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Izhajajoč iz analize dobrih praks v lokalnih okoljih, smo v okviru projekta AHA.SI opozorili na nujnost 

priprave analize stanja na področju skrbi za starejše v lokalnih okoljih, s pomočjo katere lahko občine 

odgovorijo na dejanske potrebe svojih občanov. Razprave z deležniki in analiza vprašalnikov za županje 

in župane kažejo, da je bila le v redkih lokalnih okoljih pripravljena celovita analiza stanja, hkrati pa 

dobre prakse dokazujejo, da je smiselno na podlagi prepoznanih potreb prilagoditi obstoječe in razvijati 

nove storitve in programe na način, da bodo odgovarjale na zaznane potrebe občanov.  

Ker je veliko uporabnih podatkov o skrbi za starejše že zbranih po različnih bazah, smo po občinah 

pripravili orodje za analizo stanja, v katerem smo združili zadnje podatke ali podatke zadnjih let: 

- Statistični urad RS (podatki o občinah 2013) 

- Statistični urad RS (Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, 

polletno (2015H2) 

- Inštitut RS za socialno varstvo (pomoč na domu 2012, 2013, 2014) 

- Inštitut RS za socialno varstvo (oskrbovana stanovanja 2015) 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (izvajalci z dovoljenjem za delo 

2015) 

- Zveza društev upokojencev Slovenije (projekt Starejši za starejše 2015) 

- Skupnost socialnih zavodov Slovenije (socialno-varstveni zavodi, 2014). 

Občine tako lahko s pomočjo orodja dobijo podatke o: 

- Občini (gostota prebivalstva, živorojeni, umrli, naravni prirast, selitveni prirast, skupni prirast, 

povprečna starost prebivalcev, indeks staranja, indeks staranja po spolu, stopnja delovne 

aktivnosti, 2013), 

- Demografski sliki občine (starostna piramida, 2015), 

- Deležu starejših (65+) v občini (2000, 2005, 2010, 2015), 

- Številu starejših (65+) po spolu v občini (2015), 

- Storitvi pomoč na domu (število uporabnikov, število moških, število žensk, delež subvencije 

občine, cena celotnih stroškov storitve na uro, potrjena cena za uporabnika na delavnik, 

soboto, nedeljo ali praznik (2012, 2013, 2014), realizacija storitve (2014), 

- Socialno-varstvenih zavodih (domovi v regiji, status, dostopne storitve, število oskrbovancev, 

število oskrbovancev po spolu, število mest, % zasedenosti, oskrbovanci po starosti, 

oskrbovanci glede na kategorijo oskrbe, cene storitev za kategoriji 1 in 4, število občanov v 

DU), 

- Oskrbovanih stanovanjih v občini (2015), 

- Izvajalcih z dovoljenjem za delo v občini (2015), 

- Vključevanju projekta Starejši za starejše (2015). 

Kjer je to mogoče, smo pripravili tudi primerjavo z nacionalno ravnjo, podatke pa smo opremili tudi z 

viri oz. s kontakti, kamor občine lahko zaprosijo za najnovejše podatke. Na zadnjem listu excelovega 

dokumenta so še podatki, ki jih v krajšem časovnem obdobju nismo uspeli zbrati, bomo pa to poskusili 

v prihodnje. Vsekakor apeliramo na občine, da za povsem celostno analizo stanja te podatke za svojo 

občino pridobijo pri virih, ki so navedeni pod tabelami.  

Orodje bomo, ko bodo na voljo novejši podatki, tudi posodabljali, dostopno pa bo na spletni strani 

www.irssv.si.  

 

http://www.irssv.si/

