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DOLGOTRAJNA OSKRBA 

Dolgotrajna oskrba predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, 

namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, 

poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v 

daljšem časovnem obdobju, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju 
osnovnih in podpornih dnevnih opravil. 

 



DOLGOTRAJNA OSKRBA 

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 
≠ 

pilotni projekti 

 

Splošen namen projekta je testirati nekatere rešitve, orodja in nove storitve na področju 
dolgotrajne oskrbe.  

Trenutna ureditev pravic, ki se vežejo na področje dolgotrajne oskrbe (ki v Sloveniji ni enotno 
sistemsko urejeno), je izjemno razdrobljena, ne transparentna in osebe ne dostopajo nujno do 

primerljivih pravic za primerljive potrebe.  

Zlasti imamo v Sloveniji slabo razvito integrirano oskrbo na domu in to poskušamo s pilotnimi 
aktivnostmi graditi.  

 



 

Pilotno okolje Celje 

Pilotno okolje DO zajema: Občine Celje, Štore, Vojnik in Dobrna 

Število zaposleni v pilotnem okolju DO Celje: 24 strokovno izobraženih delavcev ( 3 dipl. soc. del, 5 
soc. oskr.,2 bol/neg, 4 TZN,2 dipl. med. sestre, 3 dipl. fth, 3 viš. del.th., 1 mag. kineziologije in 1 mag. ZN) 

Trajanje: do 31.06.2020 podaljšano do 31.12.2020 

Financiranje: ESS in RS (storitve niso financirane s strani ZZZS) 

Naloge: 

1. Integriran pristop  (vladna/nevladne organizacije, prostovoljci, lokalne skupnosti, društva, CSD, DU, 
društva…..) 

2. Vstopna točka (zbiranje podatkov na enem mestu, ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe – testiranje 
novih orodij) 

3. Izvajanje aktivnosti DO: soc./zdr.storitve( enota za oskrbo – ODO, PDO) in nove storitve - pomoč za 
ohranjanje samostojnosti in e-oskrba. Storitve so v času pilota za upravičence DO BREZPLAČNE. 

4. Evalvacija 

 



 

Pilotno okolje Celje 
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Pilotno okolje Celje 

Transdisciplinarni tim Vlagatelj 

Pilotno 
okolje 

dolgotrajne 
oskrbe 

CSD 

Patronažno 
varstvo 

DSO in 

CPND 

Koordinator 
odpusta iz 
bolnišnice 

Karitas 

Rdeč križ 

Društva 
upokojencev 

Prostovoljci 



 

Pilotno okolje Celje - EVT 



 

Pilotno okolje Celje 

Celje Štore Vojnik Dobrna 

622 148 32 3 

Začetek izvajanja storitev DO na terenu: januar 2019 

Prve ocene upravičenosti do DO, na dan: 30.01.2020 

Skupno število prejetih vlog: 823 (74 zaključenih) 
 

Prejem vlog po občinah: 

Skupno število izvedenih ocen upravičenosti do DO: 917 (prvih - 803 in 

ponovnih ocen-114) 

Število prvih ocen upravičenosti do DO: 803 



 

Pilotno okolje Celje 

Upravičenih - 589 Neupravičenih - 214 Skupaj= 803 

Ocene doma - 405 Ocene DSO - 398 Skupaj=803 

Število prvih ocen upravičenosti do DO: 803 

 

 

 

Stopnja 

kategorije 

Število izvedenih 

prvih ocen 

0 211 

I.kat 138 

II.kat 122 

III.kat 145 

IV.kat 111 

V. 73 

Skupaj 803 



 

Pilotno okolje Celje 

DELEŽ V %

0 21

1 13

2 16

3 16

4 20

5 14

205

28
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33

32

27

43

KATEGORIJA

DOM OB SAVINJI CELJE
DELEŽ V %

0 13

1 31

2 11
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4 15

5 11
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7
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6

11

8

6

KATEGORIJA

DOM SV.JOŽEF

DELEŽ V %

0 20

1 16

2 14

3 26

4 17

5 5

110

22

18

15

29

19

6

DOM LIPA ŠTORE

KATEGORIJA

V Špesovem domu Vojnik nismo uspeli 

dogovoriti terminov za izvedbo ocen 
upravičenosti do DO pri stanovalcih. 



 

Pilotno okolje Celje 

192 – želi nove storitve 

228 – ima urejen Dodatek za pomoč in postrežbo 

50 – pomoč na domu (predvsem dovoz obrokov) 

Število ponovnih ocen upravičenosti do DO (po 6 mes.): 114 

Število ocen upravičenosti DO v institucionalnem varstvu: 398 (49,6%) 

Število ocen upravičenosti DO na domu: 405 (50,4%) 

Število čakajočih na izvedbo ocene upravičenosti do DO: 1 

Trenutno število upravičencev do DO, kjer se izvajajo storitve DO: 107 

 



 

Pilotno okolje Celje 

Poročilo za stanje 

29.1.2020 

Status število 

čaka na priklop 1 

aktivna 39 

čakamo na vračilo podpisane pogodbe 8 

v sklepanju 4 

prejeli naročilo  0 

storno 12 

Skupaj 64 

E-oskrba: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Skupno število zaključenih 93 (sprejem v DSO 26, umrli 45, prenehanje potrebe 2, osebni asistent 2 in drugo 18). 

 
Do sedaj smo na domu s storitvami DO oskrbovali skupaj 173 ljudi (154 izvajanje storitev oskrbe na domu in/ali e-

oskrba + 19 samo e-oskrba). 
Trenutno na izvajanje storitev DO čaka 144 upravičencev do DO. 
 



 

Pilotno okolje Celje - 

evalvacija 

 

-Enotna analiza potreb  
 
-Analiza upravičencev do DO (v domačem okolju, v institucijah) 

 
-Analiza - testiranj uporabnosti novih orodij 

 
-Analiza izvajanj storitev (soc., zdr. in novih) 
 

-Analiza iskanja novih rešitev 
 

-Analiza formalnih in neformalnih nudenj pomoči 
 

-Analiza zadovoljstev uporabnikov 



 

Pilotno okolje Celje - 

evalvacija 
 

Pridobljeni rezultati izvedenih ocen upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe so pokazatelj, da 
trenutni sistem zagotavljanja pomoči našim občanov ne zadošča in, da je obstoječi sistem potrebno 
nadgraditi.  

Pomemben del pilota je tudi vzpostavitev in izboljšanje koordinacije med sistemom 
zdravstvenega in socialnega varstva. 



 

Pilotno okolje Celje 

Dolgotrajna oskrba je vaša in naša prihodnost! 

HVALA ZA POZORNOST! 


