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Prebivalstvo 

Nič novega ni spoznanje, da 

se trend staranja 

prebivalstva v Sloveniji, 

kakor tudi v EU, nadaljuje. V 

manj kot 4. letih se 

pričakovana življenjska doba 

poveča za 1 leto, število 

starejših od 80 let (ki so 

praviloma potencialni 

uporabniki storitev 

institucionalnega varstva 

starejših) pa narašča s 3x 

hitrostjo. Starejši nad 65 let 

predstavljajo pomembno 

ekonomsko kategorijo, delež 

17,7% celotne populacije. Po grobi oceni trije aktivni Slovenci z zaposlitvijo preživljajo dva 

upokojenca. Prav tako se bomo še naprej soočali s pritiskom glede cen storitev v 

institucionalnem varstvu, zato obstaja vse večja verjetnost, da se bo povpraševanje še 

zmanjševalo (saj število prošenj in dejansko čakajočih na dom upada, glej Slika 3, str.4), saj ljudje 

vedno težje zmorejo plačilo.  

Iz podatkov Statističnega urada RS o stanju prebivalstva 1.1.2015 in primerjava med leti 2013 / 

2014 kaže, da se je skupina starejših od 65 let povečala za 8601 oseb oz. za 2,4%. Indeks 

staranja* za tekoče leto znaša 120,47 in se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 1,57 

indeksne točke. 
*Indeks staranja se nanaša na razmerje med številom prebivalcev, starih do 
15 let, in številom prebivalcev, starih nad 65 let. Vrednost indeksa staranja 
100 nakazuje, da je število prebivalcev v obeh starostnih kategorijah enako. 

Razpoložljivost kapacitet 

 

Slika 2: Pokritost potreb po kapacitetah v domovih skozi leta 
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Slika 1: Delež populacije, ki ga predstavljajo starejši od 65 let                         
(vir: SURS 2014) 
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Indeks pokritosti s kapacitetami** kaže na vztrajno rast po letu 2003, ko so se pričele intenzivno 

podeljevati koncesije zasebnim izvajalcem, pa tudi povečevati kapacitete javnih zavodov preko 

dogradenj in najemov dodatnih enot. Že v letu 2008 je bila dosežena primerljiva evropska 

pokritost s kapacitetami v institucionalnem varstvu upoštevaje tudi to, da velik del zdravstvene 

nege, ki ga v drugih državah izvajajo specializirane negovalne bolnišnice pri nas dejansko 

izvajajo domovi za starejše. V letu 2011 in 2012 smo dosegli vrh pokritosti - 5,3%, nato pa se 

trend obrne in tako v letu 2013 in 2014 že beležimo padec pokritosti. V podatkih za doseganje 

pokritosti niso upoštevani posebni zavodi. Tudi če pri pokritosti ne upoštevamo mest, 

namenjenih osebam, mlajšim od 65 let, še vedno dosegamo eno najvišjih pokritosti potreb 

institucionalnega varstva v primerjavi z razvitimi evropskimi državami, kjer se pokritost giblje 

med 3,8 in 4,5%. Ob tem pa imamo  zelo slabo razvite storitve na domu kjer dosegamo le 1,7% 

pokritosti, razvite države EU pa med 8 in 12%. Upoštevanje dejavnosti patronažne službe 

kazalec sicer izboljša, vendar je zaostanek še vedno velik.  
** Indeks pokritosti potreb po kapacitetah odraža delež 
populacije 65+ (brez oseb s posebnimi potrebami), ki je 
vključena v insitucionalno varstvo starejših. 

Kljub staranju prebivalstva se število dejansko čakajočih na mesto v domu zmanjšuje. 

 

Slika 3: Število prošenj, dejansko čakajočih na sprejem in indeks zasedenosti 

Razvidno je, da število prošenj in dejansko število aktualnih prošenj vztrajno pada in se je od leta 

2008 do 2014 znižalo za 0,65 dejansko čakajočih na eno oskrbno mesto. Posebej očiten je bil 

padec v letu 2011, ko so se pojavile prve resne težave z zasedenostjo kapacitet. Število dejansko 

čakajočih na sprejem se je dodatno še znižalo v letu 2012, nato pa se je trend upadanja nekoliko 

stabiliziral. Indeks zasedenosti*** je v letu 2014 dosegel raven iz leta 2011, ko je bila zasedenost 

najvišja.  
*** Indeks zasedenosti odraža razmerje med dejanskimi kapacitetami 
domov in številom realiziranih dni, popravljenih s številom dni v letu.   

Med  regijami obstajajo pomembne razlike v pokritosti, vendar je za večino značilno, da število 

prošenj za sprejem v dom pada. Ne glede na razlike, pa smo že danes v situaciji, ko lahko vse 

regije tekoče zagotavljajo namestitve, razlike so le med posameznimi oblikami storitev, kjer je 

vse večja težava pri namestitvah oseb z demenco, čemur se domovi tudi hitro prilagajajo. Že 

preko 40% stanovalcev domov ima različne oblike diagnoz demence, delež pa vztrajno narašča.  
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Slika 4: Gibanje povprečnega števila dejansko čakajočih na sprejem na posamezno posteljo po geografskih 
regijah skozi leta 

V skladu s pregledom kapacitet je bilo v javni mreži leta 2014 98 izvajalcev, od tega 59 javnih 

zavodov in 39 zasebnikov s koncesijami.  

Na področju institucionalnega varstva je bilo na 31.12.2014 zagotovljenih skupaj 20.224 mest, 

od tega 15.676 postelj v 59 javnih domovih za starejše in 4.548 mest v 39 zasebnih institucijah s 

koncesijo. Zavodsko in skupnostne oblike varstva odraslih s posebnimi potrebami zagotavljajo 

skupaj 2.356 mest.  

Uporabniki storitev  

Starostna struktura 

uporabnikov storitev 

institucionalnega 

varstva kaže na hitro 

staranje uporabnikov. 

Trenutno je v domovih 

že 17% starejših od 90 

let, praktično  ni doma, 

ki ne bi imel vsaj enega 

stoletnika.  

Poleg tega uporabniki postajajo vedno bolj zahtevni v zdravstvenem smislu pa tudi kot 

uporabniki socialnih storitev, saj se zavedajo, da večino stroška pokrijejo iz zasebnih virov, zato 

želijo kvalitetno in individualno obravnavo.  

Starostna struktura 

stanovalcev v 

domovih za starejše 

se razlikuje glede na 

tip zavoda. 

Najmanjša razlika je 

v primerjavi med 

domovi za starejše in 

koncesionarji, saj je 

slika zelo podobna.  

Slika 5: Trend starostne strukture* stanovalcev med leti                                               
* zaradi zaokroževanja lahko prihaja do odstopanja skupnega seštevka deležev od 100% za 1% 
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Slika 6: Stanovalci po dopolnjenih letih starosti 2014 
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V institucionalno varstvenih 

zavodih prevladujejo osebe 

ženskega spola, saj imajo tudi 

v povprečju daljšo življenjsko 

dobo. Po starostni strukturi 

pa je največ takšnih, ki so 

stari nad 80 let.  

 

 

Še naprej se pričakuje 

staranje uporabnikov in 

čedalje večja potreba po 

zdravstveno 

najzahtevnejših storitvah 

in storitvah za osebe z 

demenco.   

 

 

Vpogled v strukturo uporabnikov po razlogih za sprejetje v dom kaže na najvišji delež 

uporabnikov, ki so bili sprejeti zaradi bolezni, pri čemer narašča delež takih s hujšimi duševnimi 

obolenji, posledično pa se delež zdravih uporabnikov z leti niža.  

 

Slika 9: Uporabniki po razlogih sprejetja v dom v trendu 
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Slika 7: Struktura stanovalcev po spolu in starosti 
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Slika 8: Gibanje kategorij oskrbe v trendu 2008-2014 (brez posebnih zavodov) 
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V posebnih zavodih se je nekoliko znižal delež odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem razvoju, poveča pa se je delež odraslih oseb z več motnjami, kar kaže na vse večjo 

zahtevnost uporabnikov storitev. 

 
Slika 10: Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju v zavodih za posameznike s posebnimi potrebami 
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Zadovoljstvo 

V letu 2014 je v 

standardizirani raziskavi 

zadovoljstva sodelovalo 2.849 

stanovalcev iz 30 ustanov 

institucionalnega varstva.  

Podatki v tabeli kažejo na 

razkorak med pomembnostjo 

in zadovoljstvom. Visoki 

pozitivni razkoraki, ki kažejo, 

da je zadovoljstvo višje od 

pomembnosti, ki jo stanovalci 

pripisujejo posameznim 

področjem, se kaže v ponudbi 

prireditev in praznovanj ter 

ponudbi dodatnih dejavnosti, 

najvišji pa je ta razkorak pri 

možnosti izražanja verskega 

prepričanja. Na vseh drugih 

merjenih področjih se kaže 

predvsem to, da pripisana 

pomembnost raste, 

zadovoljstvo pa te stopnje 

pomembnosti ne dosega. 

 

V povprečju se je v letu 2014 

glede na predhodno leto 

zvišalo zadovoljstvo na vseh 

merjenih področjih, z izjemo 

upoštevanja želja stanovalcev 

pri pripravi jedilnika. 

Sumarne ocene zadovoljstva v 

trendu nakazujejo večanje 

razkoraka med 

pomembnostjo in 

zadovoljstvom. Uporabniki 

storitev v domovih za starejše 

so vedno bolj zahtevni in hkrati tudi vse bolj zadovoljni. Pri tem gre upoštevati dejstvo, da so v 

Standardizirano raziskavo zadovoljstva vključeni predvsem tisti domovi, ki sledijo trendom in 

prilagajajo storitve uporabnikom za namen doseganja Standarda kakovosti E-Qalin.  

  

•● Standard nege in oskrbe

TREND ELEMENTI ZAD POM RAZ

↑ 4,65 4,78 -0,13

↑ 4,65 4,71 -0,07

4,64 4,69 -0,05

↑ 4,62 4,81 -0,19

↑ 4,62 4,71 -0,09

↑ 4,61 4,80 -0,19

4,60 4,65 -0,05

↑ 4,60 4,78 -0,19

↑ 4,55 4,79 -0,23

↑ 4,54 4,54 0,00

↑ 4,49 4,57 -0,08

↑ 4,49 4,77 -0,28

↑ 4,36 4,79 -0,43

↑ 4,26 4,70 -0,45

•● Avtonomija

↑ 4,72 4,74 -0,02

↑ 4,58 4,54 0,05

↑ 4,54 4,80 -0,27

↑ 4,34 4,58 -0,24

↓ 3,84 4,39 -0,54

•● Komunikacija

↑ 4,65 4,85 -0,20

↑ 4,60 4,81 -0,21

↑ 4,56 4,79 -0,23

↑ 4,50 4,67 -0,17

•● Ponudba dodatnih dejavnosti

↑ 4,69 4,48 0,21

↑ 4,56 4,41 0,15

•● Zasebnost

↑ 4,74 4,38 0,36

↑ 4,44 4,77 -0,33

Zanimivost pri reditev in praznovanj

Ponudba dodatnih dejavnosti

Pri jaznost zapos lenih

Spoštovanje s  s trani  zapos lenih

Zapos leni  pris luhnejo ob težavah

Možnost i zražanja  sprememb

Čistoča in vzdrževanost skupnih prostorov

Popravi lo okvar

Urjenost okol ice doma

Čistoča sanitari j

Fizioterapi ja

Stori tve zdravstvene nege

Lokaci ja  doma

Izvajanje nege

Čiščenje oblači l  v pra lnici

Ponudba delovne terapi je.

Kol ičina  hrane pri  obrokih

Soba

Domski  zdravnik

Okusnost hrane

Odločanje o vsakdanu

Ure obrokov

Razpoložl jivost zapos lenih

Možnost dogovora  za  čas  nege in umivanja

Upoštevanje žel ja  pri  pripravi  jedi lnika

Izražanje verskega prepričanja

Zasebnost v sobi

Slika 11: Sumarne ocene splošnega zadovoljstva stanovalcev iz 
standardizirane raziskave zadovoljstva, vir: Skupina FABRIKA 2014 

Slika 12: Zadovoljstvo in pomembnost posameznih elementov iz 
standardizirane raziskave zadovoljstva v letu 2014 s trendom 

primerjave glede na leto 2013, vir: Skupina FABRIKA 
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Bivanjski standard 

Razlike med tipi 

zavodov kažejo na 

nekoliko večji delež 

(45%) enoposteljnih sob 

v zasebnih domovih, kar 

je le eno odstotno točko 

več kot v javnih 

domovih. Podobno je pri 

pregledu dvoposteljnih 

sob, ki pri 

koncesionarjih za 6% 

odstopajo od povprečja na račun tega, da pri koncesionarjih ni štiri in več posteljnih sob, 

medtem ko so le-te najpogostejše v segmentu kombiniranih domov (kar 14%) in posebnih (8%). 

Plačila  

Pri pregledu strukture plačil 

oskrbe je zanimiva ugotovitev, 

da kljub vse težji situaciji 

uporabnikov in njihovih 

družinskih proračunov, 

dolgoročni letni trend kaže na 

vztrajno naraščanje deleža plačil 

neposredno iz zasebnih virov 

vse do konca leto 2012, medtem 

ko se doplačila občinskih 

proračunov v istem obdobju 

zmanjšujejo. Z letom 2013 se je 

trend plačil nekoliko obrnil, 

udeležba občin se je pri plačilu 

začela povečevati. Dolgoročen 

trend kaže na usmeritev sistema, 

da vedno večji del bremena 

financiranja prenaša na 

zasebnika in ne obratno kot bi 

bilo pričakovati, torej na dodatne javne ali solidarnostne zavarovalniške vire za financiranje 

dolgotrajne oskrbe. Če upoštevamo delež stroškov oskrbe in doplačila občin, v celotni strukturi 

prihodkov delež javnih (občinskih) proračunov predstavlja samo 16,3% oskrbnin kar 

predstavlja približno 9,7% celotnega prihodka izvajalcev institucionalnega varstva. 

  

Slika 14: Plačilna obremenjenost uporabnikov v trendu 2000-2014 
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Slika 13: Struktura bivanjskih zmogljivosti 
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Povprečna starostna pokojnina je do leta 

2009 strmo naraščala - v času konjunkture, 

potem se je njeno naraščanje ustavilo v 

2011 in v letu 2012 občutno upadlo ter se v 

letu 2013 in 2014 spet nekoliko zvišalo. 

Zaustavitev rasti in celo padec pokojnin ob 

stalnem povečevanju stroškov poslovanja 

domov ter zmanjševanju deleža prihodkov 

s strani ZZZS obrazloži masovni pojav v 

letu 2011 in 2012, ko so se uporabniki 

pričeli odpovedovati socialno varstvenim storitvam zaradi nezmožnosti plačila iz zasebnih virov. 

K temu je dodatno prispevala tudi sprememba socialno varstvene zakonodaje v letu 2011, saj bi 

pričakovali, da se bodo zaradi padca pokojnin povečala doplačila občin, pa se to ni zgodilo, ker so 

se upravičenci do socialnih transferjev tem odrekali zaradi obremenitve nepremičnin s strani 

lokalnih skupnosti. 

 

Slika 16: Trend razkoraka med dnevnim plačilom uporabnikov in njihovo povprečno bruto pokojnino na dan 

Primerjava stroškov institucionalnega varstva s prihodki uporabnikov kaže, da se je dejanska 

plačilna sposobnost starejših za institucionalno varstvo tudi v letih konjunkture vztrajno 

zmanjševala, strmo pa je padla po letu 2010, ko prvič povprečna starostna pokojnina ni več 

zadoščala za povprečne stroške institucionalnega varstva. Ob upoštevanju restriktivne 

zakonodaje za dodeljevanje socialnih transferjev (obremenitev nepremičnin) to pomeni, da smo 

po letu 2010 priča še bolj intenzivni obremenitvi v družinskih proračunov za financiranje 

oskrbe. 

POVPREČNA PLAČILA STORITEV 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

POVPREČNO VSI TIPI STORITEV - A,B,C,C1 15,58 15,81 15,43 15,54 15,16 14,61 14,57 

DOMOVI ZA STAREJŠE ZN  I - III, TIP A 15,1 15,24 14,9 15 14,64 14,16 14,16 

DOMOVI ZA STAREJŠE ZN  I - III, TIP B 16,6 18,31 17,94 17,86 17,55 16,76 16,56 

POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI, ZN I - III TIP C 18,4 18,98 18,51 18,78 18,23 17,49 17,39 

POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI, ZN I - III TIP C1 20,82 21,64 21,3 21,48 21,2 20,43 19,82 

POSEBNI SOCIALNOVAR. ZAVODI ZN I-III TIP A 
     

16,11 14,09 

Tabela 1: Povprečne vrednosti plačanih storitev v obdobju 2008-2014 v € 

  

Slika 15: Gibanje povprečne mesečne bruto pokojnine 
skozi leta 
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Zaposleni 

V letu 2014 je bilo v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih zaposlenih 

10.510 delavcev. Zaposlenih za socialnovarstvene storitve je bilo 5.124, za zdravstveno 

varstvene pa 4.978, 407 je zaposlenih za druge dejavnosti. Brez upoštevanja zaposlenih v 

zavodih s koncesijo, je bilo skupno zaposlenih 7.899 javnih delavcev. 

Tip institucionalnega varstva 
Število 

ustanov 

Zaposleni 
skupaj 

Skupaj socialno 
varstvene storitve 

Zaposleni za 
zdravstvene 

storitve 

Druge 
storitve 

(zunanje, 
trg...) 

št. % št. % št. % št. % 
Vsi 98 10.510 100% 5.124 48,8% 4.978 47,4% 407,4 3,9% 
Domovi za starejše 49 5.904 100% 2.786 47,2% 2.818 47,7% 300,5 5,1% 
Kombinirani domovi za starejše 6 1.217 100% 601 49,4% 596 49,0% 20 1,6% 
Posebni zavodi 5 941 100% 500 53,2% 410 43,6% 29,9 3,2% 
Koncesionarji 38 2.448 100% 1.237 50,5% 1.154 47,2% 57 2,3% 

Tabela 2: Število, struktura zaposlenih ter razmerja do kapacitet 

Povprečno število mest na zaposlenega pri javnih domovih za starejše znaša 1,97 mesta, pri 

zasebnikih 1,86 mest na zaposlenega. Pri posebnih javnih zavodih pa zaposleni pokriva 1,65 

mest ter pri kombiniranih 2,03 mesta na zaposlenega. Povprečno število vseh (ne glede na status 

izvajalca) mest na zaposlenega je 1,92.  

 
Slika 17: Sredstva za izobraževanje, dodatno strokovno izpopolnjevanje na zaposlenega 

V letu 2014 so se sredstva, namenjena izobraževanju in dodatnemu strokovnemu 

izpopolnjevanju sicer zvišala in so celo presegla vrednost iz leta 2012, a kljub temu dolgoročni 

trend kaže na vztrajno padanje stroškov za izobraževanje in dodatno strokovno izpopolnjevanje. 

Posebej zaskrbljujoče je, da trend padanja stroškov za izobraževanje traja že več let in da se prav 

ob času najbolj hitrega padanja teh stroškov soočamo  z največjo potrebo po spremenjenih 

metodah dela, novih konceptih izvajanja dejavnosti in nujnostjo spremembe celotne 

organizacijske dejavnosti.  

Realizacija zdravstvene dejavnosti 

Zaradi varčevalnih ukrepov in stanja javne zdravstvene blagajne smo se tudi v letu 2014 soočali 

z velikimi pritiski po zmanjševanju financiranja oz. vsaj ohranjanju financiranja na enaki ravni. 

Vlada je sprejela predlog, da bodo izvajalci na željo uporabnika ali lastno pobudo mesečno 

izstavili zavarovani osebi specifikacijo opravljenih in Zavodu zaračunanih storitev, iz katere bo 

razviden minimalen nabor podatkov (ne več obvezno za vse). 
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V okviru Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 je Skupnost ponovila zavrnjene 

predloge, med katerimi je bil že na usklajevalni seji potrjen predlog za vključitev 8-ih novih 

izvajalcev dnevnega varstva.  

Na dopisni seji Vlade dne 10. 7. 2014 je bil potrjen še: 

- predlog zakonskih zamudnih obresti,  

- povečanje programa oskrbovanih stanovanj obstoječih izvajalcev in enega novega in  

- deciden zapis pogodbene kazni v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti 

izvajalcev zdravljenja.  

 

V okviru Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2014 SSZS lastnih predlogov ni imela, je bilo pa 

sprejetih nekaj predlogov, ki imajo neposreden vpliv tudi na delovanje domov: klasifikacija in 

cene storitev patronažne službe za storitve opravljene v oskrbovanih stanovanjih in 

zaračunavanje najemnin za ambulante v socialnovarstvenih zavodih. Od januarja do septembra 

so potekale aktivnosti za rešitev problematike vzpostavljanja lastnih splošnih ambulant v 

domovih. V aprilu je pričela veljati nova ureditev na področju dobavljanja medicinsko tehničnih 

pripomočkov, ki je bila urejena v noveli Pravil OZZ in dveh pravilnikih:  

- Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene 

pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in 

- Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih 

pripomočkov. 

 

Obseg realizacije programa storitev zdravstvene nege in rehabilitacije v letu 2014 je bil 

naslednji: 

IZVAJALCI V OKVIRU 
SSZS 

število 
mest tip 

kalkulacije 

OBSEG 
REALIZIRANIH 

POKRITOST KAPACITETE Z ZDRAVSTVENIMI 
STORITVAMI 

 ZN NA DAN  Z ZN BREZ ZN BREZ ZN 

Skupaj 20.227  6.832.157  18.718  92,50% -1.509  -7,50% 

DOMOVI ZA STAREJŠE 17.866  A 6.063.264  16.612  93,00% -1.254  -7,00% 

DOMOVI ZA STAREJŠE 809  B 232.337  637  78,70% -172  -21,30% 

POSEBNI ZAVODI 869  C 300.973  825  94,90% -44  -5,10% 

POSEBNI ZAVODI 678  C1 234.887  644  94,90% -34  -5,10% 

POSEBNI ZAVODI 5  A 696  2  38,10% -3  -61,90% 

Tabela 3: Obseg realizacije programa storitev zdravstvene nege in rehabilitacije v letu 2014 

Povprečna plačana cena vseh tipov je bila 14,57 €, leta 2013 pa 14,61 €. 

Kategorija 
storitev 

2010 2011 2012 2013 2014 

Število %  število   %   število  %  število  %  število  % 

ZN 1 1.259.899 19,40% 1.296.129 19,80% 1.279.179 19,10% 1.201.107 17,81% 1.171.210 17,14% 

ZN 2 294.099 4,50% 303.853 4,60% 337.912 5,05% 353.283 5,24% 347.680 5,09% 

ZN3 4.926.111 76,00% 4.956.889 75,60% 5.078.962 75,85% 5.190.553 76,95% 5.313.267 77,77% 

ZN 4 3.196 0,05% 2.927 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Skupaj 6.483.305 100% 6.559.798 100% 6.696.053 100% 6.744.943 100% 6.832.157 100% 

Tabela 4: Struktura kategorij realiziranih storitev  v trendu 
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Vsa plačila ZZZS izvajalcem v okviru Skupnosti v letu 2014 v primerjavi z 2013 bila naslednja: 

PROGRAM PLAČILA 2014 PLAČILA 2013 IND 2014/2013 

ZN 1 16.377.945 15,5% 16.805.549 16,1% 97,5 

ZN 2 4.985.431 4,7% 5.068.542 4,9% 98,4 

ZN 3 78.211.302 74,0% 76.699.403 73,7% 101,9 

LZM 279.261 0,2% 207.220 0,2% 134,8 

ZA ZN 99.853.939 94,5% 98.780.714 94,9% 101,1 

DN. VARSTVO 158.758 0,2% 87.636 0,1% 181,2 

OSKRB. STAN. 194.892 0,2% 113.809 0,1% 171,2 

OSN. ZDRAVLJ.* 299.716 0,3% 290.520 0,3% 103,2 

BOLN. REHABIL. 243.567 0,2% 245.881 0,2% 99,1 

PRIPRAVNIKI 4.829.692 4,6% 4.490.832 4,3% 107,5 

DOD. DVOJEZ. 79.365 0,1% 78.968 0,1% 100,5 

SKUPAJ 105.659.929 100,0% 104.088.360 100,0% 0,0 

Tabela 5: Vplačila ZZZS izvajalcem v okviru SSZS v letih 2013 in 2014 

Stroški izvajalcev 

Skupni stroški na realiziran oskrbni dan 

 

Slika 18: Gibanje skupnega stroška na realizirani oskrbni dan za javne in zasebne ustanove skozi leta 

Primerjava operativnih stroškov med javnimi in zasebnim izvajalci kaže na manjše skupne 

stroške pri javnih zavodih. V zasebnih ustanovah so v obdobju 2008 – 2014 stroški v trendu 

upadanja, nasprotno pa v javnih ustanovah rahlo naraščajo. V primerjavo niso vključeni stroški 

financiranja, ampak zgolj operativni stroški delovanja. Podatek kaže, da je racionalnost 

organiziranja med javnimi in zasebnimi izvajalci primerljiva, seveda pa je potrebno upoštevati 

tudi to, da imajo zasebniki praviloma novejše objekte in boljši infrastrukturni standard, ki 

posledično tudi prinaša višje stroške na oskrbni dan. 
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Stroški dela 

Stroški dela predstavljajo največji strošek v celotni 

strukturi (58% vseh stroškov v letu 2014). Skupni strošek 

dela je od leta 2008 postopno naraščal, večji skok pa je bil v 

letu 2009, medtem ko se je strošek dela v letu 2013 in 

2014  v povprečju spet nekoliko znižal glede na prejšnje 

leto. Pri zdravstveno negovalnem kadru je strošek dela v 

letu 2014 glede na prejšnje leto padel za 0,5€ na oskrbni 

dan, prav tako je padel strošek kadra oskrbe v istem 

obdobju in sicer za 0,2€.   

 

 

 

 

Slika 20: Gibanje stroškov dela na oskrbni dan 

Materialni stroški in stroški storitev 

Trendi posameznih stroškov v letu 2014 kažejo rast stroškov materiala, blaga in storitev v 

primerjavi s prejšnjim letom, po tem ko so v letu 2012 začeli upadati. Vendar pa nihanja niso 

bistvena ob upoštevanju dejanske rasti cen posameznih storitev. Nivo stroška živil na 

oskrbovani dan kljub znižanju v letu 2014 postopoma skozi leta narašča, pri tem pa je bolj kot 

trend pomembno dejstvo, da na nivoju sistema domovi uspejo zagotavljati živila za celodnevno 

prehrano za ceno 4,0 € na dan (zanimive  primerjave z drugimi ustanovami!).  

Dolgoročni trend stroškov za vodo in energijo kaže na upadanje; kljub povišanju v letu 2013, se 

je ta strošek v letu 2014 spet znižal. Slednje potrjuje uspešno implementacijo projektov 

povečanja energetske učinkovitosti, ki pa imajo še velik potencial prihrankov, saj precejšen del 

domov še ni sistematično pristopil k spremljanju in zmanjševanju stroškov energije in vode. 

Strošek zdravstvenega materiala je glede na lansko leto narastel.  

 

strošek 
blaga in 
storitev
32,61%

stroški dela
57,4%

amortizacija
7,97%

ostali stroški
2,89%

Slika 19: Razrez stroškov na oskrbni 
dan v letu 2014 
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Slika 22: Strošek vode in energije (v €) na realizirani oskrbni dan glede na tip zavoda v letu 2014 

Razlika v stroških energije in vode med domovi na oskrbni dan kaže predvsem pomembna 

odstopanja pri zasebnih izvajalcih, ki so najbolj stroškovno potratni, hkrati pa tudi najbolj 

učinkoviti, zato med njimi med njimi prihaja do največjih razlik. Med javnimi izvajalci so razlike 

bistveno manjše.  

 

Slika 23: Strošek kadra oskrbe (v €) na realizirani oskrbni dan glede na tip zavoda v letu 2014 

 

Slika 24: Strošek kadra zdravstva (v €) na realizirani oskrbni dan glede na tip zavoda v letu 2014 

Slika 21: Gibanje stroškov na oskrbni dan skozi leta 
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Distribucija stroškov kadra oskrbe in zdravstva na realizirani oskrbni dan kaže, da so razlike 

med javnimi zavodi majhne, z nekaj izjemami pri stroških zdravstvenega kadra, medtem ko se 

večje razlike izkažejo pri zasebnih izvajalcih. Tipično za posebne zavode je, da imajo nekaj višji 

strošek tako oskrbnega kot zdravstvenega osebja.  

Strošek dela na 

zaposlenega se je 

občutno dvignil v letu 

2009, od takrat pa 

vztrajno pada, saj se 

plače nižajo. V zadnjih 

letih je največji padec 

stroškov dela na 

zaposlenega moč zaznati 

v letu 2013, nato pa so se 

v letu 2014 ti stroški še 

nekoliko znižali.  

Prihodki 

Če na drugi strani stroškov pogledamo še prihodke, ugotovljamo, da narašča delež prihodkov iz 

oskrbe, ki se krijejo predvsem iz zasebnih virov uporabnikov. Delež prihodkov iz naslova 

zdravstva od leta 2008 pada, ostali prihodki se skozi leta zvišujejo, nato pa se v letih 2013 in 

2014 zmanjšajo.  

 

Slika 26: Trend deležev prihodkov skozi leta 

Struktura ostalih virov prihodkov na oskrbni dan v letu 2014 se odraža v 57% tržne dejavnosti, 

29% prihodkov od proizvodov in storitev javne službe in 14% ostalih prihodkov. Tržna 

dejavnost, ki predstavlja več kot polovico ostalih virov prihodkov ustanovam institucionalnega 

varstva, že nekaj let predstavlja izziv za razvoj konkurenčnih storitev in povezovanje z lokalnim 

okoljem. 

Slika 25: Gibanje stroška dela na zaposlenega od leta 2008 do 2014 
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Slika 27: Razrez prihodkov po virih na oskrbni dan – struktura v letu 2014 

 

Slika 28: Prihodki na realizirani oskrbni dan 

Prihodek iz oskrbe na realiziran oskrbni dan, izražen v €, v letu 2014 v povprečju znaša 27,5€. 

Kombinirani domovi in domovi za starejše, ki so javni, so pod tem povprečjem. Tržne storitve in 

ostali prihodki so najbolj razviti pri koncesionarjih, še vedno pa dosegajo manj kot 5% vseh 

prihodkov.  

Slika 29: Gibanje prihodkov od proizvodov in storitev javne službe, tržnih storitev in ostalih prihodkov na 
oskrbni dan skozi leta 

Analiza gibanja prihodkov iz proizvodov in storitev javne službe, kjer so zajete storitve pomoči 

na domu in varovanih stanovanj, kaže na rast prihodkov iz tega naslova do leta 2011, ko se 

prihodki več kot razpolovijo, nato pa se po letu 2011 spet prične rast teh prihodkov. Prihodek iz 

tržnih dejavnosti se skozi leta bistveno ne spreminja in v letu 2014 znaša 2 € na oskrbni dan. 

Trend prihodkov iz ostalih storitev je negativen; od leta 2008, ko je dosegel najvišjo vrednost, se 

je v letu 2014 zmanjšal na 0,5€ na oskrbni dan, kar je najnižja vrednost v opazovanem obdobju.  
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Slika 30: Prihodek od tržne dejavnosti (v €) na oskrbni dan glede na tip zavoda v letu 2014 

Analiza razlik prihodkov od tržne dejavnosti na oskrbni dan oziroma v deležu od skupnih 

prihodkov kaže, da se večina izvajalcev že sistematično ukvarja tudi s tržnimi dejavnostmi ter 

mobilnimi in ambulantnimi dejavnostmi, vendar le redki dosegajo pomemben delež prihodkov 

od skupnega poslovanja iz teh dejavnosti. Distribucija prihodkov vseh domov kaže, da je mogoče 

na tržnih, ambulantnih in mobilnih dejavnostih ustvarjati pomemben delež skupnega prihodka, 

vendar bo za večino izvajalcev nujno sistematično podpreti te dejavnosti in povečati njihov delež 

v skupnih prihodkih. 

 

Slika 31: Prihodki iz mobilnih in ambulantnih dejavnosti (v €) na oskrbni dan glede na tip zavoda v letu 2014 

 

 Povprečna cena 

oskrbnega dne 

zdravstvene nege se 

giblje med 14€ in 15€, 

v domovih za starejše 

pa je v letu 2014 že 

drugo leto zapored 

dosegla najnižjo 

vrednost v opazovanem 

obdobju in sicer 14,06 € na oskrbni dan. S tem prihodkom je potrebno zagotoviti izvajanje 

zdravstvene nege in rehabilitacije za stanovalce z izredno zahtevnimi zdravstvenimi stanji.  
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Slika 32: Gibanje prihodka iz zdravstva na oskrbni dan skozi leta 
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Delež prihodkov iz ZZZS 

se je v zadnjih 10 letih 

zmanjšal iz skoraj 40% 

na dobrih 30% v skupnih 

prihodkih.  

To je v nasprotju s 

povečevanjem 

zdravstvene zahtevnosti 

uporabnikov, saj se 

domovi postopno spreminjajo v negovalne bolnišnice, delež financiranja iz zdravstva pa vztrajno 

upada.  

Investicije 

 

Slika 34: Investicijska vlaganja v javnih in zasebnih zavodih z vložkom MDDSZ (v 1.000€) 

Investicijska vlaganja kažejo na velika nihanja med leti, saj se gibljejo od 14 pa do 90 milijonov 

letno, upoštevajoč javne domove in koncesionarje skupaj. Zanimiva je tudi ugotovitev, da 

zasebni izvajalci z izjemo zadnjih dveh let investirajo primerljivo višino sredstev kljub temu, da 

zasebni izvajalci v sistemu predstavljajo le 24% skupnih kapacitet. To pomeni, da je investicijska 

dejavnost v javnih zavodih na splošno bistveno slabša kot pri zasebnih izvajalcih; pri tem sta kot 

rečeno izjemi le leti 2013 in 2014, kjer so investicijska vlaganja pri zasebnih izvajalcih bistveno 

nižja. Zanimiva je tudi ugotovitev, da javni zavodi veliko večino investicij financirajo iz tekočega 

poslovanja kljub temu, da je po Zakonu o socialnem varstvu ta sredstva dolžan zagotavljati 

ustanovitelj. Visok vir investicijskih vlaganj je pri javnih izvajalcih znašala obračunana 

amortizacija, kar 40% vseh virov in sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja Ministrstva za 

delo, družino in socialne zadeve v 15%. 

Primerjava podatkov med leti kaže, da je investicijsko vlaganje v letu 2014 padlo glede na 

prejšnja leta; pri zasebnih izvajalcih je že dve leti zapored zelo nizko. Prejeta sredstva v 

upravljanje s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so znašala 2.9 mio €, kar je 

skoraj tretjina manj kot leto poprej.  
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Slika 33: Gibanje deleža prihodka iz zdravstvenih storitev na oskrbni dan 
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Slika 35: Investicijska vlaganja v javnih zavodih 2014 

Pomemben delež za investicije predstavljajo tudi sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja 

MDDSZ in prejeta sredstva v upravljanje s strani občine.  

Presežki odhodkov nad prihodki 

Od vseh izvajalcev sta v svojih računovodskih poročilih presežek odhodkov nad prihodki 

izkazala dva koncesionara in štirje javni zavodi. Presežek po zaključnem računu je za javne 

zavode izjemno pomemben, saj poleg amortizacije predstavlja ključen vir za nujne investicije. 

Skupni prihodki so znašali 339.818.808€ odhodki pa 327.939.401€. Še vedno največji delež 

skupnih prihodkov ustvarijo javni domovi za starejše (55%), zasebniki s koncesijo pa že četrtino 

vseh prihodkov sistema.  

obračunana 
amortizacija v breme 

stroškov (del 
podskupine 462) ali 

neporabljena 
amortizacija iz 

preteklih let (del 
podskupine 980)

9.125.093 €

sredstva poslovnega 
izida na osnovi 

soglasja MDDSZ
3.363.468 €

prejete donacije 
(podskupina 922)

82.051 €

iz prejetih sredstev -
nagrade zaradi 

preseganja kvote za 
invalide
23.974 €

prejeta sredstva v 
upravljanje MDDSZ

2.871.073 €
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Slika 36: Prikaz prihodkov in odhodkov v letu 2014 

Kljub slabim kazalnikom poslovnega okolja pa koeficient gospodarnosti domov dejansko raste, 

majhen padec beleži le v letu 2013, medtem ko v letu 2014 dosega najvišjo vrednost v 

opazovanem obdobju. Pomeni, da se z racionalizacijami in zmanjševanjem stroškov ter 

odrekanju vlaganjem 

domovi sprotno prilagajo 

vse bolj zaostrenim 

pogojem poslovanja. 

Tako ohranjajo tekočo 

likvidnost in celo 

povečujejo rezerve, saj 

tudi menedžment v 

domovih ne pričakuje 

izboljšanja stanja, ampak 

nadaljnje zaostrovanje 

pogojev. 
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Slika 37: Gibanje koeficienta celotne gospodarnosti domov skozi leta 


