• Stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja 

Formalna oskrba na domu 

• Domovi za starejše in kombinirani domovi 

• Posebni socialnovarstveni zavodi 

• VDC/CUDV 

• Zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Formalna oskrba v 
instituciji 

• Dnevni centri pri domovih za starejše 

• Dnevno varstvo pri CUDV in VDC 

 

Formalna oskrba v 
dnevnih oblikah 

• Dodatek za pomoč in postrežbo 

• Dodatek za tujo nego in pomoč 

• Dodatek za nego otroka 

Neformalna oskrba - 
denarni prejemki in 

dodatki 

Neformalna oskrba 





Storitve v skupnosti v Domžalah 

Pomoč družini na domu 

Izvajalec: Comett - Zavod za 
pomoč in nego na domu  
 
Cena za uporabnika: 8,18 EUR 
(le 7 občin višjo ceno!) 
 
Delež vključenih v storitev: 0,5 %   

Patronažno varstvo 

Izvajalec: Zdravstveni dom 
Domžale 
 
Po podatkih NIJZ (za leto 
2017) v Domžalah manjka 
5,2 patronažne medicinske 
sestre in 10,6 zdravstvenih 
tehnikov. 

Družinski pomočnik 

Med 12 – 14 družinskih 
pomočnikov, v letu 2019 opazen 
prehod v osebno asistenco 

Pomoč na domu 

Patronažno varstvo 



Institucionalna oskrba 

Izvajalec: Dom upokojencev 
Domžale 
 
Cena oskrbnega dne (1): 19,7 
EUR 
 
54 aktualnih prošenj za DSO ali 
POS (6 odraslih in 48 starejših) 

Izvajalec: MGC Bistrica 
 
Cena oskrbnega dne (1): 
26,27 EUR 



Čakalne vrste (Dom upokojencev Domžale) 



Domžale 

Dobro razvita občina 

Indeks staranja 

Delež najstarejšega prebivalstva 

Slabo razvite storitve v skupnosti 

V zadržanih občinah je treba okrepiti zavedanje 
o pomenu zagotavljanja skupnostnih oblik 
oskrbe v okviru dolgotrajne oskrbe ter aktivno 
pristopiti k izdelavi vizije razvoja socialne 
oskrbe na domu. 



HVALA ZA POZORNOST! 


