Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša številne nove
mehanizme in storitve. V obdobju med septembrom 2018 in decembrom 2020, smo jih preverili v
okviru projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki
bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega
zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Zakon o
dolgotrajni oskrbi
(Uradni list RS, št.
196/21)

V okviru pilotnih projektov se je:
1.

preverilo ustreznost lestvice za oceno
upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in
delovanje enotnih vstopnih točk za vstop v
sistem dolgotrajne oskrbe,

2.

zagotovilo nove storitve in možnost celostne obravnave, ki jo oseba lahko prejema na svojem domu, vključno s storitvami
za krepitev in ohranjanje samostojnosti,
ki so jih v času trajanja projektov upravičenci prejemali brezplačno,

3.

zagotovilo in preverilo možnosti uporabe
elektronskega vodenja postopkov,
vključno z elektronskim vodenjem opravljenih storitev,

4.

preverilo ustreznost koncepta koordinatorja dolgotrajne oskrbe. Koordinator dolgotrajne oskrbe z osebo, upravičeno do dolgotrajne oskrbe, pripravi načrt opravljanja
storitev dolgotrajne oskrbe ter bdi nad
ustreznostjo izvajanja, kakovostjo in varnostjo dolgotrajne oskrbe.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija
in Evropska unija iz evropskega socialnega
sklada.

Ministrstvo za zdravje
Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema
Sektor za dolgotrajno oskrbo
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
tel. 01 478 69 52
Več na:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/direktorat-zarazvoj-zdravstvenega-sistema/sektor-za-dolgotrajnooskrbo/

DOLGOTRAJNA OSKRBA
Dolgotrajna oskrba predstavlja niz ukrepov,
storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so
zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti,
poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube
intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem
obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno
odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju
osnovnih in podpornih dnevnih opravil.
Dolgotrajna oskrba spada med tista področja,
ki v okviru socialnih politik gospodarsko razvitih
držav v zadnjih letih zavzema vse vidnejše mesto. Razlog za to je predvsem v staranju prebivalstva in v naraščajočem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč pri opravljanju
osnovnih in podpornih dnevnih opravil.
Slovenija postaja starajoča se družba. Projekcije napovedujejo, da bo leta 2050 delež starejših od 65 let že 30 odstotkov, pri čemer naj bi
se delež starih 80 let ali več iz 5 odstotkov v
letu 2019, povečal na 11 odstotkov v letu 2050.
Verjetnost potrebe po dolgotrajni oskrbi s
starostjo hitro narašča.
V evropskih državah kar tretjina vseh oseb, ki
so starejše od 80 let, potrebuje večji ali manjši
obseg redne pomoči za samostojno življenje.
Da bodo državljani Republike Slovenije s
primerljivim potrebami dostopali do primerljivih pravic, tako na domu, kot v institucijah
in s ciljem, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, kakovostna in varna, je bil decembra 2021 sprejet

Zakon o dolgotrajni oskrbi.

Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni
list RS, št. 196/21)
Kaj prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi?
Zakon o dolgotrajni oskrbi omogoča, da bodo osebe, ki bodo upravičene do dolgotrajne oskrbe lahko
izbirale med različnimi oblikami pravic, in sicer:
− formalno oskrbo v instituciji (za katero bo za
posamezno upravičeno osebo, glede na pripadajočo
kategorijo dolgotrajne oskrbe, zagotovljeno financiranje iz javnih virov v višini od 340 do 1.870 EUR
mesečno) ali
− formalno oskrbo na domu (za katero bo prav
tako za posamezno upravičeno osebo, glede na pripadajočo kategorijo dolgotrajne oskrbe, zagotovljeno financiranje iz javnih virov v višini od 340 do
1.870 EUR mesečno) ali
− denarnim prejemkom (v višini od 89 EUR do 491
EUR mesečno, glede na pripadajočo kategorijo dolgotrajne oskrbe) ali
− oskrbovalcem družinskega člana (ki bo zaradi
zagotavljanja potrebnih storitev družinskemu članu s
težko ali najtežjo omejitvijo samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe izstopil iz trga dela, za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe pa prejel delno plačilo za
izgubljeni dohodek v višini 1,2 kratnika minimalne
plače v Republiki Sloveniji. Oseba upravičena do
dolgotrajne oskrbe pa bo s ciljem razbremenitve
družinskega člana, ki ji bo zagotavljal dolgotrajno
oskrbo, imela tudi možnost koriščenja 21 dnevne
nadomestne oskrbe v instituciji).
Za vse osebe, ki bodo ocenjene kot upravičene do
dolgotrajne oskrbe, se iz javnih virov zagotovi tudi
financiranje storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti (v višini 348 do 1.392 EUR letno, glede
na pripadajočo kategorijo dolgotrajne oskrbe).

Osebe, ki bodo dolgotrajno oskrbo prejemale na
svojem domu bodo upravičene tudi do sofinanciranja storitev e-oskrbe, in sicer v višini do 31 EUR
mesečno. Do e-oskrbe bodo v skladu z Zakonom
o dolgotrajni oskrbi upravičene tudi osebe, stare
80 let ali več, ki še ne potrebujejo dolgotrajne
oskrbe, če bo pristojni center za socialno delo
podal mnenje, da oseba pretežni del dneva biva
sama.
Kako bo potekala ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe?
Zavarovana oseba, ki potrebuje dolgotrajno
oskrbo, bo oddala vlogo za uveljavljanje pravice
do dolgotrajne oskrbe na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Po prejemu popolne vloge
bo strokovni delavec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zavarovano osebo obiskal na
njenem domu in s pomočjo ocenjevalne lestvice
za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe
izdelal oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Zavarovana oseba bo prejela odločbo o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Zavarovana
oseba, ki bo ocenjena kot upravičena do dolgotrajne oskrbe, bo lahko koristila pravice po Zakonu o dolgotrajni oskrbi.
Kdaj se bodo začele zagotavljati pravice v
skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi?
− Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji se
bo začela zagotavljati s 1. januarjem 2023.
− Pravica do oskrbovalca družinskega člana se
bo pričela zagotavljati s 1. januarjem 2023.
− Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in pravica do denarnega prejemka se bosta začeli zagotavljati s 1. julijem 2024.

