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1. UVOD
Priprava naloge Analiza izvajanja socialnovarstvenih storitev, opravljenih na podlagi
dovoljenja za delo1, katere naročnik je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljevanju MDDSZ), je opredeljena v Programu dela in razvoja IRSSV za leti
2012 in 2013. Kot osnovno strateško izhodišče naloge opredeljujemo 17. člen Pravilnika o
opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register (v
nadaljevanju Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev), ki pravi, da je »izvajalec
dolžan Inštitutu RS za socialno varstvo vsako leto najkasneje do 30. aprila predložiti letno
poročilo in poročilo o delu v preteklem letu«. V praksi se ta člen ne udejanja, zato je namen
pričujoče naloge najprej pregledati stanje na področju izvajanja socialnovarstvenih storitev,
opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register in nato podati še priporočila
oziroma predloge za spremljanje teh storitev v bodoče. Poseben poudarek namenjamo tako
socialnemu servisu kot tudi pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu (v
nadaljevanju za to storitev uporabljamo izraz pomoč na domu), saj izsledki te analize
predstavljajo pomembno dopolnilo Analizi izvajanja pomoči na domu, v okviru katere na
Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) vsako leto spremljamo izvajanje
pomoči na domu v mreži javne službe. V tokratni analizi smo se torej osredinili zgolj na
storitve, ki se izvajajo izven mreže javne službe – sem namreč v celoti sodi socialni servis in
pomoč na domu v primeru, ko izvajalec ni pridobil koncesije občine oziroma z njo ni sklenil
pogodbe.
Naloga Analiza izvajanja socialnovarstvenih storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za
delo vsebuje več poglavij. Najprej, skozi prizmo zakonodaje, na kratko opišemo ureditev
opravljanja socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register in
poglavje sklenemo s primerjalnim pregledom ključnih značilnosti ureditve izvajanja pomoči
na domu in socialnega servisa. V tretjem poglavju podrobno opišemo metodološka izhodišča
in značilnosti raziskave. Sledi poglavje, v katerem predstavimo analizo registra, spletnih
vprašalnikov ter polstrukturiranih intervjujev, kjer nas je predvsem zanimalo, kakšen je
domet oziroma razširjenost socialnovarstvenih storitev, ki jih opravljajo zasebniki na podlagi
dovoljenja za delo in vpisa v register (v nadaljevanju zasebnik) ter kakšne prakse in izkušnje
imajo pri izvajanju omenjenih storitev, predvsem tistih, ki jih opravljajo izven mreže javne
službe (socialni servis). V petem poglavju smo se dotaknili področja obveznega letnega
poročanja, ki je za izvajalce z dovoljenjem za delo zakonsko obvezen. Pripravili smo posnetek
stanja ter predlagali ureditev sistemskega spremljanja izvajanja storitev, opravljenih na
podlagi dovoljenja za delo. V zadnjem, sklepnem poglavju predstavimo ključne ugotovitve,
predloge in nekatera izhodišča, o katerih bi bilo potrebno razmisliti ob uvajanju zakonskih
sprememb.

1

V letu 2013 je to del naloge Socialna oskrba na domu: spremljanje storitev v in izven javne mreže.
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2. OPRAVLJANJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV NA PODLAGI DOVOLJENJA
ZA DELO IN VPISA V REGISTER
Socialnovarstvene storitve, tj. prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini,
institucionalno varstvo, vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč
delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih, lahko pod posebnimi pogoji, ki so
opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV), opravljajo tudi zasebniki in
pravne osebe, ki morajo pred začetkom izvajanja socialnovarstvenih storitev pridobiti:
- dovoljenje za delo za socialnovarstveno storitev,
- soglasje k ceni za storitev,
- odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene
storitve (v nadaljevanju register) (MDDSZ, 2013).
Pogoje za izvajanje socialnovarstvenih storitev, ki jih lahko opravlja zasebnik, opredeljuje
krovni zakon s področja socialnega varstva (65. člen), ki pravi, da lahko zasebnik opravlja
socialnovarstvene storitve, če:
- ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 69. ali 70. členom ZSV;
- ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice;
- ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem bo opravljal zasebno
delo, če bo opravljal delo, za katero se zahteva najmanj višješolska izobrazba;
- ni v delovnem razmerju;
- mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica;
- ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, če tako zahteva narava dela.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja MDDSZ (66. člen ZSV). Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje,
lahko z opravljanjem socialnovarstvene storitve prične z dnem izdaje odločbe o vpisu v
register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve. Za izdajo
dovoljenja za delo in vpis v register mora vlagatelj izpolnjevati pogoje2, kot jih določa 3. člen
Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev:
- da je pravna oseba v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet postopka za izdajo dovoljenja za delo, oziroma da je
podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v RS;
2

Izpolnjevanje pogojev vlagatelj izkazuje z naslednjimi dokazili, ki so opredeljeni v 4. členu Pravilnika o opravljanju socialno
varstvenih storitev: z izjavo o poznavanju standardov in normativov storitve (priloga 1 tega pravilnika); z vzorcem dogovora
o izvajanju storitve z uporabnikom; s projekcijo finančnega poslovanja za obdobje najmanj dveh let z obrazložitvijo postavk;
s strukturo in izračunom cene storitve po posameznih elementih v skladu s predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje
cene socialno varstvenih storitev; z mnenjem Socialne zbornice; z organizacijsko shemo s prikazanimi kadri oziroma
neposrednimi izvajalci storitve in dokazili o njihovi izobrazbi in opravljenih strokovnih in drugih (zaključnih) izpitih ter
pogodbami oziroma izjavami o njihovi zaposlitvi; s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu in dokazili o delovnih
izkušnjah strokovnega vodje; z dokazilom, da nosilec dejavnosti ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu; z
dokazilom, da nosilcu dejavnosti oziroma vodji storitve ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica,
oziroma da pravni osebi ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje dejavnosti; z dokazilom o
izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve; z dokazili o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev.
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-

-

da je fizična oseba v RS vpisana v Poslovni register Slovenije;
da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih
določajo zakon, ki ureja socialno varstvo in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi
za opravljanje storitve, ki je predmet postopka;
da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.

Register zasebnikov in pravnih oseb3, ki opravljajo socialnovarstvene storitve in, katerega
ureja in vodi MDDSZ, je javno dostopen seznam vseh izvajalcev socialnovarstvenih storitev,
ki so pridobili dovoljenje za delo. Zasebnik mora ves čas vpisa v register izpolnjevati vse
pogoje za izvajanje storitve in je dolžan MDDSZ predhodno sporočiti vsa predvidena dejstva
in okoliščine, ki bi utegnila vplivati na izvajanje storitve (15. in 16. člen Pravilnika o
opravljanju socialno varstvenih storitev). Izbris iz registra, kot to določa 68. člen ZSV, se
opravi, če:
- zasebnik oziroma pravna oseba odjavi opravljanje socialno varstvenih storitev;
- zasebnik umre ali če pravna oseba preneha;
- je zasebniku oziroma pravni osebi s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
poklica oziroma dejavnosti;
- ne začne opravljati storitev v enem letu po vpisu v register;
- se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje storitev.
Podrobneje postopek za odvzem dovoljenja za delo4 (18. člen) in postopek izbrisa iz
registra5 (19. člen) opredeljuje Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev.

3

V 67. členu ZSV določa, da »register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, vodi ministrstvo,
pristojno za socialno varstvo« ter da je »register zasebnikov in pravnih oseb iz prejšnjega odstavka javen«.
4
Postopek za odvzem dovoljenja za delo strokovna komisija začne na predlog Socialne inšpekcije ali po uradni dolžnosti, v
primeru, ko je bilo izdano dovoljenje za delo, vlagatelj pa še ni bil vpisan v register, če se ugotovi, da pravna oziroma fizična
oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ki so bili podlaga za izdajo dovoljenja za delo. Dovoljenje za delo se odvzame
tako, da se ga razveljavi. Strokovna komisija v postopku za odvzem dovoljenja za delo smiselno uporablja določbe tega
pravilnika o izdaji dovoljenja za delo. O odvzemu dovoljenja za delo odloči minister z odločbo (18. člen).
5
Postopek izbrisa iz registra začne strokovna komisija po uradni dolžnosti, ko izve za okoliščine, ki kažejo na to, da obstajajo
razlogi za izbris iz registra. Izbris iz registra se opravi v skladu z določbami zakona. Strokovna komisija v postopku izbrisa iz
registra smiselno uporablja določbe tega pravilnika o izdaji dovoljenja za delo. O izbrisu iz registra odloči minister z odločbo.
Z odločbo o izbrisu iz registra se hkrati razveljavi in s tem tudi odvzame dovoljenje za delo. V primeru, ko se izbris iz registra
opravi zaradi smrti zasebnika ali prenehanja pravne osebe, s smrtjo zasebnika oziroma s prenehanjem pravne osebe
preneha tudi dovoljenje za delo (19. člen).
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2.1. SOCIALNI SERVIS IN POMOČ NA DOMU
Ker se v pričujoči analizi osredotočamo predvsem na pregled izvajanja socialnovarstvenih
storitev socialni servis in pomoč na domu in, ki ju izvajajo zasebniki na podlagi dovoljenja za
delo in vpisa v register, v nadaljevanju povzamemo ključne značilnosti obeh storitev, kot ju
opredeljujejo krovni zakon s področja socialnega varstva (ZSV), Pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
ter Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (glej
Preglednico 1).
Preglednica 1: Opredelitev socialnega servisa in pomoči na domu
Socialni servis

Pomoč na domu
Op ra v il a
Socialni servis po ZSV obsega pomoč pri hišnih in Pomoč na domu po ZSV obsega socialno oskrbo
drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v
bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko
drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za nadomesti institucionalno varstvo.
vključitev osebe v vsakdanje življenje.
Opravila po 6. členu Pravilnika o standardih in
Opravila po 7. členu Pravilnika o standardih in normativih:
normativih:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč
- prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju,
- nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
priprava drv ali druge kurjave,
potreb; vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih
- nabava ozimnice,
pripomočkov;
- manjša hišna popravila,
- gospodinjska
pomoč:
prinašanje
enega
- pranje in likanje perila,
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava
- vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene
- čiščenje v stanovanju, opremljanje, spremljanje
posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na
prostorov in odnašanje smeti; postiljanje in
počitnicah,
osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- organiziranje in izvajanje drugih oblik - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
družabništva,
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
- pedikerske, frizerske in druge podobne storitve
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje
za nego telesa in vzdrževanje videza,
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
- pomoč pri opravljanju bančnih poslov,
informiranje ustanov o stanju in potrebah
plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju
upravičenca ter priprava upravičenca na
poštnih pošiljk – po pooblastilu upravičenca,
institucionalno varstvo.
- varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko
noči,
- celodnevna
povezava
preko
osebnega
telefonskega alarma.
-

Izvajalec mora nuditi vsaj tri opravila iz
prejšnjega odstavka, od katerih mora vedno biti
na voljo opravilo iz prve alineje, razen v primeru
izvajanja opravila iz zadnje alineje, ki se lahko
opravlja kot samostojna storitev socialnega
servisa.
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Pomoč na domu
Up ra vi čen c i
Upravičenec je vsakdo, ki zaradi invalidnosti, starosti, Upravičenci so osebe, ki jim preostale psihofizične
otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano
primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in
osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem
ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni
in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo (7. potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi
člen Pravilnika o standardih in normativih).
družini ali v drugi organizirani obliki, in sicer:
- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za
popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja – če stopnja
in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno
oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine
življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida in
so po oceni pristojnega centra za socialno delo
brez občasne pomoči druge osebe nesposobni
za samostojno življenje,
- hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v
telesnem ali težko in najtežjo motnjo v
duševnem razvoju, ki niso vključeni v
organizirane oblike varstva.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih
sklopov opravil (6. člen Pravilnika o standardih in
normativih).
S troš k i sto r it ve in ce na
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
varstvenih storitev v 20. členu določa, da se stroški metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitve socialnega servisa določijo ob smiselnem storitev opredeljuje naslednje stroške storitve:
upoštevanju določb 12. člena tega pravilnika, ki - stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo
določa, da stroške storitev sestavljajo:
dogovora kot je določeno pri prvem delu
- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo
storitve v pravilniku, ki ureja standarde in
dogovora, kot je določeno pri prvem delu
normative socialnovarstvenih storitev;
storitve v pravilniku, ki ureja standarde in - stroški vodenja in koordiniranja neposrednega
normative socialnovarstvenih storitev;
izvajanja storitve in
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega - stroški za neposredno izvajanje storitve na
izvajanja storitve in
domu uporabnikov.
- stroški za neposredno izvajanje storitve na
domu uporabnikov.
Pri določanju cene storitve pomoč na domu se
upoštevajo navedeni stroški storitve tako, da se le ti
Pri stroških dela se upoštevajo plače delavcev glede najprej zmanjšajo za oprostitev kot je določena v
na tarifno skupino, ki jo izvajalec določi za Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
opravljanje posameznih storitev socialnega servisa. socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Uredba o
20. člen določa tudi, da so cene posameznih storitev oprostitvah). Preostanek stroškov se nato zmanjša za
socialnega servisa lahko različne.
subvencijo v višini najmanj 50 % stroškov storitve, ki
jo je dolžna zagotoviti občina. Od preostanka
Cena storitve socialnega servisa se določi na
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Socialni servis
efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s tem
pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene,
preračunajo na ure neposredne storitve za
uporabnika.

Pomoč na domu
stroškov se odšteje še morebitna višina subvencije s
strani Republike Slovenije, ki jo določi Vlada
Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike
zaposlovanja. Ostanek stroškov se deli s številom
efektivnih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na
mesec.
V primeru, da je uporabnik deležen storitve pomoč
na domu v občini, v kateri ima začasno prebivališče,
jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega
prebivališča. Občina stalnega prebivališča je dolžna
zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer
znaša subvencija v občini začasnega prebivališča
uporabnika. V primeru, da je uporabnik upravičen
tudi do oprostitve v skladu z Uredbo o oprostitvah
pri plačilih socialnovarstvenih storitev, občina
stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za
doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra
za socialno delo.

Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotavljati
subvencijo in morebitna sredstva za oprostitev
svojega občana največ leto dni, vendar pa se lahko ta
rok podaljša s soglasjem občine.
Supe rv iz i ja
Supervizija ni sestavni del storitve.
Sestavni del storitve so tudi supervizijski posveti za
neposredne izvajalce oskrbe v obsegu najmanj 8 ur
letno ter za strokovne delavce ali strokovne
sodelavce v obsegu najmanj 10 ur letno.
Ka dr ovsk i v ir i
Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci,
sodelavci iz 70. člena ZSV, ki so končali srednjo strokovni sodelavci ter laični delavci. Prvi del storitve
poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za vodi strokovni delavec iz 69. člena ZSV. Drugi del
socialno oskrbo ali zdravstveno nego.
storitve (vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in
njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih
lahko izvajajo tudi delavci, ki imajo pridobljeno situacijah upravičencev) opravlja strokovni delavec iz
nacionalno poklicno kvalifikacijo za izvajanje socialne 69. člena ali strokovni sodelavec iz 70. člena ZSV z
oskrbe na domu.
najmanj višješolsko izobrazbo.
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca
opravljajo strokovni sodelavci iz 70. člena ZSV, ki so
končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo
strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali
zdravstveno nego, lahko pa tudi delavci, ki imajo
pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za
izvajanje socialne oskrbe na domu.
Posamezna opravila lahko pod vodstvom
strokovnega delavca izvajajo na podlagi pogodbe o
zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi tudi laični
delavci in drugi delavci.
No rm at iv i
Socialni servis ne sodi v javno službo, zato normativ Storitev se organizira v dveh delih.
storitve ni določen, kar pomeni, da upravičenec ni Prvi del storitve obsega:

Stran | 12

Socialni servis
omejen pri številu ur koriščenja storitve socialni
servis, saj mora vse stroške storitev poravnati sam.
Postopek pri opravljanju posameznega opravila in
obseg storitve določita uporabnik in izvajalec z
dogovorom ali s pogodbo. Trajanje storitve je torej
odvisno od volje uporabnika in izvajalca in ga
določita v dogovoru ali pogodbi.

Pomoč na domu
ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o
izvajanju storitve, organizacija ključnih članov
okolja in začetno srečanje – en strokovni delavec
na vsakih 200 upravičencev, ki imajo sklenjen
dogovor z izvajalcem. Ta normativ se izračuna na
povprečno število upravičencev na mesec.
Drugi del storitve obsega:
- vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in
njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci
pri izvajanju dogovora in pri zapletenih
življenjskih situacijah upravičencev – 0,5
strokovnega delavca ali sodelavca na vsakih 20
neposrednih izvajalcev oskrbe. V primeru, da
neposredni izvajalec oskrbe oskrbuje v
povprečju več kot pet uporabnikov, se lahko
uporabi normativ 0,55 strokovnega delavca ali
sodelavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe;
- neposredno izvajanje storitve na domu
upravičenca – povprečno 110 ur efektivnega
dela (letno) na mesec. V primeru, da gre za
posebnost naselja (razpršenost uporabnikov,
dostopnost do uporabnikov…) ali posebno
obravnavo upravičencev, lahko povprečno
število efektivnih ur na mesec odstopa za največ
10%.
Odstopanja, določena v prejšnjih dveh alinejah,
so možna v dogovoru z občino.
-
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3. METODOLOŠKA IZHODIŠČA
Kot smo omenili že uvodoma, je namen naloge raziskati stanje na področju izvajanja
socialnovarstvenih storitev opravljenih na podlagi dovoljenja za delo, še posebej na področju
pomoči na domu in/ali socialnega servisa. Pri tem smo uporabili pojasnjevalni raziskovalni
načrt (po Creswell in Plano Clark 2007), ki obsega uporabo tako kvantitativne kot tudi
kvalitativne metode. Načrt je zaporeden in dvofazen. V prvi fazi smo zbrali in analizirali
kvantitativne podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo spletnega vprašalnika, v drugi fazi pa
kvalitativne podatke iz polstrukturiranega intervjuja. Metodi smo združili v fazi
interpretacije, saj je namen druge faze pojasniti pridobljene kvantitativne rezultate (Slika 1).
Slika 1: Pojasnjevalni raziskovalni načrt

KVANT

KVAL

interpretacija na
podlagi
KVANT-KVAL
rezultatov

Register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve
Za izhodišče naloge smo vzeli register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialnovarstvene storitve in ga obravnavali kot celotno opazovano populacijo. Register smo
prejeli od naročnika naloge MDDSZ (MDDSZ 2012); služil pa nam je pri pripravi vzorčnega
okvira naloge. V registru je bilo ob koncu leta 2012 vodenih 53 aktivnih zasebnikov za
opravljanje socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo. Na slednje (vseh 53)
smo v dogovoru z naročnikom naloge MDDSZ naslovili spletni vprašalnik. Izvajalci so
večinoma registrirani za eno storitev, nekateri pa tudi za več socialnovarstvenih storitev (glej
Preglednico 2):
Preglednica 2: Izvajalci glede na registrirano število storitev
Število registriranih
storitev

Število
izvajalcev

1 storitev

39 izvajalcev

2 storitvi

12 izvajalcev

3 storitve

1 izvajalec

4 storitve

1 izvajalec

Vrste storitev in število izvajalcev
-

Socialni servis (16 izvajalcev)
Pomoč na domu (11 izvajalcev)
Institucionalno varstvo (deset izvajalcev)
Osebna pomoč (en izvajalec)
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za
odrasle telesno in duševno prizadete osebe (en izvajalec)
Pomoč na domu in socialni servis (devet izvajalcev)
oblike storitev institucionalnega varstva (trije izvajalci)
Institucionalno varstvo starejših, socialni servis in pomoči na
domu
Institucionalno varstvo starejših v oskrbovanih stanovanjih
na štirih lokacijah
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Sicer pa je bilo v register v obdobju od leta 1994 do konca leta 2012 vpisanih 69
izvajalcev, od tega jih je bilo v istem obdobju iz registra izbrisanih 16, to pomeni, da so
prenehali izvajati dejavnost preko dovoljenja za delo – bodisi so podjetje zaprli bodisi so
prešli na koncesijo oziroma v javno mrežo. Izbrisani so bili večinoma registrirani za izvajanje
socialnega servisa, kot je razvidno iz naslednje preglednice (Preglednica 3). V povprečju so
bili v register vpisani 5,1 let s standardnim odklonom 2,7 let.
Preglednica 3: Število izbrisanih izvajalcev iz registra MDDSZ v obdobju 1994–2012
Število izvajalcev

Vrsta storitve, ki so jo izvajali

16
Socialni servis

13

Pomoč na domu

3

Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih in pri drugih delodajalcih

1

Osebna pomoč
Povprečje let trajanja izvajanja

1
5,11

Spletni vprašalnik
S spletnim vprašalnikom smo v prvi vrsti želeli preveriti in dopolniti podatke, navedene v
registru. Poleg tega pa je bil namen spletnega vprašalnika predvsem pridobiti konkretne
informacije o izvajanju storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo. S spletnim
vprašalnikom smo torej:

- preverili točnost podatkov v registru;
- preverili, katere socialnovarstvene storitve zasebniki dejansko v praksi tudi izvajajo,
katere so prenehali in katerih niso nikoli izvajali;

- pridobili osnovne informacije o uporabnikih socialnega servisa in pomoči na domu in
preverili ceno obeh storitev;

- pridobili informacijo o časovni dostopnosti socialnega servisa in pomoči na domu,
osnovne informacije o kadru/oskrbovalkah in območju izvajanja;

- zaprosili za poročila, ki jih pripravljajo (poslovna, finančna ali druga) in posredujejo
bodisi za pristojno ministrstvo, občine ali koga drugega.
Vprašalnik smo 7. 2. 2013 naslovili na vseh 53 zasebnikov iz registra, z anketiranjem pa
smo zaključili 29. 3. 2013 (več o časovni dinamiki izvedbe celotne analize v Prilogi 1).
Vprašalnik je izpolnilo 46 od skupno 53 izvajalcev (glej Preglednico 4), kar predstavlja 86,8 %
stopnjo odgovora. Kljub večkratnemu pozivanju nismo pridobili odgovorov vseh izvajalcev,
navedenih v registru. Nekateri izvajalci so po telefonu sporočili, da v raziskavi ne želijo
sodelovati, saj dejavnosti ne izvajajo več, podjetje pa so zaprli. Vprašalnika torej skupno ni
izpolnilo sedem izvajalcev socialnovarstvenih storitev6.
6

Pet izvajalcev se na anketiranje ni odzvalo, dveh izvajalcev naš dopis ni dosegel.
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Poročila zasebnikov
V 17. členu Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev je določeno, da je
izvajalec dolžan IRSSV vsako leto najkasneje do 30. aprila predložiti letno poročilo in poročilo
o delu v preteklem letu. Ker v praksi sistematično poročanje ni vzpostavljeno, smo s
pričujočo analizo želeli najprej preveriti, kakšna poročila pripravljajo izvajalci in za koga.
V spletnem vprašalniku smo jih vprašali, ali pripravljajo in/ali oddajajo kakršnakoli letna
poročila o izvajanju socialnovarstvenih storitev, na primer pristojnemu ministrstvu, lokalnim
skupnostim ali komu drugemu in jih obenem (ponovno) seznanili s 17. členom Pravilnika o
opravljanju socialno varstvenih storitev. Prosili smo jih, da nam poročila, v kolikor jih že
oddajajo oziroma imajo pripravljena, posredujejo. Po večkratnih pozivih smo prejeli skupno
sedem količinsko in vsebinsko zelo različnih poročil, med njimi pet poročil izvajalcev, ki
izvajajo storitve institucionalnega varstva, eno poročilo izvajalca storitve pomoč na domu in
eno poročilo izvajalca storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle
telesno in duševno prizadete osebe (glej Preglednico 4).

Polstrukturirani intervjuji
Po opravljeni spletni anketi smo želeli opraviti še skupinske pogovore oziroma fokusne
skupine s tistimi izvajalci socialnovarstvenih storitev iz registra, ki so registrirani za izvajanje
socialnega servisa (ne glede na to ali so izpolnili vprašalnik ali ne) ter tistimi, ki so registrirani
za izvajanje pomoči na domu in so obenem v anketi navedli, da storitev izvajajo (tudi) izven
mreže javne službe. Na skupinske pogovore smo povabili 30 izvajalcev7 (glej Preglednico 4).
Ker je bil odziv za sodelovanje relativno nizek in ker se za skupinsko srečanje nismo mogli
časovno uskladiti (različna področja Slovenije, delo na terenu) smo zainteresiranim ponudili
možnost izvedbe polstrukturiranega intervjuja. Izvedli smo skupno šest intervjujev8 (kar je
razvidno iz Preglednice 4).
Ker so intervjuji polstrukturirani, smo izvajalcem vnaprej pripravili in posredovali
iztočnice za pogovor (v Prilogi 2), potem pa smo naslednjim vsebinam sproti prilagajali
vprašanja. Intervjuje z izvajalci smo izvedli v mesecu maju 2013. Posamezni pogovori so
trajali približno od ene ure do dveh ur, pogovor smo snemali, na podlagi tega pripravili zapis,
zbrane podatke pa smo analizirali po kvalitativni analizi (po Mesec 1998).

7

Dva izvajalca bi sicer še ustrezala, vendar ju že v prejšnji fazi raziskave nismo izsledili, saj pošta ni bila dostavljena, po
elektronski pošti in telefonu pa izvajalcev ni bilo moč dobiti.
8
Z eno izvajalko smo intervju zaradi službene odsotnosti opravili preko elektronske korespondence.
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Preglednica 4: Seznam izvajalcev iz registra (MDDSZ 2012), dopolnjen s podatki iz analize

ID

IZVAJALEC

Podatki iz registra MDDSZ
(stanje na dan 17. 10. 2012)

Izpolnili
vprašalnik

Poslali
poročilo

SS

DA

NE

Vabljeni
na
skupinski
pogovor
DA

PND

DA

DA

DA

DA

SS

NE

NE

DA

NE

NE*

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

NE

NE

NE

prenehali izvajati SS
PND izvajajo izven mreže javne
službe
n.p.
izvajajo SS in PND izven mreže javne
službe
PND izvajajo izven mreže javne
službe
n.p.
IV izvajajo

Storitev 1
1

ABIDOM, nepremičnine, turizem in posredništvo d.o.o.

2

Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci

3

Alenčica Kuntič - Socialni servis Alna

4

Bazilia, socialni servis, Gregor Bobnar, s. p.

PND

Storitev 2

SS

Storitev 3

Opravljen
intervju
NE

Podatki iz baze IRSSV
(stanje na dan 31. 12. 2012)
Stanje glede izvajanja storitev

BIT Vizija Podjetje za osebno in poslovno asistenco d. o.
o.
C.O.S.I.O. socialni servis d. o. o.
Center za starejše občane Lucija, oskrba in varstvo
starejših oseb in druge storitve d.o.o.

PND
IV

DA

NE

NE

NE

8

Center za starejše občane Ormož, d. o. o.

PND

DA

NE

NE

NE

9

Centerkontura d. o. o.

PND

SS

NE*

NE

DA

NE

10

COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu

PND

SS

DA

NE

DA

NE

11

Custodia, oskrba na domu, Barbara Humar s.p.

PND

DA

NE

DA

DA

IV

DA

NE

NE

NE

IV izvajajo

SS

DA

NE

DA

NE

SS izvajajo

IV

DA

DA

NE

NE

IV izvajajo

IV
SS

DA
DA

NE
NE

NE
DA

NE
NE

IV izvajajo
SS izvajajo

IV

DA

NE

NE

NE

IV izvajajo

IV
IV

DA
DA

DA
DA

NE
NE

NE
NE

IV izvajajo
IV izvajajo

5
6
7

12
13
14
15
16
17
18
19

DEOS, Družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih
stanovanj d. d.
Doktor 24 d.o.o. Ljubljana
Dom Brigita, nastanitvene in druge storitve Brigita
Beznec, s. p.
Dom Danica d. o. o.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti, d.
o. o.
Dom Pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o
Dom starejših občanov Gornja Radgona

SS
SS

PND izvajajo v okviru javne mreže;
izvajajo tudi IV
PND izvajajo izven mreže javne
službe
PND izvajajo v okviru javne mreže;
prenehali izvajati SS
PND izvajajo izven mreže javne
službe
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ID

IZVAJALEC

Podatki iz registra MDDSZ
(stanje na dan 17. 10. 2012)

Izpolnili
vprašalnik

Poslali
poročilo

DA

NE

Vabljeni
na
skupinski
pogovor
DA

DA

NE

DA

NE

PND
IV
OP
IV
PND

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

DA
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

prenehali izvajati SS
SS izvajajo; PND izvajajo v okviru
javne mreže
prenehali izvajati PND
IV izvajajo
OP izvajajo
IV izvajajo
PND izvajajo v okviru javne mreže

SS

NE

NE

DA

NE

n.p.

IV

DA

NE

NE

NE

DA

NE

DA

DA

IV izvajajo
prenehali izvajati SS;
PND niso nikoli izvajali
PND izvajajo tako izven mreže javne
službe kot tudi v okviru javne mreže

Storitev 1
20

Storitev 2

Storitev 3

28

Dom starejših občanov Grosuplje
DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč
na domu
Dora Saksida, s. p.
DOSOR, Dom starejših občanov d. o. o.
Frančiškanski družinski inštitut
IMP d.d.
Jutro, zavod za pomoč in nego na domu
Karnika, zavod za osebno pomoč, svetovanje in razvoj
znanja
KDU domovi upokojencev, d. o. o.

29

Kresnička, Center za oskrbo na domu, d. o. o.

PND

30

Oskrba in pomoč Olga Lupša s. p.

PND

DA

NE

DA

NE

IV

DA

NE

NE

NE

IV

DA

DA

NE

NE

21
22
23
24
25
26
27

SS

Opravljen
intervju

PND

SS

SS

NE

Podatki iz baze IRSSV
(stanje na dan 31. 12. 2012)
Stanje glede izvajanja storitev

33

PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete
življenja
Penzion Sreča, varovanje starejših oseb, gostinstvo in
turizem, d. o.o.
Pomoč, socialni servis, d. o. o.

PND

SS

NE

NE

DA

NE

34

SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek s. p.

PND

SS

DA

NE

DA

DA

35

Socialni servis Tisa, Raza Porčić s. p.
Socialni servis Viktoria, Oskrba starejših na domu,
svetovanje, izobraževanje in usposabljanje, Donka
Kovačič, s. p.

SS

DA

NE

DA

NE

IV ne izvajajo več na podlagi
dovoljenja za delo
n.p.
PND izvajajo v okviru javne mreže;
SS niso nikoli izvajali
prenehali izvajati SS

SS

DA

NE

DA

NE

SS izvajajo

37

Socialno varstveni zavod Vitadom

IV

DA

NE

NE

NE

38
39

Sončica, center za pomoč na domu d. o. o.
Sreto Zelen, s. p.

SS
VVZ

DA
DA

NE
NE

DA
NE

NE
NE

40

TURZIS, turizem, zdravstvo, storitve d. o. o.

PND

DA

DA

DA

NE

31
32

36

SS

IV

IV izvajajo

IV ne izvajajo več na podlagi
dovoljenja za delo
SS izvajajo
VVZ izvajajo
IV izvajajo; SS niso nikoli izvajali;
PND niso nikoli izvajali
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41
42
43

VISIT-A, d. o. o.
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
Zavod Pelikan - Karitas

SS
PND
PND

DA
DA
DA

NE
NE
NE

Vabljeni
na
skupinski
pogovor
DA
NE
DA

44

Zavod sv. Rafaela Vransko

PND

DA

NE

DA

NE

45
46

Zavod sv. Terezije
Zavod usmiljenk, duhovno karitativni in prosvetni zavod

PND
IV

DA
DA

NE
NE

NE
NE

NE
NE

47

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

SS

DA

DA

DA

DA

SS

DA

NE

DA

NE

SS izvajajo

SS

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

prenehali izvajati SS
prenehali izvajati SS;
PND izvajajo v okviru javne mreže
n.p.
SS niso nikoli izvajali
PND izvajajo v okviru javne mreže

ID

IZVAJALEC

Podatki iz registra MDDSZ
(stanje na dan 17. 10. 2012)
Storitev 1

Storitev 2

Storitev 3

Izpolnili
vprašalnik

Poslali
poročilo

Opravljen
intervju
NE
NE
NE

Podatki iz baze IRSSV
(stanje na dan 31. 12. 2012)
Stanje glede izvajanja storitev
SS niso nikoli izvajali
PND izvajajo v okviru javne mreže
prenehali izvajati PND
PND izvajajo tako izven mreže javne
službe kot tudi v okviru javne mreže
PND izvajajo v okviru javne mreže
IV izvajajo
prenehali izvajati varovanje na
daljavo (SS)

49

Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu
Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju
Zavod za pomoč občanom Sonce

50

Zavod za socialno oskrbo Pristan

51
52
53

Zora plus, podjetje za življenjsko asistenco, d. o. o.
SS
NE
NE
NE
NE
Žajdela Irena - Patronažna služba in zdravstvena nega
SS
DA
NE
DA
NE
Žarek upanja, osebne storitve, Andreja Orel s.p.
PND
DA
NE
NE
NE
Skupaj: 53 izvajalcev
SS=26; PND=21; IV=15; OP=1; VVZ=1
DA=46
DA=7
DA=30
DA=6
Opomba:
*Bazilia in Centerkontura sta izpolnila samo začetni del vprašalnika, kjer je razvidno, da storitev izvajata, podrobnih podatkov v nadaljevanju pa ne podata.

48

PND

SS

Legenda:
IV – pod to kategorijo navajamo vse oblike institucionalnega varstva (institucionalno varstvo starejših, institucionalno varstvo v obliki dnevnega varstva, institucionalno
varstvo starejših v oskrbnem domu, institucionalno varstvo starejših v oskrbovanih stanovanjih, institucionalno varstvo v drugi družini); OP – osebna pomoč; PND – pomoč
družini na domu kot socialna oskrba na domu; SS – socialni servis; VVZ - vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle telesno in duševno prizadete osebe;
n.p. – ni podatka
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4. ANALIZA STORITEV, OPRAVLJENIH NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO IN
VPISA V REGISTER
Osnovne podatke o zasebnikih in storitvah, za katere so ti registrirani, tj. podatke, ki so
ključni za register, smo preverili pri vseh zasebnikih iz registra, torej ne glede na to, za katero
storitev so registrirani, bolj podrobni podatki o samem izvajanju storitve pa so nas zanimali
le pri tistih zasebnikih, ki so registrirani za izvajanje pomoči na domu in socialnega servisa.
Posebno pozornost v analizi torej namenjamo področju zagotavljanja oskrbe na domu. V tem
oziru nas predvsem zanima oskrba, ki se izvaja zunaj mreže javne službe, saj storitev pomoč
na domu v mreži javne službe na IRSSV spremljamo že v okviru Analize izvajanja pomoči na
domu (glej Nagode in Lebar 2013). Obsegu in obstoječim praksam izvajanja socialnega
servisa, ki ne sodi med socialnovarstvene storitve v okviru mreže javne službe pač pa izven, v
Sloveniji do sedaj nismo namenjali dovolj raziskovalne in analitske pozornosti. S pričujočo
analizo, ki v prvi vrsti služi kot dopolnilo prej omenjeni analizi IRSSV, želimo prikazati v
kolikšnem obsegu, za koga in na kakšen način se izvajata socialni servis in pomoč na domu
(na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register), evidentirati ključne izzive in vizijo razvoja v
prihodnje ter oblikovati priporočila za nadaljnje spremljanje področja. Pri tem izhajamo iz
podatkov, ki smo jih pridobili z anketiranjem in jih, kjer je smiselno, dopolnimo z izsledki
intervjujev.

4.1 Izvajanje storitev na podlagi vpisa v register
Med tistimi zasebniki, ki so vpisani v register in ki so odgovorili na vprašalnik, je ob koncu
leta 2012 storitev socialnega servisa izvajala manj kot polovica, pomoč na domu približno tri
četrtine, institucionalno varstvo vsi razen enega9 in oba zasebnika, ki sta registrirana eden za
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle telesno in duševno prizadete
osebe ter drugi za osebno pomoč (glej Preglednico 5).
Po podatkih, ki smo jih pridobili s spletnim vprašalnikom, ugotavljamo, da sta izvajanje
in domet socialnega servisa v Sloveniji izredno nizka in podhranjena. Navedli smo že, da se je
v zadnjih 20 letih iz registra izpisalo 13 zasebnikov, ki so bili registrirani za izvajanje te
storitve, od trenutno vpisanih v register (tj. 2610) pa jih šest poroča, da storitve v praksi
praktično nikoli niso izvajali, šest storitve ne izvaja več in le devet jih poroča, da socialni
servis trenutno izvajajo, od tega nam dva zasebnika natančnejših podatkov nista zagotovila.

9

Razlog, da je zasebnik institucionalno varstvo prenehal izvajati na podlagi dovoljenja za delo, je v pridobitvi koncesije.
Od katerih jih pet na vprašalnik ni odgovorilo.

10
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Preglednica 5: Posodobljen pregled stanja registra po anketiranju

Socialni
servis

Storitev izvajajo
Storitve niso nikoli
izvajali
Storitve ne izvajajo več
Skupaj

Pomoč na
domu

Oblike
institucionalnega
varstva

N

%

N

%
N
%
Odgovorili na anketo
76,5
14
93,3

9

42,9

13

6

28,6

2

11,8

0

6

28,6

2

11,8

21

100,0

17

100,0

Vodenje,
varstvo in
zaposlitev pod
posebnimi
pogoji
N
%

Osebna
pomoč
N

%

1

100,0

1

100,0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

6,7

0

0,0

0

0,0

15

100,0

1

100,0

1

100,0

Vsi registrirani
Niso želeli sodelovati

5

19,2

4

19,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Vsi registrirani

26

100,0

21

100,0

15

100,0

1

100,0

1

100,0

Zasebniki, ki so prenehali izvajati socialni servis (tj. šest), so storitev opravljali različno
dolgo, od štirih mesecev (Dom starejših občanov Grosuplje) do desetih let (varovanje na
daljavo v okviru Zavoda za oskrbo na domu). Med razlogi za prenehanje izvajanja storitve
naštejejo kadrovske težave, osebne težave (na primer bolezen), premajhno število
uporabnikov in zanimanja za njihove storitve, visoke cene in s tem nekonkurenčnost na trgu
ter prevzem storitve s strani drugega zasebnika (varovanje na daljavo je na nacionalni ravni
prevzel Doktor 24 d.o.o.). Podobne strukturne dejavnike naštejejo tudi tisti zasebniki (tj.
šest), ki storitve v praksi nikoli niso izvajali, in sicer so navedli, da kljub promociji ni bilo
povpraševanja in interesa, da so cene visoke in nekonkurenčne (glej Preglednico 6).
Preglednica 6: Razlogi zaradi katerih zasebniki storitve ne izvajajo ali so jo prenehali izvajati
Niso nikoli izvajali

Socialni servis

Pomoč na domu

-

Ni bilo povpraševanja, interesa
Visoke, nekonkurenčne cene

-

Visoke, nekonkurenčne cene (brez
koncesije)

-

Prenehali izvajati
Kadrovske težave
Premajhno število uporabnikov
Premalo zanimanja
Visoke cene
Osebni razlogi
Vstop drugega izvajalca
Reorganizacija zavoda
Prekinitev pogodbe z izvajalcem

Pri zasebnikih, ki so registrirani za izvajanje pomoči na domu, je stanje nekoliko
drugačno. Iz registra so se v zadnjih 20 letih izpisali trije, trenutno je registriranih 21 (od tega
štirje pri anketiranju niso sodelovali). Med tistimi, ki so odgovorili na vprašalnik (tj. 17),
pomoč na domu izvaja 13 registriranih zasebnikov. Dva poročata, da storitve v praksi nikoli
nista izvajala; poudarita, da glede na to, da nista koncesionarja, s svojo ceno nista
konkurenčna drugim izvajalcem. Dva storitve ne izvajata več, od tega je eden storitev izvajal
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deset let in je s storitvijo prenehal zaradi reorganizacije zavoda, drugi, ki je prav tako storitev
izvajal deset let, pa je prenehal zaradi prekinitve pogodbe z izvajalcem (predvidevamo, da je
bil podizvajalec storitve).
Med zasebniki, ki izvajajo pomoč na domu izven mreže javne službe na podlagi
dovoljenja za delo, jih velika večina (tj. devet zasebnikov) izvaja storitev na podlagi koncesije
občine (v okviru mreže javne službe). Štirje zasebniki storitev izvajajo (tudi) izven mreže
javne službe. Ker IRSSV redno letno spremlja izvajanje pomoči na domu v okviru mreže javne
službe znotraj Analize izvajanja pomoči na domu, se v pričujočem poglavju osredotočamo na
podatke zasebnikov, ki pomoč na domu izvajajo izven mreže javne službe (tj. štirje zasebniki).

4.2 Upravičenci in sestava storitve
Devet izvajalcev socialnega servisa je na dan 31. 12. 2012 zagotavljalo storitev skupaj
209 uporabnikom, od tega je bilo skoraj tri četrtine uporabnikov (150 uporabnikov)
vključenih v varovanje na daljavo, ki je eno izmed samostojnih opravil socialnega servisa in ki
ga danes izvaja družba Doktor 24 d.o.o. Drugo najpogostejše opravilo je prinašanje
pripravljenih obrokov hrane, ki ga je ob koncu leta 2012 prejemalo 39 uporabnikov (glej
Preglednico 7).
Preglednica 7: Število uporabnikov glede na opravila socialnega servisa (na dan 31. 12. 2012)
Opravila socialnega servisa
Celodnevna povezava preko telefonskega alarma

Število uporabnikov
(na dan 31. 12. 2012)
150

Prinašanje pripravljenih obrokov hrane

39

Pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza
Čiščenje v stanovanju, opremljanje, spremljanje pri obiskih trgovin, predstav,
sorodnikov ali na počitnicah

8

Nakup in prenašanje živil ali drugih potrebščin, priprav drv ali druge kurjave

5

Manjša hišna opravila

5

Pranje in likanje perila

1

7

215*
Skupaj
Opomba:
*število ni enako skupnemu številu uporabnikov tj. 209, saj lahko en uporabnik prejema več različnih opravil.

Storitev zasebniki izvajajo v različnih območjih Slovenije (glej Preglednico 8). Ob koncu
leta 2012 so jo zagotavljali v naslednjih občinah: Koper, Izola, Piran, Radovljica, Bled, Gorje,
Ljubljana, Lovrenc na Pohorju in Puconci. Poleg tega moramo tu omeniti še varovanje na
daljavo, ki deluje na nacionalni ravni, ob koncu leta 2012 pa so imeli uporabnike predvsem v
Ljubljani, Kranju in Celju. Glede na upravičenost oziroma razloge za vključitev v socialni servis
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ugotavljamo, da se uporabniki v storitev načeloma vključujejo zaradi starosti (206
uporabnikov)11. Razen invalidnosti (en uporabnik), zasebniki drugih razlogov ne navajajo.
Preglednica 8: Število uporabnikov socialnega servisa (na dan 31. 12. 2012) in kraj izvajanja storitve
Izvajalci
Bazilia, socialni servis, Gregor Bobnar, s.p.
BIT Vizija Podjetje za osebno in poslovno asistenco d.o.o., Larin
Kordeš Olup
Centerkontura d.o.o.

Število
uporabnikov
(31. 12. 2012)
0

Kraj izvajanja/občina
n.p.

0

Koper, Izola, Piran

2

n.p.

Doktor 24 d.o.o., Ljubljana

150

Nacionalna mreža*

Dom dr. Janka Benedika Radovljica

33

Radovljica, Bled, Gorje

1

Puconci

18

Ljubljana

5

Ljubljana

0

Lovrenc na Pohorju

DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu
Socialni servis Viktoria, Oskrba starejših na domu, svetovanje,
izobraževanje in usposabljanje, Donka Kovačič, s.p.
Sončica, center za pomoč na domu d.o.o.
Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu Hriberšek
Danica, Lovrenc na Pohorju
Skupaj
Opombe:
*Največ Ljubljana, Kranj in Celje.

209

Štirje zasebniki, ki izvajajo pomoč na domu izven mreže javne službe, so storitev na dan
31. 12. 2012 zagotavljali 34 uporabnikom. Skoraj trem četrtinam uporabnikov (tj. 25) storitev
zagotavlja Custodia oskrba na domu (glej Preglednico 9 in 10), ki za vseh 25 uporabnikov
zagotavlja opravila iz vseh treh sklopov opravil – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
gospodinjska pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Iz naslednje preglednice pa je
razvidno, da skoraj vsi uporabniki (tj. 34) prejemajo opravila iz vseh treh sklopov opravil.
Pomoč na domu izven mreže javne službe zasebniki zagotavljajo v različnih območjih
Slovenije, največ v Ljubljani, pa tudi v Beltincih, Ljutomeru, Sv. Juriju ter Veržeju.
Preglednica 9: Število uporabnikov glede na opravila pomoči na domu (na dan 31. 12. 2012)
Opravila pomoči na domu
Število uporabnikov (na dan 31. 12. 2012)
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
28
Gospodinjska pomoč
29
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
31
Skupaj
88
Opomba:
*Število ni enako skupnemu številu uporabnikov tj. 88, saj lahko en uporabnik prejema več različnih opravil.

11

Za dva uporabnika nimamo podatka.
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Lahko rečemo, da je pomoč na domu izven mreže javne službe izredno šibka in
podhranjena, saj jo prejema relativno nizko število uporabnikov. Da storitev ni dovolj
razširjena in dostopna, ugotavljamo tudi pri spremljanju izvajanja pomoči na domu v okviru
mreže javne službe. Pomoč na domu v mreži javne službe je ob koncu leta 2012, v primerjavi
z mrežo izven javne službe, dosegla znatno večje število uporabnikov (tj. 6.583) (Nagode in
Lebar 2013), vendar je slednja glede na nacionalni cilj tj. vključitev 10.000 oseb, starih 65 let
in več (ReNPSV 2006–2012), še vedno premalo razširjena. Poraja se torej vprašanje potreb in
zadovoljevanja le teh.
Preglednica 10: Število uporabnikov pomoči na domu (na dan 31. 12. 2012) in kraj izvajanja storitve
Izvajalci
Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci

Število uporabnikov
(31. 12. 2012)
2

Kraj izvajanja/občina
Beltinci

Custodia oskrba na domu, Barbara Humar, s.p.

25

Ljubljana, Brezovica

Oskrba in pomoč Olga Lupša s.p.

7

Ljutomer, Sv. Jurij, Veržej

Zavod sv. Rafaela Vransko

0

n.p.

Skupaj

34

Sogovorniki v intervjujih večinoma menijo oziroma pri svojem delu opažajo, da je potreb
po storitvah socialne oskrbe na domu v Sloveniji zelo veliko. Ocenjujejo, da jih bo v bodoče
še več (skladno s pojavom ti. dolgožive družbe) ter da je več povpraševanja po storitvi pomoč
na domu kot po storitvi socialni servis. Na terenu ugotavljajo, da na nekaterih območjih
potrebe (sploh) niso zadovoljene in da je potreb več kot je dejanskih uporabnikov storitve,
drugje, predvsem v manjših lokalnih okoljih, pa ugotavljajo nasprotno, in sicer, da so potrebe
majhne in jih izvajalci uspešno pokrivajo. Nekateri sogovorniki opozorijo tudi na porast
povpraševanja po socialni oskrbi v zadnjem obdobju, kar predvsem povezujejo s spremembo
socialnovarstvene zakonodaje. Opažajo, da ljudje iz domov za starejše odhajajo nazaj domov
(zaradi varstvenega dodatka in plačila doma), še posebej kadar pomoč potrebujejo v
manjšem, obvladljivem obsegu. Ob spremembi socialne zakonodaje, osebe, vključene v
institucionalno varstvo namreč niso več upravičene do varstvenega dodatka. Koliko je
takšnih oseb, ni znano. Dremelj in drugi (2013, 64) v Oceni učinkov nove socialne zakonodaje
ocenjujejo, da obstaja pomemben delež »bivših« prejemnikov, vključenih v celodnevno
institucionalno oskrbo, ki do njega sedaj niso več upravičeni.
Po drugi strani sogovorniki, kot pomemben dejavnik, ki vpliva na razširjenost in
dostopnost socialne oskrbe na domu, izpostavljajo tudi področje informiranosti oziroma
promocije dejavnosti. Nekateri menijo, da ljudje na splošno niso dovolj informirani in na
primer ne vedo, da obstaja možnost organizacije večurne socialne oskrbe na domu in da
lahko ljudje, kljub bolezni, ob ustrezni podpori ostanejo v svojem domačem okolju.
Opozorijo, da je promocija dejavnosti pomembna; tudi z zglednim delom (»dober glas seže v
deveto vas«). Tisti, ki se samopromovirajo, se poslužujejo glasil in podobnih medijev, z
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namenom čim širšega dosega ciljne populacije. Pomembno je, da promocija doseže srednjo
generacijo, saj so pogosto otroci tisti, ki iščejo in urejajo pomoč za svoje starše. Nekateri
sogovorniki opažajo, da se svojci pogosto šele v kritičnih primerih zavedo (na primer po kapi,
ali ko pričakujejo starše iz bolnišnice), da je potrebna pomoč in hitra rešitev, prej se za to niti
ne zanimajo. Po drugi strani pa sogovorniki opozarjajo tudi, da zdravstveno osebje pogosto
ni dovolj seznanjeno s tem, kdo izvaja socialno oskrbo na domu, še posebej ne z zasebniki, ki
storitve opravljajo izven mreže javne službe. Menijo, da so slednji v splošnem premalo
prepoznani tako v strokovni kot tudi v splošni javnosti.
Razloge za slabo razširjenost socialne oskrbe na domu sogovorniki vidijo tudi v razširjeni
neformalni oskrbi (sosedska in družinska pomoč), ki lahko pomembno razbremenjuje ali
dopolnjuje formalno oskrbo, še posebej socialni servis, saj veliko opravil iz tega sklopa
opravijo kar svojci.

4.3 Cena storitve in stroški dela
Cena storitve na uro, ki jo je na dan 31. 12. 2012 za opravilo socialnega servisa plačal
uporabnik, je v povprečju znašala 11,0 EUR na uro (glej Preglednico 12). Glede na to, da
socialni servis ni sofinanciran (na primer s strani občine), je veljavna cena za uporabnika
enaka ekonomski ceni storitve. Cene med zasebniki sicer nekoliko variirajo (od 9,01 EUR do
12,68 EUR), vendar ne bistveno. Varovanje na daljavo ni všteto, saj v tem primeru uporabnik
plačuje 19,17 EUR/mesec (glej Preglednico 11).
Preglednica 11: Cena za uporabnika (na dan 31. 12. 2012)
Cena za uporabnika
(31. 12. 2012)

Izvajalci
Socialni servis
Bazilia, socialni servis, Gregor Bobnar, s.p.
BIT Vizija Podjetje za osebno in poslovno asistenco d.o.o., Larin Kordeš Olup
Centerkontura d.o.o.
Doktor 24 d.o.o., Ljubljana
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu
Socialni servis Viktoria, Oskrba starejših na domu, svetovanje, izobraževanje
in usposabljanje, Donka Kovačič, s.p.
Sončica, center za pomoč na domu d.o.o.
Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu Hriberšek Danica,
Lovrenc na Pohorju

n.p.
11,53 EUR/uro
n.p.
19,17 EUR/mesec
12,30 EUR/uro*
9,01 EUR/uro
12,68 EUR/uro (osebna
oskrba); 9,76 EUR/uro (ostalo)
11,48 EUR/uro
10,30 EUR/uro
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Cena za uporabnika
(31. 12. 2012)

Izvajalci
Pomoč na domu izven mreže javne službe
Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci

14,49 EUR/uro**

Custodia oskrba na domu, Barbara Humar, s.p.

16,71 EUR/uro

Oskrba in pomoč Olga Lupša s.p.

10,0 EUR/uro

Zavod sv. Rafaela Vransko
Opombe:
*Navajajo tudi različne cene kosil, na primer navadno kosilo stane 4,97 EUR.
**Zaradi visoke cene le to prilagajajo zmožnostim uporabnikov.

15,95 EUR/uro

Pri pomoči na domu izven mreže javne službe ugotavljamo, da je cena na uro, ki jo je za
storitev plačal uporabnik (na dan 31. 12. 2012), variirala med 10,0 EUR na uro in 16,71 EUR
na uro (glej Preglednico 11). V povprečju pa je znašala 14,3 EUR na uro. Za primerjavo
navajamo podatke iz analize pomoči na domu v okviru mreže javne službe (Nagode in Lebar
2013), kjer se izkaže, da je povprečna ekonomska cena za storitev na uro, ki jo imajo
zasebniki za izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe, bistveno višja od cen za storitvi
izven mreže javne službe (glej Preglednico 12).
Preglednica 12: Število uporabnikov in cena storitve glede na različne storitve (na dan 31. 12. 2012)
Socialni servis

Pomoč na domu –
mreža javne službe**

Pomoč na domu – izven
mreže javne službe

Cena, ki jo plača uporabnik (EUR/uro)

11,0

5,3

14,3

Ekonomska cena (EUR/uro)

11,0

16,2

14,3

Število uporabnikov

59*

889

34

Opombe:
*Odšteli smo uporabnike varovanja na daljavo.
**Vir Nagode in Lebar (2013).

Intervjuvanci so enotnega mnenja, da je cena za uporabnika za storitve izven mreže javne
službe previsoka (kar je razvidno tudi iz Preglednice 12). Potencialni uporabniki se raje
obračajo na izvajalce socialnovarstvenih storitev, ki so v javni mreži, ker imajo nižjo ceno za
uporabnika. V primeru socialnega servisa, sogovorniki navajajo, da se ljudje raje obrnejo na
izvajalce servisnih opravili ali pa sežejo po storitvah črnega trga, na primer »urejanje vrta
prek socialnega servisa stane cca. 12 EUR, nekdo drug pa to isto naredi za 5 EUR«, ki je po
mnenju sogovornikov na področju izvajanja socialne oskrbe na domu močno prisoten in
razširjen. »Če bi bil socialni servis cenejši, bi morda bolj zaživel«, meni sogovornica. Finančno
so torej izvajalci socialnega servisa odvisni samo od uporabnikov. Podjetja na trgu (kot je na
primer samostojni podjetnik) lahko ceno svoje storitve prilagajajo plačilnim zmožnostim
uporabnikov, medtem ko zasebniki, ki izvajajo socialni servis, tega ne morejo, saj je izračun
cene natančno predpisan. Nekateri ob tem poudarijo, da je struktura oblikovanja cene
rigidna in premalo fleksibilna, saj se soočajo s težavami pri oblikovanju takšne cene, ki bi
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pokrila celotne stroške (upoštevajoč delovno dobo kadra, prispevke, prevozne stroške in
podobno) in bi bila obenem še vedno cenovno dostopna za uporabnika. Trenutna ureditev,
menijo, ni primerna za pokrivanje potreb na terenu, ker je storitev predraga tako za
uporabnika kot tudi za izvajalca. S ceno za uporabnika, ki je enaka ekonomski, dejansko niso
konkurenčni na trgu. Nekateri povedo, da storitev včasih opravijo tudi po nižji ceni, v
primeru da uporabnik ni plačilno dovolj sposoben. Pravijo, da se na ta način želijo približati
uporabniku in da se »borijo« za to, da uporabnika obdržijo (na primer, da jih ta ne odpove
zaradi previsoke cene). Zasebniki so izpostavili tudi, da težko pokrivajo stroške dela,
predvsem so težava stroški prevoza na terenu v manjših lokalnih okoljih, kjer so uporabniki
razpršeni po terenu in zato potni stroški večji.
Večina sogovornikov je mnenja, da bi bilo potrebno vpeljati in določiti enotno ceno
storitve na nacionalni ravni - tako v kot tudi izven mreže javne službe. S tem, menijo, bi
spodbudili sodelovanje in dopolnjevanje med različnimi izvajalci, tako zasebnimi kot javnimi,
po drugi strani pa bi to bil eden izmed vzvodov vzpostavitve konkurence pri zagotavljanju
kakovosti izvajanja storitve. Uporabnikom bi se tako povečala možnost izbire med različnimi
izvajalci, pri kateri ne bi bila vodilo cena, pač pa strokovnost, dosegljivost, prilagodljivost in
kakovost izvajalca oziroma socialne oskrbovalke. Uporabnik bi torej pridobil možnost
odločitve; iz pasivnega prejemnika storitve, ki mu je ponujena (na način »vzemi ali pusti«) bi
postal aktivni prejemnik storitve, ki bi mu ustrezala in ki bi zadovoljila njegove potrebe na
njemu zadovoljiv način.

4.4 Supervizija
Intervjuvani zasebniki imajo koordinacijske sestanke zaposlenih, mesečne strokovne
kolegije, intervizije in supervizije. Supervizija je za storitev pomoč na domu zakonsko
predvidena (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, 2. člen), vendar jo je, po mnenju sogovornikov, v praksi težko
zagotavljati. Nekateri poročajo, da je ne izvajajo redno, drugi so namesto supervizij uvedli
intervizije. To ugotavlja tudi Socialna inšpekcija v Vsebinskem poročilu o ugotovitvah
inšpekcijskih nadzorov v letu 2012 za storitve: institucionalno varstvo starejših, pomoč družini
na domu kot socialna oskrba na domu, socialni servis, kjer navaja, da je pogosto ugotovljena
nepravilnost pri zasebnikih ta, da nimajo organizirane supervizije12. Izvajalci težko pridobijo
supervizorja zaradi štirih razlogov: na seznamu supervizorjev Socialne zbornice Slovenije je
malo supervizorjev za storitev pomoč na domu; supervizorji prihajajo k izvajalcu iz oddaljenih
krajev, zaradi česar nastanejo večji stroški; supervizija kot del storitve sodi v delovni čas
zasebnikov, kar neposredne izvajalce oskrbe ovira pri izpolnjevanju strogega normativa v
delu efektivnih delovnih ur oskrbe; obstaja veliko izvajalcev, ki storitev izvajajo v majhnem
12

Nezagotavljanje supervizije neposrednim izvajalcem oskrbe na domu je neskladno s 1. točko 6. člena Pravilnika o
stadndradih in normativih (Arnšek, 2013, 21).
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obsegu (z enim ali dvema izvajalcema neposredne oskrbe na domu), zato so stroški
supervizije predragi, v bližini pa običajno ni drugih izvajalcev storitve, da bi lahko supervizijo
organizirali skupaj in racionalizirali stroške (Arnšek, 2013, 21).

4.5 Kadrovski viri, izobraževanje in usposabljanje
Tako socialni servis kot tudi pomoč na domu izvajajo zasebniki oziroma pravne osebe z
majhnimi kadrovskimi kapacitetami (glej Preglednico 13). Največ zaposlenih ima Doktor 24
d.o.o., kjer je pet redno zaposlenih oseb. Pri vseh izvajalcih socialnega servisa skupaj je bilo
konec leta 2012 redno zaposlenih deset oseb, devet pa jih je delovalo v okviru drugih
pogodbenih razmerij (na primer podjemne pogodbe). Pri izvajalcih, ki so v istem obdobju
izvajali pomoč na domu izven mreže javne službe pa so bile redno zaposlene štiri osebe.
Preglednica 13: Tip zaposlitve in število zaposlenih
Izvajalci

Tip zaposlitve in število zaposlenih
Socialni servis

Bazilia, socialni servis, Gregor Bobnar, s.p.

n.p.
5 v okviru drugih pogodbenih razmerij
BIT Vizija Podjetje za osebno in poslovno asistenco d.o.o., Larin
(osebno dopolnilno delo, prostovoljno
Kordeš Olup
delo in pogodba za poslovodno osebo)
Centerkontura d.o.o.
n.p.
Doktor 24 d.o.o., Ljubljana
5 redno zaposlenih za nedoločen čas
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
1 redno zaposlena za določen čas
DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu 1 redno zaposlena za nedoločen čas
2 redno zaposleni za nedoločen čas in 3
Socialni servis Viktoria, Oskrba starejših na domu, svetovanje,
v okviru drugih pogodbenih razmerij
izobraževanje in usposabljanje, Donka Kovačič, s.p.
(podjemne pogodbe)
Sončica, center za pomoč na domu d.o.o.
1 redno zaposlena za nedoločen čas
Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu Hriberšek
1 v okviru drugih pogodbenih razmerij
Danica, Lovrenc na Pohorju
(podjemna pogodba)
Pomoč na domu izven mreže ja vne službe
Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci
1 redno zaposlena za nedoločen čas
Custodia oskrba na domu, Barbara Humar, s.p.
1 redno zaposlena za določen čas
1 redno zaposlena za določen čas in 1
Oskrba in pomoč Olga Lupša s.p.
redno zaposlena za nedoločen čas
Zavod sv. Rafaela Vransko
n.p.

Nekateri intervjuvanci opozarjajo, da je potrebno izboljšati formalno izobraževanje
socialnih oskrbovalk, saj menijo, da jim primanjkuje izkušenj iz dela na terenu (praksa). Poleg
tega jim nemalokrat primanjkuje tudi čut za delo z ljudmi, ki je pri socialni oskrbi na domu
izjemno pomemben. Izpostavljajo, da je težko pridobiti kader, ki bi zakonsko ustrezal vsem
pogojem za zaposlitev strokovnega delavca, kot so izobrazba, strokovni izpit, delovne
izkušnje in podobno, in ki bi poleg tega imel še smisel za empatijo do uporabnikov. Glede
strokovnega vodja pri pomoči na domu so si sogovorniki enotni v tem, da bi bilo potrebno
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zmanjšati predvideni normativ za vodenje storitve, saj ga le ta trenutno postavlja predvsem v
vlogo »birokrata«.
Vsi sogovorniki poudarjajo, da mora biti izvajalec socialne oskrbe ustrezno usposobljen za
delo. Nekateri so poudarili, da je izobraževanj že preveč, večina pa je mnenja, da bi
potrebovali še več izobraževanj za socialne oskrbovalke, in sicer na državni ravni. Nekateri
redno dodatno izobražujejo svoje zaposlene, predvsem na področjih, ki se na terenu izkažejo
kot problematična, pri delu pa so zelo pomembna. To so predvsem delo z dementnimi
uporabniki, pravilno posedanje, obračanje, delo z inkontinenčnimi pripomočki, paliativna
oskrba, prva pomoč, izgorevanje na delovnem mestu in podobno. Nekateri sogovorniki
opozarjajo, da imajo socialne oskrbovalke premalo zdravstvenega znanja in da so nekatera
opravila na meji med patronažno nego in socialno oskrbo in s tem tudi predmet dodatnega
izobraževanja. Nekateri izražajo željo po integriranem kadru, socialnem in zdravstvenem.

4.6 Zakonodajni vidik
Večina sogovornikov je mnenja, da trenutna zakonodaja ni primerna za izvajanje
socialnovarstvenih storitev izven mreže javne službe, ker je preobširna (na primer »preveč je
birokracije«), toga, nefleksibilna, neprilagojena družbenim spremembam, nejasna ali celo
kontradiktorna (na primer »celo pravniki so v dvomih in ne znajo pravilno svetovati«). Eden
od sogovornikov pravi, da trenutno niti ni jasno, ali je potrebno za izvajanje
socialnovarstvene storitve imeti dovoljenje za delo ali lahko to dela vsak, ki ima samostojno
podjetje (s.p.). Navezuje se na primer, ko je občina za izvajanje pomoči na domu, podelila
koncesijo izvajalcu brez dovoljenja za delo. Da obstoječa opredelitev socialnega servisa
storitev ne razmejuje dovolj od ostalih storitev in dejavnosti, ki se izvajajo po drugih
predpisih, opozarja tudi Socialna inšpekcija, ki predlaga, da se storitev ustrezneje opredeli ali
pa se jo opusti. Ugotavlja, da se tudi socialnovarstvena storitev pomoč na domu lahko v večji
meri izvaja tudi kot dejavnost po drugih predpisih in tržno (Arnšek 2013, 17-18). Tudi
sogovorniki opozarjajo na (ne)smiselnost ureditve socialnega servisa. Nekateri posebej
poudarijo, da je to umetno postavljena storitev, da praktično nikoli ni zaživela in da bi jo
lahko ukinili ali pripojili pomoči na domu.
Nekateri zasebniki se soočajo z mnogimi dilemami, saj menijo, da zakonodaja ne
razmejuje jasno ali sodijo v gospodarstvo ali negospodarstvo, in da v določenih primerih ti ne
vedo, katerim določilom naj sledijo (na primer »absurd je, ker si omejen z javnim sektorjem
in hkrati te zavezuje kolektivna pogodba za zasebnike« ali »če pride inšpektor iz
gospodarstva, bo rekel, da ne delam tako kot je treba in če pride inšpektor iz
negospodarstva, lahko reče, da ne delam tako kot je treba – kaj pa potem lahko delam«).
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Določbe pri sklopih opravil za storitev pomoči na domu so po mnenju intervjuvancev
omejujoči, saj imajo uporabniki specifične zahteve in ni nujno, da potrebujejo opravila iz
različnih sklopov, kot to določa Pravilnik o standardih in normativih (6. člen). Ta določa, da je
uporabnik upravičen do storitve pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh
različnih sklopov opredeljenih opravil. Socialna inšpekcija ugotavlja, da se ta člen lahko
razume kot po eno opravilo iz dveh sklopov (dve opravili) ali po dve opravili iz dveh sklopov
(štiri opravila). Pri tem ta opredelitev izloči upravičence, ki potrebujejo vsa opravila ali več
kot eno opravilo iz enega sklopa opravil v standardu storitve. Predpis je iz vidika
upravičenosti do storitve izključujoč oziroma omejuje pravico do storitve z dodatnim
pogojem znotraj že s predpisom določene skupine upravičencev. Zaradi izključevanja
upravičencev po navedeni opredelitvi pogoja predpis ni skladen z načelom enakih možnosti
in proste dostopnosti do storitev socialnega varstva iz nacionalnega programa socialnega
varstva, ker je del upravičencev prepuščen iskanju pomoči izven te javne socialno varstvene
storitve (Arnšek 2013, 18). Po drugi strani nekateri zasebniki na terenu ugotavljajo, da je za
določene uporabnike s specifičnimi potrebami normativ trajanja opravljanja storitve, ki je
določen z zgornjo mejo 20 ur na teden (plus zvišanje za tretjino v določenih primerih),
prenizek. Pojavljajo se tudi predlogi, da naj se razširi sklope opravil pomoči na domu na več
sklopov ali pa združi obe storitvi, pomoč na domu in socialni servis, saj se med seboj zelo
prepletata.
Zasebniki ne čutijo dovolj podpore za razvoj, predvsem finančne, s strani države oziroma
lokalnih skupnosti, želijo si, da se izvajalce izven mreže javne službe obravnava enako kot
tiste, ki so v javni mreži, predvsem pa si želijo več sodelovanja, tako med izvajalci kot tudi na
lokalni in državni ravni. Menijo, da bi bilo bi smiselno, da bi bilo več koncesionarjev v eni
občini, saj bi se s tem lahko vzpostavila večja konkurenčnost med izvajalci in s tem večja
kakovost izvajanja storitev ter več možnosti izbire izvajalcev za uporabnike.
Več sogovornikov je izpostavilo, da bi morale biti socialnovarstvene storitve, ki se izvajajo
v mreži javne službe in tudi te, ki se izvajajo izven mreže javne službe, regulirane na
nacionalni ravni. Zelo pozdravljajo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo. Njihovo mnenje je, da ga je potrebno čim prej sprejeti in začeti izvajati.
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5. POROČANJE O IZVAJANJU STORITVE
Povod za pričujočo analizo je bil, kot smo že omenili, 17. člen Pravilnika o opravljanju
socialno varstvenih storitev, ki določa, da je zasebnik dolžan IRSSV vsako leto najkasneje do
30. aprila predložiti letno poročilo in poročilo o delu v preteklem letu. Določba se v praksi ne
udejanja, zato smo se odločili, da v prvi fazi pregledamo obstoječa poročila zasebnikov, v
drugi fazi pa na tej osnovi pripravimo grob posnetek stanja, ki bo služil kot izhodišče za
nadaljnjo ureditev področja. Glede na to, da:
- je naloga IRSSV opravljanje informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in
programske dejavnosti ter izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojnoraziskovalnega dela na področju socialnega varstva13 ;
- je glede na vlogo, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, IRSSV ustanovljen za to, da
zagotavlja informacijsko podporo ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo pri
oblikovanju ukrepov nacionalne politike socialnega varstva14;
- IRSSV v okviru svojega letnega programa dela že od leta 2008 redno in sistematično
spremlja izvajanje pomoči na domu v okviru mreže javne službe po slovenskih
občinah,
se zdi smiselno, da IRSSV prevzame vlogo tudi pri spremljanju izvajanja
socialnovarstvenih storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register, še
predvsem za storitve, ki se zagotavljajo izven mreže javne službe in so opredeljene kot
socialna oskrba na domu posameznika.
Kot smo že povedali, smo od zasebnikov prejeli sedem poročil, od tega le eno od izvajalca
pomoči na domu (ostala poročila so od izvajalcev institucionalnega varstva in eno od
zasebnika, ki izvaja varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle telesno in duševno
prizadete osebe). Poročila se med seboj bistveno razlikujejo tako po obsegu kot po vsebini.
Identificiramo pet tipov prejetih poročil:
- Letno poročilo družbe, ki vsebuje splošne podatke družbe, poročilo direktorja,
poslovno poročilo, računovodsko poročilo ter poročilo pooblaščenega revizorja (en
zasebnik),
- Računovodsko in poslovno letno poročilo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (en
zasebnik),
- Splošno in poslovno letno poročilo (en zasebnik)
- SOC-DOM obrazec (letni vprašalnik o domovih za starejše in posebnih socialno
varstvenih zavodov)
- splošno letno poročilo, ki so ga v zelo kratki obliki pripravili zasebniki na podlagi
našega poziva (trije zasebniki).

13

Zakon o socialnem varstvu, 7. člen.
Sklep Vlade RS št. 022-03/96-24/1 z dne 30. 8. 1996, sklepoma o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi št. 55100/98-6 z dne 11. 5. 2000 in št.551-00/2001-5 z dne 3. 6. 2004.
14
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Na podlagi teh ugotovitev predlagamo, da IRSSV v letu 2014 prične s sistematičnim
spremljanjem izvajanja socialnovarstvenih storitev, ki so opravljene na podlagi dovoljenja za
delo in vpisa v register, predvsem v delu, ki se nanaša na pregled izvajanja storitve (poslovno
poročilo). Do takrat pripravi oziroma prilagodi ustrezne instrumente, na način kot so povzeti
in predstavljeni v naslednji preglednici. Ob tem predlagamo, da finančni del oziroma
računovodsko poročilo ni predmet sistematičnega spremljanja IRSSV.
Preglednica 14: Instrumenti za poročanje o izvajanju storitve
Storitev

Obstoječi instrument

Predvidene prilagoditve
Potrebne so prilagoditve vprašalnika. Bistvena
sprememba je ta, da vprašalnik ni vezan na
posamezno občino, pač pa na zasebnika; torej
zasebnik izpolni le en vprašalnik. Potrebne so tudi
vsebinske prilagoditve, kot so upravičenost do storitve
(druge kategorije), sestava storitve (druga opravila) in
podobno. Prilagoditve pripravi IRSSV v sodelovanju z
MDDSZ.
Zasebnik izpolni obstoječ vprašalnik, ki ga uporabljamo
za potrebe Analize spremljanja izvajanja pomoči na
domu.
Potrebne so prilagoditve vprašalnika. Bistvena
sprememba je ta, da vprašalnik ni vezan na
posamezno občino, pač pa na zasebnika; torej
zasebnik izpolni le en vprašalnik. V skladu s tem so
potrebne še nekatere druge vsebinske prilagoditve
vprašalnika (na primer dodati vprašanje, v katerih
občinah zasebnik zagotavlja storitev in za koliko
uporabnikov in podobno). V primeru, da zasebnik
storitev izvaja v obeh mrežah, izpolni vprašalnik za
vsak del posebej (tj. dva tipa vprašalnika). Prilagoditve
pripravi IRSSV v sodelovanju z MDDSZ.
Glede na različne registrirane oblike institucionalnega
varstva, bodo potrebne prilagoditve vprašalnika.
Prilagoditve za posamezne oblike institucionalnega
varstva (na primer za oskrbovana stanovanja) bo
pripravil IRSSV v sodelovanju z MDDSZ in Skupnostjo
socialnih zavodov Slovenije.

Socialni servis

Vprašalnik PND
(IRSSV)

Pomoč na domu – v mreži
javne službe

Vprašalnik PND
(IRSSV)

Pomoč na domu – izven
mreže javne službe

Vprašalnik PND
(IRSSV)

Institucionalno varstvo

SOC-DOM obrazec
(SURS)

Varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji za
odrasle telesno in duševno
prizadete osebe

SOC-VDC obrazec
(SURS)

Prilagoditev obrazca ni potrebna.

Osebna pomoč

Instrument ni znan

Pripravi IRSSV v sodelovanju z MDDSZ po vzoru ostalih
instrumentov.
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE
Osnovni namen naloge Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa
v register je bil raziskati obseg in razširjenost storitev, ki jih opravljajo zasebniki, vpisani v
register ter v nadaljevanju na podlagi posnetega stanja ovrednotiti smiselnost sistemskega
spremljanja teh storitev. Do sedaj temu področju v Sloveniji nismo namenili dosti
raziskovalne in analitske pozornosti, zato smo želeli v okviru pričujoče naloge vzpostaviti
osnovne vzvode za bolj poglobljeno obravnavo, predvsem pa ureditev tega področja. Pri tem
smo posebno pozornost namenili socialni oskrbi na domu. V Sloveniji namreč opažamo, da
formalno organizirane socialne storitve na domu, niso zadosti razširjene in dosegljive in da
domet teh storitev v zadnjih letih stagnira - na primer pomoč na domu v okviru mreže javne
službe je ob koncu leta 2012 prejemalo 5.801 starih 65 let ali več (Nagode in Lebar 2013), kar
predstavlja 1,7 % oseb starih 65 let, nacionalni program socialnega varstva (ReNPSV 20062012) pa predvideva vključitev 3 % oseb. Z Analizo izvajanja pomoči na domu na IRSSV
opažamo, da k izvajanju pomoči na domu v okviru mreže javne službe v vedno večji meri, a
še vedno relativno majhni, pristopajo zasebniki z dovoljenjem za delo. Slednji izvajajo tudi
storitve izven mreže javne službe, nad katero pa v Sloveniji nimamo natančnega pregleda.
Pri pripravi naloge Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v
register je v okviru anketiranja sodelovalo 46 zasebnikov (kvantitativni del raziskave), s čimer
smo dosegli 86,8 % stopnjo anketiranja, ter 6 zasebnikov, s katerimi smo opravili
polstrukturirane intervjuje (kvalitativni del raziskave). Glavne značilnosti in ugotovitve
strnjeno predstavimo v nadaljevanju:
-

-

-

-

V register je bilo v obdobju 1994–2012 vpisanih 64 izvajalcev socialnovarstvenih
storitev, od tega je bilo v istem obdobju iz registra izbrisanih 16. Med izbrisanimi je
bila večina tistih, ki so bili registrirani za opravljanje socialnega servisa.
Oktobra 2012 je bilo v register vpisanih 53 izvajalcev: med njimi je bilo za opravljanje
socialnega servisa registriranih 26 izvajalcev, za opravljanje pomoči na domu pa 21.
Med 26 izvajalci, ki so registrirani za opravljanje socialnega servisa jih le devet
storitev trenutno izvaja. Razlogi, zaradi katerih zasebniki socialnega servisa ne
izvajajo več ali so ga prenehali izvajati, so: premalo povpraševanja, zanimanja,
premalo uporabnikov, visoke, nekonkurenčne cene, kadrovske težave, osebni razlogi
(na primer bolezen), vstop drugega izvajalca.
Devet izvajalcev socialnega servisa je na dan 31. 12. 2012 storitev zagotavljalo za 209
uporabnikov, od tega jih je bilo skoraj tri četrtine (tj. 150 uporabnikov) vključenih v
varovanje na daljavo.
Cena storitve na uro, ki jo na dan 31. 12. 2012 za socialni servis plačal uporabnik, je v
povprečju znašala 11,0 EUR, prav toliko je znašala ekonomska cena.
Med 21 izvajalci, ki so registrirani za opravljanje pomoči na domu, jih trenutno
storitev izvaja 13. Med slednjimi je večina vključena v mrežo javne službe (tj. devet
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-

-

-

-

-

-

zasebnikov). Razlogi zaradi katerih zasebniki pomoči na domu ne izvajajo več ali so jo
prenehali izvajati so: visoke, nekonkurenčne cene (brez koncesije), reorganizacija
zavoda, prekinitev pogodbe z izvajalcem.
Štirje izvajalci pomoči na domu so na dan 31. 12. 2012 pomoč na domu izven mreže
javne službe zagotavljali za 34 uporabnikov.
Cena storitve na uro, ki jo na dan 31. 12. 2012 za pomoč na domu izven mreže javne
službe plačal uporabnik, je v povprečju znašala 14,3 EUR. Povprečna cena na uro v
mreži javne službe (Nagode in Lebar 2013) je v istem obdobju znašala 5,27 EUR na
uro. Ekonomska cena za pomoč na domu izven mreže javne službe je na dan 31. 12.
2012 znašala 14,3 EUR na uro ter za pomoč na domu v mreži javne službe 16,2 EUR
na uro.
Zasebniki, ki izvajajo socialni servis in pomoč na domu izven mreže javne službe,
imajo malo kadrovskih virov (od enega do največ pet zaposlenih). Poudarjajo pomen
ustrezne izobrazbe in usposobljenosti kadra ter željo po integriranem kadru zdravstvenem in socialnem.
Zasebniki pogosto nimajo organizirane supervizije, ki je za izvajalce pomoči na domu
zakonsko predpisana.
Zasebniki menijo, da trenutno veljavna zakonodaja ni primerna za izvajanje
socialnovarstvenih storitev izven mreže javne službe – da je preobširna, toga,
nejasna, kontradiktorna.
Zasebniki so mnenja, da je socialni servis umetno postavljena storitev in da bi ga
veljalo ukiniti. Za pomoč na domu predlagajo, da se jo razširi na več sklopov opravil
oziroma glede na to, da se socialni servis in pomoč na domu med seboj deloma
prepletata, obe storitvi združiti v eno.
Zasebniki si želijo več podpore in sodelovanja s strani države, lokalnih skupnosti in
drugih izvajalcev socialnovarstvenih storitev.
Zasebniki menijo, da bi bilo smiselno, da bi v eni občini bilo več koncesionarjev, saj bi
se s tem vzpostavila konkurenca in posledično večja kakovost izvajanja storitev ter
več možnosti izbire za uporabnika.
Zasebniki so mnenja, da bi socialnovarstvene storitve oskrbe na domu morale biti v
celoti regulirane na državni ravni - tudi z vpeljavo enotne cene za uporabnika.
Zasebniki delno rešitev v ureditvi področja vidijo v sprejetju Zakona o dolgotrajni
oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
IRSSV v sodelovanju z MDDSZ pripravi ustrezne instrumente za spremljanje
razširjenosti in obsega socialnega servisa (v kolikor ne bo ukinjen) in pomoči na domu
izven mreže javne mreže.

Z analizo smo ugotovili, da sta izvajanje in domet socialne oskrbe na domu izven mreže
javne službe v Sloveniji izredno podhranjena. Prejema jo majhno število uporabnikov po
visokih, nekonkurenčnih cenah (v nasprotju z javno mrežo in črnim trgom). V okviru storitev
izven mreže javne službe je najbolj razširjeno varovanje na daljavo, ki pa je v Sloveniji v
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primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno relativno nedostopno in premalo
razširjeno. Na to že vrsto let opozarjajo različni avtorji v okviru različnih raziskav (npr. Rudel
in Fisk 2005, Dolničar, 2009, Nagode 2009, Dolničar in Nagode 2010, Nagode in Dolničar
2010, Primožič 2011, Pušnik 2013), ki med drugim navajajo, da je storitev predraga in
apelirajo na umestitev storitve med storitve mreže javne službe (ki bi posledično tudi znižala
stroške za uporabnika). Dolga leta so opozarjali tudi na nujnost vzpostavitve nacionalnega
klicnega centra, kar bi med drugim posledično vplivalo tudi na znižanje stroškov storitve.
Trenutni izvajalec, Doktor 24 d.o.o., je (v sodelovanju s Telekomom Slovenije d.d., Pacientom
d.o.o. in Prvo zdravstveno asistenco d.o.o.) s svojo dejavnostjo na nacionalni ravni pričel v
letu 2012, po precej nižji ceni kot se je storitev izvajala pred tem. Pričakovanja v smislu
razvoja, cenovne in geografske dostopnosti in pokritosti te storitve v prihodnosti, so zato
velika.
Ugotovitve v pričujoči analizi kažejo na potrebo po čim prejšnji (pre)ureditvi področja
izvajanja socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register,
predvsem socialnega servisa in pomoči na domu. Potreben je predvsem tehten razmislek o
smiselnosti obstoja socialnega servisa na način kot je urejen danes, saj se je izkazalo, da kljub
nekaterim poskusom (v obdobju 1994–2012 registriranih 39 izvajalcev) le ta v praksi ni
zaživel (z izjemo varovanja na daljavo).
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8. PRILOGA
Priloga 1: Časovna dinamika izvedbe analize
KORAK
1.

RAZISKOVALNI NAČRT
PRVA FAZA
Pregled registra zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialnovarstvene storitve

2.

Priprava spletnega vprašalnika

3.
4.

Pošiljanje dopisa in vprašalnika vsem izvajalcem (53)
Drugo pošiljanje dopisa tistim izvajalcem, ki še niso izpolnili vprašalnika
Prvo telefonsko opominjanje tistih izvajalcev, ki še niso izpolnili
vprašalnika
Drugo telefonsko opominjanje tistih izvajalcev, ki še niso izpolnili
vprašalnika
Prošnja za posredovanje poročil tistim, ki so izpolnili vprašalnik in
označili, da že oddajajo poročila
Po e-pošti poziv tistim, ki morajo dopolniti že izpolnjen vprašalnik
Tretje telefonsko opominjanje tistih izvajalcev, ki še niso izpolnili
vprašalnika
Zadnji poziv za ponovno izpolnitev vprašalnika
Zaključek spletne ankete – reševanje ni več možno
Urejanje in obdelava podatkov
DRUGA FAZA
Priprava merskega instrumenta (izhodišča za polstrukturiran skupinski
intervju)
Pošiljanje dopisa in izhodišč za intervju izbranim izvajalcem (30) za
skupinski intervju
Glede na stanje prijav sodelujočih odločitev za individualne intervjuje
Izvedba individualnih intervjujev
Intervju 1: Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci
Intervju 2: Bazilia, socialni servis, Gregor Bobnar, s.p.
Intervju 3: Custodia, oskrba na domu, Barbara Humar s.p.
Intervju 4: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Intervju 5: Senior, center za pomoč starejšim, Lidija Umek s.p.
Elektronska korespondenca 6: Kresnička, center za oskrbo na domu,
d.o.o.
Izvedba zapisov intervjujev
Pridobivanje avtorizacije intervjujev
Analiza intervjujev
Interpretacija podatkov in priprava poročila

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

TERMINSKI NAČRT
oktober - november
2012
november – december
2012
7. 2. 2013
22. 2. 2013
1. 3. 2013
4. 3. 2013
7. 3. 2013
7. 3. 2013
7. 3. 2013
25. 3. 2013
29. 3. 2013
april 2013
marec 2013
24. 4. 2013
maj 2013
maj 2013
9. 5. 2013
9. 5. 2013
10. 5. 2013
13. 5. 2013
14. 5. 2013
22. 5. 2013
maj 2013
maj 2013
maj 2013
maj 2013
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Priloga 2: Iztočnice za polstrukturirani intervju

1. Kolikšne in kakšne so po vašem mnenju potrebe po socialni oskrbi na domu v Sloveniji
oziroma na območju na katerem delujete?
2. Ali je izvajanje socialnega servisa in storitve pomoči na domu na podlagi dovoljenja za
delo izven javne mreže primerna ureditev za pokrivanje potreb po socialni oskrbi na
domu?
3. Zakaj in na podlagi česa ste se odločili za pridobitev dovoljenja za delo za izvajanje
socialnega servisa in/ali pomoči na domu?
4. Kakšna je bila vaša vizija, ko ste začeli izvajati storitev na podlagi dovoljenja za delo,
ali ste vizijo uresničili? Kakšna je vaša vizija za prihodnost?
5. Ocene, mnenja, izkušnje (prednosti, slabosti) o izvajanju socialne oskrbe na domu
izven javne mreže na podlagi dovoljenja za delo?
6. Ali so zakonodaja in predpisi, ki urejajo organizacijo in izvajanje storitev na podlagi
dovoljenja za delo, smiselna in jasna?
7. Ali je vaša storitev konkurenčna storitvam javne mreže in storitvam, ki so opravljene
na črnem trgu?
8. Predlogi za izboljšanje.
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