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Seznam pogosto uporabljenih kratic in okrajšav 
 

CSD Center za socialno delo 

EU  Evropska unija 

IRSSV Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 

KCM Krizni center za mlade 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MEKUOP Konvencije o uresničevanju otrokovih pravic  

Pojasnila 
Pojasnila in strokovne usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne službe v okviru 

regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam 

Pravilnik I Pravilnik o standardih in normativnih socialno varstvenih storitvah 

Pravilnik II 
Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju CSD, multidisciplinarnih timov in regijskih 

služb pri obravnavi nasilja v družini 

ZPND Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

ZSV Zakon o socialnem varstvu 

  

 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Besedilo ni lektorirano. 

 

 

ZZAAHHVVAALLAA  SSOODDEELLUUJJOOČČIIMM  

 
Za sodelovanje pri nastajanju poročila »Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih 

centrov za mlade (KCM)« se zahvaljujemo: 

- sodelujočim na fokusni skupini s CSD: 

Andreja Rihter (CSD Vrhnika), Simona Lenassi (CSD Ljubljana Vič Rudnik), Nikolaj Bergant (CSD Zagorje ob Savi), 

Dubravka Hrovatič (CSD Novo mesto), Monika Pogačar (CSD Jesenice), Andreja Vrbančič Čeh (CSD Murska 

Sobota), Jasna Špiler Čadej (CSD Ravne na Koroškem), Mirjana Žičkar (CSD Krško) in 

- sodelujočim na fokusni skupini s KCM: 

Simona Neuvirt Bokan (KCM Murska Sobota), Janez Sterle (KCM Slovenj Gradec), Marjana Sečen (KCM Krško), 

mag. Jolanda Vaner (KCM Maribor), Perica Radonjić (KCM Ljubljana), Polona Štancar (KCM Nova Gorica), Mateja 

Brinovec Lesjak (KCM Celje) in Urška Repar Justin (KCM Radovljica). 
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1. UVOD 
 
 
Cilji in namen naloge je pregled delovanja in organiziranosti KCM ter priprava predlogov prenove 

organizacije KCM v smeri večje učinkovitosti dela in delovanja KCM v skladu s (specifičnimi) potrebami 

otrok in mladostnikov ter jasnejše določitve koncepta dela KCM. Naloga predstavlja analizo delovanja 

KCM, ki temelji na podatkih zbranih s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami raziskovanja. Kot 

izhodišče pri pripravi naloge smo uporabili ugotovitve Socialne inšpekcije, ki je v letu 2012 izvedla 7 

planiranih rednih nadzorov KCM. Na zbranih podatkih in ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov smo v 

poročilu izpostavili ključne probleme s katerimi se soočajo KCM pri svojem delu ter predlagali nekatere 

rešitve teh problemov. 

 

Poročilo vključuje 6 poglavij in tri Priloge. V uvodnem poglavju je podrobneje predstavljen metodološki 

okvir naloge, sledi mu poglavje, v katerem je podan pregled predpisov, ki določajo delovanje in 

organiziranost KCM. V tretjem poglavju predstavljamo podatke o uporabnikih KCM v letih 2014 in 2015. 

Podrobneje prikazujemo in analiziramo zadnje razpoložljive letne podatke, in sicer podatke za leto 2015. 

Sledi poglavje, ki vključuje analizo podatkov zbranih s kvalitativnimi metodami raziskovanja, ki 

predstavljajo kritičen pogled CSD in KCM na delo in organiziranost KCM. V petem poglavju predstavljamo 

še vrednotenje delovanja KCM kot ga vidijo (bivši) uporabniki KCM. V sklepnem poglavju podajamo ključne 

ugotovitve, ki izhajajo iz analize delovanja KCM in predloge možnih rešitev, ki bi pripomogle k 

učinkovitejšemu delovanju KCM.  

 

V poročilu je uporabljenih več izrazov, ki se nanašajo na uporabnike KCM, in sicer, otrok, mladostnik in 

mlajši polnoletnik. Ko uporabljamo pojem otrok, izhajamo iz Konvencije o otrokovih pravicah1, ki v 1. členu 

določa, da otrok pomeni vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za 

otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej. Ko pa uporabljamo pojem mladostnik izhajamo iz 

opredelitve kot jo uporablja Urad RS za mladino2, in sicer so mladostniki osebe obeh spolov, stari od 15. 

do dopolnjenega 29. leta. Generični izraz mladi, zajema več starostnih skupin, in sicer: od 10 do 14 let (t. i. 

zgodnja mladost), od 15 do 18 let (t. i. mladost), od 19 do 24 let (t. i. obdobje postmladosti) in od 25 do 29 

let (t. i. mlajša odraslost). Poudarek v poročilu je na obdobju zgodnje mladosti in mladosti. Kjer pa 

navajamo izraz mlajši polnoletnik, govorimo o osebi v t.i. obdobju postmladosti. 

  

                                                           
1
 Konvencija ZN o otrokovih pravicah (Uradni list RS, št. 35/1992 - MP, št. 55/1992) 

2
 http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovne_definicije/ 
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1.1. Metodološki okvir naloge 
 
 

Podatki, na katerih temelji pričujoče poročilo so bili zbrani tako s kvantitativnimi kot kvalitativnimi 

metodami zbiranja podatkov. V prvi fazi zbiranja podatkov smo analizirali kvantitativne podatke, in sicer 

podatke, ki jih KCM letno zbirajo za MDDSZ in na podatkih, ki so bili zbrani s pomočjo ankete ki smo jo 

izvedli med KCM.  Na tej podlagi in na podlagi Poročila o izvedenih rednih inšpekcijskih nadzorih v kriznih 

centrih za mlade v letu 2012, ki ga je pripravila Socialna inšpekcija3, pa smo pripravili iztočnice za fokusne 

skupine. Slednje smo opravili v drugi (kvalitativni) fazi zbiranja podatkov, s čimer smo preverili ugotovitve 

in izsledke prve faze ter dopolnili in okrepili interpretativni del poročila. V nadaljevanju nekoliko 

podrobneje predstavljamo posamezne faze zbiranja podatkov. 

 

1. FAZA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Anketa »Delovanje in organizacija KCM« 

Anketo smo na spletnem mestu https://www.1ka.si/a/88117 objavili 10.5.2016 in k izpolnjevanju povabili 

vseh 9 Kriznih centrov za mlade. Odgovore na anketo smo zbirali do 4. 6. 2016. Skupno je na anketo 

odgovorilo 9 KCM, od tega je 8 KCM anketo izpolnilo v celoti, 1 KCM pa le delno. Manjkajoče podatke tega 

KCM smo pridobili naknadno, na podlagi tabel MDDSZ in na fokusni skupini s predstavniki KCM. Z 

vprašalnikom smo v prvem delu spraševali o uporabnikih, uporabnikih KCM v letu 2015 in sicer, število 

nameščenih, trajanje bivanja, starost in spol uporabnikov, način prihoda v KCM, vzrok za prihod, vrste 

socialnovarstvenih storitev in drugih vrst pomoči, ki so jih prejeli otroci in mladostniki v KCM, vrsta odhoda 

iz KCM, specifične značilnosti otrok in mladostnikov KCM. V drugem delu pa smo KCM spraševali o 

dodatnih nalogah in delu v KCM, sodelovanju s CSD in drugimi institucijami ter o kadrovski strukturi na 

posameznih KCM. Celoten vprašalnik se nahaja v Prilogi 1.  

 

Tabele MDDSZ 

KCM vsako leto za MDDSZ v pripravljene (Excel) tabele vnesejo podatke o uporabnikih in delu KCM za 

preteklo leto, in sicer: število opravljenih storitev v KCM; število uporabnikov KCM; število uporabnikov, 

sprejetih v posameznih mesecih, ki so bivali v KCM (glede na dolžino bivanja); število telefonskih 

pogovorov (z uporabnikom, z institucijami, z drugimi); število klicev na telefon »Petra Klepca«; dodatni 

podatki o namestitvah (na primer spolna struktura uporabnikov, starostna struktura uporabnikov), 

navedba dodatnih nalog, ki jih izvaja KCM in kratko vsebinsko poročilo o delu KCM.  Podatkov o številu 

klicev na telefon »Petra Klepca« nismo analizirali, saj je njegovo umeščenost v KCM kritično ovrednotila že 

Socialna inšpekcija4. 

 

                                                           
3
 Poročilo o izvedenih rednih inšpekcijskih nadzorih v kriznih centrih za mlade v letu 2012. Dostopno na: 

http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Socialne_zadeve/porocilo_o_re
dnih_nadzorih_KCM_-_julij_12.pdf (27.6.2016). 
4
 Socialna inšpekcija navaja, da je prav, da KCM zagotavlja strokovno pomoč in informacije mladostnikom in staršem 

tudi preko telefona, vendar pa to, kot je pokazala praksa, ni telefon Petra Klepca, ki bi ga morala prevzeti kakšna od 
nevladnih organizacij, ki izvaja preventivne programe za mlade, saj tovrstna preventiva ni del javne službe po ZSV, ki 
jo izvaja KCM, zelo pa moti svetovalno in drugo delo KCM. 

https://www.1ka.si/a/88117
http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Socialne_zadeve/porocilo_o_rednih_nadzorih_KCM_-_julij_12.pdf
http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Socialne_zadeve/porocilo_o_rednih_nadzorih_KCM_-_julij_12.pdf
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2. FAZA ZBIRANJA PODATKOV 

 

V drugi fazi zbiranja podatkov smo izvedli dve fokusni skupini. Na prvi so sodelovali predstavniki devetih 

CSD, en CSD pa se je zaradi zasedenosti opravičil in nam po elektronski pošti poslal zapis, kjer je navedel 

probleme s katerimi se sooča pri sodelovanju s KCM. Centre smo izbrali na podlagi dveh kriterijev, pri 

kriterij je bil regijska pokritost (iz vsake regije smo k sodelovanju povabili en CSD), drug kriterij pa se je 

nanašal na to ali v okviru CSD deluje KCM ali ne. V skladu z drugim kriterijem smo k sodelovanju povabili 

dva CSD, v okviru katerih deluje KCM in osem CSD, v okviru katerih KCM ne deluje. 

 

Fokusne skupine so se udeležili naslednji strokovni delavci CSD: Andreja Rihter (CSD Vrhnika), Simona 

Lenassi (CSD Ljubljana Vič Rudnik), Nikolaj Bergant (CSD Zagorje ob Savi), Dubravka Hrovatič (CSD Novo 

mesto), Monika Pogačar (CSD Jesenice), Andreja Vrbančič Čeh (CSD Murska Sobota), Jasna Špiler Čadej 

(CSD Ravne na Koroškem), Mirjana Žičkar (CSD Krško) in CSD Velenje (po elektronski pošti). 

 

Na drugo fokusno skupino smo povabili strokovne delavce vseh KCM. Vabilu se je odzvalo 8 KCM, en pa je 

svojo odsotnost opravičil zaradi drugih neodložljivih obveznosti. Fokusne skupine so se udeležili naslednji 

predstavniki KCM: Simona Neuvirt Bokan (KCM Murska Sobota), Janez Sterle (KCM Slovenj Gradec), 

Marjana Sečen (KCM Krško), mag. Jolanda Vaner (KCM Maribor), Perica Radonjić (KCM Ljubljana), Polona 

Štancar (KCM Nova Gorica), Mateja Brinovec Lesjak (KCM Celje) in Urška Repar Justin (KCM Radovljica). 

 

Slika 1: Raziskovalni načrt 

 

 

  

1. FAZA 

KVANTITATIVNI 
PODATKI 

• Anketa KCM 

• Tabele MDDSZ 

2. FAZA 

KVALITATIVNI 
PODATKI 

• Fokusni skupini 

INTERPRETACIJA 
ZBRANIH PODATKOV  

(1 + 2 FAZA ) 
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2. Delovanje in organiziranost KCM v zakonodaji 
 
 

Zakona, ki določata delovanje KCM, sta Zakon o socialnem varstvu5 in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o 

standardih in normativih socialno varstvenih storitev6 (Pravilnik I) ter Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini7 in njegovi podlagi sprejet Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju CSD, multidisciplinarnih 

timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Pravilnik II).8 

Zakon o socialnem varstvu določa preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin 

in skupin prebivalstva. Storitve socialnega varstva lahko glede na Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 

opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in s podzakonskimi 

predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (1. odst. 41. b. člena). 

Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji 

javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu 

(2. odst. 41.b člena). Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe opravljajo pravne in fizične 

osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (3. 

odst. 41. b člena). 

KCM ni samostojna pravna oseb, saj njegova dejavnost spada pod okrilje CSD, ki opravlja naloge, ki so CSD 

z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih CSD nalagajo drugi predpisi. (1. odst. 49. člena 

ZSV). CSD opravlja tudi storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini 

za dom ter organizira skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva (2. odst. 49. člena ZSV).  

CSD lahko opravlja tudi druge storitve in naloge, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in 

težav v posameznem okolju (4. odst. 49. člena ZSV). 

V skladu s tem KCM kot organizirana vrsta pomoči v okviru CSD nudi določene socialnovarstvene storitve, 

ki so določene v ZSV – prva socialna pomoč in osebna pomoč. 

Prva socialna pomoč po tem zakonu obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in 

težave, oceno možnih rešitev ter, seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih 

storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, 

kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in 

dajatve (12. člen ZSV). 

Osebna pomoč po tem zakonu obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku 

omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti (13. člen ZSV). 

Upravičenci do storitev so po zakonu državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji 

ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji (1. odst. 5. člena ZSV). 

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za 

stalno prebivanje v Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih storitev v primerih in pod pogoji, ki jih 

določa ta zakon (2. odst. 5. člena ZSV). 

                                                           
5
 Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 

ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1. 
6
 Ur. L. RS št. 45/10, 28/11 in 104/11. 

7
 Uradni list RS, št. 16/08 in 68/16. 

8
 Ur. l. št. 31/09. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2931
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Pristojnost zadev 
 

ZSV določa krajevno pristojnost zadev, za katere so pristojni CSD-ji. Krajevna pristojnost za mladoletno 

osebo se določa po stalnem oziroma začasnem prebivališču obeh staršev. Za mladoletno osebo, katere 

starši ne živijo skupaj, se določi krajevna pristojnost po stalnem oziroma začasnem prebivališču tistega od 

staršev, pri katerem mladoletna oseba živi oziroma, kateremu je bila dodeljena. Če niti eden od staršev 

mladoletne osebe ni znan, se krajevna pristojnost določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek (3. 

odst. 81. člena ZSV). 

Če je z aktom o ustanovitvi CSD določeno, da znotraj CSD delujejo notranje organizacijske enote, ki 

opravljajo naloge CSD po tem zakonu in drugih predpisih za določeno krajevno območje, je za izvajanje 

nalog CSD krajevno pristojna organizacijska enota, katere pristojnost se določi v aktu o ustanovitvi 

upoštevajoč 81. člena ZSV. V tem primeru je za vodenje in odločanje v postopku pri izvrševanju nalog CSD 

pooblaščen vodja pristojne organizacijske enote (5. odst. 81. člena ZSV). 

Zgoraj navedeno ureja krajevno pristojnost za uveljavljanje javnih pooblastil, v prejšnjem odstavku pa tudi 

za organizacijsko enoto CSD kot izvajalca storitve. 

Sprejem v KCM 
 
Vsekakor je treba poudariti, da ni mogoče nikogar prisilno namestiti v KCM, tudi ne v administrativno 

določenem KCM kot ga v inšpekcijskem poročilu poimenuje inšpektorica. To lahko sklepamo iz tega, ker 

ZSV in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik I, uporabljata izraz upravičenec (torej oseba, ki uživa neke 

pravice). Prostovoljnost vključitve v program lahko razberemo tudi iz 90. člena ZSV. Postopek za 

uveljavljanje storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.  

Prav tako Pravilnik I določa, da se postopek za uveljavitev storitve začne na zahtevo upravičenca ali 

njegovega zakonitega zastopnika (1. odst. 11. člena Pravilnika I). V Pravilniku I pa je tudi določeno, da je 

upravičenec do prve socialne pomoči, vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za storitev odloči 

prostovoljno in jo išče pri pooblaščenem izvajalcu, če sprejme storitev, ki jo pooblaščeni izvajalec začne na 

pobudo upravičenih predlagateljev, ali če pristane na storitev, ki jo začne pooblaščeni izvajalec po uradni 

dolžnosti, ali na osnovi obvestil organov in zavodov, ki so ugotovili socialno ogroženost upravičenca (1. 

odst. točke b 3. člena Pravilnika I).  

CSD začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi 

katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev po tem zakonu (90. člen ZSV). 

Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti dajo lahko zakonec, otroci, osebe, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč, delodajalec in sindikat (1. odst. 91. člena ZSV). 

Organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost otroka, mladoletnika ali 

osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, so dolžni o tem obvestiti CSD na svojem območju (2. odst. 91. 

člena ZSV). 

Iz tega izhaja, da v primeru, ko posameznik sam poišče pomoč v KCM, jo lahko poišče v kateremkoli KCM, 

kjer se tudi izvede sprejem uporabnika. Kadar pa gre za pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti, 

se sprejem izvede v tistem KCM, ki je krajevno pristojen po 81. členu ZSV. 
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Sklenitev dogovora ob namestitvi v KCM 
 

Kadar socialno varstveni zavod oziroma strokovni delavec ob uveljavljanju storitve ugotovi, da zadeva sodi 

v njegovo pristojnost, si je dolžan prizadevati, da z upravičencem doseže dogovor o trajanju, vrsti in načinu 

zagotavljanja storitve (1. odst. 92. člena ZSV).  

Z vsakim uporabnikom bi moral KCM pred sprejemom skleniti dogovor. Po mnenju inšpektorice pa je 

pomembno, da se v dogovor zapiše, da se je uporabnik sam odločil, da ostane v KCM. Dogovor je sicer 

določen tudi v Pravilniku I. Postopek izvajanja storitve zajema začetno informiranje, izvajanje postopka v 

zvezi s sprejemom, vsebinsko pripravo na sprejem upravičenca, podpis dogovora o izvajanju storitve in 

pripravo individualnega načrta, namestitev in izvajanje storitve ter njeno prenehanje (1. odst. točke c 8. 

člena Pravilnika I). 

Kot izhaja tudi iz inšpekcijskega poročila, je poslanstvo KCM zagotavljanje pomoči uporabnikom na tak 

način, da sami sodelujejo pri kreiranju pomoči v skladu s svojimi potrebami, pričakovanji in možnostmi. To 

pomeni, da mora uporabnik sam pokazati interes za izvajanje določenih storitev, nudenih v KMC. 

Seveda pa je o sprejemu uporabnika v KCM treba obvestiti njegove zakonite zastopnike ali skrbnike. Glede 

na to, da osebe, ki bivajo v KCM v veliki večini primerov nimajo popolne poslovne sposobnosti, 

potrebujejo za sklenitev dogovora kot pogodbenega razmerja soglasje zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. 

Se pa uporabnik zateče v KCM tudi zato, ker doživlja stisko, ki je povezana z njegovo družino oziroma 

okoljem v katerem živi. Zato je pomembno, da KCM takoj obvesti CSD o uporabniku, ki ga je obravnaval, 

da lahko CSD glede na svoja javna pooblastila sprejme ustrezne ukrepe. 

Čas trajanja namestitve v KCM 
 
MDDSZ je izdalo Pojasnila in strokovne usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne službe v 

okviru regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam
9
 (v nadaljevanju Pojasnila). Glede na omenjena 

pojasnila, se lahko osebo namesti za največ 21 dni. V tem času mora pristojni CSD poiskati trajnejšo rešitev 

za osebo, ki je nastanjena v kriznem centru ali je v krizni namestitvi. Strokovni tim delavcev kriznega 

centra lahko osebi podaljša namestitev, kadar: pristojni CSD zaprosi za podaljšanje namestitve iz razlogov, 

ki jih mora navesti in utemeljiti, - oseba sama zaprosi za podaljšanje namestitve, pri tem pa aktivno 

sodeluje pri reševanju svojega problema v skladu s sklenjenim načrtom obravnave, - okoliščine primera ne 

nudijo možnosti za ustreznejšo rešitev problema, oseba pa se v domače okolje ne more vrniti. 

S tem ko ministrstvo objavi pojasnila ali navodila nakazuje na to, da pravna pravila niso pisana jasno in 

nedvoumno. Pojasnila tako ne predstavljajo avtentične razlage členov ZPND-a in na njegovi podlagi 

sprejetega pravilnika. 

  

                                                           
9
 Pojasnila in strokovne usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske službe za 

koordinacijo in pomoč žrtvam. Dostopno na: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Smernice_krizni_centri.pdf 
(september, 2016). 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Smernice_krizni_centri.pdf
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Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-a). 
 

ZPND-a in Pravilnik II sta akta, ki (samo) omenjata krizne centre. ZPND je uvedel nov koncept KCM. Po 

tem zakonu je KCM del regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja, regijski koordinator pa vodi 

in organizira delo regijske službe. 

Z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanja interventne službe, povezovanja dejavnosti 

organov in organizacij, spremljanja in analiziranja pojavov nasilja v regiji, se oblikuje regijska služba za 

koordinacijo in pomoč žrtvam (v nadaljnjem besedilu: regijska služba). Regijska služba izvaja storitve po 

zakonu, ki ureja socialno varstvo in nujne ukrepe za varovanje otrokovih koristi po zakonu, ki ureja 

družinska razmerja (1. odst. 16. člena ZPND-a). 

Regijska služba vključuje interventno službo, krizne centre in regijskega koordinatorja za preprečevanje 

nasilja (2. odst. 16. člena ZPND-a). Regijska služba se oblikuje pri centru za socialno delo, ki ga določi 

njegov ustanovitelj in deluje na območju posameznega centra za socialno delo ali več centrov za socialno 

delo. Območje delovanja regijske službe določi ustanovitelj (3. odst. 16. člena ZPND-a). 

Na podlagi 14. člena Pravilnika II je Vlada RS s sklepom določila število regijskih služb in območja 

njihovega delovanja. 

Inšpektorica pa ugotavlja, da je število uporabnikov KCM, ki so žrtve nasilja, manj kot polovica. Sprejem v 

KCM je najpogosteje posledica prepletanja več težav in problemov. Glede na ta podatek se postavlja 

vprašanje, če je bila uvrstitev KCM-jev med regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja 

smiselna.  

Obravnava nasilja 
 
Po 1. odst. 7. člena ZPND-a si žrtev nasilja lahko izbere osebo, ki jo lahko spremlja v vseh postopkih, 

povezanih z nasiljem (spremljevalca). Za prisotnost spremljevalca v postopkih zadostuje, da žrtev pred 

pričetkom postopka ali v postopku izjavi, da jo določena oseba spremlja in da želi, da je v postopku 

prisotna (2. odst. 7. člena ZPND-a). 

Vendar pa iz inšpekcijskega poročila izhaja, da zaposleni v določenih KCM vedno ne prevzamejo vloge 

zagovornika ali zaupnika uporabnika v upravnih postopkih, ki jih vodijo CSD. Pravkar navedeno ni v skladu 

s 7. členom ZPND-a in prav tako ne v skladu s 5., 6. in 9. členom Konvencije o uresničevanju otrokovih 

pravic (MEKUOP)10.  

Koordinacijo medinstitucionalnega sodelovanja vodi CSD, ki je krajevno pristojen za obravnavo 

konkretnega primera nasilja v družini. Oblika medinstitucionalnega sodelovanja je tudi obravnavanje 

primera nasilja v multidisciplinarnem timu za obravnavanje nasilja v družini (2. člen Pravilnika II). 

Krizni centri morajo zagotoviti krizno namestitev žrtev nasilja ter jim nuditi pomoč, prav tako pa jim 

morajo ponuditi vključitev v programe, ki so zanje najbolj primerni. Krizni centri zagotavljajo namestitev 

oseb glede na namen njihovega organiziranja oziroma po potrebi tudi drugih oseb, ki zaradi svoje varnosti 

potrebujejo nujno namestitev, na podlagi strokovne ocene delavca kriznega centra in združljivosti njihove 

namestitve z že nameščenimi uporabniki. Strokovni delavci kriznih centrov se po potrebi vključujejo v delo 

tima (18. člen Pravilnika II). 

Zadnji stavek 18. člena je precej problematičen, saj so strokovni delavci namreč tisti, katerim se uporabniki 

KCM najprej in verjetno tudi najbolj zaupajo.  

  
                                                           
10

 Uradni list RS, št. 86/1999.  
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Nameščanje mladoletnih tujcev 
 

Pri nameščanju mladoletnih tujcev je potrebno upoštevati 1. odstavek 6. člena Pravilnika o načinih in 

pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil, sprejetega na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti. 

Prosilec se lahko nastani v drugih nastanitvenih objektih (dom upokojencev, varna hiša, psihiatrična 

ustanova, dijaški dom in ustrezne socialno varstvene ustanove), če mu pristojni organ ne more zagotoviti 

ustrezne namestitve in obravnave v azilnem domu, ki bi upoštevale njegove posebne osebne okoliščine (1. 

odst. 6. člena omenjenega pravilnika). 

Vlogo za nastanitev v druge ustrezne nastanitvene objekte prosilec oziroma pristojni uslužbenec azilnega 

doma vloži pri pristojnem organu, ki vlogo z vsemi priloženimi dokumenti odstopi strokovni komisiji iz 27. 

člena tega pravilnika, ki poda strokovno mnenje (3. odst. 6. člena). 

Pristojni organ je v tem primeru torej CSD. Krajevna pristojnost CSD-ja pa se nato določi glede na 3. odst. 

81. člena ZSV.  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZSV 
 

MDDSZ je 22.12. 2016 v javno obravnavo vložilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZSV. V 

predlogu so predvidene nekatere spremembe regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja, 

katere del so tudi krizni centri za mlade. 

Po veljavni ureditvi v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini regijska služba za koordinacijo in pomoč 

žrtvam vključuje interventno službo, krizne centre in regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja. 

Vlada Republike Slovenije je kot ustanoviteljica centrov za socialno delo s sklepom o oblikovanju regijskih 

služb za koordinacijo in pomoč žrtvam in o določitvi območja njihovega delovanja št. 12200-2/2010/4 z 

dne 9.12.2010 določila, pri katerih centrih za socialno delo se oblikujejo regijske službe ter na območju 

katerih centrov za socialno delo regijska služba deluje. Sklep določa 12 regijskih služb, in sicer pri centrih 

za socialno delo v Gornji Radgoni, Mariboru, Slovenj Gradcu, Celju, Krškem, Novem mestu, Škofji Loki, Novi 

Gorici, Kopru, Ljubljana Šiška, Domžalah in Kočevju. Vsebina sklepa je tudi določitev števila interventnih 

služb v posamezni regijski službi, opredelitev, za območje katerih centrov za socialno delo le-ta deluje ter 

določitev, pri katerih centrih za socialno delo delujejo krizni centri. Glede na to, da je z reorganizacijo 

centrov za socialno delo predvidena ustanovitev 16 centrov za socialno delo (in ne več 62), bodo službe za 

koordinacijo in pomoč žrtvam oblikovane pri vsakem javnem zavodu ter ne bodo več ustanovljene na 

območju delovanja več centrov za socialno delo. Ker službe ne bodo več delovale na območju več regij, 

je potrebna sprememba imena službe, tako da ime ne vključuje več besede »regijska« služba.  

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se ukinja delovno mesto regijskega koordinatorja za 

preprečevanje nasilja, saj ni več potrebno, da bi koordiniral delo med več centri za socialno delo.  

Vsaka služba za koordinacijo in pomoč žrtvam bo vključevala interventno službo, ne bo pa na vsakem 

območnem CSD deloval tudi krizni center. Ob reorganizaciji CSD bodo krizni centri delovali še naprej na 

obstoječih lokacijah v istem obsegu, pri čemer ti krizni centri niso locirani na teritoriju vseh 

novoustanovljenih območnih CSD. 

 

  



14 
 

3. Podatki o uporabniki KCM v letih 2014 in 2015 
 
 

V tretjem poglavju predstavljamo podatke o uporabnikih Kriznih centrov za mlade v letih 2014 in 2015. 

Podatke smo pridobili od MDDSZ, katerim KCM letno poročajo na podlagi tipskih tabel, dodatne podatke 

za leto 2015 pa smo pridobili še s spletno anketo, na katero so odgovarjali KCM. Zbrane podatke za leto 

2015 smo interpretirali na podlagi komentarjev in pojasnil, ki so jih KCM navedli v anketi, nekatere 

informacije pa smo črpali tudi iz dodatnega poročila k zbirnim tabelam, ki jih KCM izpolnjujejo za MDDSZ. 

Ker smo se v nalogi osredotočili predvsem na trenutno stanje in delovanje KCM, podatke za leto 2014, 

prikazujemo le v začetku tega poglavja, podrobneje pa so ti podatki, zbrani za potrebe MDDSZ, prikazani v 

Prilogi 2.  

Tako v letu 2014 kot v letu 2015 je bilo v KCM nameščenih dobrih 600 uporabnikov, v letu 2015 nekoliko 

več kot v letu prej. V povprečju so imeli v vseh KCM mesečno nameščenih 51,6 (leto 2014) oziroma 55,4 

(leto 2015) uporabnikov.  

 

Preglednica 1: Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM v letih 2014 in 2015 

 število nameščenih 
uporabnikov 

povprečno mesečno število 
nameščenih uporabnikov 

  2014 2015 2014 2015 

Krško 76 75 6,3 6,3 

Ljubljana  79 79 6,6 6,6 

Maribor 71 113 5,9 9,4 

Murska Sobota 61 39 5,1 3,2 

Nova Gorica 42 69 3,5 5,8 

Radovljica 77 72 6,4 6,0 

Slovenj Gradec 53 69 4,4 5,8 

Celje 88 62 7,3 5,2 

Grosuplje 24 32 2,0 2,7 

Koper 48 55 4,0 4,6 

Skupaj 619 665 51,6 55,4 

Vir: MDDSZ 

Opomba: En uporabnik je lahko štet večkrat, saj je bil lahko sprejet v KCM večkrat v enem letu. 

 

Struktura uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM v letu 2014 in 2015 po spolu kaže, da je med 

nameščenimi v KCM večji delež deklic kot dečkov. V letu 2015 sta se ta deleža že precej približala, saj je 

bilo med nameščenimi v KCM slabih 49 % dečkov in nekaj več kot 51 % deklic.  
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Preglednica 2: Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM v letih 2014 in 2015, po spolu 

 2014 2015 

 moški ženske moški ženske 

Krško 17 23 15 29 

Ljubljana 32 47 44 35 

Maribor 24 21 24 61 

Murska Sobota 10 51 11 28 

Nova Gorica 10 7 8 15 

Radovljica 22 28 26 23 

Slovenj Gradec 33 20 44 28 

Celje 17 35 26 36 

Grosuplje 10 14 21 11 

Koper 12 18 30 12 

Skupaj 187 264 249 278 

% 41,5 58,5 47,2 52,8 

Vir: MDDSZ 

 

KCM sprejemajo uporabnike v starosti od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti, v izjemnih primerih pa tudi 

mlajše polnoletne osebe do dopolnjenega 21. leta starosti. Krizni center za otroke (KCM Grosuplje) pa 

sprejema otroke do 6. leta njihove starosti.  

Preglednica 3: Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM v letih 2014 in 2015, po starosti 

 2014 2015
11

 

do 
vključno 6 

let 

7 do 
vključno 

14 let 

15 do 
vključno 

18 let 

več kot 
18 let 

do 
vključno 6 

let 

15 do 
vključno 

18 let 

7 do 
vključno 18 

let 

več kot 
18 let 

Krško 3 20 14 3 5 16 19 4 

Ljubljana 0 39 37 3 0 23 54 2 

Maribor 1 26 24 0 0 55 30 0 

Murska Sobota 10 37 14 0 0 0 0 0 

Nova Gorica 1 5 11 3 3 11 7 2 

Radovljica 0 26 23 1 0 28 15 6 

Slovenj Gradec 5 37 8 3 4 56 8 2 

Celje 4 17 27 4 0 20 36 6 

Grosuplje 22 2 0 0 32 0 0 0 

Koper 1 16 11 2 6 22 12 2 

Skupaj 47 225 169 19 50 231 181 24 

% 10,2 48,9 36,7 4,1 10,3 47,5 37,2 4,9 

Vir: MDDSZ 

 

Največji delež med uporabniki, ki so bili v letih 2014 in 2015 nameščeni v KCM, predstavljajo otroci stari 7 

do vključno 14 let, in sicer slabih 49 % (leto 2014) oziroma 47,5 % (leto 2015). Otroci, stari do vključno 6 let 

so bili večinoma nameščeni v Kriznem centru Palčica (Grosuplje), nekaj otrok te starosti pa je bilo 

nameščenih tudi v drugih KCM, večinoma skupaj s starejšimi sorojenci. V letu 2014 so imeli v KC Palčica 

nameščena tudi dva otroka, starejša od 6 let, to pa sta bila starejša sorojenca nameščenih otrok. Starejši 

od 18 let, so med nameščeni v KCM v letu 2014 predstavljali dobre 4 %, v letu 2015 pa 5 %. Razlogi zaradi 

katerih so bili nameščeni v KCM po 18. letu starosti, so predstavljeni v nadaljevanju poročila.  

                                                           
11

 Skupno število uporabnikov se v Preglednicah 2 in 3 razlikuje, kar pomeni, da so se KCM pri vnašanju podatkov v 
zbirnik, ki ga je pripravilo MDDSZ zmotili. Predlagamo, da se pri zbiranju podatkov v prihodnje uvedejo logične 
kontrole, s čimer se zagotovi boljša kvaliteta podatkov.  
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Preglednica 4: Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM v letih 2014 in 2015, glede na trajanje namestitve 

 1 dan od 2 do 7 
dni 

od 8 do 
14 dni 

od 5 do 
21 dni 

več kot 21 dni 

2014 skupno število 26 192 75 77 139 

% 5,1 37,7 14,7 15,1 27,3 

povprečno mesečno število 2,2 16 6,3 6,4 11,6 

2015 skupno število 45 316 82 76 121 

% 7,0 49,4 12,8 11,9 18,9 

povprečno mesečno število 3,8 26,3 6,8 6,3 10,1 

 

V kriznem centru se lahko uporabnike namesti za največ 21 dni, vendar lahko KCM namestitev podaljša, v 

primeru da pristojni CSD zaprosi za podaljšanje namestitve iz utemeljenih razlogov. Večina uporabnikov je 

bila v KCM nameščenih od 2 do 7 dni, in sicer je bilo v tem časovnem obdobju nameščenih slabih 38 % 

(leto 2014) oziroma slaba polovica uporabnikov (leto 2015). V času, ki je predviden, da se v KCM 

nameščeni uporabniki vrnejo domov ali jim CSD uspe poiskati trajnejšo rešitev (21 dni), je namestitev 

zaključilo slabih 73 % (leto 2014) oziroma 81 % uporabnikov (leto 2015). Razlogi, zaradi katerih so bili 

uporabniki v KCM nameščeni več kot 21 dni, pa so podrobno predstavljeni v naslednjem podpoglavju. 
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3.1. Analiza podatkov o  uporabnikih KCM v letu 201512 
 

V nadaljevanju je prikazana analiza podatkov o uporabnikih KCM v letu 2015. Ugotavljamo, da se podatki 

zbirnih tabel MDDSZ in ankete med KCM nekoliko razlikujejo. Prav tako se razlikujejo tudi podatki o številu 

nameščenih uporabnikov v KCM v posameznih tabelah v nadaljevanju. Omenjene razlike so na eni strani 

posledica različnega vodenja podatkov pri KCM (ponekod npr. štejejo uporabnike, ki imajo v enem letu 

večkrat nameščene, le enkrat, drugje večkrat), na drugi strani pa tudi zaradi odsotnosti enostavnih logičnih 

kontrol pri zbiranju podatkov.  

V letu 2015 je bilo po podatkih, ki smo jih pridobili z anketo med KCM, v kriznih centrih za mlade v 

Sloveniji skupno nameščenih 593 uporabnikov. V Preglednici 1 je predstavljeno število uporabnikov, ki so 

bili nameščeni v KCM, in sicer po posameznih KCM in po posameznih mesecih v letu 2015.  

 

Preglednica 5: Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM (so prenočili) v letu 2015 

 KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota 

KCM Nova 
Gorica 

KCM 
Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

januar 5 6 4 13 3 2 6 5 4 

februar 3 4 5 12 10 5 8 6 8 

marec 4 4 1 6 6 3 6 3 6 

april 4 2 1 7 6 4 5 7 9 

maj 4 3 6 11 9 2 8 5 3 

junij 6 5 6 11 7 4 9 6 3 

julij 6 2 2 4 15 3 6 2 2 

avgust 6 5 0 6 8 2 4 7 2 

september 10 4 5 6 6 3 4 7 7 

oktober 6 4 8 7 6 3 2 7 7 

november 4 6 2 7 6 3 5 11 9 

december 4 9 4 12 3 4 4 6 9 

skupaj
1) 

62 54 44 102 85 38 67 72 69 

kapacitete (št. 
postelj)

2) 8 8 8 10 12 7 8 6 6 

povprečno na 
mesec 

5,2 4,5 3,7 8,5 7,1 3,2 5,6 6,0 5,8 

povprečna 
bivalna doba 

(dnevi)
2) 

14,8 13,1 23,4 10,3 8,4 17,2 14,5 12,6 8,0 

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) En otrok je bil lahko sprejet večkrat v različnih mesecih. 
2) Podatek iz zbirnika MDDSZ. 
 
 

 
V letu 2015 so imeli skupno, kot tudi povprečno mesečno, največ nameščenih uporabnikov v KCM 

Ljubljana, sledita KCM Maribor in KCM Radovljica. Glede na kapacitete (število postelj) je bil KCM 

Radovljica šest mesecev več kot 100 % zaseden, medtem ko je bil KCM Ljubljana več kot 100 % zaseden 

pet mesecev, KCM Maribor pa en mesec (glej Preglednico 2). 

                                                           
12

  V analizi smo se osredotočili le na Krizne centre za mlade. Podatki o Kriznem centru za otroke Palčica, so skupaj s 
podatki KCM predstavljeni v Prilogi 3. 
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Povprečna bivalna doba uporabnikov v KCM znaša od 8 (KCM Slovenj Gradec) do 23,4 dni (KCM Krško). 

Slednji pojasnjuje, da so imeli v letu 2015 deset nameščenih več kot v letu 2014, hkrati pa 128 bivalnih dni 

manj, kar pomeni, da se je čas bivanja v KCM v povprečju znižal iz 28,95 dni na 23,40 dni.  

KCM Ljubljana pojasnjuje, da je 11 mladostnikov poiskalo pomoč v KCM več kot enkrat. V teh primerih je 

šlo predvsem za »težje« rešljive primere za katere sistem socialnega varstva v Sloveniji ne ponuja 

ustreznih rešitev. Kot primer navajajo uporabnico, ki je bivala v stanovanjski skupini, kjer bivanje ob 

vikendih ni bilo omogočeno. Ker ji pristojni CSD ni uspel poiskati ustrezne namestitve v času vikendov, je 

bila v KCM sprejeta osem vikendov zapored. V tem času ji je CSD uspel urediti »vikend« rejništvo. Drug 

primer je uporabnica, ki je bila v KCM nameščena štirikrat, vendar je vsakič po dnevu ali dveh pobegnila 

oziroma samovoljno zapustila KCM in odšla neznano kam. V KCM je bila v vseh primerih pripeljana proti 

svoji volji. Naslednji primer, ki ga navaja KCM Ljubljana je uporabnik, štirikrat sprejet v KCM, kjer je bival 

daljše obdobje (38 dni s prekinitvami). Čez vikende je poskusno odhajal na bivanje v družino svoje punce, 

kjer se je, s soglasjem njegove mame, kasneje zanj uredilo bivanje. Pri treh uporabnikih trikrat sprejetih v 

KCM je šlo za več poskusov namestitve v različne ustanove ali za poskuse ponovnega bivanja v družinskem 

okolju, ki pa so se po določenem času izkazali za neustrezne, zaradi česar so bili ti uporabniki ponovno 

sprejeti v KCM. Pri večini uporabnikov, večkrat sprejetih v KCM je šlo za podobne situacije, in sicer za 

uporabnike z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja staršem, ki so bili v KCM nameščeni proti svoji 

volji in so KCM zapuščali samovoljno oziroma so pobegnili. 

V Preglednici  6 je predstavljena povprečna mesečna zasedenost KCM v letu 2015 (glede na število 

postelj). Poleg zasedenosti, izražene v odstotkih, je slednja prikazana tudi z barvnim odtenkom celice, in 

sicer višja kot je zasedenost, bolj intenzivna zelena barva je prikazana v celici.  

 

Preglednica 6: Povprečna mesečna zasedenost KCM v letu 2015 (glede na število postelj) 

KCM Celje 64,6 % 

KCM Koper  56,3 % 

KCM Krško 45,8 % 

KCM Ljubljana 85 % 

KCM Maribor 59 % 

KCM Murska Sobota 45,2 % 

KCM Nova Gorica  69,8 % 

KCM Radovljica  100 % 

KCM Slovenj Gradec 95,8 % 

Vir: Anketa IRSSV 
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Krizni centri za uporabnike poleg nudenja zatočišča in s tem povezanih nalog, izvajajo tudi enodnevne 

obravnave uporabnikov, pomoč pri organizaciji šolskih in drugih obveznosti in podobno.  

Preglednica 7: Število uporabnikov, ki so jih v KCM obravnavali brez namestitve, po posameznih mesecih 2015 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

januar 2 4 0 3 2 4 1 0 0 

februar 9 3 1 0 4 7 1 0 1 

marec 15 6 0 1 7 8 1 0 0 

april 8 4 0 1 3 10 0 0 1 

maj 6 0 1 2 4 9 0 1 1 

junij 3 2 0 1 5 8 1 0 0 

julij 9 1 2 1 2 12 0 1 5 

avgust 6 5 1 0 5 9 1 0 1 

september 7 2 0 0 4 10 0 0 0 

oktober 9 2 2 0 2 12 0 0 1 

november 12 4 0 1 1 14 2 0 0 

december 9 3 0 1 8 14 5 1 1 

povprečno na 
mesec  7,9 3,0 0,6 0,9 3,9 9,8 1,0 0,3 0,9 

Vir: Anketa IRSSV 

 

Na podlagi podatkov iz zgornje preglednice ugotavljamo, da v dveh KCM (Celje in Murska Sobota) 

obravnavajo višje število uporabnikov, ki pri njih niso nameščeni, kot v drugih KCM. V KCM Murska Sobota 

deluje dnevni center »Kekec«, v okviru katerega nudijo otrokom aktivno preživljanje prostega časa, učno 

pomoč in varen prostor za klepet, igro, učenje ipd. V KCM Celje pa nudijo učno pomoč bivšim 

uporabnikom ter mladim, ki jih napotijo iz CSD. Učno pomoč enkrat tedensko izvajajo prostovoljke srednje 

šole, vključene v mednarodni projekt MEP. 
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Preglednica 8: Uporabniki KCM v letu 2015, po spolu 

 

KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

število % 

nameščeni 
v KCM 

ženski 19 12 29 44 61 25 13 23 28 254 55,3 

moški 12 30 15 35 24 11 8 26 44 205 44,7 

brez 
namestitve 
v KCM 

ženski 61 18 6 10 28 11 8 / 6 148 61,9 

moški 34 18 1 1 19 7 3 3 5 91 38,1 

Vir: Anketa IRSSV 
/ ni podatka 

 
Med uporabniki KCM prevladujejo deklice, ki predstavljajo dobro polovico (nekaj več kot 55 %) vseh 

nameščenih in slabo tretjino (skoraj 62 %) obravnavanih v KCM brez namestitve. Tovrstno spolno 

strukturo uporabnikov KCM opažajo že več let, ravno tako pa tudi v vseh letih delovanja glede na starost 

prevladujejo stari 15 do vključno 18 let. V letu 2015 je bilo uporabnikov v tej starostni skupini 44 % 

(nameščeni v KCM) oziroma slabih 47 % (brez namestitve v KCM). Visok je tudi delež starih 11 do vključno 

14 let, ki med nameščenimi znaša dobrih 38 %, med ne nameščenimi uporabniki KCM pa je takih dobra 

četrtina.  

Preglednica 9: Uporabniki, ki so prenočili v KCM v letu 2015 glede na starost 

 

KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

št. % 

n
am

e
šč

e
n

i v
 K

C
M

 

stari do 
vključno 6 let 

0 5 5 0 0 0 3 0 4 17 3,4 

stari 7 do 
vključno 10 let 

2 3 4 3 12 1 3 8 10 46 9,3 

stari 11 do 
vključno 14 let 

18 13 12 20 43 9 8 20 46 189 38,3 

stari 15 do 
vključno 18 let 

36 19 19 54 30 29 7 15 8 217 44,0 

starejši od 18 
let 

6 2 4 2 0 0 2 6 2 24 4,9 

b
re

z 
n

am
e

st
it

ve
 v

 K
C

M
 

stari do 
vključno 6 let 

0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2,19 

stari 7 do 
vključno 10 let 

2 3 0 0 20 9 0 1 3 38 15,9 

stari 11 do 
vključno 14 let 

25 11 0 3 16 2 1 0 3 61 25,5 

stari 15 do 
vključno 18 let 

52 20 5 5 11 2 10 2 5 112 46,9 

starejši od 18 
let 

16 2 2 3 0 0 0 0 0 23 9,6 

Vir: Anketa IRSSV 

 
Krizni centri za otroke in mladostnike sprejemajo otroke od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti, v izjemnih 

primerih na podlagi strokovne presoje strokovnega delavca CSD, tudi mlajše polnoletne osebe do 

dopolnjenega 21. leta starosti13. 

                                                           
13

 Pojasnila in strokovne usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske službe za 
koordinacijo in pomoč žrtvam. 
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KCM poročajo o naslednjih razlogih za sprejem oseb, starejših od 18 let: 

 Sprejeli so mlade, ki se redno šolajo v srednji šoli (pomoč, da so mladi v varnem, stabilnem, 

podpornem okolju KCM uspeli zaključiti srednjo šolo) ali v primeru, ko je bil potreben takojšen 

umik v varno okolje zaradi hude fizične ogroženosti (KCM Celje). 

 V enem primeru je šlo za mlajšo polnoletno osebo, ki je v 

preteklosti že bila nameščena v KCM, pa se je v letu 2015 

ponovno znašla v stiski, zaradi nenadne odpovedi najemne 

pogodbe in je čez noč ostala brez strehe nad glavo. V 

drugem primeru je šlo za starša dveh mladoletnih otrok 

(mlajših od 4 let), tujih državljanov, ki so skupaj z očetom 

počakali na prihod mame, ki je prevzela otroka (KCM 

Koper). 

 Pogosto se zgodi, da o nasilju ali spolni zlorabi spregovori šele polnoletna oseba, za katero pa ni 

več mogoče urejati druge oblike pomoči (rejništvo, stanovanjska skupina) ali pa se še šolajoči  

mlajši polnoletni znajdejo v hudi psihosocialni stiski (konflikt s starši, nezmožnost bivanja doma, 

pomanjkanje socialne mreže ipd). V takih primerih mlajšo polnoletno osebo sprejmejo, praviloma 

mlajšo od 21 let. V letu 2015 so v KCM bivale 4 polnoletne ženske, žrtve nasilja v družini, ki so 

bivale v KCM v povprečju dva dni, potem pa se je zanje uredil sprejem v varno hišo (KCM Krško). 

 Gre za uporabnike, ki še vedno obiskujejo srednjo šolo (4. letnik) in so starejši od 18 let. V enem 

izmed teh primerov je prišlo do konflikta v rejniški družini in pristojni CSD ni bil v stanju v tako 

kratkem času urediti nadomestne namestitve (za starejše od 18 let so možnosti urejanja 

nadomestne namestitve precej bolj omejene kot za mladoletne). Eden izmed starejših 

uporabnikov KCM v letu 2015 je bil tudi 20 letni fant iz BiH brez staršev, ki je izgubil možnost 

bivanja v samskem domu (ostal je brez sredstev), v Sloveniji pa redno obiskuje srednjo šolo (KCM 

Ljubljana). 

 V KCM so bile po zaključku bivanja v okviru socialnovarstvenih storitev obravnavane tri mlajše 

polnoletne osebe. Nameščali so tudi odrasle osebe (matere z otroki) običajno žrtve nasilja, ki so 

bile nameščene urgentno in kratkotrajno, do ureditve ustreznejše in dolgoročnejše nastanitve 

(KCM Nova Gorica). 

 Starejše od 18 let so sprejeli zaradi specifične situacije ali pa so med bivanjem dopolnili 18 let 

(KCM Radovljica). 

 V enem primeru je bila skupaj s štirimi otroki nameščena njihova mama, vsi so bili žrtve nasilja in 

so bili v KCM nameščeni do odhoda v varno hišo. V drugem primeru pa so sprejeli fanta, ki je 

poklical sam, številko je pridobil na internetu. Strokovna ocena njegove stiske je bila takšna, da so 

ga sprejeli kljub polnoletnosti, saj ni imel drugih možnosti za ustrezno namestitev (KCM Slovenj 

Gradec). 

 

 

  

Uporabniki, starejši od 18. let: 

 polnoletne osebe, ki se redno 

šolajo  

 tuji državljani 

 polnoletne žrtve nasilja 
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Preglednica 10: Uporabniki glede na čas bivanja v KCM, leto 2015 

 

KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota

1)
 

KCM 
Nova 

Gorica
2) 

KCM 
Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

število % 

enodnevne 
obravnave 

95 5 7 11 47 35 10 5 1 216 31,1 

od 1 do vključno 
7 dni 

24 15 10 43 53 13 11 21 55 245 35,3 

od 8 do vključno 
14 dni  

6 3 3 15 13 5 1 7 6 59 8,5 

od 14 do 
vključno 21 dni 

8 8 9 11 7 5 1 3 6 58 8,3 

več kot 21 dni 24 11 15 10 12 13 10 18 4 117 16,8 

skupaj 157 42 44 90 132 71 33 54 72 695 100 

Vir: Anketa IRSSV 

Opomba: 
1) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 
2) V kategoriji enodnevnih obravnav so zajete tako izvedene socialno varstvene storitve za uporabnike (predvsem PSP) kot tudi 
enodnevne obravnave, kjer so se uporabniki vključili v program Mladinske svetovalnice. 

 
 

V »Pojasnilih in strokovnih usmeritvah za delovanje kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske 

službe za koordinacijo in pomoč žrtvam« je navedeno, da je dolžina bivanja uporabnika v KCM največ 21 

dni. V tem času mora pristojni CSD poiskati trajnejšo rešitev za osebo, ki je nastanjena v kriznem centru ali 

je v krizni namestitvi. Strokovni tim delavcev kriznega centra lahko osebi podaljša namestitev kadar: 

pristojni CSD zaprosi za podaljšanje namestitve iz razlogov, ki jih mora navesti in utemeljiti; oseba sama 

zaprosi za podaljšanje namestitve, pri tem pa aktivno sodeluje pri reševanju svojega problema v skladu s 

sklenjenim načrtom obravnave; okoliščine primera ne nudijo možnosti za ustreznejšo rešitev problema, 

oseba pa se v domače okolje ne more vrniti. 

KCM pojasnjujejo, zakaj je bilo uporabnikom omogočeno bivanje v KCM daljše od 21 dni: 

 Vzroki, zaradi katerih so bili mladi nameščeni v krizni center, v domačem okolju niso bili razrešeni, 

namestitev izven družine pa še ni bila urejena (KCM Celje). 

 Bivanje v KCM se lahko podaljša na predlog strokovnega tima, vendar le za obdobje iskanja 

ustreznejših rešitev in s privolitvijo otroka oziroma  mladostnika. V primerih daljših namestitev je 

pristojni CSD urejal možnosti bivanja izven matične družine in je bilo potrebno za izvedbo 

postopka (npr. namestitev v vzgojni zavod, stanovanjsko skupino ali druge oblike bivanja – pri 

drugemu staršu) podaljšati namestitev v KCM (KCM Koper). 

 Večina uporabnikov ostaja v KCM več kot 21 dni, saj je to prekratek čas za izpeljavo ukrepa na 

CSD, če je to potrebno. Na sprejem v vzgojne zavode in stanovanjske skupine je potrebno dolgo 

čakati, še posebno v poletnem času (če je uporabnik sprejet v KCM maja, ga pred septembrom 

CSD ne more namestiti v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, saj slednji uporabnikov pred in 

med počitnicami ne sprejemajo). Najpogostejši razlogi za daljšo namestitev od predpisane so: 

dolgotrajnost postopka (postopek voden po ZUP ne more biti zaključen v 21 dneh), ne 

sprejemanje uporabnikov  v vzgojne zavode in stanovanjske skupine v poletnih mesecih, včasih pa 

se tudi zgodi, da pristojen CSD ne pristopi k reševanju zadeve takoj. Uporabniku bivanje v KCM 

podaljšajo tudi zaradi zaključevanja šolanja, da ne menja šole tik pred koncem šolskega leta (KCM 

Krško). 
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 Povprečna bivalna doba uporabnikov v KCM Ljubljana je bila v letu 2015 10,33 dni. Desetim 

uporabnikom so, na podlagi pisne vloge pristojnega CSD, podaljšali bivanje v KCM. Za te primere je 

krajevno pristojni CSD uspel nato precej hitro realizirati ustrezno rešitev, kar potrjuje primernost 

bivalnega roka 21 dni. Pristojni CSD ni uspel izpeljati postopka namestitve v 21 dneh  v naslednjih 

primerih:  

o Prišlo je do spremembe v stališčih uporabnika ali staršev tik pred dogovorjeno vrnitvijo 

domov ali tik pred namestitvijo v nadomestno obliko bivanja s katero so se do takrat 

strinjali.  

o Pristojni CSD je imel zelo omejene možnosti (oziroma jih ni imel) pri urejanju 

nadomestnega bivanja (predvsem v primerih mladoletnih tujcev brez spremstva in 

uporabnikih starejših od 18 let). Veliko težavo predstavljajo namestitve v stanovanjske 

skupine zaradi polnih kapacitet, prav tako pa je 

težavno tudi urejanje nadomestnega bivanja v 

primerni ustanovi v času šolskih počitnic (julij, 

avgust) saj so vse tovrstne ustanove zaprte 

(vzgojni zavodi, mladinski domovi, stanovanjske 

skupine) (KCM Ljubljana). 

 V zadnjih dveh letih je v KCM nameščenih vse več 

uporabnikov, ki presegajo okvir delovanja KCM in okvir 

drugih institucij, kot so Mladinski domovi, rejniške 

družine. Ti uporabniki so praviloma učno zelo uspešni in 

nadarjeni na različnih področjih, imajo pa osebnostne in 

vedenjske težave.  Potrebujejo veliko opore in vodenja 

ter razbremenilnih pogovorov, domov pa se iz različnih 

razlogov ne morejo vrniti. Prav tako beležijo več primerov 

dolgotrajne namestitve, ki so posledica dolgotrajnosti 

postopkov obravnav, prezasedenosti mladinskih domov, 

neustreznih rejniških družin ali pa ne sprejemanja 

uporabnikov v vzgojne zavode (KCM Maribor). 

 Daljše nastanitve v KCM so bile omogočene zaradi še vedno prisotnih razlogov, zaradi katerih je bil 

uporabnik nameščen v KCM in ker je ogroženost v domačem okolju še vedno trajala. V drugem 

primeru matični CSD še ni sprejel druge (dolgoročnejše) rešitve za uporabnika (na primer 

dolgotrajni postopki, zasedenost vzgojno izobraževalnih zavodov). V KCM so dalj časa bivali tudi 

uporabniki, ki so bili nameščeni v KCM z (začasno) odločbo CSD (KCM Nova Gorica). 

 Do daljših namestitev prihaja predvsem zaradi trajanja uradnega postopka na CSD in pa 

zasedenosti institucij namenjenim daljšim namestitvam (npr. vzgojni zavodi). CSD v takih primerih 

poda vlogo za podaljšanje bivanja uporabnika v KCM v katerem navede razlog za podaljšanje, saj 

dolgotrajno bivanje uporabnikov v KCM slednjim ni v korist. Bivanje se je podaljšalo tudi v 

primerih sprejema mladoletnih beguncev brez spremstva, ki v KCM bivajo tudi 6 mesecev (KCM 

Radovljica). 

 Štirim uporabnikom je bilo podaljšano bivanje v KCM ker v poletnih mesecih vzgojni zavodi, 

mladinski domovi, dijaški domovi in stanovanjske skupine ne sprejemajo uporabnikov. V 

septembru se je situacija uredila: ena uporabnica je bila nameščena v vzgojni zavod Planina, 

uporabnik v rejniško družino, druga uporabnica in uporabnik pa sta z novim šolskih letom odšla v 

dijaški dom (KCM Slovenj Gradec). 

Razlogi za bivanje daljše od 21 dni: 

 zasedenost zavodov za 

dolgotrajne namestitve 

 dolgotrajna obravnava 

 razlogi za namestitev niso bili 

razrešeni 

 zaključevanje šolanja 

 ne sprejemanje v vzgojne zavode 

in stanovanjske skupine v poletnih 

mesecih 

 problem namestitve mladoletnih 

beguncev 
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Preglednica 11: Uporabniki KCM v letu 2015 glede na način kako so prišli v KCM 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor

2) 

KCM 
Nova 

Gorica 

KCM 
Murska 
Sobota

3) 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

Skupaj 

število % 

prišli so sami 5 19 9 3 31 10 16 1 1 95 18,2 

napotili so jih 
starši 

1 0 0 3 22 3 0 0 0 29 5,5 

prišli so na predlog 
strokovnega 
delavca CSD 

11 9 16 41 48 8 21 35 66 255 48,8 

prišli so na podlagi 
odločbe CSD 

1 2 0 3 0 3 0 7 2 18 3,4 

napotila jih je 
interventna služba 
CSD 

10 12 20 22 6 8 2 4 0 84 16,1 

napotila jih je 
policija 

0 0 0 0
1) 

6 0 0 0 0 6 1,1 

prišli so na predlog 
šolske svetovalne 
službe 

3 0 0 3 11 1 0 0 0 18 3,4 

zdravstveni dom, 
bolnišnica 

1 0 0 2 8 0 0 0 0 11 2,1 

nevladne 
organizacije 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,4 

vzgojni zavod, 
mladinski dom 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,4 

drugo (napoteni iz 
drugih institucij, 
tujci preko CSD) 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0,6 

Skupaj 32 42 45 80 132 35 39 49 69 523 100 

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) Tisti, ki jih je napotila policija, so zajeti v interventni službi CSD.   
2) V številu so zajete tudi enodnevne obravnave.  
3) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 
  

 

Skoraj polovica uporabnikov je pomoč v KCM poiskala na predlog strokovnega delavca CSD.  Nekaj več kot 

18 % uporabnikov je pomoč KCM poiskalo samih, 16 % uporabnikov pa je v KCM napotila interventna 

služba CSD. Največji delež uporabnikov, ki so v KCM prišli samoiniciativno (glede na vse vrste prihoda v 

posamezen KCM) beležijo v KCM Koper (45 %), sledijo pa KCM Murska Sobota (41 % uporabnikov), KCM 

Nova Gorica (slabih 29 %), KCM Maribor (23,5 %), KCM Krško (20 %) in KCM Celje (slabih 16 %).  

KCM pojasnjujejo način prihoda uporabnikov v KCM sledeče: 

 V letu 2015 je skoraj polovica uporabnikov (19) sama ali skupaj s starši poiskala pomoč v KCM, kar 

potrjuje, da je KCM s svojim delovanjem dosegel visoko stopnjo prepoznavnosti v javnosti. Več 

uporabnikov (12) je bilo v KCM nameščenih v času dela interventnih služb. Enajst uporabnikov je 

bilo v KCM nameščenih na podlagi predloga pristojnih CSD, od tega sta bila dva uporabnika 

nameščena z začasno odločbo pristojnega CSD o odvzemu otroka (KCM Koper). 

 Največ uporabnikov pripelje v KCM interventna služba. Krajevno pristojni CSD praktično ne 

izdajajo odločb o namestitvi, večinoma pridobijo soglasje staršev oz. sklenejo z njimi dogovor. V 

KCM opažajo, da se je v primerjavi s preteklimi leti povečalo število tistih, ki so pomoč poiskali 
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sami. Le ti so večinoma za KCM izvedeli od prijateljev, na delavnicah, ki jih KCM izvaja po šolah, na 

CSD ali pa so pri njih že bivali v preteklosti (KCM Krško). 

 Tako kot vsa leta do sedaj največ uporabnikov v KCM usmerijo CSD (53,25 %). Dokaj številčne so 

tudi namestitve uporabnikov, ki jih v KCM pripelje krajevno pristojna interventna služba  (28,58 

%), kar kaže na primernost in potrebnost te službe (KCM Ljubljana). 

 Število dejanskih uporabnikov, navedenih v preglednici, se razlikuje od števila namestitev (zaradi 

povratnikov). Poleg tega se pri posameznem uporabniku pogosto spremeni pobuda tekom bivanja 

– sprva je lahko nameščen na zunanjo pobudo, kasneje pa na lastno pobudo (KCM Nova Gorica). 

 Večina uporabnikov je bila nameščenih v KCM po posredovanju drugih institucij, v večini primerov 

je posredoval matični CSD (KCM Murska Sobota).  

 

V nadaljevanju je prikazana problematika, s katero se soočajo uporabniki KCM. Ker se številni uporabniki 

praviloma soočajo z več različnimi problemi, so zabeleženi večkrat, pri različnih vrstah problematike.   

 

Preglednica 12: Otroci in mladostniki uporabniki KCM v letu 2015 glede na problematiko, zaradi katere so poiskali 
pomoč v KCM, leto 2015 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Nova 

Gorica 

KCM 
Murska 
Sobota

7) 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

število % 

žrtev fizičnega 
nasilja 

11 6 8 34 20 6 11 6 5 107 14,6 

žrtev psihičnega 
nasilja 

11 6 12 20 21 2 6 6 1 85 11,6 

žrtev ali sum 
spolnega nasilja 

0 0 0 2 0 2 1 2 0 7 1,0 

zanemarjanje s 
strani družine 

3 0 2 7 0 8 2 2 2 26 3,6 

težave v odnosih v 
družini (s starši, 
skrbniki) 

31 6 4 40 46 15 2 7 32 183 25,0 

težave v odnosih 
zunaj družine 
(vrstniki, vzgojitelji, 
učitelji,...) 

0 2 0 6 10 4 0 0 16 38 5,2 

adolescenčna kriza, 
težave v odraščanju 

8 0 10 19 66 9 7 10 12 141 19,3 

otroci nameščeni v 
KCM zaradi 
deložacije 

0 0 0 1  0 2 0 0 0 3 0,4 

otroci brez 
spremstva 

2 6 3 3 4 1 0 0 1 20 2,7 

mladostniki z  
izrečenim UPP 

2 1 1 5 0 0 2 0 0 11 1,5 

beg od doma, 
»vrženi« iz doma 

0 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0,8 

čustvene in 
vedenjske težave 

0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1,9 

nasilje (tudi 
medvrstniško) 

0 0 2 0 10 0 0 0 0 12 1,6 

odsotnost staršev 0 7 0 0 0 2 3
4)

 0 0 12 1,6 

drugo (različni 
problemi) 

0 0 4
1)

 17
2) 

22
3)

 0 2
5)

 21
6) 

0 66 9,0 

Vir: Anketa IRSSV 
Opombe:  
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1) Razlogi so bili predvsem hospitalizacija staršev, umik starša v varno hišo, namestitev iz druge institucije za čas vikendov in 
praznikov, mladoletni tujci brez spremstva itd. 
2) Težave v duševnem zdravju (7 oseb), težave z odvisnostjo (2 osebi), stanovanjska problematika (nimajo kje bivati) (7 oseb). 
3) Nameščeni do namestitve drugam. 
4) Hospitalizacija staršev. 
5) Alkoholizem staršev.  
6) Pogrešani v EU sistemu SIRENE.  
7) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 

 

 

Četrtina uporabnikov, ki so jih v letu 2015 obravnavali v KCM, je imela težave v odnosih v družini, dobrih 

27 % so predstavljali uporabniki, ki so bili žrtve nasilja (med njimi je bilo skoraj 15 % žrtev fizičnega nasilja 

in slabih 12 % žrtev psihičnega nasilja). Nekaj več kot 19 % 

uporabnikov se je soočalo z adolescenčno krizo oziroma so imeli 

težave v odraščanju. KCM Maribor uporabnike v adolescenčni 

krizi opiše kot tiste, ki oteženo funkcionirajo v družini in šoli in 

zato razvijejo družbeno nesprejemljivo vedenje in neustrezno 

reševanje konfliktov in stisk. Slednje se lahko izraža v obliki 

agresivnega vedenja, izogibanju šolskim obveznostim ali kot 

zloraba alkohola in prepovedanih drog. Starši se ob tem običajno 

počutijo nemočni in uporabljajo neučinkovite vzgojne metode, ki 

tovrstno vedenje mladostnikov še dodatno spodbujajo.  

KCM problematiko, s katero se soočajo njihovi uporabniki 

pojasnjujejo sledeče: 

 V letu 2015 je bilo največ uporabnikov nameščenih v KCM 

zaradi čustvenih in vedenjskih težav. Ob tem so bile pri uporabnikih prepoznane tudi druge 

nespodbudne okoliščine, kot na primer: nefunkcionalni odnosi znotraj družine, neustrezna ali 

izkrivljena komunikacija znotraj družine, nekakovostna vzgoja, akutni življenjski dogodki, šolski 

neuspeh, učne težave. Težave uporabnikov so se lahko kazale kot nevodljivost, čustvena 

neodzivnost, predrznost, laganje, tatvine v družini in izven družine, prilaščanje tujih motornih 

vozil, kazniva dejanja in prekrški zoper javni red in mir, izostajanje iz šole, odklanjanje učenja, 

pohajkovanje in beganje iz šole, izostajanje od doma, beganje od doma, agresivnost. V procesu 

pomoči so uporabniki izrazito pasivni, brezbrižni, v odporu do vsakršnih intervencij, brez veselja do 

šole, interesnih dejavnosti, nesramni v odnosu do avtoritete, prepirljivi. V sedmih primerih so bili 

uporabniki nameščeni v KCM zaradi odsotnosti staršev (zaradi pridržanja mame na policijski 

postaji, hospitalizacije staršev, pridržanje očeta in odsotnost mame, nesporazuma glede izvajanja 

stika). V šestih primerih je prišlo do namestitve v KCM, ker se je uporabnika umaknilo iz domačega 

okolja, kjer je bilo prisotno nasilje v družini (psihično in fizično nasilje) (KCM Koper). 

 Običajno gre za več vrst nasilja in je to težko ločiti, ker se predvsem fizično in psihično nasilje 

prepletata. V letu 2015 niso imeli sprejema zaradi spolnega nasilja, so se pa precej pogosto s tem 

srečevali v preteklih letih. Poseben problem so mladostniki oz. mladostnice pogrešani v EU, ki so 

zabeleženi v sistemu SIREN. Praviloma gre za Rome iz Balkanskih držav (Romunija, Srbija, Hrvaška, 

BiH) ki so pogrešani v Italiji in ustavljeni na mejnem prehodu Obrežje. Zgodi se, da so zabeleženi v 

sistemu že več kot leto dni in nekateri sploh ne vedo več, kaj bi bilo narobe, zakaj so bili ustavljeni, 

zakaj ne morejo potovati naprej, saj imajo spremstvo. Zaradi neodzivnosti italijanske Sirene so 

uporabniki v KCM teden, 14 dni ali tudi več, potem pa se pogosto zgodi, da pobegnejo s pomočjo 

Druga problematika:  

 odsotnost staršev (pridržanje na 

policiji, hospitalizacija) 

 kombinacija fizičnega in 

psihičnega nasilja  

 mladostniki pogrešani v EU 

 vzgojna nemoč staršev 

 redna medikamentna terapija 

 pedopsihiatrična obravnava 
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svojih sorodnikov, ki jih obiskujejo v KCM. Če do pobega pride zanje nihče več ne vpraša (KCM 

Krško). 

 Težave uporabnikov so pogosto kombinirane (na primer fizično nasilje, psihično nasilje in težave v 

odnosih v družini). Veliko se srečujejo s težavami v komunikaciji (v družini), kar  je povezano z 

vsemi navedenimi kategorijami težav (še najbolj seveda s težavami v odnosih v družini). Vzgojna 

nemoč staršev je tudi pogost razlog prihoda v KCM (KCM Ljubljana). 

 Pri navedbi posameznih številk v tabeli so upoštevali tiste vzroke oziroma problematiko, ki jo je 

uporabnik navedel ob namestitvi v KCM. Tekom bivanja se v večini primerov prikažejo še druge 

težave (KCM Nova Gorica). 

 V KCM Radovljica so sprejeli tudi nekaj uporabnikov z redno medikamentno terapijo in 

uporabnikov v pedopsihiatrični obravnavi. Izkazalo se je, da ti uporabniki v veliki meri potrebujejo 

mirno in spodbudno okolje za soočenje in obvladovanje svojih težav. Za ustrezno pomoč takim 

uporabnikom KCM pogreša večjo povezanost in sodelovanje socialnega in zdravstvenega sistema. 

Posebno težavo predstavlja tudi dejstvo, da v Sloveniji ni mladinskega oddelka psihiatričnega 

bolnišničnega zdravljenja. Na KCM se obračajo tudi vzgojni zavodi (stanovanjske skupine), ki bi 

želeli namestitev njihovih uporabnikov za čas vikendov in počitnic; med drugim kot razloge 

navajajo kadrovske težave in mladostnike, ki se iz različnih razlogov ne morejo vračati domov, ali 

vrnitev domov ne bi bila v njihovo korist. V KCM Kresnička so zavzeli stališče, da tovrstni 

uporabniki prvenstveno ne sodijo v Krizni center za mlade, končno odločitev pa sprejmejo 

individualno od primera do primera (KCM Radovljica). 

 Namestitev uporabnika je posledica prepletanja težav in problemov oziroma razlogi za namestitev 

niso tako ozki, da bi jih lahko poimenovali z eno besedo. Velikokrat je na primer nerazumevanje s 

starši povezano z alkoholizmom staršev ali fizičnim, psihičnim nasiljem enega od staršev. To je 

skupek razlogov, da se uporabnik odloči za odhod iz matične družine, da poišče pomoč zunaj, da je 

nameščen v KCM, bodisi ob pomoči strokovnih svetovalnih služb (KCM Murska Sobota). 

Naloge kriznega centra kot so opredeljene v Pojasnilih in strokovnih usmeritvah za delovanje kriznih 

centrov in interventne službe v okviru regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam in med drugim 

vključujejo izvajanje prve socialne pomoči (osebno ali po telefonu), izvajanje osebne pomoči nameščeni 

osebi in sodelovanje s starši otroka in mladostnika, kadar je to v korist otroka. V Preglednici 10 je 

prikazano število uporabnikov KCM glede na nudene socialnovarstvene storitve njim in njihovim družinam. 

 

Preglednica 13: Število uporabnikov KCM glede na nudene socialnovarstvene storitve njim in njihovim družinam, leto 
2015 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

število % 

prva socialna 
pomoč (za 
uporabnika) 

59 36 40 79 132 8 51 69 474 48,2 

osebna pomoč 
(za 
uporabnika) 

79 2 26 47 85 25 0 0 264 26,9 

osebna pomoč 
(za starše) 

68 0 0 14 98 2 0 0 182 18,5 

pomoč družini 
za dom 

21 4 0 22 0 0 0 12 59 6,0 

Drugo:  0 0 0 0 0 4 0 0 4 0,4 

Skupaj 227 42 66 162 315 39 51 81 983 100 
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Vir: Anketa IRSSV 
Opomba: KCM Murska Sobota je odgovoril le na del ankete, manjkajoče podatke (predvsem vsebinske) smo pridobili na 
skupinskem intervjuju s KCM in iz Letnega poročila o delu. 

 

Slaba polovica uporabnikov (nekaj več kot 48 %) je bila v KCM deležna storitve prva socialna pomoč, dobra 

četrtina pa storitve osebna pomoč. Slednja storitev je bila nudena tudi nekaj več kot 18 % staršem 

uporabnikov, uporabnikov KCM. Storitve pomoč družini za dom pa je bilo deležnih 6 % družin uporabnikov 

KCM. V KCM Radovljica so med socialnovarstvenimi storitvami izvajali le prvo socialno pomoč (za 

uporabnika). 

KCM Koper pojasnjuje, da je bilo v letu 2015 v obravnavo vključenih 75 uporabnikov, od tega je bilo 36 

uporabnikov vključenih v enodnevno obravnavo v okviru prve socialne pomoči, ko so pomoč poiskali sami 

uporabniki. V okviru pomoči družini za dom je KCM nudil podporo pri premagovanju vzgojne nemoči 

staršem in urejanju družinskih odnosov. V dveh primerih so sodelovali z uporabnikoma v okviru osebne 

pomoči – svetovanje. 

V KCM Krško storitve za starše (svetovanje) opravljajo izjemoma, v primerih ko starši živijo blizu KCM ali v 

primerih, ko starši to želijo. Drugače svetovanje in pomoč družini za dom izvaja krajevno pristojen CSD.  

Zaradi oddaljenosti in slabih cestnih povezav (Posavje, Dolenjska in Bela krajina) od staršev KCM ne 

morejo zahtevati, da osebno prihajajo v KCM. So pa s starši v pogostih telefonskih kontaktih. Opravljanje 

socialnovarstvenih storitev je omejeno tudi s kadrom, saj je v KCM vedno na izmeni samo ena strokovna 

delavka, dela pa se ne da v naprej planirati, ker nikoli ne vedo, kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku. 

Storitve so kontinuirane in morajo biti časovno v naprej dogovorjene, strokovni delavci pa morajo biti 

primarno v pomoč uporabnikom, ki so pri njih nameščeni. 

V KCM Nova Gorica je bilo izvedenih več enodnevnih obravnav uporabnikov, katerih pa ni mogoče 

opredeliti kot socialnovarstvene storitve. Pri osebni pomoči za uporabnike so navedli število uporabnikov 

in ne število odprtih osebnih pomoči, ki so se ob ponovnih namestitvah (povratniki) ponovno odprle.  

V KCM Murska Sobota so v letu 2015 opravili 202 storitev prve socialne pomoči za nameščene uporabnike, 

ter 463 storitev za uporabnike, ki niso bili nameščeni v KCM. Slednjim so nudili tudi osebno pomoč – 

svetovanje, in sicer v 56 primerih, svetovanja pa so bila kontinuirana in intenzivnejša v trajanju 1 do 2 

mesecev ali več. V svetovanje so vključeni vsi starši oz. skrbniki uporabnikov. Svetovanje poteka v času 

bivanja uporabnika v KCM zelo intenzivno (tudi 2x tedensko), po odpustu pa poteka še mesec ali dva. 

Beležijo tudi 7 primerov obiskov staršev, ki so sami poiskali pomoč v KCM, od tega so dalj trajajoče 

svetovanje nudili 3 staršem. 
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Poleg socialnovarstvenih storitev KCM izvajajo tudi druge vrste pomoči uporabnikom in njihovim 

družinam. 

 

Preglednica 14: Število uporabnikov KCM glede na nudene pomoči njim in njihovim družinam, leto 2015 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

število % 

telefonski pogovor 68 221 74 65 162 35 540 6 1.171 44,16 

učna pomoč 43 25 18 0 92 17 49 12 256 9,65 

vzgojno sodelovanje s 
starši 

58 35 16 0 85 16 13 12 235 8,86 

spremstvo otroka v 
različne institucije 

34 15 12 0 47 2 16 5 131 4,94 

tabori, prostočasne 
aktivnosti 

4 0 0 0 85 0 0 0 89 3,36 

telefonski pogovori z 
nebivajočimi, starši 

0 0 571 68 0 0 0 0 639 24,10 

sodelovanje z 
institucijami 
(nebivajoči otroci in 
mladostniki) 

0 0 0 108 0 0 0 0 108 4,07 

Drugo  0 0 0 0 0 23 0 0 23 0,87 

skupaj 207 296 691 241 471 93 618 35 2.652 100 

Vir: Anketa IRSSV 
Opomba: KCM Murska Sobota je odgovoril le na del ankete, manjkajoče podatke (predvsem vsebinske) smo pridobili na 
skupinskem intervjuju s KCM in iz Letnega poročila o delu. 

 

Pomoč v okviru telefonskega pogovora je bila nudena dobrim 44 % uporabnikom KCM ter slabi četrtini 

staršem oziroma drugim nebivajočim uporabnikom KCM. Dobrim 9 % uporabnikov KCM so nudili učno 

pomoč, za nekaj manj kot 9 % uporabnikov pa se je izvedlo vzgojno sodelovanje s starši.  

KCM Krško pojasnjuje, da uporabniki, ki bivajo v KCM praviloma obiskujejo šolo (razen tujci in tisti za 

katere se ve, da bodo v KCM bivali le nekaj dni), zato vsem nudijo učno pomoč, ki jo izvajajo tako strokovni 

delavci, kot prostovoljci. Uporabnike spremljajo tudi v različne institucije, predvsem zdravstvene, šole in 

vrtce, s katerimi tudi redno sodelujejo.  

V KCM Nova Gorica za uporabnike urejajo tudi finančna sredstva, zdravstvene, šolske, materialne, 

prostočasne in druge problematike. Z vsemi nastanjenimi uporabniki so v rednem telefonskem kontaktu 

med bivanjem in po odhodu iz KCM. 

V okviru KCM Murska Sobota deluje program Dnevni center Kekec, ki je namenjen osnovnošolcem, ki 

želijo ustvarjalno preživljati proste popoldneve in tistim osnovnošolcem, katerim starši ne morejo oz. ne 

znajo pomagati in potrebujejo učno pomoč. V programu nudijo različne aktivnosti kot so tematske in 

ustvarjalne delavnice, družabne in športne igre, učna pomoč, izleti v času počitnic ipd. V Dnevni center je 

bilo v letu 2015 vključenih 56 otrok, ki so opravili preko 1.500 obiskov, posledično pa so v dnevnem centru 

pripravili tudi najmanj toliko toplih obrokov. V KCM nudijo tudi varni prostor za stike otrok s staršem. V 

letu 2015 se je tedensko v KCM zvrstilo približno 10 stikov. Delavci KCM so pri tem uro ali dve ves čas 

prisotni v prostoru, kjer se nahajata otrok in starš. Ker strokovni delavci pogosto niso seznanjeni s 

situacijo, kaj se pričakuje od stikov, katere situacije naj bi se razjasnile ipd, KCM Murska Sobota meni, da bi 

bilo pri stikih potrebno razmisliti o prisotnosti strokovnih delavcev matičnih centrov. Drug razlog je tudi ta, 

da zaradi precejšnjega dela z izvajanjem stikov, pogosto trpi osnovno strokovno delo v KCM.  
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Ena izmed ključnih nalog KCM je priprava uporabnikov za vrnitev v družino ali urejanje bivanja drugod.  V 

preglednici 12 je prikazano število uporabnikov v letu 2015 glede na vrsto odhoda iz KCM. 

Preglednica 15: Število uporabnikov KCM v letu 2015 glede na vrsto odhoda iz KCM 

 

KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Murska 
Sobota

3) 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

skupaj 

število % 

vrnitev 
domov (k 
družini) 

20 29 15 26 53 13 18 16 65 255 63,91 

namestitev v 
rejniško 
družino 

2 0 3 4 4 0 3 1 1 18 4,51 

namestitev v 
stanovanjsko 
skupino 

5 4 2 9 7 5 4 0 0 36 9,02 

ureditev 
samostojnega 
bivanja 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0,75 

dijaški dom, 
študentski 
dom 

2 5
1) 

0 1 1 0 0 0 2 11 2,76 

svojci, 
sorodniki 

0 3 8 8 0 0 1 0 0 20 5,01 

drug KCM 1 0 0 1 3 1 0 0 0 6 1,50 

vzgojni zavod 0 0 0 1 17 0 0 0 1 19 4,76 

drugo
2) 

1 0 3 3 0 1 18 5 0 31 7,77 

skupaj 31 42 31 53 85 21 45 22 69 399 100 

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) dijaški dom in drug KCM 
2) hospitalizacija (KCM Celje); tujina (begunci) (KCM Krško); fant oz. punca (3), MKZ Rakitna (1), CZBO Šentvid pri Stični (1), 
neznano kam- pobeg (20) (KCM Ljubljana); varna hiša (KCM Nova Gorica); uporabniki, ki so prišli iz drugih institucij in se tja tudi 
vrnili (KCM Radovljica), fant (1), zavod oziroma mladinska skupina (4) (KCM Murska Sobota). 
3) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 
 

 

Število uspešnih vrnitev v lastno družino lahko pojmujemo kot enega izmed meril dobrega dela KCM. 

Takega zaključka obravnave v KCM je bilo v letu 2015 deležnih dobrih 63 % uporabnikov. Krizni centri 

odhode uporabnikov iz KCM razlagajo sledeče: 

 Več kot polovica uporabnikov se je vrnila v domače okolje. V petih primerih se je za uporabnike po 

zaključeni namestitvi uredilo bivanje v novem najemnem stanovanju, v dijaškem domu ali se jih je 

premestilo v drug KCM. V štirih primerih so bili uporabniki nameščeni v vzgojni zavod oz. 

stanovanjsko skupino. V KCM so bili nameščeni štirje državljani EU, katerim se je uredila vrnitev v 

matično državo. V treh primerih je prišlo do spremembe bivanja: od mame k očetu ali od očeta k 

mami (KCM Koper). 

 Večina uporabnikov se je vrnila domov, ostali pa so bili večinoma nameščeni v institucionalno 

varstvo. Opazen je upad števila tistih, ki so se po zaključenem bivanju v KCM vrnili domov, saj se je 

v preteklih letih delež teh mladostnikov znašal približno polovico. Povpraševanje oz. potreba po 

namestitvah v stanovanjskih skupinah je vsako leto večja od kapacitet. Zaradi tega je potrebno 
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iskati nadomestne rešitve, med njimi tudi znotraj uporabnikove socialne mreže (na primer pri 

sorodnikih, družinskih prijateljih, znancih, družini fanta/punce). V letu 2015 so imeli kar 20 

primerov »pobegov«, ko so uporabniki samovoljno zapustili KCM in odšli neznano kam. Med temi 

je bilo 5 mladoletnih tujcev brez spremstva, ki so bili v KCM »preusmerjeni« iz Azilnega doma 

Ljubljana, 4 primeri uporabnikov z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja, ter 4 pobegi 

uporabnice, ki je eksplicitno zavračala namestitev v KCM in je vsakič iz KCM pobegnila že po dnevu 

ali dveh. Vse to govori v prid konceptu »prostovoljnega« pristopa oziroma bivanja v KCM, saj so 

bili vsi omenjeni uporabniki v KCM nameščeni neprostovoljno, zaradi pomanjkanja drugih 

možnosti (KCM Ljubljana). 

 V KCM Nova Gorica, Koper in Radovljica so obravnavali uporabnike, ki so si po zaključku bivanja v 

KCM uredili samostojno bivanje in sicer:  

o Uporabnica, stara 18 let, si je uredila bivanje v samskem domu, kjer si sobo deli z očetom. 

Vrnitev k mami ni bila mogoča (KCM Nova Gorica). 

o Po dopolnitvi polnoletnosti je uporabnica odšla živeti k fantovi družini (KCM Radovljica). 

o V KCM Krško v letu 2015 niso obravnavali uporabnikov, ki bi si sami uredili bivanje, so pa 

uporabnici pomagali priti do socialnega stanovanja (KCM Krško). 

 

Sprejemanje ukrepov  CSD s posegi v družino je po mnenju Socialne inšpekcije skrajno sredstvo, nikakor pa 

ne tista pomoč, ki bi bila za mladostnike najpogosteje najbolj optimalna, zato lahko KCM s kvalitetnim 

delom pomembno preventivno vpliva na zmanjševanje števila potrebnih ukrepov in posegov CSD v 

družine.  

Preglednica 16: Število uporabnikov KCM v letu 2015, v obravnavo katerih se je vključil CSD z izvajanjem ukrepov 
(javnih pooblastil)  

 
število uporabnikov vrste ukrepov oziroma javnih pooblastil 

KCM Celje 9 
odločba o začasnem odvzemu in namestitvi v KCM (2 primera), 
namestitev v rejniško družino  (2 primera), 
namestitev v stanovanjsko skupino (5 primerov) 

KCM Koper  6 
namestitev v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino , 
odvzem otroka  

KCM Krško 9   
namestitev v stanovanjsko skupino (2 primera), 
namestitev v vzgojni oziroma drug izobraževalni zavod (npr. Janez Levec) 
(7 primerov) 

KCM Ljubljana 17 
odvzem otroka (3 primeri),  
namestitev v ustrezne institucije z odločbo CSD (14 primerov) 

KCM Maribor 28 
postavitev skrbnika, 
sklepi in odločbe o namestitvi v VIZ, VZ ali MD 

KCM Murska 
Sobota

1) 2 
začasna odločba o odvzemu otroka 

KCM Nova Gorica  5 
odvzem otroka, 
namestitev v zavod 

KCM Radovljica  7 
začasna odločba o odvzemu otroka 

KCM Slovenj Gradec 2 
odvzem otroka 

Vir: Anketa IRSSV, 1) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 
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Če pogledamo deleže uporabnikov, v obravnavo katerih se je vključil CSD z izvajanjem ukrepov, glede na 

vse nameščene v KCM v letu 2015, lahko ugotovimo, da je bil ta delež najvišji v KCM Maribor (skoraj 

tretjina vseh nameščenih). Sledijo mu KCM Krško (20,5 %),  Ljubljana (16,7 %), Celje (14,5 %) in Koper (11 

%), v ostalih KCM (Murska Sobota, Nova Gorica, Radovljica in Slovenj Gradec) pa je bil ta delež nižji od 10 

%. 

 
Preglednica 17: Spremljanje uporabnikov po zaključenem bivanju v KCM 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana KCM Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota

3) 
KCM Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

Izvajanje 
storitev/spremljanje 
po odhodu iz KCM? 

DA DA DA NE DA DA DA DA NE 

Delež otrok, ki so jih 
spremljali po odhodu 
iz KCM?   

50 %
1) 

50 % 
5 % (2 

otroka) 
/ 

7 otrok oz. 
mladostnikov 

/ 
vse,  

100 % 
2)

 
/ / 

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) Približno polovica se je odzvala na povabila oz so se držali dogovorov o nadaljnjem sodelovanju (KCM Celje). 
2) V okviru socialnovarstvenih storitev so nudili osebno pomoč 3 uporabnikom. Neformalno spremljajo vse nameščene 
uporabnike v letu 2015 ter iz prejšnjih let po odhodu iz KCM, razen tistih, ki so odšli v tujino oz. tujcev, ki so se vrnili domov v 
tujino (KCM NG). 
/ ni podatka 
3) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 

 

Večina KCM spremlja uporabnike po zaključenem bivanju v KCM. V nadaljevanju pojasnjujejo na kakšen 

način: 

 »Mladi nas redno obiskujejo in izkoristijo obisk za osebni pogovor, za seznanjanje z aktualno 

situacijo, za razbremenjevanje, pišejo nam preko e-pošte, pokličejo po telefonu. Vračajo se na 

delavnice, praznovanja.« (KCM Celje) 

 »Preko storitev osebna pomoč ali pomoč družini za dom. Največkrat pa nas otroci in mladostniki 

obiščejo ali pokličejo po telefonu ter kontaktirajo po e-pošti in nam sporočajo, kako so in kako se 

odvijajo dogovori sprejeti ob odhodu iz KCM.« (KCM Koper) 

 »Telefonski pogovori z otroki in mladostniki, sodelovanje z matičnim centrom, občasni sprejemi 

med prazniki oz. med počitnicami.« (KCM Krško) 

 »Nudenje učne pomoči večkrat tedensko in po potrebi nudenje svetovalnih, razbremenilnih 

razgovorov.« (KCM Maribor). 

 »Formalno smo otroke in mladostnike spremljali preko storitev tako za njih in za njihove starše. 

Neformalno spremljanje pa poteka posredno preko strokovnih delavcev CSD ter neposredno 

preko spletnih družabnih omrežij, telefonskih pogovorov in nenačrtovanih obiskov otrok v KCM 

ter vključevanja v neformalne oblike preživljanja prostega časa (preventivne animacijske 

aktivnosti).« (KCM Nova Gorica) 

 »Spremljanje otrok in mladostnikov poteka v obliki nudenja učne pomoči, samoiniciativno pa 

prihajajo na pogovor ali druženje, udeležujejo se aktivnosti Dnevnega centra.« (KCM Radovljica) 

 »Svetovanje poteka v času bivanja mladostnika v KCM zelo intenzivno (tudi 2x tedensko), po 

odpustu pa poteka še mesec ali dva.« (KCM Murska Sobota) 
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Dva KCM uporabnikov po končanem bivanju ne spremljata, kot razloge za to pa navajata: 

 »Otrok in mladostnikov po odhodu iz KCM načeloma ne spremljamo, saj so vključeni v nadaljnjo 

obravnavo na pristojnem CSD. Po odhodu iz KCM otroci in mladostniki občasno prihajajo na obisk 

in takrat se z njimi pogovorimo in pridobimo informacije o njihovem trenutnem stanju (če so te 

informacije pomembne in relevantne o tem obvestimo tudi pristojni CSD).« (KCM Ljubljana) 

 »Za nudenje storitev otrokom po odhodu ni bilo izkazanih potreb niti otrok niti staršev. Možnost 

vključitve v storitve po odhodu pa jim je vedno ponujena.« (KCM Slovenj Gradec) 

V Preglednici 19 je prikazano število uporabnikov KCM, ki so tuji državljani (med njimi otroci in mladostniki 

brez spremstva), imajo izrečen ukrep prepovedi približevanja (večinoma staršem), so uporabniki s 

posebnimi potrebami ali pa se soočajo s posebnimi težavami (imajo na primer hude vedenjske težave in 

podobno). 

Preglednica 18: Število uporabnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, s specifičnimi značilnostmi  

 KCM 
CE 

KCM 
KP 

KCM 
KK KCM LJ 

KCM 
MB 

KCM 
MS

3) 
KCM 
NG 

KCM 
Radovljica 

KCM 
SG 

tuji 
državljani 

vsi 2 6 9 9 4 1 7 6 1 

otroci in 
mladostniki 
brez 
spremstva 

2 2 3 5 2 1 1 5 1 

izrečen ukrep prepovedi 
približevanja 

2 1 1 5 1 2 0 0 0 

otroci oziroma 
mladostniki s posebnimi 
potrebami 

1 0 3 5
1 

0 0 1 3 0 

specifične značilnosti 
(npr. hude vedenjske 
težave ipd) 

26 14 1 33
2 

27 0 5 8 1 

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) lažja motnja v duševnem razvoju (5 otrok oziroma mladostnikov) 
2) hude vedenjske težave (10 uporabnikov), nasilno vedenje (8 uporabnikov), promiskuitetno vedenje (5 uporabnikov), uporabniki 
s čustvenimi motnjami (7 uporabnikov), samomorilsko vedenje in samopoškodbe (5 uporabnikov), težave z odvisnostjo (2 
uporabnika), ADHD 4 (uporabniki), tudi primeri uporabnikov z  diagnosticiranim Aspergerjevim sindromom 
3) Vir: Letno poročilo o delu KCM Murska Sobota 

 

Med uporabniki KCM v letu 2015, je bilo 115 uporabnikov s specifičnimi značilnostmi. Največ takih 

uporabnikov so obravnavali v KCM Ljubljana (28,7 % vseh tovrstnih uporabnikov), KCM Maribor (23, 5 % ) 

in KCM Celje (22,6 %).  

Kot specifične, KCM opredeljujejo naslednje težave: 

 Poleg čustvenih in vedenjskih motenj in učnih težav, ki so značilne za praktično vse uporabnike, ki 

so nameščeni v KCM, jih ima velika večina še težave s »samopoškodovalnim« vedenjem, z 

motnjami hranjenja, imajo samomorilna nagnjenja, psihiatrične težave do te mere, da imajo 

medikamentozno terapijo, psihosomatske motnje, so odvisni od družabnih medijev, se nasilno 

vedejo ali imajo motnje v duševnem razvoju (KCM Celje). 

 Poleg diagnosticiranega ADHD, se težave manifestirajo tudi kot samodestrukivno vedenje (npr. 

samopoškodbe, motnje hranjenja, razmišljanje ali celo poskus samomora) ali pa kot odreagiranje 
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na način, da lahko vedenje uporabnika označimo kot vzgojno težavno kar se pogosto odraža kot 

beg od doma, ne obiskovanje šole, zloraba drog ali 

kaznivo dejanje (KCM Koper). 

 Huda avtistična motnja, vedenjske motnje, uporabniki 

usmerjeni z odločbo zavoda za šolstvo (KCM Krško). 

 Nasilni uporabniki, kombinirane vedenjske težave in 

težave v duševnem zdravju (kar nekaj uporabnikov je 

navodilu lečečega psihiatra uživalo zdravila) (KCM 

Ljubljana). 

 Hiperaktivnost, nevodljivost, težave pri vzdrževanju 

reda, čistoče in osebne higiene, agresivnost (KCM 

Maribor). 

 Čustveno vedenjske motnje (neobvladovanje jeze, 

napadi panike, motnje v izražanju, obvladovanju in 

doživljanju čustev),  »samopoškodovalno« vedenje, 

anskioznost, napadi panike, motnje hranjenja (izredna selektivnost, izbirčnost, prekomerna 

obremenjenost s prehranjevanjem) (KCM Nova Gorica). 

 Uporabniki, ki so že bili nameščeni v eni od institucij, neustrezno rejništvo, nasilje nad sovrstniki, 

vedenjske težave, ne vključenost v šolsko okolje (KCM Radovljica). 

 Uporabnica, ki je bila nameščena z odločbo CSD je imela ob prihodu v KCM predpisano 

medikamentozno terapijo zaradi čustvenih in vedenjskih težav, ki so se stopnjevale do te mere 

(fizično nasilje nad bratom in nad drugima nameščenima otrokoma, izbruhi jeze ob postavljanju 

mej, uničevanje inventarja ter grožnje s samomorom), da se jo je poskušalo prisilno hospitalizirati 

na pedopsihiatriji. Hospitalizacija ni bila realizirana, uporabnici je bila predpisana dodatna terapija, 

ki jo je jemala pod nadzorom patronaže (KCM Slovenj Gradec). 

 

Med tujimi državljani, nameščenimi v KCM v letu 2015, so bili državljani: 

 Romunije (KCM Celje, KCM Krško, KCM Slovenj Gradec, KCM Murska Sobota) 

 Rusije (KCM Celje, KCM Koper) 

 Danske (KCM Koper) 

 Bosne in Hercegovine (KCM Koper, KCM Krško, KCM Ljubljana, KCM Nova Gorica, KCM Radovljica) 

 Afganistana (KCM Koper, KCM Krško, KCM Ljubljana, KCM Radovljica) 

 Sirije (KCM Krško, KCM Maribor, KCM Nova Gorica) 

 Ukrajine (KCM Ljubljana, KCM Nova Gorica) 

 Hrvaške (KCM Krško, KCM Nova Gorica) 

 Belgije (KCM Ljubljana, KCM Maribor) 

 Srbije (KCM Krško) 

 Madžarske (KCM Maribor) 

 Kitajske (KCM Nova Gorica) 

 Somalije (KCM Radovljica). 

 

 

Specifične značilnosti/težave:  

 samopoškodovalno vedenje 

 agresivno vedenje 

 čustveno vedenjske motnje 

 avtistične motnje 

 kombinacija vedenjskih težav in 

težav v duševnem zdravju 

 težave v duševnem zdravju 

(medikamentozna terapija) 
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Socialna inšpekcija (2012) opozarja, da ne bi smeli nikogar, ki želi pomoč KCM, odkloniti na primer zaradi 

prezasedenosti postelj ali nezmožnosti nudenja ustrezne pomoči. V letu 2015 sta pomoč uporabnikom 

odklonila dva KCM, in sicer zaradi naslednjih razlogov: 

 KCM Celje je odklonil pomoč v primerih, ko ne bi zmogli več zagotavljati varnosti nameščenih, 

sploh pa ne strokovnega dela z njimi. 

 KCM Slovenj Gradec je v letu 2015 namestitev odklonil trem osebam. Otroku zaradi nezmožnosti 

zagotavljanja potrebne oskrbe, saj je šlo za otroka s posebnimi potrebami, gibalno oviranega z 

motnjo v duševnem razvoju, ki je potreboval pomoč pri gibanju in umivanju (nege KCM ne more 

izvajati). Pristojni CSD ga je želel namestiti za dva meseca, saj naj bi se v tem času oba starša 

zdravila zaradi alkoholizma. Namestitev so odklonili tudi dvema mladostnicama, in sicer: 

mladostnici katere namestitev ni bila združljiva z že nameščenimi otroki (izbruhi jeze, fizično 

nasilje, medikamentozna terapija) in mladostnici z dvomesečnim dojenčkom, ki je bila krivdno 

odpuščena iz materinskega doma. 

KCM poročajo tudi o povratnikih, to je o uporabnikih, ki so po zaključeni obravnavi v KCM, po določenem 

času zopet poiskali pomoč. V Preglednici 16 je prikazano število povratnikov v letu 2015 po posameznih 

KCM.  

Preglednica 19: Število uporabnikov v letu 2015, ki so se po bivanju v KCM, čez nekaj časa vrnili ("povratniki") 

 
KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

število uporabnikov 5 5 8
1) 

10 8  6 6 2 

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) Osem uporabnikov se je vrnilo in sicer so bili štirje v KCM v letu 2014 in so ponovno prišli v letu 2015, štirje pa so bili sprejeti v 
letu 2015 in so se vrnili v istem letu. 
KCM Murska Sobota poroča, da so se nekateri uporabniki v KCM vračali še za vikende. 

 
 

V zadnji preglednici tega poglavja (Preglednica 20) smo zbrali nekatere podatke, ki kažejo v kolikšni meri je 

delo KCM uspešno in kakovostno. Pri tem smo izhajali iz Poročila o izvedenih rednih inšpekcijskih nadzorih 

v kriznih centrih za mlade v letu 2012, ki ga je pripravila Socialna inšpekcija. Slednja v poročilu navaja 

nekatera merila za dobro delo KCM, ki izhajajo iz samega namena ustanovitve KCM kot tudi iz pravnih 

aktov, ki določajo delovanje KCM. Pri tem socialna inšpekcija že na samem začetku poročila ugotavlja, da 

je koncept dela kriznih centrov za mlade v predpisih premalo določen, na kar kaže tudi različna praksa 

delovanja KCM. Slednje ni problematično, v kolikor KCM sledijo potrebam okolja v katerem delujejo in 

seveda potrebam mladostnikov, ki njihove storitve potrebujejo.  

Socialna inšpekcija (2012) navaja, da merilo za dobro delo KCM namreč ni nujno nezasedenost postelj, 

ampak je bolj pomembno npr. število obravnav, tudi dnevnih, število prostovoljnih prihodov v KCM in 

število uspešnih vrnitev v lastno družino. Ker naj bi KCM izvajal le socialnovarstvene storitve, je za uspešno 

delo pomembno, da se uporabniki sami prostovoljno odločijo, da ostanejo v KCM, da želijo sodelovati s 

KCM. Tak pristop se odraža v velikem deležu uporabnikov, ki se po zaključku bivanja v KCM vrnejo domov. 

KCM bi morali imeti status za uporabnike zaupanja vrednega mesta, kamor bi se praviloma zatekli sami ali 

vsaj prostovoljno, kadar bi potrebovali pomoč in kjer bi dobili pomoč, takrat ko jo potrebujejo. Ali KCM tak 

status imajo, lahko pokažejo podatki o vključenih, ki so pomoč v KCM poiskali sami.  
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Iz preglednice 20 je razvidno, da večina uporabnikov KCM, pomoči v KCM ne poišče sama. Najvišji delež ti 

uporabniki predstavljajo v KCM Koper (45 % mladostnikov, ki so poiskali pomoč), sledijo pa KCM Murska 

Sobota (41 % uporabnikov), KCM Nova Gorica (slabih 30 % uporabnikov) in KCM Maribor (nekaj več kot 23 

% uporabnikov). Delež uporabnikov, ki so se po zaključenem bivanju v KCM vrnili nazaj domov v vseh 

posameznih KCM znaša več kot 40 %, najvišjega pa beležijo v KCM Slovenj Gradec (dobrih 94 %), sledijo 

KCM Murska Sobota (85 %), KCM Koper (skoraj 70 %), KCM Celje (dobrih 64 %), KCM Maribor (nekaj več 

kot 62 %) in KCM Nova Gorica (slabih 62 %). 

Če pogledamo delež uporabnikov (med vsemi nameščenimi), ki so jim bile v KCM nudene 

socialnovarstvene storitve ugotovimo, da KCM Maribor in KCM Murska Sobota pomembno izstopata v 

nudenju storitev. V letu 2015 so tako za vse nameščene uporabnikov opravili prvo socialno pomoč, v KCM 

Maribor je vila slaba tretjina uporabnikov obravnavana v okviru osebne pomoči, prav tako pa so bili 

osebne pomoči deležni starši 74 % uporabnikov. KCM Murska Sobota poroča, da so bili v svetovanje na 

KCM vključeni vsi starši oziroma skrbniki uporabnikov. Za visok delež uporabnikov so izvajali prvo socialno 

pomoč in osebno pomoč tudi v KCM Krško in KCM Ljubljana.   

KCM s kvalitetnim delom lahko pomembno preventivno vpliva na zmanjševanje števila potrebnih ukrepov 

in posegov CSD v družine, zato je manjše število teh posegov tudi rezultat in pokazatelj dobrega dela KCM. 

To je bil tudi eden od namenom ustanavljanja KCM – nudenje storitev mladostnikom v krizah, s katerimi se 

pomembno preventivno vpliva na zmanjševanje števila potrebnih ukrepov in posegov CSD v družine. KCM 

ne sme biti kazen za mladostnike, nihče naj ne bi bil sprejet proti svoji volji, zato iz KCM tudi ne bi smelo 

biti bega (Socialna inšpekcija, 2012).  

Podatki kažejo, da je delež uporabnikov, v obravnavo katerih se je vključil CSD z ukrepi, najnižje v KCM 

Slovenj Gradec (slabe 3 %), KCM Murska Sobota (5 %), KCM Nova Gorica (nekaj več kot 7 %) in KCM 

Radovljica (nekaj manj kot 10 %). O beganju iz KCM poročajo predvsem iz KCM Ljubljana, kjer so imeli 

veliko število uporabnikov, ki so bili v KCM nameščeni neprostovoljno, predvsem zaradi pomanjkanja 

ustreznejših namestitev oziroma rešitev.  

Mladostniki s težavami v odraščanju največkrat potrebujejo tudi storitev osebne pomoči v obliki 

svetovanja, vodenja in urejanja, pogosto pa tudi storitev pomoč družini za dom. Te stiske tudi za v KCM 

vključene mladostnike praviloma rešujejo matični CSD. Nekateri KCM uspešno izvajajo vse storitev in 

razvijajo celosten pristop, vendar pa tak pristop k reševanju problematike uporabnikov žal ni zahtevan od 

KCM in zato tudi kadrovski normativi takega obsega dela ne upoštevajo, kar ima za posledico težave s 

preobremenjenostjo zaposlenih (Socialna inšpekcija, 2012). 

Glede na delež opravljenih storitev tako za uporabnike kot za njihove starše ugotavljamo, da se tovrstnega 

celostnega pristopa k reševanju problematike uporabnikov poslužujejo v KCM Celje, KCM Murska Sobota 

in KCM Ljubljana, delno pa tudi v KCM Maribor in KCM Nova Gorica. KCM med razlogi, ki onemogočajo 

tovrsten pristop, navajajo predvsem kadrovsko »podhranjenost« pa tudi geografsko oddaljenost staršev 

od KCM. 
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Preglednica 20: Pregled nekaterih podatkov o uporabnikih KCM v letu 2015 

  

KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota 

KCM 
Nova 

Gorica 
KCM 

Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

povprečno število 
nameščenih  uporabnikov 
na mesec 

5,2 4,5 3,7 8,5 7,1 3,2 5,6 6 5,8 

povprečno število bivalnih 
dni  

14,8 13,1 23,4 10,3 8,4 17,2 14,5 12,6 8 

povprečna mesečna 
zasedenost (glede na 
število postelj) 

64,6 56,3 45,8 85 59 45,2 69,8 100 95,8 

povprečno število 
uporabnikov brez 
namestitve na mesec  

7,9 3 0,6 0,9 3,9 9,8 1 0,3 0,9 

delež uporabnikov, ki so 
pomoč poiskali sami (%) 

15,6 45 20 3,7 23,5 41 28,6 2,1 1,44 

delež otrok, ki jim je bila 
nudena PSP (med vsemi 
nameščenimi) 

37,6 40 78,4 69,9 100 100 10,1 68 86,3 

delež otrok, ki jim je bila 
nudena OP (med vsemi 
nameščenimi) 

50,3 2,2 51 41,6 64,4 / 31,6 0 0 

delež otrok, katerim 
staršem je bila nudena OP 
(med vsemi nameščenimi) 

43,3 0 0 12,4 74,2 / 2,5 0 0 

delež otrok, katerim 
družini je bila nudena PZD 
(med vsemi nameščenimi) 

13,4 4,4 0 19,5 0 / 0 0 15 

delež otrok, ki so se po 
zaključenem bivanju vrnili 
domov (%)(med vsemi 
nameščenimi) 

64,5 69 48,4 49,1 62,4 85 61,9 40 94,2 

delež otrok, v obravnavo 
katerih se je vključil CSD z 
ukrepi (med vsemi 
nameščenimi) 

14,5 11,1 20,5 16,7 32,9 5,1 7,5 9,7 2,9 

Opomba: / ni podatka 

Zelena barva v tabeli pomeni nadpovprečen oz podpovprečen delež uporabnikov (npr. KCM Celje je v primerjavi z ostalimi KCM v 

letu 2015 obravnaval nadpovprečno število uporabnikov brez namestitve). 

 

Na podlagi prikazanih podatkov ugotavljamo, da med KCM obstajajo razlike. Eni KCM imajo vzpostavljeno 

dobro prakso dela na določenih področjih, drugi drugje. Glede na to, da KCM delujejo regijsko je ustrezno, 

da se KCM prilagajajo problematiki in okolju v katerem delujejo, zato je tudi njihovo delovanje v določeni 

meri različno. To se kaže predvsem pri nudenju t.i. celostnega pristopa nudenja pomoči uporabniku in 

njegovi družini. V nadaljevanju so prikazane še dodatne naloge in programi KCM, ki večinoma 

predstavljajo odgovor na potrebe, ki jih v lokalnem okolju zaznavajo KCM.  
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3.1.1.  Dodatne naloge in programi KCM 
 

KCM izvajajo tudi dodatne naloge in programe, tako za uporabnike, njihove družine in drugo ciljno 

populacijo. KCM so v anketi ocenili in opisali sodelovanje z matičnimi CSD in drugimi CSD v regiji, kot tudi 

sodelovanje z drugimi institucijami ter način izvajanja promocije oziroma prepoznavnosti KCM. 

 

 
Slika 2: Naloge ali programi, ki so jih KCM izvajali v letu 2015

14
 

 
 

Iz Slike 2 je razvidno, da je večina KCM v letu 2015 izvajala oziroma organizirala predstavitvene delavnice 

za učence osnovnih in srednjih šol, številni KCM so učna baza študentom različnih študijskih smeri 

(predvsem socialnega dela), številni KCM izvajajo učno pomoč, ki jo večinoma izvajajo prostovoljci. KCM 

pogosto organizirajo okrogle mize, v okviru nekaterih KCM delujejo tudi dnevni center (predvsem v 

okoljih, kjer tovrstnih dnevnih centrov ne izvajajo druge organizacije), nekaj KCM pa je tudi izvajalskih 

organizacij za osebe, ki so napotene na delo v splošno korist.  

  

                                                           
14

 Večje kot je število KCM ki so navedli določeno nalogo ali program, večja je velikost besedila navedene naloge ali 
programa na sliki.  
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Sodelovanje z matičnim CSD, KCM v povprečju ocenjujejo kot prav dobro. Z matičnim CSD sodelujejo 

pogosto in intenzivno, in sicer na timskih sestankih (področje družine, uporabnikov), kolegijih CSD, 

strokovnih svetih, aktivih ipd. KCM navajajo, da dobro sodelujejo tudi z interventno službo. Kot primera 

dobrega sodelovanja z interventno službo navajajo sodelovanje strokovne delavke KCM v interventni 

službi, pomoč delavcev interventne službe v primerih, ko se v KCM zgodi kaj nepredvidljivega (npr. nočno 

spremstvo uporabnika k zdravniku ali varovanje ostalih uporabnikov v KCM v primeru, ko mora strokovna 

delavka KCM spremljati otroka k zdravniku). KCM je pri sodelovanju z matičnim CSD praviloma 

enakovreden partner v postopkih, saj pripomore k boljšemu vpogledu v družinsko problematiko. Strokovni 

delavci CSD večinoma sprejemajo in upoštevajo priporočila strokovnih delavcev KCM pri postopkih, 

pogosto CSD vključujejo v socialnovarstvene storitve tudi starše uporabnikov, nameščenih v KCM. Nekateri 

KCM po zaključeni namestitvi uporabnikov pripravijo zaključno poročilo, ki služi kot usmeritev za nadaljnje 

delo CSD s posameznim uporabnikom oziroma družino. 

 

Preglednica 21: Sodelovanje z matičnimi CSD in drugimi CSD v regiji 

 število 
odgovorov minimum maksimum 

aritmetična 
sredina standardni odklon 

Kako bi ocenili vaše sodelovanje z 
matičnim CSD? 

8 3 5 4,00 0,535 

Kako pa bi ocenili vaše sodelovanje 
z drugimi CSD v regiji? 

7 3 4 3,43 0,535 

Vir: Anketa IRSSV 

 

Sodelovanje z drugimi CSD v regiji, KCM v povprečju ocenjujejo srednje dobro. Sodelovanje poteka v 

primerih, ko so v KCM nameščeni uporabniki iz njihove krajevne pristojnosti. Izkušnje sodelovanja s 

strokovnimi delavci na CSD v regiji so večinoma pozitivne, v nekaterih primerih pa se pojavljajo tudi 

problemi, na primer ko strokovni delavec reševanja problema uporabnika ne vzame resno in ga prepusti 

KCM. Posamezni CSD se izjemno redko poslužujejo storitev kriznih centrov, kar KCM pripisujejo slabemu 

poznavanju poslanstva KCM kot tudi geografski oddaljenosti KCM v nekaterih regijah.  

Problemi oziroma težave, ki jih KCM opažajo pri sodelovanju s CSD so naslednje: 

 različno razumevanje problematike uporabnikov in možnosti reševanja le-te, 

 način in hitrost vodenja zadev (rok 21 dni), 

o spodbujanje in opominjanje CSD na ažurno nadaljevanje načrtovanih aktivnosti po 

namestitvi otroka v KCM 

 ni poenotenega protokola sodelovanja med CSD in KCM,  

 poskusi nameščanja uporabnikov, ki ne sodijo v KCM ali nezdružljivost potencialnih uporabnikov z 

že nameščenimi,  

 premeščanje uporabnikov nameščenih na podlagi odločbe CSD med KCM, ki jim bivanje v KCM ni 

več v korist (na primer uporabniki, ki begajo iz KCM, hujše kršijo pravila), 

 geografska oddaljenost CSD od regijskega KCM (težka komunikacija, podaljšan odzivni čas). 
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KCM navajajo tudi druge institucije s katerimi sodelujejo, in sicer:  Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše, Azilni dom, ambasade, sodišča, podjetja (donacije), KCM Krško in KCM Murska 

Sobota pa sodelujeta tudi z zagovorniki otrok (nudenje varne sobe). 

 

Preglednica 22: Druge institucije, s katerimi sodelujejo KCM  

 KCM 
Celje 

KCM 
Koper 

KCM 
Krško 

KCM 
Ljubljana 

KCM 
Maribor 

KCM 
Murska 
Sobota 

KCM Nova 
Gorica 

KCM 
Radovljica 

KCM 
Slovenj 
Gradec 

šola (šolska 
svetovalna služba)          

policija, 
kriminalisti 

         

zdravstveni dom          
bolnica          
dispanzer/center 
za mentalno 
zdravje, 
pedopsihiatrija 

         

nevladne 
organizacije

1)          

vzgojno 
izobraževalni 
zavod, Andragoški 
zavod 

         

Vir: Anketa IRSSV 

Opombe: 
1) Društvo za nenasilno komunikacijo, Mladinski centri, Karitas, RK, ZPM, Ljudska univerza (PUM), športna društva, 
ŠENT 

 KCM sodeluje z navedeno institucijo 

 
 
KCM z navedenimi institucijami sodelujejo na timskih sestankih, aktivih, v obliki redne korespondence, 

delitve nalog ipd. S sodelovanjem so KCM na splošno zelo zadovoljni.  V nadaljevanju je opisan potek in 

vsebina sodelovanja med KCM in nekaterimi institucijami. 

Vedno, ko je uporabnik KCM vključen v izobraževanje, se KCM povežejo s šolo oziroma s šolsko svetovalno 

službo. S šolami sodelujejo pri spremljanju prisotnosti uporabnikov pri pouku, v skladu z navodili šole 

poskrbijo in nadzorujejo delo uporabnikov na področjih kjer so učno šibkejši. S šolsko svetovalno službo se 

povezujejo pri vsakem uporabniku, saj spremljajo njegovo šolsko delo, sodelujejo pri organizacije učne 

pomoči in celostne obravnave na timskih sestankih. 

Sodelovanje KCM s policijo poteka v primerih obravnave tujih državljanov in predvsem v primerih, ko iz 

KCM pobegne kateri od nameščenih uporabnikov, pa tudi v primerih nasilja in izrečenih ukrepih prepovedi 

približevanja, v primerih suma zanemarjanja, surovega ravnanja in zbiranja informacij. S policijo sodelujejo 

tudi v multidisciplinarnih timih.  

KCM sodeluje z zdravstvenimi domovi v primerih potrebnega zdravljenja in zagotavljanja zdravstvene 

pomoči (na primer pomoč patronaže pri odmerjanju medikamentozne terapije) in v primeru poškodb. Stik 

z zdravstvenimi službami KCM vzpostavijo tudi zaradi vedenjskih in čustvenih težav saj je KCM tisti, ki sledi 

spremembam v zdravstvenem stanju otrok, nameščenih v KCM. Uporabnike s težavami v duševnem 
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zdravju KCM preusmerjajo na CMZ in PPO, prav tako nekateri omogočajo preživljanja vikendov v KCM 

(uporabnikom vključenim v program Centra za mentalno zdravje, Oddelek za adolescenčno psihiatrijo). 

KCM zdravstvene službe vabijo tudi k sodelovanju na timskih sestankih, s čimer se zagotovi celostna 

obravnava uporabnika. 

Z društvi, klubi, zavodi in drugimi primernimi organizacijami KCM sodelujejo v smeri zagotavljanja 

dodatnih interesnih dejavnosti za nameščene uporabnike. KCM vključujejo v programe NVO tudi starše.   

V primeru obravnave mladoletnih tujcev brez spremstva KCM sodelujejo z Azilnim domom, zakonitimi 

zastopniki in pristojnim CSD. V primerih obravnave tujih državljanov pa poteka tudi sodelovanje z 

ambasadami.  

 
Slika 3: Izvajanje promocije KCM 

 

Vsi KCM svojo dejavnost, namen in poslanstvo promovirajo oziroma predstavljajo v medijih (na primer na 

lokalnih radijskih postajah, v lokalnih tiskanih medijih, v spletnih medijih), večina (6) KCM pa predstavitve 

izvaja tudi na osnovnih in srednjih šolah. Polovica KCM organizira dneve odprtih vrat (5), po štirje KCM pa 

sodelujejo ali organizirajo okrogle mize s področja dejavnosti KCM ali predstavljajo svojo dejavnost in 

poslanstvo različnim organizacijam oziroma različnim javnostim. Ker so KCM tudi učna baza študentom, 

nekateri KCM organizirajo predstavitve na posameznih fakultetah.  
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3.1.2. Kadrovska struktura KCM 

 
Število zaposlenih v večini KCM je enako (5), edino KCM Ljubljana ima zaposleno eno osebo več.  Zaposleni 

imajo najmanj VI/1 stopnjo dokončane izobrazbe, skoraj vsi (razen dva zaposlena v KCM Radovljica) pa 

imajo opravljen tudi strokovni izpit s področja socialnega varstva. 

 
Preglednica 23: Število zaposlenih v KCM glede na stopnjo dokončane izobrazbe in opravljen strokovni izpit 

 
število 

zaposlenih 

stopnja dokončane izobrazbe število zaposlenih z 
opravljenim 

strokovnim izpitom VI/1 VI/2 VII več kot VII 

KCM Celje 5 1 1 4 0 5 

KCM Koper  5 0 0 5 0 5 

KCM Krško 5 0 0 5 0 5 

KCM Ljubljana 6
1) 

0 0 6 0 6 

KCM Maribor 5 0 5 0 0 5 

KCM Murska Sobota 5 / / / / / 

KCM Nova Gorica 5
2)

 0 0 5 0 5
3) 

KCM Radovljica  5 0 0 5 0 3 

KCM Slovenj Gradec 5 0 1 4 0 5 

Vir: Anketa IRSSV 
Opombe: 
1) Ena strokovna delavka je že od septembra 2014 na dolgotrajni bolniški, njo nadomeščajo s strokovnimi delavci zaposlenimi za 
določen čas, v tem času so se zamenjali že trije (vsi s strokovnim izpitom s področja socialnega varstva). 
2) V letu 2015 se je kolektiv KCM-ja v večji meri zamenjal. Trije delavci so podali odpoved pogodbe o zaposlitvi, trije delavci so se 
na novo zaposlili.     
3) Vsi strokovni delavci imajo opravljen tudi izpit iz ZUP. 
/ ni podatka 

 
Preglednica 24: Število zaposlenih v KCM glede na poklic  

 
socialni delavec/ka socialni 

pedagog/ 
pedagoginja 

psiholog/ 
psihologinja 

drugo 
skupaj 

zaposlenih 
(VI 

stopnja) 
(VII 

stopnja) število poklic 

KCM Celje 1 3 0 0 1 
sociolog in 

varstvoslovec 
5 

KCM Koper 0 3 0 1 1 
profesor razrednega 

pouka 
5 

KCM Krško 0 3 1 0 1 upravni organizator 5 

KCM 
Ljubljana 

0 2 0 1 3 

pravnik 

6 teolog 

sociolog 

KCM Maribor 0 3 2 0 0 / 5 

KCM Murska 
Sobota 

0 2 0 0 3 
sociolog 

dipl. upravni 
organizator 

5 

KCM Nova 
Gorica  

0 2 0 1 2 
pravnik 

5 
pedagog 

KCM 
Radovljica  

0 1 1 0 3 

pedagog 

5 varstvoslovec 

ekonomist 

KCM Slovenj 
Gradec 

1 2 1 0 1 
sociolog 

5 

skupaj 2 21 5 3 15  46 

Vir: Anketa IRSSV 
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Glede na poklic zaposlenih, prevladujejo socialni delavci (dobra polovica vseh zaposlenih v KCM), socialni 

pedagogi predstavljajo nekaj več kot 12 %, psihologi pa dobrih 7 %. Med zaposlenimi so tudi sociologi, 

pedagogi, pravniki , teolog, upravni organizatorji, varstvoslovci in ekonomist. 

Poleg zaposlenih se v delo KCM vključujejo tudi drugi. Med njimi je največ prostovoljcev, študentov na 

praksi, javnih delavcev, nekaj pa je tudi oseb, ki so napotene na opravljanje dela v splošno korist (KCM 

Koper ima status izvajalske organizacije za opravljanje dela v splošno korist). Na sliki 3 je prikazano na 

katerem področju izobrazbe so se oziroma se še vedno izobražujejo drugi vključeni v delo KCM.  

 
Preglednica 25: Število drugih vključenih v delo KCM glede na stopnjo izobrazbe in status  

 
število drugih 

vključenih 

stopnja dokončane 
izobrazbe 

status 
V ali 
manj VI VII 

KCM Celje 5 1 2 2 javni delavec/ka (1), prostovoljec/ka (4) 

KCM Koper  14 4 / 2 
prostovoljec/ka (6) 

napoteni na opravljanje dela v splošno korist (8) 

KCM Krško 21,5
1) 

/ 1 / 

javni delavec/ka (0,5) 
študenti na praksi (2) 

prostovoljci (9 študentov, 2 dijaka, 2 upokojenca, 
8 brezposelnih) 

KCM Ljubljana 6 4 1 1 prostovoljci 

KCM Maribor 5 3 1 1 javni delavec, prostovoljci (4) 

KCM Nova Gorica 2 / / 1 prostovoljec, javni delavec 

KCM Radovljica  2 2 / / javna delavka, prostovoljka 

KCM Slovenj Gradec 3 2 / 1 prostovoljci 

Vir: Anketa IRSSV 
Opombe: 
1) Število prostovoljcev je sicer veliko, vendar so študentje med tednom v Ljubljani, v izpitnem obdobju so težko dosegljivi, tudi 
med počitnicami so pogosto odsotni. Prostovoljce izbirajo tudi na podlagi otrokovih potreb – npr. potreba po učni pomoči, ali 
potreba po rekreaciji ipd. So pa nepogrešljivi sploh kadar imajo v KCM večje število uporabnikov in kadar se postopki za otroke 
vlečejo in ostajajo v KCM dlje časa in imajo »vsega dovolj« 

 

Slika 4: Področje izobrazbe drugih vključenih v delo KCM 
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KCM poročajo o potrebah po zaposlitvi dodatnega kadra. Problematično je predvsem delo v izmeni,  ko je 

v KCM prisoten le en delavec. KCM Maribor navaja, da bi nujno potrebovali zaposlitev laičnega sodelavca s 

pedagoško izobrazbo, ki bi uporabnikom nudil učno pomoč, jih usmerjal pri vsakodnevnih opravilih in 

zadolžitvah (pospravljanje, vzdrževanje osebne higiene, pranje perila..), saj strokovni delavec ne more 

istočasno opravljati svetovalne razgovore, sprejeme in biti s skupino. 

KCM navajajo tudi potrebo po dodatnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju, vendar je udeležba 

na seminarjih pogojena s finančnimi sredstvi, katerih KCM pogosto ne more zagotoviti.  

KCM Murska Sobota poroča, da so v začetku delovanja delali v parih (moški, ženska) saj se je tak način dela 

pokazal kot najbolj učinkovit in smiseln, predvsem zaradi možnosti učenja funkcioniranja odnosov med 

spoloma. Glede na zahteve in potrebe dela so spremenili način dela, ker so v letu 2015 pričeli z delom v 

nočni izmeni. Zavedajo se, da je zaradi načina izmenskega dela padla kvaliteta strokovnega dela. Opravili 

so tudi izračun obveznosti za zaposlenega, ki je pokazal, da je pet zaposlenih minimalno število ljudi, ki 

lahko pokrije 365 dni, 24 ur na dan, brez nepredvidenih odsotnosti (bolniška, odsotnost z dela zaradi nega 

otroka, izredni dopust). Nujna bi bila dodatna zaposlitev v KCM, o čemer je stekla tudi beseda na Aktivu 

KCM, ki deluje v okviru Skupnosti CSD, na katerem so prisotni tudi predstavniki MDDSZ, ki pobudo 

načeloma sprejemajo, vendar pa za to ni na voljo finančnih sredstev.  

 

3.1.3. Ugotovitve, ki izhajajo iz analize podatkov ankete med KCM  
 

 
Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z opravljeno anketo med KCM, pa tudi iz podatkov vsebinskega 

poročila o delu KCM, ki ga slednji vsakoletno pripravijo kot del poročanja MDDSZ, povzemamo nabor 

problemov, s katerimi se KCM soočajo pri svojem delu in potreb, ki iz tega izhajajo. Problematiko smo 

uvrstili v več vsebinsko povezanih sklopov. 

Prvi sklop se nanaša na posamezne skupine uporabnikov, pri katerih imajo KCM pogosto težave pri 

namestitvi. KCM navajajo, da sistem socialnega varstva v Sloveniji ne ponuja drugih, ustreznejših rešitev za 

uporabnike z naslednjimi specifičnimi potrebami:  

o nasilni mladostniki z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja, 

o mladostniki, odvisniki od prepovedanih drog , 

o otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju (na primer v obravnavi pri psihiatru 

za uporabnike, po bolnišničnem zdravljenju), 

o otroci in mladostniki brez spremstva, 

o mladoletni tujci iz EU (ustavljeni na meji Slovenija-Hrvaška). 

 

Drug sklop problemov, ki je povezan s prvim, pa se nanaša na posamezne primere namestitev uporabnikov 

v KCM, in sicer:   

o nameščanje uporabnikov, ki ne sodijo v KCM, nezdružljivost potencialnih uporabnikov z že 

nameščenimi, 

o namestitve uporabnikov v KCM v času počitnic in vikendov, ko so vzgojni zavodi, mladinski 

domovi in stanovanjske skupine zaprti, 

o namestitve v KCM zaradi zasedenosti drugih vzgojno izobraževalnih zavodov, 

o premeščanje uporabnikov med KCM na podlagi odločbe CSD, 
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o namestitve uporabnikov v KCM ko se različne ustanove in rejniške družine izkažejo kot 

»neuspešne« ali neustrezne (CSD ni uspel poiskati ustrezne rešitve, večkrat sprejeti v 

KCM, dolgotrajnost postopkov na CSD- iskanje ustrezne namestitve), 

o geografska oddaljenost CSD od regijskih KCM (težka komunikacija, dolg odzivni čas). 

Tretji sklop se nanaša na možnost KCM, da odpustijo oziroma preusmerijo uporabnike iz KCM, in sicer: 

o v primerih, ko KCM ne more več zagotavljati varnosti nameščenim, sploh pa ne 

strokovnega dela z njimi (KCM poročajo, da je bilo v primerih namestitve otrok brez 

spremstva težko izvajati strokovno delo), 

o v primerih, ko KCM ne more zagotavljati potrebne oskrbe uporabnikov (otroci in 

mladostniki z gibalnimi ovirami, ki potrebujejo ustrezno oskrbo in pomoč), 

o v primerih, ko gre za nameščanje mladostnikov, ki kažejo odvisnost od prepovedanih drog, 

o v primerih, ko imajo otroci in mladostniki hude težave v duševnem zdravju in ogrožajo 

sebe in druge v KCM (problem izhaja iz tega, ker v Sloveniji ni mladinskega oddelka 

psihiatričnega bolnišničnega zdravljenja in s tem povezanih ustreznih namestitev). 

KCM navajajo tudi druge, specifične potrebe uporabnikov, ki so nameščeni v KCM, katerim ne morejo 

zagotoviti ustrezne strokovne obravnave  oziroma jim ne morejo zagotoviti varnosti kot tudi ne drugih 

nameščenih v KCM. Kot uporabnike s specifičnimi potrebami navajajo: 

o otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi  težavami (»samopoškodovalno« 

vedenje, motnje hranjenja, samomorilna nagnjenja, odvisnosti, agresivnost),  

o otroci in mladostniki z ADHD (primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti), 

o otroci in mladostniki, ki se soočaj s  kombinacijo vedenjskih težav in težav v duševnem 

zdravju. 

Med drugimi problemi, s katerimi se soočajo KCM izpostavljamo še kadrovske probleme in sicer: 

o potreba po dodatni zaposlitvi zaradi izmenskega dela in dela v nočnem času, med prazniki 

in ob vikendih (pogosto je prisotnost enega delavca v tem času nezadostna), 

o potreba po dodatnem strokovnem izobraževanju zaradi vse večje raznolikosti težav s 

katerimi se soočajo otroci in mladostniki, ki prihajajo v KCM. 
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4. Ugotovitve skupinskega intervjuja s predstavniki CSD in skupinskega 
intervjuja s predstavniki KCM 
 

 

Z namenom boljšega razumevanja problematike s katero se soočajo KCM in iskanja ustreznih rešitev zanjo, 

smo uporabili še druge vire podatkov. Natančno smo pregledali ugotovitve in priporočila, ki so navedena v 

Poročilu o izvedenih rednih inšpekcijskih nadzorih v KCM v letu 2012. Mnoge ugotovitve Socialne 

inšpekcije so se potrdile tudi na podlagi podatkov iz ankete s KCM. Na podlagi obeh virov podatkov smo 

oblikovali iztočnice za delo v dveh fokusnih skupinah, in sicer smo eno opravili s predstavniki CSD, drugo 

pa s predstavniki KCM. 

Iztočnice za fokusne skupine so bile sledeče: 

1. Inšpekcijski nadzor je pokazal, da je koncept dela KCM v predpisih premalo določen. Nadalje 

inšpektorica navaja, da je namen delovanja KCM, ustanovljenih pred uveljavitvijo ZPND drugačen od 

namena KCM, ustanovljenih kasneje. Kakšno je vaše mnenje o tem, kakšen naj bi bil namen delovanja 

KCM? Ali mora biti koncept dela vseh KCM natančno določen? Ali naj se koncept prilagaja specifikam 

okolja v katerem deluje (v smislu mreže pomoči v posameznem okolju)? Ali se KCM vsiljuje koncept KCM 

za krizne namestitve mladoletnih žrtev nasilja? 

2. Komu je KCM prvenstveno namenjen? Ali KCM sledijo prostovoljni vključitvi uporabnikov v KCM? 

Inšpektorica je mnenja, da tistih, ki se ne želijo ali ne zmorejo prostovoljno vključiti v KCM, slednji ne bi 

smel sprejemati, saj bi bilo za njih potrebno urediti namestitve v drugih ustreznih institucijah (potrebna je 

sistemska rešitev)? Ali je KCM ustrezna namestitev za mladoletne migrante, uporabnike brez spremstva? 

Kam namestiti uporabnike, ki so sicer nameščeni v druge ustanove (vzgojni zavodi, mladinski domovi, 

stanovanjske skupine) v času šolskih počitnic, vikendov? Ali v Sloveniji potrebujemo specializiran KCM, ki 

bo namenjen obravnavi mladostnikom s specifičnimi potrebami?  

3. Kakšno je medsebojno sodelovanje med CSD in KCM? Na strani KCM se pojavljajo očitki, da CSD skušajo 

v KCM nameščati uporabnike, ki ne sodijo v KCM oziroma so nezdružljivi z že nameščenimi, na strani CSD 

pa se pojavljajo očitki, da KCM zavračajo uporabnike, ki potrebujejo namestitev v KCM. Kako bi lahko 

izboljšali sodelovanje med CSD in KCM? 

4. Ali bi morali KCM delovati bolj celostno, v smislu nudenja storitev osebne pomoči in pomoči družini za 

dom? Slednje namreč od KCM ni zahtevano, zaradi nizko postavljenih kadrovskih normativov.  

V nadaljevanju po posameznih točkah prikazujemo ugotovitve obeh fokusnih skupin. Za boljšo ponazoritev 

v tekstu navajamo tudi citate fokusnih  skupin. Slednje v tekstu označujemo sledeče: FCSD (citat iz fokusne 

skupine s predstavniki CSD) in FKCM (citat iz fokusne skupine s predstavniki KCM). 
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1. Koncept dela KCM ali otrokova korist? 

 

Z ugotovitvijo Socialne inšpekcije, da je namen delovanja KCM, ustanovljenih pred uveljavitvijo ZPND 

drugačen od namena KCM, ustanovljenih kasneje, se strinjajo predstavniki CSD. Slednji navajajo, da so 

KCM, ki so bili ustanovljeni pred ZPND sledili konceptu prostovoljnega prihoda uporabnikov v krizne 

centre. Slednje izhaja iz enega izmed razlogov za ustanovitev prvih KCM, to je dekriminalizacija bega od 

doma. Z uveljavitvijo ZPND in vladnim sklepom o organiziranosti regijskih služb za koordinacijo in pomoč 

žrtvam pri CSD, pa so KCM postali del regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja. V skladu s 

tem, je Skupnost CSD v sodelovanju z MDDSZ, Direktoratom za socialne zadeve, oblikovala »Pojasnila in 

strokovne usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske službe za 

koordinacijo in pomoč žrtvam«. Predstavniki CSD se večinoma strinjajo, da so v okviru teh pojasnil jasno 

določene naloge in namen delovanja KCM, zato predlagajo, da bi vsi KCM delovali v skladu s temi pojasnili. 

CSD navajajo, da se v praksi kaže, da obstajajo nekatere razlike med »starimi« KCM in tistimi, ki so bili 

ustanovljeni po uveljavitvi ZPND, predvsem v primerih interventnih namestitev in namestitev uporabnikov 

s specifičnimi značilnostmi. CSD se soočajo s problemi, ko interventna služba v primerih interventnih 

namestitev (npr. v nočnem času, med prazniki, vikendi) želi namestiti otroka oziroma mladostnika KCM, pa 

ta sprejem zavrne (tudi v primerih, ko ima KCM proste kapacitete). Kot primere zavrnitve namestitve 

uporabnikov navajajo: 

 kratkotrajne nujne namestitve do jutranjih ur (zaradi pridržanosti staršev zaradi vinjenosti ali 

suma kaznivega dejanja do zaslišanja), 

 kratkotrajne namestitve mlajšega brata ali sestre (do 6 let) skupaj s starejšim (6 let ali več), 

 namestitve mladoletnih povzročiteljev nasilja,  

 namestitve uporabnikov z gibalnimi ovirami, 

 namestitve vedenjsko problematičnih uporabnikov, 

 namestitve otrok brez spremstva. 

Predstavniki centrov navajajo, da je tak odnos KCM nesprejemljiv in jim očitajo, da s takšnim delom ne 

izhajajo iz koristi otroka, temveč iz koncepta institucije. Koncept in naloge KCM morajo biti prilagojene 

konkretnemu uporabniku, ki je v KCM nameščen. 

KCM trdijo, da zavrnejo sprejem otroka ali mladostnika v KCM le v izjemnih primerih, predvsem zaradi 

nezdružljivosti z drugimi že nameščenimi uporabniki. Do zavrnitev sprejema je prihajalo večinoma v času, 

ko so bili v KCM nameščeni otroci in mladostniki brez spremstva15.  

Glede samega koncepta pa KCM menijo, da je koncept, ki je bil postavljen v Sloveniji pred 11 leti (leta 

1995 je bil ustanovljen prvi KCM na pobudo petih ljubljanskih CSD z namenom pridobitve institucije, kjer bi 

uporabniki lahko bivali v času (21 dni), ko CSD zanje išče ustreznejšo oziroma trajnejšo namestitev) 

zastarel. Kot prvo je problematika oziroma so značilnosti številnih uporabnikov, ki so danes nameščeni v 

KCM precej drugačna kot pred 10 leti, zaradi česar pogosto prihaja do dolgotrajnejših namestitev v KCM. 

Na eni strani bi uporabnik potreboval bolj specialistično obravnavo oziroma namestitev, ki pa je v mreži ni, 

na drugi strani pa strokovni delavci na KCM zaradi različne problematike uporabnikov, niso več dovolj 

                                                           
15

 V letu 2015 sta namestitev otrok in mladostnikov v KCM zavrnila dva KCM, in sicer je en KCM odklonil pomoč v 
primerih, ko ni več mogel zagotavljati varnosti nameščenim, drug KCM pa je zavrnil namestitev otroka s posebnimi 
potrebami (gibalne ovire in motnje v duševnem razvoju), namestitev mladostnice s težavami v duševnem zdravju ter 
mladostnici z otrokom, ki je bila krivdno odpuščena iz materinskega doma (Vir: Anketa KCM).  
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usposobljeni in vešči dela znotraj te raznolikosti (problemov) uporabnikov. V sistemu manjka mreža, ki bi 

pokrila (s kratkotrajnimi in dolgotrajnimi namestitvami) celotno populacijo uporabnikov. Kot 

problematično navajajo pomanjkanje sodelovanja s področji šolstva (vzgojni zavodi), zdravstva 

(pedopsihiatrija) pa tudi (predvsem v zadnjem času) s področjem azilne politike.  

»...kaj bomo s tem mladostnikom, ki npr. grozi, izsiljuje, ob tem imaš v KCM mladostnico, ki je bila 

zlorabljena s strani očeta, imaš mladostnika, ki je agresiven, mladostnika z ukrepom prepovedi 

približevanja, ali pa mladostnico, ki ti zakuri sredi sobe... in tukaj se mi zdi, da ne vem če sploh vemo, kaj 

vse pokriva KCM. Ne vem, če se sploh zavedamo tega. Govorim o našem sistemu« (FKCM). 

Težava, na katero (poleg CSD in Socialne inšpekcije) opozarjajo tudi KCM je premalo določen koncept KCM 

v predpisih. KCM niso v nobenem zakonskem predpisu jasno opredeljeni kot tudi ne njihove naloge. Zato 

obstajajo tudi razlike v delovanju med posameznimi KCM, kar pa KCM ocenjujejo kot pozitivno, saj KCM 

delujejo regijsko in je prav, da se odzivajo na potrebe regije, v kateri delujejo. Osnova KCM bi morala biti 

varen prostor za otroka in mladostnika. To potrjuje tudi Socialna inšpekcija (2012:4), ki navaja, da mora 

biti KCM pribežališče in varno zavetje za vse (uporabnike), ki svoje stiske ne morejo, ne zmorejo ali ne 

znajo rešiti sami, ker jim družina ne nudi dovolj opore in podpore pri spopadanju z vsakdanjimi problemi. 

KCM opozarjajo, da v nekaterih primerih (ki smo jih že predhodno omenili), varnosti ne morejo 

zagotavljati, zato je v tem delu potrebna sprememba koncepta, v smislu oblikovanja širše mreže pomoči 

otrokom in mladostnikom.  

V določenih primerih postaja problematičen tudi koncept kratkotrajne namestitve uporabnikov v KCM. 

Bivalni rok 21 dni se v večini primerov izkaže kot ustrezen, v nekaterih (kompleksnejših) primerih pa centri 

v tem času težko najdejo rešitev.  

»Centri v treh tednih ne morejo rešit situacije, če gre za upravni postopek. Je nemogoče. Že vročanje vabil 

je 3 tedne. Ne vidim pa tudi smisla, da bi se podaljšalo« (FKCM). 

 

Problem je v mreži, ki ne ponuja hitrih in ustreznih rešitev, temveč pogosto ustvarja problem. Eden takih 

primerov so vzgojni zavodi, ki v času počitnic zaprejo svoja vrata in mladostniki, ki nimajo na voljo drugih 

namestitev, pristanejo v KCM za obdobje celih počitnic. Problem dolgotrajnosti namestitev, če izhajamo 

predvsem iz koristi otroka je v tem, da se otrok v času bivanja (preveč) naveže na strokovnega delavca v 

KCM, kar se izkaže problematično pri odhodu iz KCM oziroma pri namestitvi v trajnejšo obliko namestitve.   

»Mi imamo dejansko zdaj male otroke, imamo dve deklici stari 6 let, ki so že naše, CSD ne more rešit, pa 

dobro sodelujemo s CSD, ampak zaradi postopkov, ki se vlečejo, nemogoče, da rešijo v treh tednih, ampak 

tu sploh niso več važni otroci, to je zdaj le še strah, kateri odvetnik se bo javil, otroci pa čakajo, navežejo se 

na drugo okolje, ko bodo potem spet iztrgani iz tega okolja« (FKCM).  
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2. Komu je KCM prvenstveno namenjen? Zgolj prostovoljna vključitev v KCM? 

 

Skupine uporabnikov, ki smo jih že omenili (nasilni mladostniki z izrečenim ukrepom prepovedi 

približevanja, otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju, odvisniki od prepovedanih drog, otroci 

in mladostniki brez spremstva) po mnenju KCM ne sodijo v kontekst prostovoljne vključitve v KCM.  Slednji 

so v KCM večinoma nameščeni na silo in v KCM tudi ne želijo ostati oziroma se vključiti v obravnavo. V 

skladu s tem, bi KCM radi ohranili možnost odpusta iz KCM v primeru, ko se izkaže, da otrok ali mladostnik 

potrebuje večjo oziroma bolj specializirano pomoč, kot jo ponuja KCM in bi zato potreboval obravnavo v 

drugi (bolj specializirani) instituciji.  

»Tukaj govorimo predvsem o nasilnih mladostnikih, sprejemamo mladostnike z izrečenim ukrepom 

prepovedi približevanja, s katerimi čisto v redu delamo, majhna manjšina teh se pa izkaže, da v okviru 

našega koncepta ne moremo delati, če on postane nasilen do drugih varovancev, začne uničevati inventar, 

ogroža strokovne delavce, ne vem, naj ponudijo CSD tukaj odgovor - kam bi ga namestili« (FKCM). 

»Moram povedat, da je to totalno neresno, neresno od sistema, od države, da ima KCM in potem not šiba 

vse karkoli je na cesti in karkoli kdo misli, da bi not šlo. Poseben problem so petki popoldan, prazniki, 

vikendi, počitnice« (FKCM). 

 

Med mladostniki, ki jim je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja in so nameščeni v KCM, so pogosto 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so nasilni do sebe in/ali do drugih. Zanje je značilno 

intenzivno, ponavljajoče in trajno antisocialno vedenje. CSD že več let opozarjajo na problem, ki je 

povezan z neprimernostjo obstoječe ureditve, predvsem z vidika odsotnosti možnosti namestitve. Vzgojni 

zavodi in stanovanjske skupine, ki so ene od ustreznih oblik nameščanja uporabnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, se držijo pravila, da gojenci vikende in počitnice preživljajo v domačem okolju, kar je 

za nekatere mladostnike ustrezno, za druge pa neustrezno oziroma neizvedljivo. Sporno je, da morajo 

mladostniki sami, ali pa se to zahteva od CSD, poskrbeti za čas bivanja zunaj zavodov in stanovanjskih 

skupin, kljub temu, da so uradno odprti vse leto. Ponekod so za ta problem našli rešitev v namestitvi teh 

mladostnikov v KCM (Nagode in drugi, 2011). Izkazalo se je, da je to postalo stalna praksa, kljub temu, da 

CSD že vrsto let svarijo pred tem. Podatki namreč kažejo, da se večina KCM stalno sooča s tem 

problemom.  

»...počitnice, tiste, ki mi dobimo maja, junija, ti do 1. septembra ne gredo nikamor. Mi imamo že vsako leto 

poln krizni center 8 tudi 9 otrok, ampak cele počitnice. Zavodi delajo 365 dni na leto, oni bi morali prav 

tako poleti sprejemati kot mi« (FKCM). 

 

Tako KCM kot CSD se strinjajo, da ni ustreznih sistemskih rešitev za namestitev otrok in mladostnikom z 

vedenjskimi in čustvenimi težavami. Vzgojni zavodi, kot ena izmed ustreznih možnosti za namestitev sodijo 

pod Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sodelovanje z njimi pa ni sistemsko urejeno. Vse večji 

trend vzgojnih zavodov, je preoblikovanje le-teh v stanovanjske skupine, mladinske centre in mladinske 

domove, ki po mnenju CSD izgubljajo vzgojno funkcijo. Kot edini zavod, kjer resno pristopajo k 

zadovoljevanju potreb na terenu, je po mnenju CSD, Vzgojni zavod Planina.  
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V preteklosti je kot eno izmed rešitev problema namestitve uporabnikov s specifičnimi težavami 

(vedenjske in čustvene težave, agresivno vedenje (npr. mladostnik z izrečenim ukrepom prepovedi 

približevanja) predstavljala specializacija KCM v smislu vzpostavitve enega KCM, ki bi bil namenjen 

namestitvi tovrstnih uporabnikov. Mnenja glede tega so med CSD deljena. Nekateri CSD to rešitev 

podpirajo, z namestitvijo uporabnikov izven kraja bivanja in šole pa ne vidijo problemov. Kot je rekla ena 

izmed udeleženk fokusne skupine s CSD: »Boljše to, da jih vozimo, kot pa da jih imamo na cesti« (FCSD). 

Drugi CSD temu predlogu niso naklonjeni, saj iz izkušenj, ki jih imajo na podobnih področjih (npr. 

odklanjanje namestitve v Materinskem domu, ker se nahaja v drugi regiji) smatrajo, da bi bili otroci in 

mladostniki (npr. z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja) zelo odklonilni do namestitve izven ožjega 

območja bivališča.   

»Če bi bil KCM v Celju, povzročitelja jaz vidim na prvem vlaku za Mursko Soboto, ali bi šel pa celo peš (FCSD). 

 

Specializacijo enega KCM so pred leti predlagali KCM sami, vendar so naleteli na neodobravanja, v smislu, 

da bodo z namestitvijo uporabnikov s specifičnimi težavami na eno mesto, le-te »marginalizirali in ustvarili 

tempirano bombo« (FKCM). KCM so mnenja, da specialistični KCM ni potreben, je pa potrebno, da se KCM 

zagotovi možnost (na primer: varnostnik), da lahko poskrbi tako za varnost mladostnika z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami kot tudi za varnost drugih nameščenih uporabnikov v KCM. Pri tem pa se KCM 

zavedajo, da v določeni meri s takimi namestitvami nadomeščajo delo zavodov. Ugotavljajo, da zavodi 

večinoma ne omogočajo individualne obravnave uporabnikov (CSD kot izjemo navajajo Vzgojni zavod 

Planina), saj je v zavodu hkrati nameščenih več sto otrok. KCM lahko nekaterim izmed teh uporabnikov 

nudijo pomoč, vendar pa je ob trenutnih kadrovski pokritosti KCM to zelo težko.  

CSD kot možne rešitve problema namestitev nasilnih mladostnikov navajajo: vzpostavitev enote vzgojnih 

zavodov, ki bi sprejemala mladostnike z izrečenim ukrepom približevanja. Pri tem predlagajo, da se ob 

samem izreku ukrepa mladostnika namesti v to enoto vzgojnega zavoda. CSD smatrajo, da je država, ki 

mladostniku prepove, da je v oskrbi staršev, dolžna za tega mladostnika tudi poskrbeti v smislu bivanja, 

oskrbe in ustrezne pomoči.  

Praksa kaže, da mladostniku, ki nima vnaprej zagotovljene namestitve, sodnik ne odredi prepovedi 

približevanja, ki jo je izrekla policija. Za namestitev mora poskrbeti CSD. V primeru, ko KCM odkloni to 

namestitev, nastane problem.  

Predstavniki CSD so navedli tudi primer dobre prakse, ki bi ga veljalo vpeljati v stalno prakso. Mladostnika 

so čez noč pridržali zaradi hudega nasilja, zjutraj so ga pripeljali pred preiskovalno sodnico. Slednja je 

mladostniku odredila, da gre namesto v pripor, v vzgojni zavod. Sama se je povezala z vzgojnim zavodom 

in mladostnika so brez problemov namestili. V zavodu so mladostniku nudili ustrezno obravnavo (delali so 

tudi na njegovi motivaciji za vključitev v zavod) in ko mu je sodišče izreklo ukrep oddaje v vzgojni zavod, je 

mladostnik soglašal z namestitvijo. 

Druga skupina uporabnikov, ki je po mnenju KCM še bolj problematična z vidika ustrezne namestitve in 

obravnave, so otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju. Slednji so v KCM večinoma 

nameščeni po psihiatrični obravnavi (psihiatrija za otroke oz. pedopsihiatrija). KCM navaja, da imajo ti 

otroci pogosto predpisano medikamentozno terapijo, ki jo morajo izvajati v KCM. Težava je v tem, da 

mladostniki zdravila zavračajo. Pogosto pride do poslabšanja zdravstvenega stanja, v teh primerih pa KCM 

ostanejo prepuščeni sami sebi. KCM menijo, da v teh primerih ustrezno strokovno pomaga lahko le 

zdravstvo, ne socialni delavci na KCM. Zdravstvo v KCM napotuje vse uporabnike, za katere ugotovi, da ni 
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več indikacij za bolnišnično zdravljenje. KCM ocenjujejo da je teh uporabnikov čedalje več in se ob tem 

počutijo nemočne na eni strani, ker jim ne morejo ustrezno pomagati, po drugi pa ne morejo ustrezno 

zaščititi ostalih nameščenih v KCM. Eden od problemov je tudi, da so ti uporabniki v KCM nameščeni proti 

svoji volji, zato niso motivirani za bivanje in obravnavo v okviru KCM. 

»Mi smo imeli letos med počitnicami invazijo rezanja. Sem klicala v Maribor na pedopsihiatrijo in so mi 

rekli, da je to očitno moda in da to ni za hospitalizacijo. Mene je to zelo obremenilo« (FKCM). 

»Nam so rekli, da če se bo fejst porezala, jo pripeljite k nam in jo bomo zašili« (FKCM). 

»Te zadeve so še hujše, debata z njimi se konča na točki, ko nam povedo (zdravstvo), da nismo 

kompetentni za ocenjevanje tega kdo spada na pedopsihiatrijo« (FKCM). 

 

KCM predlagajo, da se vzpostavi ustrezen dialog z zdravstvom na »višji ravni« (ne na ravni KCM – 

pedopsihiatrija) v smeri iskanja ustrezne rešitve za ta problem.  

Med specifičnimi skupinami uporabnikov, ki jim KCM ne morejo nuditi ustrezne obravnave so tudi 

mladoletni odvisniki od prepovedanih drog. Pri tem KCM opozarjajo, da je potrebno razlikovati med 

tistimi, ki drogo uživajo v rekreativne namene zaradi težav, s katerimi se soočajo in je to uživanje drog 

odziv na težave ter med tistimi, pri katerih je odvisnost od drog primarni problem. Slednji potrebujejo 

specializirane oblike pomoči. 

»Od tega, da prihajajo otroci k nam pod vplivom takšne ali drugačne substance, …govorijo o sintetičnih 

drogah, nekih tabletkah, … njihovo vedenje in percepcija se popolnoma spremenita« (FKCM). 

»Če je odvisnost primarni problem (ne odraz drugih problemov), potem (odvisnika od heroina) ne moremo 

imeti v KCM, preusmeriti ga moramo v za to specializirane ustanove« (FKCM). 

 

Posebna skupina uporabnikov, ki jih izpostavljajo KCM so otroci in mladostniki brez spremstva, katere je 

država v letu 2015  iz azilnega doma nameščala v KCM. Smatrajo, da je KCM za to skupino uporabnikov 

neustrezna oblika namestitve. KCM imajo precej slabe izkušnje s temi namestitvami, saj so bili ob 

begunskem valu v Sloveniji v veliki meri prepuščeni sami sebi, nihče ni imel posluha za njihove težave. 

Soočali so se problemom sporazumevanja, razumevanjem drugačne kulture (hrana, odnos do žensk, 

navade, razumevanje in upoštevanje pravil), neusposobljenost strokovnih delavcev za ustrezno obravnavo 

in predvsem z nezdružljivostjo z drugimi nameščenimi v KCM. V času, ko so v KCM bivali mladoletni tujci 

brez spremstva, KCM niso mogli zagotoviti ustrezne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so bili v KCM 

nameščeni zaradi drugih težav. 

»Če bi imeli samo mladoletne tujce brez spremstva bi mi prilagodili in naš koncept in naše delo in bi lažje 

delali z njimi. Zdaj pa,  ko imaš skupino teh, pa skupino drugih mladostnikov, je to zelo težko, prihajalo je 

do konfliktov med njimi« (FKCM). 

 

KCM zaradi omenjenih razlogov  želijo, da se ob morebitnem novem begunskem valu v Sloveniji, sistemsko 

pristopi k nameščanju in obravnavi uporabnikov brez spremstva in se jim zagotovi ustreznejše namestitve 

od KCM, v smislu nudenja ustrezne obravnave in pomoči, ki upošteva tudi specifične značilnosti okolja 

oziroma družbe iz katere prihajajo ti otroci in mladostniki. Kljub vsem naštetim problemom, pa so CSD 

mnenja, da so KCM dobro opravili svoje delo. 
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»Bili so (KCM) nepripravljeni, nedostopna infrastruktura (prevajalci, šolanja, hrana ipd.) ampak so se zelo 

dobro znašli. Izkušnje so bile zelo dobre« (FCSD). 

 

Med problematičnimi namestitvami za katere, po mnenju KCM, sistem socialnega varstva v Sloveniji ne 

ponuja drugih, ustreznejših rešitev, navajajo še: 

 namestitve uporabnikov, ko se različne ustanove in rejniške družine izkažejo kot »neuspešne« ali 

neustrezne (CSD ni poiskal ustrezne rešitve, zato so nekateri otroci in mladostniki večkrat sprejeti 

v KCM),  

 namestitev kot premeščanje uporabnikov na podlagi odločbe CSD med posameznimi KCM. 

 »To, da se pa preseli v drugi KCM, je pa meni »no – go«. Jaz mislim, da se norčujemo iz tistega otroka« 

(FKCM). 

 

Kot nedopustno KCM smatrajo tudi »kazensko« nameščanje uporabnikov v KCM, ki se ga poslužuje 

pedopsihiatrija. Dva KCM poročata, da so imeli v letošnjem letu »kazensko« nameščena dva otroka iz 

pedopsihiatrije zaradi samopoškodb (rezanja), in sicer enega za čez vikend, drugega za cel teden. To je v 

nasprotju z namenom in poslanstvom KCM, na kar opozarja tudi Socialna inšpekcija, ki pravi, »…KCM 

namreč v nobenem primeru ne sme biti kazen za mladostnike…«. Tudi ti primeri kažejo na potrebo po 

dogovoru s področjem zdravstva in morebitni vzpostavitvi protokolov medsebojnega sodelovanja med 

KCM in zdravstvenimi službami.  

 

 

3. Celostno delovanje KCM v smislu izvajanja socialnovarstvenih storitev 

 

Socialna inšpekcija kot tudi CSD pri KCM (ne pri vseh16) pogrešajo vsebino dela, v smislu nudenja socialno 

varstvenih storitev in drugih vsebin v času namestitve uporabnikov v KCM. Po navedbah Socialne 

inšpekcije (2012) naj bi večina KCM v skladu s Pojasnili izvajala predvsem storitev prve socialne pomoči v 

kriznih intervencijah in varno kratkotrajno namestitev uporabnikov od 6 do 18 leta, zelo malo pa druge 

storitve v skladu z 90. in 92. členom ZSV, čeprav dobra praksa dela nekaterih KCM potrjuje koncept 

oblikovan pred 12 leti, to pa je koncept centra za mlade s težavami v odraščanju, ki naj bi zagotavljal čim 

večje število, za mlade čim lažje dostopnih in prilagojenih storitev in to na enem mestu.  

Nekateri centri izpostavljajo, da so naloge KCM jasno zapisane v Pojasnilih. Jasno je tudi opredeljeno kdo 

je nosilec primera, in sicer je to pristojni CSD. Slednji mora obravnavo otroka in mladostnika začeti s 

postopkom ocene ogroženosti in pripraviti načrt pomoči, ki izhaja iz potreb otroka oziroma mladostnika. 

Načrt pomoči vključuje tudi timski dogovor, ki opredeljuje kdo (CSD ali KCM) je tisti, ki dela z otrokom in 

mladostnikom, kdo dela z družino. Pri tem pa je potrebno izhajati iz koristi otroka.   

Drugi centri pa pogrešajo več angažmaja KCM, v smislu izvajanja tudi drugih storitev (ne le PSP), tudi pri 

delu z družino. Opažajo, da je delo s starši pogosto zelo omejeno, na primer le, ko je potrebno urediti 

stike.  

Ob tem pa CSD opozarjajo, da je pri načrtovanju dela z družino potrebno svetovalno obravnavo izpeljati na 

enem mestu, bodisi na CSD bodisi na KCM. Družine potrebujejo občutek varnosti, to pa lahko dosežemo le 

                                                           
16

 Socialna inšpekcija kot primer dobre prakse navaja KCM Celje in KCM Murska Sobota, ki sledita visokim 
standardom kvalitete izvajanja storitev na področju socialnega dela z mladimi. 
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s tem, da imamo eno kontaktno osebo, ki je zadolžena za posamezno družino oziroma za posameznega 

otroka ali mladostnika. 

KCM se strinjajo, da je otrokom in mladostnikom potrebno nuditi tudi druge storitve po ZSV, med razlogi, 

ki pogosto onemogočajo tak celovit pristop navajajo predvsem kadrovsko »podhranjenost«. Drug razlog 

na katerega opozarjajo KCM je tudi vse bolj kompleksna problematika, s katero se danes v primerjavi z 

desetletjem nazaj soočajo otroci in mladostniki. Strokovni delavci KCM priznavajo, da niso ustrezno 

usposobljeni za obravnavo uporabnikov s specifičnimi težavami.  

»Otroci nujno rabijo osebno pomoč (še posebno tisti, ki so v KCM dalj časa), ki pa jo ne moreš izvajati, če si 

sam in hkrati v KCM še par drugih otrok, telefone, starše,...« (FKCM). 

Dober primer bolj celovitega pristopa k reševanju težav uporabnikov predstavlja Dnevni center Kekec, ki 

so ga v KCM Murska Sobota začeli izvajati v letu 2013. Pozitivni učinki tovrstnega pristopa se kažejo v večji 

in boljši sprejetosti KCM v okolju, v programe dnevnega centra se vključujejo različni otroci, ki spoznajo 

KCM kot  prostor, kamor se ob problemih lahko zatečejo. Delo v dnevnem centru večinoma opravljajo 

prostovoljci in javni delavci. Podoben dnevni center imajo tudi v KCM Radovljica.  

 

4. Sodelovanje med CSD in KCM 

 

KCM opozarjajo, da ni poenotenega protokola sodelovanja med CSD in KCM. CSD očitajo, da poskušajo v 

KCM nameščati otroke in uporabnike, ki ne sodijo v KCM oziroma so nezdružljivi z obstoječimi uporabniki. 

Navajajo tudi, da med strokovnimi delavci KCM in strokovnimi delavci CSD pogosto pride tudi do 

različnega razumevanja problematike uporabnikov ter možnosti reševanja le-te. KCM kot neprimerno 

ocenjujejo premeščanje uporabnikov (nameščenih v KCM na podlagi odločbe CSD), katerim bivanje v KCM 

ni več v korist (na primer mladostniki, ki begajo iz KCM, huje kršijo pravila), med posameznimi KCM. CSD 

na drugi strani KCM očitajo zavračanje nameščanja nekaterih uporabnikov, navajajo pa tudi probleme, ki 

jih imajo s spremstvom uporabnikov, ki so nameščeni v KCM. Sprašujejo se, čigava naloga je spremstvo 

otroka, nameščenega v KCM, na specialistične zdravstvene preglede ali spremstvo otroka v šolo. V 

povezavi s tem dodajajo, da nekateri KCM ne naredijo nobenega konstruktivnega koraka k rešitvi 

problematike spremstva, hkrati pa ugotavljajo, da do teh problemov najpogosteje prihaja zaradi 

pomanjkanja delavcev na KCM. 

KCM navajajo, da jim spremstvo uporabnikov pogosto predstavlja problem, predvsem takrat, ko je v 

izmeni le en strokovni delavec. V nočnem času in ob vikendih jim pri spremstvu uporabnikov v največji 

meri priskoči na pomoč interventna služba. V Murski Soboti interventna služba ne deluje v okviru CSD 

Murska Sobota, zato tovrstno sodelovanje med KCM in interventno službo ne poteka.  

»Mi otroke zjutraj spremljamo v šole, na avtobus. Vsi gremo skupaj zjutraj. Če je pa otrok bolan, pa 

prosimo, da pride kolegica, ki ni v izmeni, drugače ne gre. Tudi CSD kdaj pomagajo, vendar le od 8h do 13h. 

Popoldan, nočne, vikendi, prazniki, to opravi KCM« (FKCM). 

 

Kot primer dobre prakse pri vprašanju spremstva otroka, se je pri nekaterih CSD izkazala vključitev 

uporabnikov KCM v storitev pomoč družini za dom, ki jo izvaja CSD.  
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Glede zavračanja namestitev, pa strokovni delavci CSD, ki so se soočili z zavrnitvijo namestitve otroka ali 

mladostnika v KCM menijo, da je to nedopustno in je na eni strani odraz nezaupanja KCM v oceno CSD, na 

drugi pa vprašanje sodelovanja med CSD in KCM.  

»Če je naša ocena, pa ne gre tukaj za neko hierarhijo, da otrok potrebuje KCM, mi mora KCM v tem delu 

zaupat. Če mi ne zaupa, je moje strokovno delo in konec koncev njegovo strokovno delo nesmiselno« (FCSD). 

 

KCM na drugi strani zagotavljajo, da sprejemajo vse uporabnike, razen v primerih, ko z namestitvijo otroka 

in mladostnika v KCM, ne bi mogli zagotoviti varnosti tako tega otroka in mladostnika kot tudi vseh ostalih 

nameščenih v KCM. V letu 2016 so KCM zavrnili namestitve uporabnikov predvsem, ko so bili v KCM 

nameščeni otroci in mladostniki brez spremstva.  

CSD vztrajajo, da bi moral KCM sprejemati vse krizne namestitve uporabnikov (v času noči, praznikov, 

vikendov) do naslednjega delovnega dne, ko se nameščenim otrokom in mladostnikom poišče primernejšo 

nastanitev.  

CSD se v regijah, kjer opravljanje nalog KCM opravlja KCM izven organizirane regijske službe za 

koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja (npr. v okviru regijske službe pri CSD Domžale in CSD Novo mesto ni 

organiziranega kriznega centra, ampak naloge kriznega centra opravlja KCM Ljubljana Bežigrad oziroma 

KCM Krško, v okviru regijske službe pri CSD Kočevje pa je organiziran krizni center le za otroke, do 6 leta 

starosti) se pogosto soočajo s situacijo, ko jih KCM sprašujejo o »njihovi pristojnosti« za namestitev 

uporabnikov na pobudo teh CSD. CSD menijo, da je to nesprejemljivo in da bi KCM morali sprejeti otroka 

in mladostnika ne glede na to, kateri CSD ga je napotil v KCM.    

 

KCM sodelovanje s CSD na splošno ocenjujejo kot dobro, navajajo pa, da je sodelovanje precej odvisno s 

katerim strokovnim delavcem na CSD sodelujejo. Moti jih tudi to, da CSD stalno sprašujejo kaj delajo v 

KCM, ko nimajo nameščenega nobenega otroka in mladostnika, drugo najpogostejše vprašanje pa je 

»Koliko otrok imate nameščenih v KCM?«. S tem, po mnenju KCM, kažejo na to, da ni pomembna vsebina, 

ki jo izvaja KCM, temveč le število namestitev v KCM. Vendar pa vsi CSD ne razmišljajo tako, na kar nam 

kaže tudi spodnji citat. 

»Ne smemo razmišljat s profitabilno logiko, da morajo biti kapacitete KCM popolnoma zapolnjene« (FCSD). 

 

Kot primer dobre prakse urejanja sodelovanja med CSD in KCM navajamo CSD Murska Sobota, ki je v 

sodelovanju s KCM po inšpekcijskem nadzoru pripravili Protokol sodelovanja med CSD in KCM17. S tem 

protokolom so uredili sodelovanje med CSD in KCM, posamezne naloge obeh akterjev, skupne naloge v 

javnih pooblastilih in socialno varstvenih storitvah, v katerih so posredno ali neposredno vključeni otroci in 

mladostniki. Protokol je sestavila projektna skupina v sestavi šestih strokovnih delavcev CSD in vodje KCM 

(CSD Murska Sobota, 201318). Še posebej se kot dobra rešitev kaže opredelitev temeljne metode dela pri 

obravnavi uporabnika – delo v paru, ki ga sestavljata strokovni delavec CSD, ki je nosilec primera in 

praviloma strokovni delavec KCM, ki je sprejel uporabnika v KCM, oziroma mu uporabnik najbolj zaupa 

izmed strokovnih delavcev KCM. Podoben način dela so vpeljali tudi drugi CSD v regiji, na primer CSD 

Lendava in CSD Gornja Radgona. 

                                                           
17

 Omenjeni protokol je Socialna inšpekcija posredovala tudi MDDSZ z namenom, da se podobna praksa vpelje tudi v 
drugih regijah.  
18

 Protokol sodelovanja med CSD Murska Sobota in KCM Murska Sobota, št. 37/2013-1, 17.6.2013. Poslano po 
elektronski pošti 9.12.2016.  
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Kaže pa se tudi potreba po bolj neformalni obliki sodelovanja, na primer z medsebojno izmenjavo praks, 

izkušenj ipd. 

»Potrebna bi bila neformalna srečanja med CSD in KCM – izmenjava praks, debatiranje o problemih. Mi 

premalo poznamo naše funkcioniranje, oni naše. Zatakne pa se pri kompleksnih primerih« (FCSD). 

 

Podobno kot na drugih področjih regijske koordinacije (primer npr. regijskih koordinatorjev za 

preprečevanje nasilja, koordinatorjev za izvrševanje nadomestne kazni zapora) se tudi v primeru KCM 

kaže, da je sodelovanje med KCM in CSD boljše oziroma neproblematično tam, kjer je organizirana regijska 

služba, torej med CSD in KCM, ki deluje v okviru tega CSD. Tudi KCM so (v anketi) sodelovanje z matičnimi 

CSD ocenili bolje (prav dobro) kot sodelovanje z drugimi CSD v regiji (srednje dobro). 

»Izkazalo se je, da tam kjer je interventna služba in KCM v okviru istega CSD, tam zadeve funkcionirajo. Za 

svojo hišo bodo naredili vse. Če sta KCM in interventna služba iz drugega kraja kot CSD, tam pa že takoj 

potegnejo pravilnik« (FCSD). 

 

5. Druge pomembne ugotovitve: kadrovska pokritost KCM 

 

KCM so kadrovsko podhranjeni, imajo težavo z organizacijo dela z obstoječim kadrom, kaj šele, da bi bili 

specializirani za obravnavo specifične populacije uporabnikov. S tem se strinjajo tako KCM kot tudi CSD. 

Delo v KCM je zelo nepredvidljivo, zato bi v nekem trenutku potrebovali hkrati štiri zaposlene, v drugem 

trenutku pa je en zaposleni popolnoma dovolj. Organizacija dela je v KCM zaradi nepredvidljivih razmer 

izredno težka. Najbolj je problematično je takrat, ko je v izmeni le en strokovni delavec. 

»Pri tako različni populacijah, delati s petimi zaposlenimi v turnusu, to pomeni, da si v turnusu sam in 

opravljaš svetovalne razgovore, intervencije s policijo, pri otrocih bi moral biti, učno pomoč jim nuditi, 

večina otrok ki pride v KCM so brez učnih navad, brez higienskih navad, brez delovnih navad. Če hočeš vsaj 

malo z mladostnikom nekaj počet, moraš na več nivojih delat z njim, kako en strokovni delavec, enostavno 

ne gre«(FKCM). 

»Je pa na KCM premalo, premalo zaposlenih. Otroci z različnimi potrebami zahtevajo intenzivno 

obravnavo« (FCSD). 

 

KCM priznavajo, da so kadrovsko podhranjeni tudi CSD. Pogosto se namreč zgodi, da primer rešijo brez 

sodelovanja CSD, ker strokovna delavka sploh ne utegne priti na skupni oziroma timski sestanek. Vendar je 

to le v primerih lažjih težav (npr. težave v odraščanju, konflikt s starši). 

Problem, ki ga izpostavljajo KCM je tudi, da si CSD in MDDSZ pogosto ne predstavljata kaj pomeni delo 

strokovnega delavca v KCM. Slednje nazorno prikazujeta naslednji izjavi predstavnic KCM: 

»Tudi rane mi oskrbujemo. Smo v vlogah gospodinje, strokovnega delavca, medicinske sestre, učitelja, vse 

te veščine moraš obvladat, če želiš biti zaposlen v KCM (FKCM). 

»Pa hišnik, pa dietetik. Niti en dan, ko grem v službo, ne vem kaj bom tisti dan delala. Centri si tega niti 

slučajno ne predstavljajo. A bom imela kriminalista in zaslišanje, ali bom na ginekologiji eno za roko držala, 

ko naj bi bila posiljena, imela bom pa še štiri s sabo, tam v čakalnici (FKCM).   

 

  



56 
 

6. Potrebe po novih oblikah pomoči, ki jih zaznavajo tako KCM kot CSD 

 

Kažejo se potrebe po vzpostavitvi kriznih namestitev mlajših polnoletnih oseb, v obliki začasne bivalne 

namestitve, dokler se problem ne reši drugače. Osebe, ki dopolnijo 18 let, namreč  izpadejo iz sistema 

krizne namestitve.  

KCM Nova Gorica je predlagal ustanovitelju, da bi nekaj ležišč, ki jih je na voljo v KCM (ocenjujejo, da za 

potrebe KCM zadostuje manj ležišč kot jih imajo na voljo) preuredili v stanovanjsko skupino za mlajše 

polnoletnike, vendar so dobili odgovor, da tovrstne stanovanjske skupine spadajo pod okrilje Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. O podobnem projektu razmišljajo tudi v KCM Radovljica, kjer so se pred 

kratkim preselili v nove prostore in bi lahko del prostorov preoblikovali v neke vrste bivalno enoto, kjer bi 

lahko bivale mlajše polnoletne osebe, ki potrebujejo namestitev npr. v času šolskih počitnic. Potrebe po 

tovrstnih oblikah pomoči se kažejo po celotni Sloveniji.  

Na strokovne delavce KCM se vse pogosteje obračajo po pomoč tudi mladostniki, ki imajo izkušnjo 

zavodskega varstva ali rejniških družin, so dopolnili 18 let, se ne šolajo več, so brez zaposlitve in 

psihosocialno neopremljeni za samostojno življenje. KCM Maribor predlaga ustanovitev Stanovanjskih 

skupin za mlajše polnoletne osebe z možnostjo vključitve za obdobje (največ) enega leta. Sedaj tovrstne 

uporabnike obravnavajo »ambulantno«, kar pa ni vedno uspešno. 
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5. Izkušnje uporabnikov s KCM v Sloveniji 
 
 

Za pridobitev neposrednega vpogleda v delo KCM smo v poročilo vključili še podatke o izkušnjah, ki jih 

imajo otroci in mladostniki s KCM. Zbiranja podatkov smo se lotili z iskanjem ustreznih člankov, analiz, 

strokovnih del ter zgodb uporabnikov KCM, v naslednjih virih: 

⁻ Pregledali smo strokovna in znanstvena dela, ki so bila na temo KCM opravljena na fakultetah 

Univerz v Sloveniji. 

⁻ Pregledali smo javno dostopne podatke nevladnih organizacij in Varuha človekovih pravic. 

⁻ V spletnih iskalnikih smo z naprednim iskanjem na podlagi izbranih ključnih besed iskali članke in 

besedila, ki vključujejo zgodbe uporabnikov, ki so imeli izkušnje s KCM. Iskanje smo omejili na 

domeno .si.  

 

V analizo smo vključili besedila iz štirih različnih virov podatkov, in sicer iz spletne podporne skupine19, 

spletnega mesta, profila na spletnem družabnem omrežju Facebook, iz dveh spletnih medijev in digitalne 

knjižnice Univerz v Sloveniji. Besedila, ki smo jih vključili v analizo so z navedbo in opisom vira 

predstavljena spodaj. 

 
1.) Zapisi na spletni podporni skupini Mavrični forum pod naslovom teme »Ko vas starši napodijo od 

doma«. Namen spletne podporne skupine Mavrični forum je izmenjava informacij in mnenj, pomembnih 

za slovensko LGBT populacijo. 

Dostopno na: http://www.mavricni-forum.net/, (24.10.2016). 

 

2.) Zapis zgodbe na profilu Društva za nenasilno komunikacijo na spletnem družabnem omrežju Facebook, 

z naslovom »Novo poglavje v mojem življenju«. 

Vir: Društvo za nenasilno komunikacijo 

Dostopno na: 

 https://www.facebook.com/permalink.php?id=169661688358&story_fbid=10151813840488359, (15.10.2016)  

 

Zapis zgodbe na spletnem mestu Varuha človekovih pravic, z naslovom »Obrnila sem nov list v zgodbi 

svojega življenja, ker je zagovornica verjela vame«. 

Vir: Varuh človekovih pravic 

Dostopno na: http://www.varuh-rs.si/projekti-in-promocija/projekti/konferenca-o-zagovornistvu-otrok-in-

mladostnikov/pisni-prispevki/katarina/, (17.11.2016) 

 

  

                                                           
19 Spletne podporne skupnosti so prostori računalniško posredovanega komuniciranja, v katere vstopajo ljudje s podobnimi 

težavami, se redno srečujejo in izmenjujejo izkustveno znanje ter emocionalno oporo, pri čemer slonijo na različnih internetnih 

platformah, kot so elektronski seznami, spletne klepetalnice, spletni forumi ali pa skupnosti, ki nastajajo v okviru spletnih socialnih 

omrežij (Kummervold et al., 2002; Nimrod, 2012). 

 

http://www.mavricni-forum.net/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=169661688358&story_fbid=10151813840488359
http://www.varuh-rs.si/projekti-in-promocija/projekti/konferenca-o-zagovornistvu-otrok-in-mladostnikov/pisni-prispevki/katarina/
http://www.varuh-rs.si/projekti-in-promocija/projekti/konferenca-o-zagovornistvu-otrok-in-mladostnikov/pisni-prispevki/katarina/
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3.) Članki v medijih, ki navajajo zgodbe in izjave uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, in sicer članek z 

naslovom »Krizni center: "Tukaj sem našla zavetišče in ni me sram, da sem prišla" na spletnem portalu 

MMC RTV Slovenija in članek z naslovom"Do 13. leta me je oče pretepal. Že nekaj let bolečine ob njegovem 

udarcu nisem več občutila.", objavljen na spletnem mediju Svet24.si. 

Vir: www.rtvslo.si 

Dostopno na: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/krizni-center-tukaj-sem-nasla-zavetisce-in-ni-me-sram-da-sem-

prisla/324755, (15.10.2016) 

 

Vir: www.svet24.si 

Dostopno na:  

http://svet24.si/clanek/novice/slovenija/55d45f2adf6a4/ko-je-dom-hisa-groze, (22.10.2016) 

 

4.) Intervjuji z uporabniki KCM, za potrebe diplomskih nalog. 

»Intervju z varovanko (KCM)« 

Vir: M., Koder. 2008. Socialno delo in krizni center za mlade: diplomska naloga. Ljubljana: Fakulteta za 

socialno delo  

 

»Intervju z Ano, nekdanjo uporabnico KCM« 

Vir:  N., Abruč.  2009. Pomen in vloga socialnih služb pri mladih v stiski: primer Kriznega centra za mlade 

Kresnička : diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

 

 

Analiza poročanja uporabnikov o izkušnjah s KCM 
 
V analiziranih primerih gre za šest uporabnikov KCM z izkušnjo bivanja v KCM in enega potencialnega 

uporabnika KCM. Slednji je v okviru spletne podporne skupine iskal nasvet o pomoči, konkretneje umiku iz 

domačega okolja, zaradi nerazumevanja in nasilja enega izmed staršev nad njim. V ostalih šestih primerih 

pa so otroci in mladostniki pomoč na KCM poiskali zaradi nasilja v družini, problemov s starši oziroma 

skrbniki, zaradi neurejenih razmer v družini in zaradi spolne zlorabe. V treh primerih so uporabniki v KCM 

prišli preko CSD, kamor jih je napotila šolska svetovalna služba, ena od uporabnic je pomoč v KCM poiskala 

sama, v ostalih primerih pa ni razvidno, na kakšen način je oseba poiskala pomoč v KCM.  

V zgodbah in izjavah smo se osredotočili predvsem na to, v kakšnem kontekstu je KCM omenjen oziroma 

na kak način ga uporabniki opišejo, ter kako vrednotijo pomoč in delo v KCM.   

 

  

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/krizni-center-tukaj-sem-nasla-zavetisce-in-ni-me-sram-da-sem-prisla/324755
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/krizni-center-tukaj-sem-nasla-zavetisce-in-ni-me-sram-da-sem-prisla/324755
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KCM  je v analiziranih primerih omenjen v naslednjih kontekstih: 

 

Večina zgodb uporabnikov KCM opredeljuje kot vir pomoči, pozitiven in spodbuden kraj. Uporabniki 

navajajo, da so KCM premalo prepoznani v javnosti kot pozitiven prostor, kot prostor kjer otroci in 

mladostniki najdejo zatočišče in pomoč ko so v stiski. Slednje lepo oriše izjava ene izmed uporabnic KCM:  

"...predstave, ki jih ima marsikdo o kriznem centru so zgrešene. Ko sem bila na poti sem, sem namreč 

mislila, da me bodo tukaj pričakale tečne starke, ki se znašajo nad otroki, kot v ameriških filmih. Pa sem se 

motila." 

 

V večini analiziranih primerov gre za pozitivno vrednotenje dela in pomoči v KCM.  

POMOČ KCM DELO ZAPOSLENIH V KCM 

namen KCM je pomagati ustrezno svetovanje 

boljša alternativa od drugih vrst pomoč (npr. policija) lep sprejem 

možnost za strpen in konstruktiven dialog pomoč pri komunikaciji s starši, mediacija med 

uporabniki in starši 

pozitiven odziv na psihiatrično obravnavo pomoč pri ureditvi odnosov s staršem 

razumevanje, pomoč strokovni delavci delajo v korist otrok 

povečanje samopodobe, samozavesti iskanje rešitev problema skupaj z uporabnikom 

zatočišče pogovori, učna pomoč 

spodbuda za naprej (življenje)  

ustrezna pomoč, prava pomoč  

učenje pravil  

 

Zgodbe uporabnikov KCM na eni strani govorijo o pomoči, ki so jo prejeli v KCM na splošno, na drugi pa o 

pomoči samih strokovnih delavcev KCM. Pomoč KCM ocenjujejo pozitivno v smislu nudenja ustrezne 

pomoči in svetovanja, kot prostor kjer je možen strpen in konstruktiven dialog ter omogoča ureditev 

odnosov s starši. KCM uporabnikom predstavlja zatočišče, prostor da se spet postavijo na noge oziroma 

kot spodbuda za nadaljnje življenje. Kot pravi ena izmed uporabnic KCM, ji je bivanje v KCM pomenilo:  

• BIVANJE V KCM KOT SPOZNANJE, DA NISI EDINI, KI IMA PROBLEME 

• BIVANJE V KCM KOT POZITIVNO OBDOBJE V ŽIVLJENJU 

• KCM KOT VIR POMOČI, KOT EDINA MOŽNA REŠITEV 

• MOŽNOST NORMALNEGA ŽIVLJENJA 

• ZAČETEK NOVEGA OBDOBJA V ŽIVLJENJU 
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»Možnost za normalno življenje, brez pritiska očeta. Izkušnja za življenje naprej.« 

Pomoč strokovnih delavcev uporabniki pozitivno ocenjujejo v smislu lepega sprejema v KCM, ustrezno 

nudene pomoči, iskanja rešitev skupaj z uporabnikom, nudenje pogovora, učne pomoči. Vse to lepo 

povzema izjava ene izmed uporabnic: 

»Vsi so delovali v mojo korist. Zgodile so se spremembe na bolje. Naredila sem nekaj iz sebe. Brez 

določenih oseb bi bil problem.« 

 

V nekaterih primerih pa je bilo zaznano tudi negativno vrednotenje dela in pomoči v KCM.  

POMOČ KCM 

neustrezna pomoč 

slaba pomoč 

»potreben« odhod po 21 dneh, brez ustrezne namestitve 

preveč stroga pravila 

 

Nekateri uporabniki pomoč  KCM vrednotijo tudi kot neustrezno, in sicer: 

"...ampak so me zajebal v KCM-ju...zdej bom mogu baje hodt kakšen let lahka tud več k psihiatru." 

"Po treh tednih sem morala oditi...saj pravzaprav nisem imela kam iti." 

Prva od zgornjih dveh izjav se nanaša na uporabnika, ki je pomoč poiskal v KCM zaradi nerazumevanja s 

starši. V KCM so mu nudili začasno bivališče, pogovor s starši na podlagi katerega se je uporabnik vrnil 

domov, KCM pa ga je usmeril po pomoč tudi k psihiatru. Z zadnjim se uporabnik ni strinjal, zato je pomoč 

KCM smatral kot neustrezno. 

V drugem primeru so uporabnico po 21 dneh bivanja v KCM skušali namestiti v vzgojni zavod, vendar se s 

to odločitvijo ni strinjala. Njena kritika je usmerjena večinoma v delo pristojnega CSD, ki ni upošteval njene 

želje po namestitvi v rejniško družino. S pomočjo zagovornice je bila kasneje njena želja upoštevana.  

Uporabniki pogosto ob namestitvi v KCM negativno vrednotijo pravila, ki se jih morajo držati v KCM: 

"Pravila mi na začetku itak niso bila všeč, ampak je bilo pa kar fajn, sem se kar fajn prilagodila." 

Izkušnje uporabnikov KCM kažejo, da je osnovni namen KCM kot pribežališča in varnega zavetja za vse, ki 

svoje stiske ne morejo, ne zmorejo  ali ne znajo rešiti sami, ker jim družina ne nudi dovolj opore, ustrezen. 

Iz zgodb izhaja, da je naloga strokovnega delavca v KCM v prvi vrsti vzpostavitev (delovnega) odnosa z 

uporabnikom (npr. lep sprejem). Problemi, s katerimi se soočajo KCM pri svojem delu in ki smo jih 

izpostavili že v predhodnih poglavjih, se kažejo tudi v zgodbah uporabnikov, in sicer dolgotrajnost 

postopkov na CSD in s tem povezano iskanje ustrezne trajnejše namestitve po končanem bivanju v KCM. 

Izkazala se je tudi potreba po vzpostavitvi stanovanjskih skupin za mlajše polnoletne osebe v okviru KCM: 

 »To bi marsikateremu prišlo prav, še posebej če bi res bili taki strokovni delavci kot so tukaj, da so res 

usposobljeni in da jim je mar, da se pobrigajo, kot se tukaj, bi bilo res zakon". 
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6. Sklep in predlogi 
 
 

V sklepnem poglavju podajamo ključne ugotovitve, ki izhajajo iz analize delovanja KCM. Ob posameznih 

ugotovitvah oziroma zaznanih problemih, pa dodajamo tudi predloge možnih rešitev, ki lahko pripomorejo 

k učinkovitejšemu delovanju KCM. Ugotovitve in predloge smo uvrstili v štiri širše vsebinske sklope, in 

sicer: koncept KCM, sodelovanje med CSD in KCM, kadrovska pokritost KCM in potrebe po novih oblikah 

pomoči. 

 

KONCEPT KCM 

 

Koncept in namen delovanja KCM ni jasno določen v predpisih, zato se tako med KCM  kot med CSD 

pojavljajo nejasnosti glede razumevanja nalog in delovanja KCM, predvsem v smislu komu je KCM 

prvenstveno namenjen, kakšne so naloge KCM in v povezavi s tem, kako ustrezno opredeliti kadrovske 

normative v KCM. 

V predpisih so KCM opredeljeni kot organizirana vrsta pomoči v okviru CSD, ki nudijo nekatere 

socialnovarstvene storitve določene v ZSV (prva socialna pomoč, osebna pomoč). Koncept prvih KCM, ki so 

bili ustanovljenih pred 11 leti, je temeljil na konceptu centra za mlade s težavami v odraščanju, ki naj bi 

zagotavljal čim večje število, za mlade čim lažje dostopih in prilagojenih storitev in to na enem mestu 

(Socialna inšpekcija, 2012). Poleg tega naj bi KCM zagotavljali tudi kratkotrajno namestitev. Pri tem se v 

skladu s Pojasnili kot primerno bivanje šteje 21 dni, kar se smatra za ustrezen čas, ki ga potrebuje CSD za 

ureditev dolgotrajnejše namestitve mladoletnika, prikrajšanega za normalno družinsko življenje.  

Z uveljavitvijo ZPND in na njegovi podlagi pripravljenih Pojasnil, se je v obstoječi koncept KCM, »vsilil« še 

koncept KCM kot kriznega centra za krizne namestitve mladoletnih žrtev nasilja. To je prineslo še večjo 

nejasnost glede namena KCM, priprava Pojasnil pa nakazuje tudi na to, da pravna pravila (ZPND) niso 

pisana jasno in nedvoumno. V skladu s tem prihaja do »nerazumevanja« med CSD in KCM, zlasti v primerih 

namestitev otrok in mladostnikov s specifičnimi problemi. Pri tem pa tako CSD kot KCM opozarjajo na 

neustrezno sistemsko ureditev področja kratkotrajnih in dolgotrajnih namestitev otrok in mladostnikov, 

prikrajšanih za normalno družinsko življenje.  

Predlagane rešitve: 

Koncept KCM mora slediti koristi otroku. V skladu s tem, kot navaja tudi Socialna inšpekcija (2012) KCM ne 

bi smel nikogar, ki želi pomoč KCM, odkloniti npr. zaradi prezasedenosti ali nezmožnosti nudenja ustrezne 

pomoči.  To pomeni, da morajo KCM nuditi tudi krizne namestitve otrok in mladostnikov, ki so žrtve 

nasilja, ni pa to njihov osnovni namen.  

 V primerih, ko določenim skupinam otrok in mladostnikov namestitev in obravnava v KCM ne 

predstavlja ustreznega načina reševanja problemov, bi bilo potrebno zagotoviti namestitev in 

obravnavo v drugi (bolj specializirani) instituciji. Med uporabniki KCM, ki bi potrebovali tovrstne 

namestitve so nasilni mladostniki z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja, otroci in 

mladostniki s težavami v duševnem zdravju, mladoletni odvisniki od prepovedanih drog ter otroci 

in mladostniki brez spremstva. 

 Za otroke in mladostnike s težavami v duševnem zdravju je potrebno na sistemski ravni, v 

dogovoru z zdravstvom (pedopsihiatrija), poiskati ustreznejšo pomoč, kot je pomoč KCM. 

Strokovni delavci KCM niso ustrezno usposobljeni za delo z otroki in mladostniki s hudimi težavami 

v duševnem zdravju, prav tako je namestitev otrok in mladostniki s tovrstnimi težavami pogosto 
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nezdružljiva z namestitvijo drugih nameščenih v KCM. Še bolj problematično pri tem pa je, da je 

večina otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju v KCM nameščena proti svoji volji.  

 V dogovoru z zdravstvom je potrebno poiskati tudi ustreznejšo pomoč za otroke in mladostnike, ki 

so odvisni od prepovedanih drog.  

 Potrebno bi bilo vzpostaviti protokole medsebojnega sodelovanja med KCM in zdravstvenimi 

službami.  

 Nasilne mladostnike z izrečenim ukrepom prepovedi približevanja, ki jih ni mogoče namestiti v 

KCM (zaradi nezmožnosti zagotovitve njihove varnosti in varnosti drugih nameščenih v KCM), 

ustreznejšo namestitev predstavljajo vzgojni zavodi. Ker ti pogosto zaradi velikega števila 

uporabnikov ne morejo zagotavljati individualne obravnave uporabnikov, bi bilo potrebno v okviru 

vzgojnih zavodov vzpostaviti posebne enote, kjer bi tovrstnim uporabnikom lahko nudili 

individualno obravnavo.  

 

KCM tudi ne more biti prostor, kjer se otroke in mladostnike namešča zato, ker druge ustrezne institucije 

ne omogočajo namestitve vse dni v letu. Tak primer so vzgojni zavodi, ki v času vikendov in počitnic ne 

zagotavljajo namestitve svojim uporabnikom.  

Predlagana rešitev: 

 Potreben je dogovor z vzgojnimi zavodi, da uporabnikom, ki v času vikendov in počitnic nimajo na 

voljo drugih ustreznih namestitev, omogočijo bivanje v zavodih ali da vzpostavijo posebno 

(manjšo) enoto zavoda, ki bo omogočala tako namestitev.  

 

Sistemsko je potrebno pristopiti tudi k nameščanju in obravnavi otrok in mladostnikov brez spremstva. 

KCM so se pri obravnavi otrok in mladostnikov brez spremstva zaradi neustrezne podpore (na primer: 

prevajalci, pomoč pri razumevanje kulture, seznanitev z ustrezno hrano, zagotovitev več strokovnih 

delavcev) soočali s številnimi problemi, vključno s tem, da istočasno niso mogli nuditi pomoči drugim 

nameščenim uporabnikom v KCM. 

Predlagana rešitev: 

 KCM predlagajo, da se ob morebitnem novem begunskem valu v Sloveniji, sistemsko pristopi k 

nameščanju in obravnavi uporabnikov brez spremstva in se jim zagotovi ustreznejše namestitve 

od KCM, v smislu nudenja ustrezne obravnave in pomoči, ki upošteva tudi specifične značilnosti 

okolja oziroma družbe iz katere prihajajo ti otroci in mladostniki. 

 

KCM se strinjajo z bivalnim rokom 21 dni in možnostjo podaljšanja le-tega. V primeru podaljšanja roka na 

več kot 21 dni bi KCM izgubili koncept kratkotrajnosti namestitve uporabnikov.  

Predlagana rešitev: 

 Ker pa število dolgotrajnih namestitev v KCM narašča, je potrebno, da se v okviru mreže pomoči 

oblikujejo nove rešite (nove oblike namestitev) in večja prilagodljivost drugih izvajalcev v mreži 

(odprti vzgojno varstveni zavodi tudi v času počitnic).  

 

 

  



63 
 

SODELOVANJE MED CSD IN KCM 

 

Kljub temu, da je sodelovanje med CSD in KCM večinoma zadovoljivo, bi bilo potrebno na določenih 

področjih to sodelovanje še izboljšati. 

Predlagane rešitve: 

 Praksa kaže, da je sodelovanje boljše tam, kjer interventna služba in KCM delujeta v okviru istega 

CSD. V skladu s tem, bi bilo potrebno vzpostaviti interventno službo tudi na CSD Murska Sobota, v 

okviru katerega deluje tudi KCM. 

 Kaže se potreba po neformalni obliki sodelovanja med KCM in CSD, na primer z medsebojno 

izmenjavo praks in izkušenj. 

 Pogosto prihaja do problemov spremstva otrok in mladostnikov, predvsem v času, ko je v KCM 

prisoten le en strokovni delavec (ponoči, zgodaj zjutraj, vikendi, prazniki). Kot rešitve tovrstnih 

problemov se kažejo dobre prakse, ki so jih vzpostavili na nekaterih CSD: pomoč interventne 

službe, vključitev uporabnikov KCM v storitev pomoč družini za dom, ki jo izvaja CSD. 

 Sodelovanje med CSD in KCM je mogoče okrepiti tudi s pripravo protokola sodelovanja med CSD in 

KCM, kar se je izkazalo na CSD Murska Sobota.  

 

Socialna inšpekcija (2012) opozarja, da zaposleni v nekaterih KCM vedno ne prevzamejo vloge zagovornika 

in zaupnika otroka in mladostnika v upravnih postopkih, ki jih vodijo CSD (ta praksa ni v skladu s 7. členom 

ZPND in prav tako ne v skladu s 5., 6. in 9. členom MEKUOP). Je pa  slednje sicer dopustno, saj neustrezna 

določba 18. člena Pravilnika II določa, da se strokovni delavci KCM po potrebi vključujejo v delo 

multidisciplinarnega tima na matičnih CSD, ki obravnava uporabnike KCM.  

Predlagana rešitev: 

 Po mnenju Socialne inšpekcije (2012) gre za hudo strokovno napako, strokovno neustrezen 

pristop, na katerega bi bilo potrebno opozoriti CSD in izboljšati prakso dela multidisciplinarnih 

timov za obravnavo ogroženosti otrok in mladostnikov, ki jih CSD sklicujejo po ZPND in popraviti 

pravilnik. 

 

KADROVSKA POKRITOST KCM 

 

KCM so kadrovsko podhranjeni, imajo težavo z organizacijo dela z obstoječim kadrom, kaj šele, da bi bili 

specializirani za obravnavo specifične populacije uporabnikov. Organizacija dela je v KCM zaradi 

nepredvidljivih razmer izredno težka, najbolj problematična pa se izkaže, ko je v KCM prisoten le en 

strokovni delavec. KCM se strinjajo tudi z ugotovitvami Socialne inšpekcije (2012), da je potrebno 

uporabnikom KCM zagotoviti celovit pristop pri reševanju njihove problematike, v smislu nudenja storitev 

osebne pomoči pa tudi pomoči družini za dom.  

Predlagane rešitve: 

 Socialna inšpekcija (2012) kot tudi KCM predlagajo, da se izboljšajo kadrovski normativi v KCM, s 

čimer bi lahko sledili celovitemu pristopu k reševanju problematike uporabnikov KCM. 

 KCM navajajo tudi potrebo po strokovnih izobraževanjih, na podlagi katerih bi strokovni delavci 

KCM pridobili znanja za ustrezno obravnavo uporabnikov s specifičnimi težavami oziroma 

potrebami.  
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POTREBE PO NOVIH OBLIKAH POMOČI  

 

KCM navajajo potrebe po vzpostavitvi kriznih namestitev mlajših polnoletnih oseb. Slednje ob 

dopolnjenem 18. letu starosti izpadejo iz sistema krizne namestitve, zato bi bilo za njih potrebno 

vzpostaviti neko začasno bivalno namestitev. Potreba po tovrstnih namestitvah se je izkazala tudi pri 

uporabnikih KCM. 

Predlagana rešitev: 

 KCM predlagajo, da se v primeru prostorskih možnosti, nekaj ležišč KCM preoblikuje v 

stanovanjsko skupino ali bivalno enoto za mlajše polnoletne osebe, kjer bi lahko bivale določen čas 

(največ eno leto).  

 

 

Kljub premalo določenemu konceptu dela KCM v predpisih in vseh opisanih problemih s katerimi se 

soočajo, se KCM v Sloveniji pri svojem delu skušajo držati ključnega vodila na področju zaščite otrok, to je 

otrokove največje koristi. Ob tem pogosto trčijo na sistemske praznine, v smislu pomanjkanja drugih 

podpornih storitev in služb. To je zlasti problematično v zadnjem obdobju, ki ga zaznamujejo velike 

spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno, prek življenjskih 

razmer staršev, vplivale (predvsem negativno) na življenje otrok v Sloveniji. Zato je ključno, da se zagotovi 

intenzivno medresorsko povezovanje, predvsem  med MDDSZ, MZ in MIZŠ, v smeri zagotovitve ustrezne 

pomoči otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z vse kompleksnejšimi težavami, da se jim omogoči, da se 

izoblikujejo v zrele odrasle osebnosti.  
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Priloga 1: Vprašalnik za KCM »Delovanje in organizacija Kriznih centrov 
za mlade in otroke« 
 
 
Q1 - Prosimo navedite, za kateri KCM odgovarjate:  
 

 KCM Celje  
 KCM Koper (Marelična hiša)  

 KCM Krško  

 KCM Ljubljana  
 KCM Maribor  

 KCM Murska Sobota  

 KCM Nova Gorica (10-ka)  
 KCM Radovljica (Kresnička)  

 KCM Slovenj Gradec  
 KCM Grosuplje (Hiša Palčica)  

 
Q4 - Koliko otrok in mladostnikov lahko (naenkrat) namestite v KCM?  
Kakšna je kapaciteta KCM, oziroma koliko postelj je na voljo v KCM?  
 

  

 
OTROCI IN MLADOSTNIKI, UPORABNIKI KCM v letu 2015 
V prvem delu vprašalnika vas sprašujemo po številu otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, in sicer 
glede na starost, spol, način prihoda v KCM, vrsto nudene pomoči v KCM, problematiko zaradi katere so poiskali 
pomoč v KCM in podobno.  
 
Q6 - Prosimo navedite število vseh otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM po posameznih mesecih leta 2015: 
Če ste otroka oziroma mladostnika v istem mesecu obravnavali tako v okviru namestitve, kot tudi po odhodu iz KCM, 
ga beležite v obeh stolpcih.  
 

 število otrok in mladostnikov, ki so bili 
nameščeni v KCM (so prenočili) 

število otrok in mladostnikov 
brez namestitve v KCM 

januar     

februar     

marec     

april     

maj     

junij     

julij     

avgust     

september     

oktober     

november     

december     

 
Q3 - Komentar:  
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Q7 - Prosimo, da za zadnje tri mesece leta 2015 navedete število vseh otrok in mladostnikov, ki so bili nameščeni v 
KCM glede na trajanje bivanja: 
  

 

 
Q8 - Komentar:  
 

  

 
Q9 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na njihovo starost:  
 

 število otrok in mladostnikov, ki bili 
nameščeni v KCM (so prenočili) 

število otrok in mladostnikov brez 
namestitve v KCM 

stari do vključno 6 let     

stari 7 do vključno 10 let     

stari 11 do vključno 14 let     

stari 15 do vključno 18 let     

starejši od 18 let     

 
 
NA Q10 ODGOVORITE LE, ČE STE V KCM SPREJELI OTROKE, STAREJŠE OD 18 LET: 
Q10 - V katerih primerih ste v KCM sprejeli otroke, starejše od 18 let?  
 

  

 število otrok in 
mladostnikov, 
 oktober 2015 

število otrok in 
mladostnikov, 

 november 2015 

število otrok in 
mladostnikov, 

december 2015 

1 dan (1 nočitev)       

2 dni       

3 dni       

4 dni       

5 dni       

6 dni       

7 dni       

8 dni       

9 dni       

10 dni       

11 dni       

12 dni       

13 dni       

14 dni       

15 dni       

16 dni       

17 dni       

18 dni       

19 dni       

20 dni       

21 dni       

več kot 21 dni       
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Q11 - Komentar:  
 

  

 
 
Q12 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, po spolu:  
 

 število otrok in mladostnikov, ki bili 
nameščeni v KCM (so prenočili) 

število otrok in mladostnikov brez 
namestitve v KCM 

ženski     

moški     

 
Q13 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na čas bivanja v KCM:  
 

 število otrok in mladostnikov 

enodnevne obravnave   

od 1 do vključno 7 dni   

od 8 do vključno 14 dni    

od 14 do vključno 21 dni   

več kot 21 dni   

 
Q14 - Komentar:  
 

  

 
NA Q15 ODGOVORITE LE, ČE JE BILO OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM OMOGOČENO PODALJŠANJE BIVANJA (NAD 
21 DNI): 
Q15 - Prosimo pojasnite, zaradi česa je bilo otrokom oziroma mladostnikom omogočeno podaljšanje bivanja v 
KCM (več kot 21 dni):  
 

  

 
 
Q16 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na način kako so prišli v 
KCM (kdo jih je v KCM napotil):  
 

 število otrok in mladostnikov 

prišli so sami   

napotili so jih starši   

prišli so na predlog strokovnega delavca CSD   

prišli so na podlagi odločbe CSD   

napotila jih je interventna služba CSD   

napotila jih je policija   

prišli so na predlog šolske svetovalne službe   

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    
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Q52 - Komentar:  
 

  

 
Q17 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na problematiko 
oziroma vzrok, zaradi katerega so poiskali pomoč v KCM:  
Če se je otrok oziroma mladostnik soočal z večjim številom problemov, ga štejte večkrat (pri vsaki ustrezni vrsti 
problematike).  
 

 število otrok in mladostnikov 

žrtev fizičnega nasilja   

žrtev psihičnega nasilja   

žrtev spolnega nasilja   

zanemarjanje s strani družine   

težave v odnosih v družini (s starši, skrbniki)   

težave v odnosih zunaj družine (vrstniki, vzgojitelji, učitelji,...)   

adolescenčna kriza   

otroci nameščeni v KCM zaradi deložacije   

otroci brez spremstva   

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

 
Q18 - Komentar:  
 

  

 
Q19 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na nudene SV storitve 
(njim in njihovim družinam):   
 

 število otrok in mladostnikov 

prva socialna pomoč (za otroka)   

osebna pomoč (za otroka)   

osebna pomoč (za starše)   

pomoč družini za dom   

Drugo (navedite):    

 
Q20 - Komentar:  
 

  

 
Q21 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na druge nudene 
pomoči (njim in njihovim družinam):  
 

 število otrok in mladostnikov 

telefonski pogovor   

učna pomoč   
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 število otrok in mladostnikov 

vzgojno sodelovanje s starši   

spremstvo otroka v različne institucije   

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

 
Q53 - Komentar:  
 

  

 
Q22 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, glede na vrsto odhoda iz KCM  
 

 število otrok in mladostnikov 

vrnitev domov (k družini)   

namestitev v rejniško družino   

namestitev v stanovanjsko skupino   

ureditev samostojnega bivanja   

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite:    

 
Q54 - Komentar:  
 

  

 
NA Q23 ODGOVORITE LE, ČE JE BILO OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM PO ODHODU IZ KCM OMOGOČENO 
SAMOSTOJNO BIVANJE: 
Q23 - Če ste obravnavali otroke in mladostnike, ki jim je bilo po odhodu iz KCM omogočeno samostojno bivanje, 
prosimo navedite kje in na kakšen način!   
 

  

 
Q35_2 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, v obravnavo katerih se je 
vključil CSD z izvajanjem ukrepov (javnih pooblastil).  
 

  

 
Q24 - Katerih ukrepov oziroma javnih pooblastil so bili večinoma deležni otroci in mladostniki (in njihove družine) 
v letu 2015.  
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Q25 - Ali ste v letu 2015 za otroke in mladostnike, ki so zaključili bivanje v KCM, še izvajali storitve oziroma ste jih 
spremljali po odhodu iz KCM?  

 DA  

 NE  
 
NA Q26 ODGOVORITE LE, ČE STE NA Q25 ODGOVORILI Z DA. 
Q26 - Kolikšen delež otrok in mladostnikov, ki so zaključili bivanje v KCM, ste spremljali po odhodu iz KCM?    
 

  

 
NA Q27 ODGOVORITE LE, ČE STE NA Q25 ODGOVORILI Z DA. 
Q27 - Prosimo navedite, na kakšen način ste spremljali otroke in mladostnike po odhodu iz KCM?  
 

  

 
NA Q27 ODGOVORITE LE, ČE STE NA Q25 ODGOVORILI Z NE. 
Q28 - Zakaj otrokom in mladostnikom niste več nudili storitev po odhodu iz KCM?   
 

  

 
Q29 - Prosimo navedite število otrok in mladostnikov, uporabnikov KCM v letu 2015, ki:   
 

 število otrok in mladostnikov 

so tuji državljani   

imajo (so imeli) izrečen ukrep prepovedi približevanja   

so otroci oziroma mladostniki s posebnimi potrebami   

imajo specifične značilnosti (npr. hude vedenjske težave ipd)   

 
NA Q30 ODGOVORITE LE, ČE STE V KCM V LETU 2015 OBRAVNAVALI OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI NISO 
DRŽAVLJANI RS.   
Q30 - Če ste v KCM obravnavali otroke in mladostnike, ki niso državljani RS, prosimo navedite, iz katerih držav 
izhajajo (katero državljanstvo imajo):  
 

  

 
NA Q2 ODGOVORITE LE, ČE STE V KCM V LETU 2015 OBRAVNAVALI OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI NISO 
DRŽAVLJANI RS.   
Q2 - Ali so med otroci in mladostniki, ki niso državljani RS, tudi begunci oziroma otroci brez spremstva? Če da, 
prosimo navedite koliko ste jih obravnavali v KCM.   
 

  

 
NA Q31 ODGOVORITE LE, ČE STE V KCM V LETU 2015 OBRAVNAVALI OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI IMAJO 
SPECIFIČNE ZNAČILNOSTI (npr. hude vedenjske težave ipd).   
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Q31 - Če ste v KCM obravnavali otroke in mladostnike, ki imajo specifične značilnosti, prosimo navedite, kakšne so 
le-te:  
 

  

 
Q32 - Ali ste v zadnjem letu odklonili pomoč kakšnemu otroku in mladostniku?  

 DA  

 NE  
 
NA Q33 ODGOVORITE LE, ČE STE NA Q32 ODGOVORILI Z DA. 
Q33 - Prosimo navedite število odklonjenih otrok in mladostnikov v letu 2015 in razloge za to:  
 

  

 
Q34 - Prosimo navedite (ali ocenite) število ali delež otrok in mladostnikov v letu 2015, ki so se po bivanju v KCM, 
čez nekaj časa vrnili ("povratniki").  
 

  

 
 
NALOGE IN DELO KCM 
V drugem delu vprašalnika nas zanima katere dodatne naloge in programe izvajate v KCM (tako za otroke in 
mladostnike, kot tudi za njihove družine), kakšno je vaše sodelovanje s CSD in drugimi institucijami ter na kakšen 
način izvajate promocijo KCM.   
 
Q36 - Prosimo navedite, katere naloge (poleg nalog določenih v 7. členu Pravilnika o delovanju KC in interventne 
službe v okviru regijske službe) ali programe še izvajate v KCM.  
 

  

 
Q37 - Prosimo opišite kakšno je vaše sodelovanje z matičnim CSD in drugimi CSD v regiji.  
 

  

 
Q38 - Kako bi ocenili vaše sodelovanje z matičnim CSD?  
Označite ustrezno število, pri čemer 1 pomeni negativno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 odlično).  
 

 1  

 2  

 3  
 4  

 5  
 
Q39 - Prosimo, pojasnite svojo oceno:  
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Q40 - Kako pa bi ocenili vaše sodelovanje z drugimi CSD v regiji?  
Označite ustrezno število, pri čemer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 odlično).  
 

 1  
 2  

 3  
 4  

 5  
 
Q41 - Prosimo, pojasnite svojo oceno:  
 

  

 
 
Q42 - S katerimi institucijami (poleg CSD) pa še sodelujete pri sprejemu in obravnavi otrok in mladostnikov?  
Možnih je več odgovorov  
 

 šola (šolska svetovalna služba)  

 policija  
 zdravstveni dom  

 Drugo (navedite):  

 Drugo (navedite):  
 Drugo (navedite):   

 Drugo (navedite):   
 
 
Q44 - Prosimo, na kratko opišite na kakšen način sodelujete z institucijami, ki ste jih navedli.  
 

  

 
Q45 - Kje in na kakšen način pa izvajate promocijo KCM? Prosimo, na kratko opišite.  
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KADROVSKA STRUKTURA KCM  
V zadnjem delu pa nas zanima še nekaj podatkov o kadrovski strukturi KCM.   
 
Q47 - Prosimo navedite število delavcev v KCM v letu 2015:  
 

zaposleni v KCM  drugi vključeni v delo KCM (prostovoljci, študenti, javni delavci,...) 

    

 
Q43 - Prosimo vpišite število zaposlenih v letu 2015 glede na stopnjo dokončane izobrazbe:  
stopnja VI/1: dokončani višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program stopnja VI/2: specializacija po 
višješolskih programih, visokošolski strokovni program, visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja), 
univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)stopnja VII: specializacija po visokošolskih strokovnih programih, 
univerzitetni programi, magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska stopnja)  
 

manj kot VI stopnja stopnja VI/1 stopnja VI/2 VII stopnja več kot VII stopnja 

          

 
Q55 - Komentar:  
 

  

 
Q48 - Vpišite število zaposlenih v letu 2015 glede na poklic:  
 

 število zaposlenih 

socialni delavec/delavka (VI stopnja)   

socialni delavec/delavka (VII stopnja)   

socialni pedagog/pedagoginja   

psiholog/psihologinja   

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

Drugo (navedite):    

 
Q49 - Koliko zaposlenih v KCM ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva?  
 

  

 
Q56 - Komentar:  
 

  

 
 
Q50 - Prosimo vpišite še podatke o drugih vključenih v delo KCM, in sicer glede na njihov status ter stopnjo in vrsto 
izobrazbe (v primeru vključenih dijakov in študentov, navedite smer študija oziroma naziv srednje šole):  
 
status  
(prostovoljec, študent, javni delavec, ...) 

stopnja dokončane izobrazbe vrsta izobrazbe oziroma poklic 
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status  
(prostovoljec, študent, javni delavec, ...) 

stopnja dokončane izobrazbe vrsta izobrazbe oziroma poklic 

      

      

      

 
Q51 - Če imate še kakšen komentar ali pojasnilo, ga prosimo napišite:  
 

  

 
Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje. 
 
IRSSV 
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Priloga 2: Tabele za MDDSZ 

 
  



78 
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Priloga 3: Podatki letnih poročil KCM za leti 2014 in 2015 (Vir: Tabele za 
MDDSZ) 
 

 
Opravljena PSP za uporabnike, ki niso nameščeni v KCM, leto 2014 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ljubljana  3 2 3 4 1 1 1 0 0 2 1 0 18 

Maribor 3 0 3 1 3 6 1 1 5 5 1 5 34 

Murska Sobota 24 23 18 18 21 19 29 19 20 19 24 27 261 

Nova Gorica 0 0 0 2 1 6 2 2 1 1 2 0 17 

Radovljica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovenj Gradec 3 2 0 1 0 2 0 0 4 2 4 0 18 

Celje 2 3 1 5 8 2 3 12 2 10 2 1 51 

Grosuplje 10 9 15 23 14 32 25 39 25 8 7 25 232 

Koper 6 7 9 8 10 8 4 6 4 6 7 9 84 

Skupaj 51 46 49 62 58 76 65 79 61 53 48 67 715 

povprečno 
mesečno 

4,3 3,8 4,1 5,2 4,8 6,3 5,4 6,6 5,1 4,4 4,0 5,6 59,6 

 
 
 

 
Opravljena PSP za uporabnike, ki niso nameščeni v KCM, leto 2015 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 7 

Ljubljana  3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 11 

Maribor 2 4 7 3 4 5 2 5 4 2 1 8 47 

Murska Sobota 12 15 24 27 36 31 40 30 60 58 66 64 463 

Nova Gorica 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 8 

Radovljica 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

Slovenj Gradec 0 1 0 1 1 0 5 1 0 1 0 1 11 

Celje 4 17 27 8 7 11 17 5 17 16 27 22 178 

Grosuplje 2 5 10 8 11 15 10 8 5 5 12 20 111 

Koper 8 5 6 8 2 4 4 9 3 3 8 5 65 

Skupaj 31 49 76 56 67 68 82 59 89 88 117 122 904 

povprečno 
 mesečno 

2,6 4,1 6,3 4,7 5,6 5,7 6,8 4,9 7,4 7,3 9,8 10,2 75,4 
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Število uporabnikov, ki so bili deležni PSP in niso nameščeni v KCM, leto 2014 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ljubljana  3 2 3 4 1 1 1 0 0 2 1 0 18 

Maribor 7 0 7 3 6 11 2 3 8 8 3 10 68 

Murska Sobota 24 26 15 21 21 19 29 19 20 19 24 27 264 

Nova Gorica 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 6 

Radovljica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovenj Gradec 3 2 0 1 0 2 0 0 4 2 4 0 18 

Celje 1 1 1 3 3 1 1 5 1 4 2 1 24 

Grosuplje 5 2 10 9 6 10 8 23 13 4 3 9 102 

Koper 8 7 9 9 10 8 4 6 4 6 8 9 88 

Skupaj 51 40 45 51 48 54 45 56 50 46 46 56 588 

povprečno  
mesečno 

4,3 3,3 3,8 4,3 4,0 4,5 3,8 4,7 4,2 3,8 3,8 4,7 49,2 

 

 

Število uporabnikov, ki so bili deležni PSP in niso nameščeni v KCM, leto 2015 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 7 

Ljubljana  3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 11 

Maribor 3 7 11 4 9 7 5 7 5 4 1 14 77 

Murska Sobota 6 6 9 9 12 15 28 21 30 29 30 31 226 

Nova Gorica 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 8 

Radovljica 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

Slovenj Gradec 0 1 0 1 1 0 5 1 0 1 0 1 11 

Celje 2 9 15 8 6 3 9 6 7 9 12 9 95 

Grosuplje 2 5 4 2 5 12 8 3 3 4 8 11 67 

Koper 10 7 6 11 4 4 6 10 5 3 8 6 80 

Skupaj 26 37 47 36 43 43 65 49 50 53 62 74 585 

povprečno 
 mesečno 

2,2 3,1 3,9 3,0 3,6 3,6 5,4 4,1 4,2 4,4 5,2 6,2 48,9 
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Opravljena PSP za uporabnike, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2014 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 0 5 2 2 3 6 4 1 2 6 5 2 38 

Ljubljana  5 8 4 3 7 3 5 13 13 6 7 5 79 

Maribor 3 4 10 2 7 5 2 1 1 4 6 6 51 

Murska Sobota 30 32 30 35 20 16 15 15 16 15 20 24 268 

Nova Gorica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Radovljica 8 3 3 2 7 1 3 4 3 4 5 7 50 

Slovenj Gradec 5 7 9 10 19 12 5 4 13 17 25 22 148 

Celje 10 6 12 12 6 2 4 4 6 12 11 8 93 

Grosuplje 3 1 1 1 2 3 2 2 1 1 0 1 18 

Koper 1 0 3 2 4 7 2 0 0 4 6 1 30 

Skupaj 65 66 74 69 76 55 42 44 55 69 85 76 776 

povprečno 
 mesečno 

5,4 5,5 6,2 5,8 6,3 4,6 3,5 3,7 4,6 5,8 7,1 6,3 64,7 

 
 

 
Opravljena PSP za uporabnike, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2015 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 2 5 1 1 4 6 2 0 5 8 2 4 40 

Ljubljana  11 8 5 5 9 9 4 4 4 6 3 9 77 

Maribor 3 10 6 6 9 7 15 8 6 6 6 3 85 

Murska Sobota 8 24 20 18 10 20 18 10 18 18 20 18 202 

Nova Gorica 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 8 

Radovljica 4 3 0 7 2 4 2 6 4 4 7 5 48 

Slovenj Gradec 16 24 56 38 50 35 4 0 11 47 59 23 363 

Celje 9 5 6 8 5 7 12 6 13 6 3 8 88 

Grosuplje 2 3 4 0 5 5 4 1 2 2 3 3 34 

Koper 6 2 3 1 2 3 2 5 2 3 4 9 42 

Skupaj 63 85 101 84 96 97 63 41 65 100 110 82 987 

povprečno 
 mesečno 

5,3 7,1 8,4 7,0 8,0 8,1 5,3 3,4 5,4 8,3 9,2 6,8 82,3 
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Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2014 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 2 7 5 6 7 7 10 6 5 7 9 5 76 

Ljubljana  5 8 4 3 7 3 5 13 13 6 7 5 79 

Maribor 5 7 10 7 9 8 2 1 1 5 7 9 71 

Murska Sobota 6 8 7 7 4 4 3 3 4 4 5 6 61 

Nova Gorica 7 6 6 3 1 2 2 4 1 2 3 5 42 

Radovljica 8 9 5 5 7 3 5 6 5 8 7 9 77 

Slovenj Gradec 5 4 5 5 3 4 1 1 3 8 9 5 53 

Celje 8 5 8 12 10 6 5 4 3 9 11 7 88 

Grosuplje 3 1 1 1 3 6 4 3 0 1 0 1 24 

Koper 1 1 4 3 5 13 3 2 0 4 8 4 48 

Skupaj 50 56 55 52 56 56 40 43 35 54 66 56 619 

povprečno 
 mesečno 

4,2 4,7 4,6 4,3 4,7 4,7 3,3 3,6 2,9 4,5 5,5 4,7 51,6 

 
 

 
Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2015 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 4 7 4 5 9 8 8 4 6 9 6 5 75 

Ljubljana  13 8 5 5 9 9 4 4 4 6 3 9 79 

Maribor 3 12 11 8 10 9 17 10 8 8 8 9 113 

Murska Sobota 2 5 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 38 

Nova Gorica 6 9 7 5 8 9 6 4 4 2 5 4 69 

Radovljica 5 6 3 7 5 6 2 7 7 7 11 6 72 

Slovenj Gradec 4 8 6 9 3 3 2 2 7 7 9 9 69 

Celje 5 3 4 4 4 6 6 6 10 6 4 4 62 

Grosuplje 2 3 2 0 5 5 4 1 2 2 3 3 32 

Koper 6 4 4 2 3 5 2 5 4 4 6 10 55 

Skupaj 50 65 49 49 58 64 54 45 55 54 58 63 664 

povprečno 
 mesečno 

4,2 5,4 4,1 4,1 4,8 5,3 4,5 3,8 4,6 4,5 4,8 5,3 55,4 

 
  



84 
 

 
Število bivalnih dni uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2014 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 62 74 98 123 114 92 159 129 39 112 90 66 1158 

Ljubljana  48 85 45 54 111 39 47 123 72 119 142 129 1014 

Maribor 12 97 100 91 103 63 7 27 16 63 71 124 774 

Murska Sobota 124 164 195 148 124 100 73 93 47 56 45 88 1257 

Nova Gorica 84 93 47 24 4 23 17 51 6 11 68 92 520 

Radovljica 61 62 97 59 83 83 21 79 44 117 77 90 873 

Slovenj Gradec 15 12 25 22 18 21 23 3 16 31 55 26 267 

Celje 116 88 162 114 106 103 94 63 34 94 114 87 1175 

Grosuplje 23 10 18 17 12 55 46 120 10 5 0 8 324 

Koper 7 28 20 22 80 106 33 27 0 27 79 76 505 

Skupaj 552 713 807 674 755 685 520 715 284 635 741 786 7867 

povprečno  
mesečno 

46,0 59,4 67,3 56,2 62,9 57,1 43,3 59,6 23,7 52,9 61,8 65,5 655,6 

 
 

 
Število bivalnih dni uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2015 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 

Krško 38 66 80 109 87 112 139 99 71 77 90 62 1030 

Ljubljana  84 93 53 29 84 51 39 86 23 56 103 160 861 

Maribor 39 83 105 54 90 116 90 48 18 73 85 153 954 

Murska Sobota 39 63 46 39 38 54 75 29 73 47 63 86 652 

Nova Gorica 96 84 56 87 107 165 112 77 39 34 67 75 999 

Radovljica 87 99 23 35 86 88 7 41 100 137 63 144 910 

Slovenj Gradec 16 25 82 37 65 38 29 82 26 59 59 37 555 

Celje 55 31 49 35 41 83 111 139 138 97 64 75 918 

Grosuplje 34 51 44 0 37 157 28 59 20 22 26 49 527 

Koper 64 41 64 32 61 49 12 40 37 25 32 94 551 

Skupaj 552 636 602 457 696 913 642 700 545 627 652 935 7957 

povprečno  
mesečno 

46,0 53,0 50,2 38,1 58,0 76,1 53,5 58,3 45,4 52,3 54,3 77,9 663,1 
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Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, glede na trajanje bivanja v KCM, 
leto 2014 

1 dan od 2 do 7 dni od 8 do 14 dni od 5 do 21 dni več kot 21 dni 

Krško 1 17 3 3 16 

Ljubljana  3 30 10 22 14 

Maribor 0 15 14 8 14 

Murska Sobota 2 7 8 12 32 

Nova Gorica 5 44 9 5 6 

Radovljica 1 16 10 5 18 

Slovenj Gradec 9 37 6 0 1 

Celje 0 12 7 11 22 

Grosuplje 3 4 2 10 5 

Koper 2 10 6 1 11 

Skupaj 26 192 75 77 139 

povprečno mesečno 2,2 16,0 6,3 6,4 11,6 

 
 

 

Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, glede na trajanje bivanja v KCM, 
leto 2015 

1 dan od 2 do 7 dni od 8 do 14 dni od 5 do 21 dni več kot 21 dni 

Krško 7 10 3 9 15 

Ljubljana  12 31 15 9 10 

Maribor 7 46 13 7 12 

Murska Sobota 1 12 5 5 13 

Nova Gorica 9 102 16 7 10 

Radovljica 2 19 7 3 18 

Slovenj Gradec 1 55 6 3 4 

Celje 1 23 6 8 24 

Grosuplje 0 3 8 17 4 

Koper 5 15 3 8 11 

Skupaj 45 316 82 76 121 

povprečno mesečno 3,8 26,3 6,8 6,3 10,1 
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Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, po spolu in starosti, leto 2014 

moški ženske 0-3 leta 4-6 let 7 – 10 let 11-14 let 15-8 let nad 18 let 

Krško 17 23 0 3 6 14 14 3 

Ljubljana Bežigrad 32 47 0 0 10 29 37 3 

Maribor 24 21 0 1 7 19 24 0 

Murska Sobota 10 51 0 10 13 24 14 0 

Nova Gorica 10 7 1 0 2 3 11 3 

Radovljica 22 28 0 0 6 20 23 1 

Slovenj Gradec 33 20 1 4 16 21 8 3 

Celje 17 35 1 3 4 13 27 4 

Grosuplje 10 14 16 6 2 0 0 0 

Koper 12 18 0 1 3 13 11 2 

Skupaj 187 264 19 28 69 156 169 19 

 

 
Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, po spolu in starosti, leto 2015  

moški ženske 0-3 leta 4-6 let 7 – 10 let 11-14 let 15-18 let nad 18 let 

Krško 15 29 1 4 4 12 19 4 

Ljubljana Bežigrad 44 35 0 0 3 20 54 2 

Maribor 24 61 0 0 17 38 30 0 

Murska Sobota 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nova Gorica 8 15 2 1 4 7 7 2 

Radovljica 26 23 0 0 8 20 15 6 

Slovenj Gradec 44 28 1 3 10 46 8 2 

Celje 26 36 0 0 2 18 36 6 

Grosuplje 21 11 21 11 0 0 0 0 

Koper 30 12 5 1 4 18 12 2 

Skupaj 238 250 30 20 52 179 181 24 

 
 

 

Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, glede na specifične značilnosti, leto 
2014 

tujci 
izrečen ukrep prepovedi 

približevanja 
nameščeni z odločbo CSD 

Krško 4 2 3 

Ljubljana  8 0 6 

Maribor 2 2 0 

Murska Sobota 0 0 8 

Nova Gorica 7 1 1 

Radovljica 1 1 2 

Slovenj Gradec 0 0 0 

Celje 4 3 3 

Grosuplje 0 0 0 

Koper 2 0 4 

Skupaj 28 9 27 
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Število uporabnikov, ki so bili nameščeni v KCM, glede na specifične značilnosti, leto 2015 

migranti tujci (ostali) 
izrečen ukrep prepovedi 

približevanja 
nameščeni z odločbo CSD 

Krško 3 6 0 0 

Ljubljana Bežigrad 9 2 3 3 

Maribor 2 2 1 0 

Murska Sobota 0 0 0 2 

Nova Gorica 1 7 0 4 

Radovljica 4 2 0 7 

Slovenj Gradec 0 1 0 2 

Celje 0 2 2 2 

Grosuplje 0 0 0 32 

Koper 2 4 1 2 

Skupaj 21 26 7 54 

 
 
Države, iz katerih prihajajo otroci in mladostniki brez spremstva, ki so bili nameščeni v KCM, leto 2014 in leto 2015 

 

 
2014 2015 

Afganistan   

Belgija   

BIH   

Bolgarija   

Danska 
 

 

Hrvaška 
 

 

Italija 
 

 

Kosovo  
 

Kuba  
 

Kitajska 
 

 

Madžarska 
 

 

Makedonija  
 

Nemčija  
 

Romunija   

Rusija 
 

 

Sirija 
 

 

Somalija   

Srbija  
 

Švica  
 

Ukrajina   

 
 


