
Potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe starejših  

 

Na Občini Dobrna pripravljamo analizo potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe. 

Prepoznati namreč želimo potrebe na področju skrbi za starejše ter na tej osnovi 

predlagati razvoj oskrbe v prihodnje.  

 

V ta namen smo pripravili tudi anketni vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kako 

razširjene in dostopne so trenutno storitve za starejšo populacijo v naši občini ter predvsem 

kaj občani na tem področju želite v prihodnje.  

Anketni vprašalnik izpolnite ne glede na vašo starost, priporočljivo je, da ga izpolni 

najstarejša oseba v gospodinjstvu. Mlajše pa naprošamo, da so pri tem svojim starejšim 

družinskim članom, če je to potrebno, v pomoč. 

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. štev. 03 780 1050 (Občina 

Dobrna). 

Anketni vprašalnik izrežite in ga do konca maja 2021 oddajte v tajništvu občine ali kar v 

občinski nabiralnik v pritličju občine. Anketni vprašalnik je tudi v elektronski obliki na 

spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si, ki ga prav tako lahko izpolnite in pošljete na 

elektronski naslov: obcina@dobrna.si 

Vaše sodelovanje v raziskavi je zelo pomembno, saj le z vašimi ogovori lahko dobimo 

vpogled v trenutno stanje in potrebe ter želje na področju pomoči starejšim, zato 

vas vljudno vabimo k sodelovanju in soustvarjanju lepše starosti!  

Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.  

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl 
 

 

Anketni vprašalnik dolgotrajne oskrbe starejših 
 

Spoštovani 
 
Občina Dobrna izvaja anketo v zvezi z dolgotrajno oskrbo oseb nad 65 let. 
Namen naše raziskave je ugotoviti trenutno potrebo po ustanovitvi dnevnega centra v 
Občini Dobrna in hkrati tudi potrebo po ustanovitvi doma za starostnike. Vaše 
sodelovanje v raziskavi je ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v 

http://www.dobrna.si/
mailto:obcina@dobrna.si


trenutne potrebe in želje po dnevnem centru v Občini Dobrna oziroma »domu za 
starostnike«.  
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut. Zbrani 
podatki bodo obravnavani izključno za potrebe naše raziskave, analizirali jih bomo na 
splošno (in ne na ravni odgovora posameznika,) prav tako bomo ravnali z njimi strogo 
zaupno. 
 
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo. 
 
1. Spol (označite z X): 

o M 
o Ž 

2. Starost (vpišite): 

______________ let 

 

3. Izberite naselje, v katerem naselju bivate (označite z X): 

o Brdce nad Dobrno 
o Dobrna 
o Klanc 
o Loka pri Dobrni 
o Lokovina 
o Parož 
o Pristova  
o Strmec nad Dobrno 
o Vinska Gorica 
o Vrba 
o Zavrh nad Dobrno 

Dnevni center za starejše je oblika dnevnega institucionalnega bivanja, namenjen je 
predvsem starejšim, ki živijo doma in si želijo dnevnega večurnega vključevanja v 
družbo in v razne aktivnosti. Aktivnosti, ki se izvajajo, so vodene s strani strokovne 
osebe. Te pa so zelo raznolike in težijo k potrebam vključenih oseb, v prvi vrsti gre 
predvsem za socialne stike, telesno vadbo, ples, družabne igre, kulinarične delavnice, 
ipd. 

4. Ali je po vašem mnenju tovrstna storitev potrebna v vašem okolju (označite z X)? 

o DA  
o NE 

 

5. Ali si bi želeli, da se dnevni center nahaja v Občini Dobrna (označite z X)? 

o DA 
o NE 

6. Ali bi se sami vključili v dnevni center (označite z X)? 

o DA 
o NE  



V primeru, da ste na 6. vprašanje odgovorili z DA, prosim, odgovorite na naslednje 7. 
vprašanje, v kolikor ste odgovorili z Ne, pustite to  vprašanje neodgovorjeno. 

 
7.  Kdaj bi želeli, da se izvajajo aktivnosti v sklopu dnevnega centra (označite z X)? 

o Dopoldne 
o Popoldne  

 

8. Zakaj bi se vključili v dnevni center za starejše (označite z X, možnih je več 
odgovorov)? 

o Ker me zanimajo 
o Srečanje s sokrajani 
o Občutek varnosti 
o Da grem malo od doma 
o Želja po novo odkritem 
o Samo odražanje v družbi 
o Zaradi druženja  
o Drugo:_________________________________________________________ 

 

9. V storitev dnevnega centra bi se vključil v primeru (označite z X): 

o Organiziranega prevoza 
o V vsakem primeru 
o Sploh se ne bi vključil 

 

10. Kakšne aktivnosti bi si želeli, da bi se odvijale v dnevnem centru (označite z X, 
možnih je več odgovorov)? 

o Telovadba 
o Petje 
o Ročna dela (kvačkanje, pletenje iz šibja, šivanje,…) 
o Kuhanje in peka peciva 
o Družabne igre (karte, šah …) 
o Drugo:_________________________________________________________ 

 

11. Ali razmišljate, da bi se vključili v dom za starostnike, če bi se ta nahajal v vaši 
občini (označite z X)? 

o DA 
o NE 

12. V kolikor bi v vaši občini imeli na izbiro dom za starostnike ali dnevni center, kaj bi 
izbrali (označite z X)? 

o Dom za starostnike 
o Dnevno varstveni center 
o Nič od tega 

 



13. Ali bi se vključili v dom za starejše, če bi se oz. se nahaja v sosednjih občinah 

(označite z X)? 

 

DA    NE   NE VEM 

 

14. Iz kakšnih razlogov bi se vključili v dom za starejše (označite z X)? 

o Potrebujem celodnevno oskrbo 

o Zaradi starosti 

o Zaradi bolezni 

o Zaradi osamljenosti 

o Drugo ______________________________________________ 

 

 


