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Povzetek 

Osebna asistenca kot paket storitev, ki pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam, 

željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika posebej, predstavlja nepogrešljivo sredstvo za 

neodvisno in samostojno življenje najtežjih invalidov v skupnosti ter pomemben prispevek k 

deinstitucionalizaciji nasploh. Osebne asistenca se v Sloveniji izvaja in financira projektno, sistemska 

oziroma zakonska ureditev tega področja pa je načrtovana že več let. Namen študije je v prvi vrsti 

raziskati, kako je v Sloveniji organizirana osebna asistenca, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se 

izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci in kdo uporabniki. Pri tem posebno 

pozornost namenjamo podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti 

uporabnikov osebne asistence glede za predvidene zakonske okvirje. Drugi namen naloge je 

vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne asistence v prihodnje, tudi v luči 

vedno večjih mednarodnih in nacionalnih potreb po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah 

na področju dolgotrajne oskrbe. V letu 2015 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.125 

uporabnikov, med njimi je bilo največ gibalno oviranih. V povprečju so prejeli dobrih 12 ur asistence 

na teden. Kot ključne storitve osebne asistence lahko opredelimo storitve, namenjene pomoči pri 

opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil, saj sta skoraj dve tretjini (61,5 %) vseh ur osebne 

asistence namenjeni izvajanju tovrstnih oblik pomoči. Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali 

več ur osebne asistence na teden in so bili stari od 18 do 65 let, je bilo 160. Ti uporabniki bi bili ob 

predpostavki, da med pogoji upravičenosti ostaneta prej omenjena starostna omejitev in potreba po 

30 ali več ur osebne asistence na teden, upravičeni do sistemske zagotovitve osebne asistence. Na 

podlagi podatka o številu dodatnih ur asistence, ki bi jih po poročanju izvajalcev še potrebovali 

trenutni uporabniki osebne asistence, pa ocenjujemo, da bi bilo do zakonske zagotovitve osebne 

asistence upravičenih še med 50 in 100 oseb. 

Ključne besede: osebna asistenca, deinstitucionalizacija, oskrba v skupnosti, zakon, 

sistematično spremljanje izvajanja 
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POGOSTO UPORABLJENE KRATICE 

APZ Aktivna politika zaposlovanja 

CSD Center za socialno delo 

EMŠO Enotna matična številka občana 

EUR Evro 

FIHO Fundacija za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij 

IRSSV Inštitut RS za socialno varstvo 

JR Javni razpis 

JZ Javni zavod 

MAX Maksimum, enota z najvišjo vrednostjo 

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

MDR Motnja v duševnem razvoju 

ME 
Mediana je vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga 
polovica pa večjo vrednost 

MIN Minimum, enota z najmanjšo vrednostjo 

MO Modus je največkrat izbrana vrednost enot populacije 

N Število enot 

NP Ni podatka 

OA Osebna asistenca 

ReNPSV 2006–2010 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010, Uradni 
list RS, št. 39/06. 

ReNPSV 2013–2020 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Uradni 
list RS, št. 39/13. 

RS Republika Slovenija 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

VDC Varstveno delovni center 

ZDVDTP 
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Uradni list SRS, št. 
41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in40/11 – 
ZSVarPre-A. 

ZPIZ 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ2, Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B in 
95/14 - ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15. 

ZSV 
Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 
– ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 
62/10-ZUPJS, 57/12. 

ZSVDP 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, Uradni list RS, št. 
26/2014  

ZZRZI 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14 

 

Nekateri uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 

moške. 

Besedilo ni lektorirano.  

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201426#!/Uradni-list-RS-st-26-2014-z-dne-14-4-2014
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201426#!/Uradni-list-RS-st-26-2014-z-dne-14-4-2014
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11..  UUVVOODD  
 

 

Osebna asistenca kot paket storitev predstavlja nepogrešljivo sredstvo za neodvisno življenje 

invalidov (Smolej Jež in Nagode 2007). Pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam, 

željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika posebej (Kobal Tomc in drugi 2004). Predstavlja 

pomembno orodje pri zagotavljanju samostojnega in polnovrednega življenja najtežjih invalidov v 

skupnosti, prispeva k deinstitucionalizaciji njihove oskrbe in kot taka predstavlja tudi njihovo pravico 

glede na Konvencijo o pravicah invalidov (19. člen Ur. L. RS št. 37/2008). Osebna asistenca se v 

Sloveniji izvaja in financira projektno, sistemska oziroma zakonska ureditev tega področja pa je 

načrtovana že več let. 

Po skoraj desetih letih na Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) po naročilu 

Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) ponovno pripravljamo analizo izvajanja 

programov osebne asistence. Zadnja celovita analiza izvajanja programov osebne asistence (Smolej 

in Nagode, 2007) je bila opravljena leta 2007, zato ne moremo mimo dejstva, da ponovno 

potrebujemo ažurirane in sistematično zbrane aktualne podatke, ki bodo omogočili kakovostno 

osnovo za oblikovanje zakonodaje na tem področju. 

Namen naloge Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2015 je 

dvojen. Prvi namen naloge je raziskati, kako je v Sloveniji organizirana osebna asistenca, kakšna 

oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci in kdo 

uporabniki. Pri tem posebno pozornost namenjamo podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne 

projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede za predvidene zakonske okvirje. 

Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne 

asistence, ki jih Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše 

življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 financira MDDSZ. Posredovane informacije 

(v obliki izpolnjenega vprašalnika in zbirnika) so štele tudi kot letno poročilo o izvajanju programa 

osebne asistence, kar pomeni, da so izvajalci s tem izpolnili obveznost vsebinskega poročanja za leto 

2015 glede na omenjeni razpis MDDSZ. 

Za nalogo Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2015 smo 

pripravili dve poročili, in sicer konec aprila vmesno poročilo in pričujoče končno poročilo. Vmesno 

poročilo je bilo namenjeno predstavitvi vmesnih, preliminarnih rezultatov analize. Glede na dogovor 

z naročnikom smo pripravili izpise ključnih podatkov o izvajanju programov, o uporabnikih, 

kadrovskih in finančnih virih v programih. Podatke iz zbirnika in vprašalnika smo pridobili od vseh 

izvajalcev, kar pomeni, da na ravni enot beležimo popoln odziv (100 % stopnja odzivnosti). Glede na 

natančen pregled prispelih podatkov ter njihovo logično kontrolo, smo se morali v več primerih 

ponovno obrniti na izvajalce osebne asistence oz. na poročevalske enote ter zaprositi za dopolnitve 

in popravke. V vmesnem poročilu predstavljeni podatki so bili tako v večji meri prečiščeni, preverjeni 

in usklajeni z izvajalci, nekaj popravkov pa nam do oddaje vmesnega poročila še ni uspelo pridobiti. 

Končni rezultati analize, ki so predstavljeni v končnem poročilu, tako ponekod nekoliko odstopajo 

od tistih, ki smo jih predstavili v vmesnem poročilu.  
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Prikazu končnih rezultatov analize pridobljenih podatkov o izvajanju osebne asistence v letu 2015 v 

končnem poročilu, glede na željo naročnika, dodajamo še dve poglavji, ki z analizo pridobljenih 

podatkov nista neposredno povezani, sta pa za MDDSZ, kot pripravljavca zakonodaje na tem 

področju izredno pomembni. Eno orisuje trenutno ureditev in organiziranost osebne asistence v 

Sloveniji ter umesti to storitev v kontekst deinstitucionalizacije (2), drugo pa se nanaša na hiter 

pregled nabora upravičencev do osebne asistence v izbranih evropskih državah, s poudarkom na 

pregledu možnih upravičencev glede na vrsto invalidnosti (3). Omenjenima poglavjema sledi 

predstavitev metodologije izvedbe analize (4), ki vsebuje tudi podpoglavje o kakovosti zbranih 

podatkov. Izvajalci podatke o osebni asistenci beležijo zelo različno. Izkazalo se je, da nekaterih 

podatkov, predvsem tistih iz zbirnika podatkov, izvajalci ne beležijo in ne spremljajo sistematično, 

zato so na primer nekateri podatki o uporabnikih, manj kakovostni. Temu sledi poglavje, v katerem 

predstavljamo osebno asistenco kot storitev, podatke o njenem izvajanju in organizacije, ki jo 

izvajajo (5). Sledi najobsežnejše poglavje s predstavitvijo podatkov o uporabnikih osebne asistence 

(6), ki vključuje tudi podpoglavje z informacijami o uporabnikih, ki bi bili glede na dosedanje 

predloge in osnutke zakonodaje za področje osebne asistence pri nas upravičeni do sistemske 

zagotovitve te storitve (6.11). Sledita poglavji z informacijami o kadrih (7) in financah (8) v programih 

osebne asistence. Sklepne ugotovitve in predlogi za spremljanje osebne asistence v prihodnje so 

zbrani v zadnjem poglavju (9) pred Viri in literaturo (10) ter Prilogami. 

Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljavce 

zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Je edini vir podatkov, ki prikazuje 

stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju Slovenije oz. na nacionalni 

ravni, zajema informacije o programih, ki so financirani iz različnih razpisov in kot taka predstavlja 

pomembno vodilo pri pripravi pravno-formalnih okvirjev osebne asistence pri nas. Projekcije obsega 

in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede za predvidene zakonske okvirje predstavljajo 

pomemben orientir za načrtovanje finančnih, kadrovskih in organizacijskih okvirjev za sistemsko 

ureditev tega področja. Pri tem se je sicer treba zavedati, da se projekcije nanašajo le na trenutne 

uporabnike osebne asistence, to je na uporabnike, katerih potrebe uspejo zadovoljiti trenutni 

izvajalci osebne asistence, zelo malo pa vemo o uporabnikih, ki osebne asistence trenutno ne 

prejemajo, pa bi jo glede na starost, potrebe in način bivanja lahko. Težko je tudi predvideti, kakšen 

bo domet in vpliv procesa deinstitucionalizacije v prihodnjih letih na obseg možnih uporabnikov 

osebne asistence. Kljub temu pa analiza predstavlja kakovostno izhodišče za načrtovanje sistemske 

ureditve tega področja. Analiza tudi zadovoljuje vedno večje mednarodne in nacionalne potrebe po 

raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe (več v Nagode idr. 

2014, Nagode in Smolej 2015). Pomen analize izvajanja osebne asistence je torej večplasten. 

Analiza prinaša informacije o tem, kako je v Sloveniji organizirana osebna asistenca, kakšna oskrba 

in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci, kdo uporabniki 

ter kdo jo financira. Z letošnjo analizo smo postavili izhodišča za redno letno spremljanje programov 

osebne asistence, saj sta izpolnjen vprašalnik in zbirnik podatkov štela tudi kot letno poročilo o 

izvajanju programa osebne asistence za MDDSZ. Z namenom izboljšanja kakovosti podatkov v 

prihodnjem letu smo na podlagi izkušenj z zbiranjem in analiziranjem podatkov v letošnjem letu in 

na podlagi ovrednotenja posameznih spremenljivk pripravili predlog sprememb v zbiranju za 

prihodnje leto. Le z izboljšanimi merskimi instrumenti ter sodelovanjem naročnika in izvajalcev 

osebne asistence bomo lahko izboljševali kakovost zbranih podatkov, kontinuirano spremljanje in 
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redni posnetki stanja pa nam bodo omogočili boljšo zaznavo trendov, večji vpliv na spremembe, 

lažje načrtovanje razvoja storitve ter pripravo pravno formalne ureditve osebne asistence. 
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22..  UURREEDDIITTEEVV  OOSSEEBBNNEE  AASSIISSTTEENNCCEE  VV  SSLLOOVVEENNIIJJII  TTEERR  

NNJJEENNAA  KKOONNCCEEPPTTUUAALLNNAA  UUMMEESSTTIITTEEVV  VV  KKOONNTTEEKKSSTT  

DDEEIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIZZAACCIIJJEE  
 

 

Osebna asistenca je sredstvo, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, 

omogoča, da lahko živijo neodvisno in bolj kakovostno. To pomeni, da so neodvisni od 

institucionalne oskrbe ter manj odvisni od pomoči družinskih članov in druge neformalne oskrbe. 

Osebna asistenca izhaja iz koncepta neodvisnega življenja, ki za Ratzko (2003) v prvi vrsti pomeni 

okolje, način življenja, življenjsko filozofijo, ki omogoča, da invalidi lahko o sebi  odločajo sami in da 

imajo v družbi enako paleto možnosti, kot jih imajo drugi ljudje. Koncept neodvisnega življenja se 

lahko izvaja le zunaj zavodov, ki so bili poleg življenja v izvorni družini za ljudi, ki v vsakdanjem 

življenju potrebujejo pomoč drugega, dolga leta edina možnost. S procesom deinstitucionalnizacije 

zahteve uporabnikov po neodvisnem življenju v skupnosti postajajo vse močnejše, kot ena 

pomembnejših storitev, ki naj bi takšno življenje omogočala, pa je izpostavljena prav osebna 

asistenca (Smolej Jež in Nagode 2012). 

Pravico do polnovrednega življenja v skupnosti oziroma v običajnem okolju ter dostopa do storitev 

na domu ter bivalnih in drugih podpornih storitev v skupnosti, vključno z osebno asistenco, 

invalidom daje 19. člen Konvencije o pravicah invalidov (Ur. L. RS št. 37/2008), k uresničitvi teh pravic 

pa smo se kot država zavezali tudi v domačih strateških dokumentih s področja socialnega in 

invalidskega varstva. Osebna asistenca je bila kot del mreže programov za neodvisno življenje 

invalidov omenjena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010 

(Ur. l. RS, št. 39/2006), v aktualnem nacionalnem programu, Resoluciji o nacionalnem programu 

socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Ur. l. RS, št. 39/2013), pa je sprejetje predpisov o osebni 

asistenci, torej sistemska ureditev tega področja, navedeno kot eden izmed temeljnih pogojev za 

uspešno izvajanje zastavljenih ciljev omenjenega strateškega dokumenta. Tudi v aktualnem 

Akcijskem program za invalide 2014 – 2021 je med ukrepi za samostojnejše bivanje invalidov 

navedeno zagotavljanje osebne asistence invalidom (sistemska oziroma zakonska ureditev tega 

področja). 

Ugotovitve izpred približno desetih let o organiziranosti in financiranju osebne asistence pri nas (glej 

npr. Poropat in Bohinc 2004 ter Smolej Jež in Nagode 2007) še vedno držijo. V Sloveniji je osebna 

asistenca še vedno financirana projektno, izvajalci se prijavljajo na različne razpise, preko katerih 

pridobijo sredstva za zaposlitev osebnih asistentov in izvajanje programov osebne asistence. 

Nacionalno postavljenih smernic glede ocenjevanja potreb, vstopnih kriterijev, vsebin izvajanja 

osebne asistence in podobno ni, tako da se izvajalci sami odločajo na kakšen način in komu bodo 

zagotavljali osebno asistenco ter kaj (katere storitve, vsebine oziroma aktivnosti) bodo izvajali pod 

pojmom »osebna asistenca«.  
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V preteklih letih je bil glavni financer zaposlitev osebnih asistentov Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), ki je sredstva zagotavljal preko aktivne politike zaposlovanja 

(najprej preko programa Invalid invalidu, kasneje reko programa Asistent/asistentka bom in javnih 

del), za delovanje programov pa so bila ključna tudi sredstva MDDSZ (zlasti sredstva razpisov za 

sofinanciranje programov socialnega varstva), Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij (v nadaljevanju: FIHO), občin in še nekaterih drugih manjših sofinancerjev (npr. 

donatorjev, lastnega prispevka uporabnikov, evropskih sredstev) (glej npr. Smolej Jež in Nagode 

2007, Smolej Jež in drugi 2014). V letu 2015 je ključno vlogo pri financiranju zaposlitev osebnih 

asistentov od ZRSZ prevzel Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri 

MDDSZ, ki preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma 

samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 financira večino osebnih 

asistentov. V letu 2016 je bil objavljen dodatni razpis (Javni razpis za sofinanciranje programov za 

izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018), ki je bil 

namenjen širitvi obsega programa osebne asistence iz prej omenjenega razpisa in uskladitvi 

sofinanciranja dodatkov za nočno delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve 

osebnim asistentom po zakonu. Projektno financiranje osebne asistence s strani države je torej 

trenutno zagotovljeno do leta 2018. 

Za prehod od institucionalnega varstva k skupnostni oskrbi je stanovalcem zavodov, kakor tudi 

drugim ljudem s potrebami po dolgotrajni oskrbi, treba zagotoviti možnosti za kakovostno življenje 

v skupnosti na karseda vključujoč način. Da bomo to dosegli, bomo morali izvesti osnovni program 

deinstitucionalizacije (ukinjanje ustanov, preselitev stanovalcev v skupnost, zagotovitev skupnostnih 

služb in preprečevanje institucionalizacije) in druge, podporne procese, ki so nujni, da to uresničimo 

(Flaker in drugi 2016). Deinstitucionalizacijo najlaže definiramo kot proces zapiranja totalnih ustanov 

in njihovo nadomeščanje s takšnimi odgovori na stiske ljudi, ki jih lahko ustvarimo tam, kjer ljudje 

sicer živijo – v skupnosti. A je ta definicija bržčas preozka. Gre namreč za več kot le preselitev ljudi iz 

enega kraja (zavoda, bolnišnice) v drugega (domov, v skupnost). Če gre samo za to, lahko govorimo 

o dehospitalizaciji, deinstitucionalizacija naj bi vsebovala več. Gre tudi za preobrazbo odnosov med 

strokovnjaki in uporabniki, premik moči k uporabniku ter spremembo same epistemologije, 

pojmovanja stiske in pomoči, okrevanja ter premika od ezoteričnega znanja k navadnosti izjemnega 

(Flaker v Flaker in drugi 2012). V družbi mora torej biti izpolnjenih več pogojev in izvedenih vrsta 

sprememb na različnih ravneh, od kulturnih in antropoloških na ravni družbe, sistemskih, zakonskih, 

organizacijskih, izobraževalnih in finančnih na ravni države, do zelo konkretnih (na primer 

zagotovitev prilagojenih stanovanj, ustanovitev koordinacijskih in drugih pomožnih služb, razvoj 

novih storitev in okrepitev obstoječih storitev v skupnosti) v okolju, v katerem naj bi uporabnik živel. 

Proces deinstitucionalizacije moramo torej razumeti v najširšem pomenu besede. Flaker in drugi 

(2016) menijo, da prehod v skupnost zahteva delovanje na makro, mezo in mikro ravni. Menijo, da 

mora program deinstitucionalizacije zagotoviti nove storitve konkretnim uporabnikom na povsem 

osebni ravni, hkrati pa se mora spremeniti sistem (zakonodaja, strategija, paradigma, načela). Na 

vmesnih ravneh se morajo, na eni strani, spremeniti oblike organiziranja storitev, na drugi, pa 

splošnejši vzorci ravnanja (načela (re)organizacije, nove metode dela). Prav srednje (mezo) ravni po 
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njihovem videnju omogočajo, da se lahko uresničijo abstraktne sheme na ravni konkretnega 

posameznika ali skupnosti, oziroma da abstraktne zamisli dobijo svojo realno substanco.1 

Ena ključnih storitev za odraslo, aktivno populacijo oseb z intenzivnimi in dolgotrajnimi potrebami 

po pomoči in oskrbi v vsakdanjem življenju, je osebna asistenca. Ob izpolnitvi ostalih (že omenjenih) 

pogojev v skupnosti, ki so (morajo biti) del procesa deinstitucionalizacije, je za navedeno populacijo 

prav osebna asistenca tista, ki jo zaradi njenih ključnih konceptualnih poudarkov postavljamo na 

prvo mesto in skušamo zakonsko urediti. V mislih imamo konceptualne razlike v primerjavi z drugimi 

oblikami skupnostne oziroma socialne oskrbe na domu, ki so pri nas že zakonsko urejene (na primer 

družinski pomočnik in pomoč na domu2), zlasti, ko govorimo o oskrbi oseb z visoko intenzivnostjo 

potreb. 

Glavna ideja osebne asistence je, da storitve prilagodimo konkretnim potrebam posameznega 

uporabnika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. Beseda 

“osebno” to prilagojenost asistence konkretnim potrebam posameznika še posebej izpostavlja. 

Osebna asistenca je oblika pomoči, ki uporabniku omogoča, da se iz oskrbovanca, pasivnega 

prejemnika pomoči spremeni v aktivnega udeleženca v celotnem procesu pomoči, saj sam odloča, 

kdo mu bo pomagal (asistiral), kaj bo delal, kdaj, kje in kako (Ratzka, 2004). Ta kultura odnosov ni 

značilna za institucionalno oskrbo, ampak se lahko razvije le v odprtem okolju skupnosti, v katerem 

ima uporabnik možnost izbire med različnimi oblikami bivanja ter med različnimi paketi storitev, ki 

odgovarjajo njegovim potrebam. Le vzporedno s procesom deinstitucionalizacije v najširšem 

pomenu besede se mora torej odviti sistemska oziroma zakonska ureditev osebne asistence.    

                                                           
1 Za več glej Flaker in drugi, 2016: Izhodišča deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji. Dostopno na: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/izhodisca_dezinstitucionalizacije_
maj_slo_povzetek_03.pdf 
2 V besedilu uporabljamo izraz pomoč na domu za socialno oskrbo na domu, ki se izvaja v okviru socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu (Zakon o socialnem varstvu, 15. člen). 
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33..  HHIITTEERR  PPRREEGGLLEEDD  KKRRIITTEERRIIJJEEVV  UUPPRRAAVVIIČČEENNOOSSTTII  DDOO  

OOSSEEBBNNEE  AASSIISSTTEENNCCEE  VV  IIZZBBRRAANNIIHH  DDRRŽŽAAVVAAHH  
 

 

Eden ključnih elementov zakonske ureditve osebne asistence je opredelitev kriterijev upravičenosti 

do te storitve. Opredelitev je lahko zelo konkretna, na primer glede na starost in obliko invalidnosti 

upravičenca, njegov način oziroma obliko bivanja ter glede na število ur asistence, ki jo upravičenec 

potrebuje. Zakonodajalec pa se lahko odloči, da zlasti glede oblike invalidnosti opredelitev 

upravičencev pusti nekoliko bolj odprto. MDDSZ, predlagatelj zakona iz leta 2012, je v šestem členu 

zakona predlagal, da bi bil do osebne asistence upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti vezanih na samostojno 

osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev, 

- da je star od 18 do 65 let (v primeru, če je uporabnik uveljavil osebno asistenco pred 

dopolnjenim 65 letom starosti, jo lahko koristi tudi potem, ko dopolni to starost), 

- da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj institucij, 

- da si je sam izbral tak način življenja, 

- da potrebuje osebno asistenco več kot 20 ur tedensko, razen v primeru, ko se osebna 

asistenca izvaja v obliki spremstva do 10 ur na teden za gluhe, slepe ali gluhoslepe in 

- da sam načrtuje dnevne aktivnosti (Predlog zakon o osebni asistenci za invalide, 2012).  

V letošnjem letu smo bili priča še enemu predlogu zakonodaje na področju osebne asistence, in sicer 

je bil tokrat predlagatelj Društvo za teorijo in kulturo hendikepa YHD. Njihov predlog predvideva, da 

naj bi bil do osebne asistence upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno 

osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,  

- da je star od 18 do 65 let (v primeru, če je uporabnik uveljavil osebno asistenco pred 

dopolnjenim 65 letom starosti oz. jo je že koristil pred uveljavitvijo tega zakona preko 

katerega od že obstoječih verificiranih socialnovarstvenih programov, jo lahko koristi tudi 

potem, ko dopolni to starost),  

- da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj institucij,  

- da potrebuje osebno asistenco najmanj 30 ur tedensko oz. tudi do 24 ur na dan (Predlog 

zakona o osebni asistenci, 2016).  

Oba predloga zakona upravičence do osebne asistence opredelita na podoben način, obstaja pa 

nekaj vsebinskih razlik, ki se kažejo v opredelitvi najnižjega obsega potrebnih ur asistence na teden, 

opredelitvi manjšega obsega ur za gluhe, slepe ali gluhoslepe ter opredelitvi pravice za tiste, ki so 
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pred uveljavitvijo zakona osebno asistenco prejemali preko katerega od že obstoječih verificiranih 

socialnovarstvenih programov.  

V nadaljevanju v skladu z željo in potrebo naročnika predstavljamo hiter pregled kriterijev 

upravičenosti do osebne asistence v izbranih evropskih državah, s poudarkom na pregledu možnih 

upravičencev glede na vrsto invalidnosti. Izbor držav v prvi vrsti temelji na tipu držav oziroma 

sistemov blaginje (glej Kolarič in drugi 2002; Črnak Meglič 2000), saj smo želeli zajeti države iz 

različnih sistemov blaginje. V nadaljevanju smo iskali države, ki imajo osebno asistenco uzakonjeno, 

kar pomeni, da imajo tudi nabor upravičencev zakonsko določen, in kot zadnje, v izbor 

predstavljenih držav smo zajeli tiste, za katere smo uspeli pridobiti ustrezne informacije. Izbor je bil 

torej v zadnji fazi narejen priročno, saj ustreznih informacij za določene države ni bilo moč pridobiti.  

 

UPRAVIČENCI DO OSEBNE ASISTENCE GLEDE NA VRSTO INVALIDNOSTI 

Država: Švedska3 

Zakonodaja: Assistance allowance Act (LASS) in Act Concerning Support and Service for Persons with 

Certain Functional Impairments (LSS) 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Do osebne asistence so upravičene osebe, ki spadajo v eno izmed naslednjih skupin: 

- osebe z intelektualno oviranostjo oziroma motnjami v duševnem razvoju ali odrasle osebe, 

ki imajo motnje avtističnega spektra; 

- osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, ki je posledica bolezni ali poškodbe v odraslosti; 

- osebe s hudimi in (dolgo)trajnimi telesnimi ali duševnimi oviranostmi, zaradi katerih v 

vsakdanjem življenju potrebujejo obsežno pomoč in podporo; 

in potrebujejo vsaj 20 ur asistence na teden pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil (hranjenje, 

osebna higiena, oblačenje/slačenje, komunikacija in druge oblike pomoči, za katero je potrebno 

dobro poznavanje invalidnosti in potreb uporabnika). 

Ker se pravica do osebne asistence veže na pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, so do 

sistemsko financirane osebne asistence upravičeni tudi na primer gluhoslepi, če potrebujejo tovrstno 

pomoč v obsegu 20 ur na teden.  

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence:  

Glede na opredelitev upravičencev do osebne asistence po tipu invalidnosti slepi/slabovidni in 

gluhi/naglušni niso upravičeni do plačila te storitve.  

Država: Danska4 

                                                           
3 Viri: Westberg 2010; ENIL Personal Assistance Survey 2015.  
4 Viri: ENIL Personal Assistance Survey 2015; Langvad. 
 

mailto:stla@post11.tele.dk
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Zakonodaja: Act on Social Services 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Do osebne asistence so upravičene osebe s hudimi in (dolgo)trajnimi telesnimi ali duševnimi 

oviranostmi, ki zmanjšujejo njihovo zmožnost funkcioniranja v vsakodnevnem življenju in 

potrebujejo pomoč pri izvajanju temeljnih dnevnih opravil (hranjenju, oblačenju/slačenju, osebna 

higiena, odvajanje). Pomembno je tudi, da je oseba v aktivnem življenjskem obdobju (se šola, dela 

ali je aktivna v političnih organizacijah, izvajalskih ali uporabniških združenjih). Zakonodaja 

»teoretično« glede na vrsto invalidnosti ne izključuje nobene skupine ljudi , vendar pa so v praksi do 

osebne asistence v največjem obsegu upravičene težje fizično oziroma gibalno ovirane osebe, ki so 

zmožne same upravljati (menedžirati) osebno asistenco. 

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence: 

- osebe, ki imajo psihosocialne težave; 

- osebe z intelektualno oviranostjo teoretično niso izključene iz sistemsko financirane osebne 

asistence, vendar pa zaradi nesposobnosti oziroma težav pri samostojnem upravljanju 

(menedžiranju) osebne asistence in pomanjkanja podpore v lokalnem okolju običajno ne 

prejemajo te storitve. 

Država: Norveška5 

Zakonodaja: Act of Social Services 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Norveška zakonodaja upravičenosti do osebne asistence ne opredeljuje glede na vrsto invalidnosti 

ali glede na diagnozo, ampak pravico daje osebam s težjimi oblikami invalidnosti, ki potrebujejo 

praktično pomoč pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti doma in izven doma. V praksi je osebna 

asistenca namenjena podpori pri aktivnem življenju oseb s težjimi oblikami invalidnosti. 

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence: 

Teoretično so osebe z intelektualno oviranostjo oziroma motnjo v duševnem razvoju upravičene do 

osebne asistence, vendar jih v praksi zelo malo prejema to storitev, kljub temu, da zakon trenutno 

dovoljuje, da jim pri upravljanju osebne asistence lahko pomagajo najožji člani družine. 

Država: Združeno kraljestvo6 

Zakonodaja: Community Care (Direct Payments) Act 1996, Care Act 2014 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Do osebne asistence, ki se zagotavlja skozi mehanizme skupnostne oskrbe in neposrednega 

financiranja osebnih paketov, so upravičene tako odrasle osebe z različnimi invalidnostmi, starejše 

osebe, ki potrebujejo osebno asistenco kot tudi starši, ki skrbijo za invalidnega otroka. Zakonodaja 

                                                           
5 Vir: Tossebro 2009. 
6 Viri: Townsley in drugi 2009; Woodin in drugi 2009. 
 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/1996030.htm
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Združenega kraljestva se sicer nekoliko razlikuje glede na posamezne države (Anglija, Škotska, 

Wales, Severna Irska), vendar načeloma ne opredeljuje kategorij uporabnikov, ki bi bili upravičeni do 

storitev, ampak je za določanje upravičenosti ključna individualna ocena potreb uporabnika. Pri tem 

morajo lokalne oblasti upoštevati starost, stopnjo invalidnosti, obliko bivanja, življenjsko skupnost, v 

kateri uporabnik živi ipd., v realnosti pa upoštevajo tudi razpoložljivost različnih virov (npr. 

kadrovskih in finančnih) v določenem okolju. Uporabnik mora biti pripravljen in sposoben upravljati s 

storitvijo in neposrednim financiranjem oskrbe. Osebam z intelektualno oviranostjo oziroma motnjo 

v duševnem razvoju pri tem običajno pomagajo družinski člani. 

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence:  

Teoretično nobena kategorija invalidov ni izključena. 

Država: Španija7 

Zakonodaja: Personal Autonomy and Dependent Care Law 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Osnovne kriterije upravičenosti do osebne asistence določa nacionalna zakonodaja, podrobneje pa 

so opredeljeni v predpisih posameznih regij oziroma dežel, kar pomeni, da se dostopnost in prakse 

izvajanja osebne asistence med posameznimi regijami razlikujejo. Nacionalni zakon pri določanju 

upravičenosti do osebne asistence upošteva medicinski model, ki je usmerjen v ocenjevanje 

funkcionalnih zmožnosti invalidne osebe. Pri tem ocenjujejo predvsem telesne – fizične zmožnosti, 

ne upoštevajo pa njenih potreb v vsakdanjem življenju. Osebe razvrstijo v tri tipe glede na stopnjo 

invalidnosti, pri čemer so do osebne asistence upravičene le osebe, ki so uvrščene v prvo skupino, kar 

pomeni, da gre za invalide, ki so zelo odvisni od pomoči drugih (disabled people classified as having 

major dependency). Višina financiranja osebne asistence je odvisna od dohodkov in premoženja 

osebe (mean tested). 

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence:  

Teoretično je osebna asistenca zagotovljena vsem skupinam invalidov. Vendar pa glede na to, da se 

pri upravičenosti do osebne asistence uporablja medicinski model, ki upošteva predvsem fizične 

zmožnosti osebe, je praktično nemogoče, da bi oseba, ki ni telesno ovirana, dobila osebno 

asistenco. 

Država: Nemčija8 

Zakonodaja: SGB (Social Code - Book XI - Social Care in Social Code - Book IX - Rehabilitation and 

Participation of Disabled Persons) 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Pravico do neposrednega financiranja osebne asistence na federalni ravni zagotavlja socialna 

zakonodaja. Osebna asistenca je preko osebnih paketov (financiranje le teh je postala ustavna 

pravica leta 2008) načeloma dostopna invalidom ne glede na vrsto invalidnosti in ne glede na 

                                                           
7 Viri: ENIL Personal Assistance Survey 2015; Verdugo in drugi 2009; Erdtman 2008.  
8 Viri: Westberg  2016; ENIL Personal Assistance Survey 2015. 
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starost, če obstaja potreba pol leta ali več. Osebna asistenca je torej zagotovljena osebam s težjimi 

oblikami invalidnosti, v praksi predvsem težje gibalno oziroma telesno oviranim osebam. Plačilo 

storitve je deloma odvisno od dohodkov in premoženja osebe. 

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence:  

Teoretično nobena kategorija invalidov ni izključena, v praksi pa osebno asistenco koristijo 

predvsem gibalno oziroma telesno ovirane osebe. 

Država: Slovaška9 

Zakonodaja: Social assistance Act, Direct payments for severe disability compensation Act 

Upravičenci glede na vrsto invalidnosti:  

Do neposrednega financiranja osebne asistence so upravičene osebe s težjimi oblikami invalidnosti v 

starosti od šest do 65 let. Višina financiranja je odvisna od dohodkov osebe (mean tested). Osebi 

pripada do 7.300 ur plačane osebne asistence na leto (povprečno 20 ur na dan), ključna za določitev 

upravičenosti do storitve pa je ocena potreb po ADL (pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih 

opravil) in IADL (pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil). Posebnih kriterijev upravičenosti 

glede na vrsto invalidnosti ni. 

Skupine oseb glede na vrsto invalidnosti, ki niso upravičene do osebne asistence:  

Čeprav posebnih kriterijev upravičenosti do osebne asistence glede na vrsto invalidnosti v 

zakonodaji ni, v praksi socialni delavci oseb z motnjami v duševnem razvoju in oseb s težavami v 

duševnem zdravju ter njihovih družin zaradi kompleksnosti upravljanja osebne asistence ne  

spodbujajo k »uporabi« te storitve.  

 

* * * * * 

 

Hiter pregled nabora upravičencev do osebne asistence v izbranih državah pokaže, da zakonodaja 

upravičenost do storitve oziroma sistemskega plačila storitve najpogosteje naveže na potrebe, 

običajno na število ur pomoči (npr. 20 ur na teden), ki jih uporabnik potrebuje za opravljanje 

vsakodnevnih aktivnosti. Pogosto zakonodaja opredeljuje tudi starostno obdobje uporabnika (npr. 

do 65 leta starosti) ter stopnjo invalidnosti (npr. (naj)težje oblike invalidnosti), zaradi katere 

uporabnik potrebuje obsežno pomoč drugih. Razen švedske zakonodaje, ki pri opredelitvi 

upravičencev do plačila osebne asistence dokaj natančno navede tudi vrste invalidnosti, v nobeni 

izmed izbranih držav določena skupina invalidov glede na vrsto invalidnosti ni izključena (vsaj pravno 

formalno ne). Kljub temu je praksa običajno drugačna; izkaže se, da je osebna asistenca storitev, ki 

je najpogosteje namenjena gibalno oziroma telesno oviranim osebam. Zakonodajalci skozi druge 

kriterije upravičenosti (npr. zmožnost upravljanja osebne asistence oziroma financiranje le te, 

potrebe pri izvajanju temeljnih dnevnih opravil) ali pa preko uporabe takih testov za oceno potreb, ki 

merijo predvsem funkcionalne, telesne – fizične zmožnosti osebe, ne upoštevajo pa njenih potreb v 

                                                           
9 Vir: Brichtova in drugi 2009. 
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vsakdanjem življenju, zožijo uporabnike predvsem na določeno skupino invalidov. Osebe z motnjami 

v duševnem razvoju osebno asistenco koristijo le v manjšem obsegu, predvsem zaradi zahtevnosti 

njenega upravljanja, prav tako slepi in gluhi uporabniki niso med najpogostejšimi uporabniki osebne 

asistence, saj se njihove potrebe običajno ne nanašajo na pomoč pri izvajanju temeljnih dnevnih 

opravil (običajno se eden izmed pogojev upravičenosti nanaša na potrebe po pomoči pri opravljanju 

teh opravil), prav tako njihove potrebe po asistenci dostikrat ne dosegajo spodnjega limita za vstop v 

sistem (npr. 20 ur na teden).  

Hiter pregled kriterijev upravičenosti do osebne asistence v izbranih evropskih državah torej pokaže, 

da je obseg potreb po pomoči (najbolj običajno pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil) tisti ključni 

kriterij, ki poleg starosti, stopnje aktivnosti in zmožnosti upravljanja osebne asistence največkrat 

določa krog upravičencev do sistemsko zagotovljene osebne asistence. 
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44..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIJJAA  IIZZVVEEDDBBEE  AANNAALLIIZZEE  
 

 

Metodološki pristop 

Kot že uvodoma omenjeno, je namen naloge Spremljanje programov osebne asistence – analiza 

izvajanja programov v letu 2015 dvojen: 

- raziskati, kako je v Sloveniji organizirana osebna asistenca, v okviru tega pa nas še posebej 

zanima, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod pojmom osebne asistence, kdo 

so njeni uporabniki ter kakšni so kadrovski in finančni viri teh programov; 

- vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne asistence, ki jih Javnega 

razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje 

invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 financira MDDSZ. Izpolnjen vprašalnik in 

zbirnik sta štela tudi kot letno poročilo o izvajanju programa osebne asistence, kar pomeni, 

da so izvajalci s tem izpolnili obveznost vsebinskega poročanja za leto 2015 glede na 

omenjeni razpis MDDSZ.  

Osnovo pripravi analize izvajanja osebne asistence predstavlja spodaj navedeni raziskovalni načrt.  

 

Raziskovalni načrt  

Pri pripravi raziskovalnega načrta smo v prvi fazi oblikovali vzorčni okvir (tj. seznam vseh programov 

osebne asistence v Sloveniji), temu je sledila priprava ustreznih merskih instrumentov, ki smo ju v 

drugi fazi naslovili na vse enote vzorčnega okvira. Po nekajmesečni fazi zbiranja podatkov, so sledili 

logična kontrola, razčiščevanje in analiziranje podatkov ter v zadnji fazi interpretacija pridobljenih 

podatkov in informacij ter priprava poročila. Pridobljene informacije s terena predstavljajo 

kakovostno osnovo pri pripravi pregleda organiziranosti in izvajanja osebne asistence v Sloveniji.  

Slika 1: Raziskovalni načrt 

FAZA Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 

A
K

T
IV

N
O

S
T

I 

Oblikovanje vzorčnega 
okvirja 

Priprava anketnega 
vprašalnika 

Pridobivanje,  
logična kontrola in 

usklajevanje podatkov 

Prva analiza podatkov in 
priprava preliminarnih 

rezultatov 

Analiza in interpretacija 
končnih podatkov 

Seznam izvajalcev osebne 
asistence v 2015 

Priprava zbirnika 
podatkov 

Priprava vmesnega poročila Priprava končnega poročila 

Č
A

S
 

Januar 2016 Februar - april, julij 2016 April 2016 Julij - avgust 2016 
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Vzorčni okvir 

Vzorčni okvir sestavlja seznam izvajalcev osebne asistence, ki jih preko Javnega razpisa  za 

financiranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje 2015 - 

2018 financira MDDSZ (tj. seznam vseh elementov ciljne populacije, po Kalton in Vehovar, 2011). V 

vzorčni okvir smo tako vključili vse tiste izvajalce osebne asistence, ki imajo preko omenjenega 

razpisa financirano zaposlovanje osebnih asistentov in koordinatorjev osebne asistence10. Preverili 

smo tudi vse programe, ki so za izvajanje osebne asistence financirani bodisi preko javnih razpisov za 

financiranje programov socialnega varstva pri MDDDSZ in pa sklep o razporeditvi sredstev FIHO 

invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2015 (FIHO, 2015) in ugotovili, da so slednji že del 

našega vzorčnega okvira, zato nam ga ni bilo potrebno dopolnjevati. V raziskovanje smo tako 

vključili naslednje izvajalske organizacije: 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE, Mariborska cesta 210/C, 3000 

Celje 

- DRUŠTVO DOWNOV SINDROM PLANET 47, Koštabone 80, 6274 Šmarje 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER, Repičeva 4, p.p. 770, 6101 

Koper 

- DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova 1, 1000 Ljubljana 

- DRUŠTVO GLUHOSLEPIH "DLAN", Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

- YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana 

- ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova 14, 1000 Ljubljana 

- SOŽITJE ŠKOFJA LOKA, Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka 

- SONČEK MARIBOR, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ, Dravska ulica 18, 2250 Ptuj 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA, Kocljeva ulica 4, p.p. 62, 9000 

Murska Sobota 

- ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova 14, 1000 Ljubljana 

- DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 27, 

4000 Kranj 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejina ulica 11, 2000 

Maribor 

- DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA, Ulica Staneta Rozmana 11/a, 9000 Murska 

Sobota 

- DRUŠTVO VITA, Dunajska 106, 1000 Ljubljana 

- DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE, Tacenska cesta 29, 1210 

Ljubljana 

- AURIS MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO, Huje 23/a, 

4000 Kranj 

- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA, Ul. Gradnikove 

brigade 31, 5000 Nova Gorica 

- DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE, Dunajska cesta 188, 1000 

                                                           
10 Vseh financiranih programov je 31. Iz vzorčnega okvira smo izločili en program, saj je le ta financiran zgolj za delovanje 
koordinatorja laičnih delavcev in kot takšen ne sodi na naše raziskovalno področje. 
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Ljubljana 

- OZARA SLOVENIJA, Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor 

- DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA KRŠKO, C. Krških žrtev 60, 8270 Krško 

- DRUŠTVO VERONIKA ZA ASISTENCO MOŽGANSKO POŠKODOVANIM, Koblarji 46, 1332 

Stara cerkev 

- NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor 

- DRUŠTVO VEZI ŠTORJE SEŽANA, Štorje 26, 6210 Sežana 

- SKLAD SILVA, Fijeroga 10, 6274 Šmarje 

- DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA, Ul. za travniki 40, 1260 Ljubljana Polje 

- ZVEZA SOŽITJE, Samova 9/II, 1000 Ljubljana 

- ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Gregorčičeva 4A, 9000 Murska Sobota 

 

Merski instrument 

Za pridobitev podatkov smo uporabili dva različna kvantitativna merska instrumenta, oba pa smo 

naslovili na vse izvajalce osebne asistence iz vzorčnega okvira. Prvi, anketni vprašalnik (Priloga B), je 

vseboval vprašanja na ravni organizacije (ti. agregatne podatke), in sicer: 

- podatke o organizaciji in izvajanju osebne asistence (osnovni podatki o organizaciji, urniki 

izvajanja, vsebina storitve, vstopni pogoji, čakalne liste in zavrnitve); 

- podatke o uporabnikih osebne asistence (število uporabnikov v letu 2015 in na dan 31. 12. 

2015, število zavrnjenih oseb in razloge za zavrnitve); 

- podatke o izvajalcih osebne asistence (število osebnih asistentov in koordinatorjev v letu 

2015 in na dan 31. 12. 2015 ter drugi izvajalci osebne asistence, izobraževanja in 

usposabljanja); 

- podatke o financiranju osebne asistence (financerji osebne asistence in obseg financiranja, 

prispevek uporabnika). 

Poleg predstavljenega splošnega vprašalnika smo izvajalce prosili za posredovanje individualnih 

podatkov za vse uporabnike in vse osebne asistente ter koordinatorje. V ta namen smo v Microsoft 

Office Excelu pripravili zbirnik podatkov (Priloga C), v katerega so izvajalci vnašali podatke za 

vsakega posameznika posebej. Pri tem smo jih prosili, da podatke deindividualizirajo na način, da 

njihova identiteta ne bo prepoznana (npr. da kot identifikator ne uporabljajo EMŠO). Pri uporabnikih 

so nas predvsem zanimali njihovi socio-demografski podatki, status invalida, leto vključitve v 

program, viri preživljanja, število ur prejemanja osebne asistence po posameznih sklopih opravil, 

prejemanje neformalne pomoči ipd., pri zaposlenih pa podatki o zaposlitvi, izobrazbi ter izvajanju 

osebne asistence. Podrobnejši pregled kazalnikov predstavljamo v Prilogi C.  

 

Zbiranje podatkov 

Z zbiranjem podatkov smo pričeli 5. 2. 2016 (Priloga A), trajalo pa je do 1. 7. 2016, ko smo dobili 

zadnje popravke podatkov v zbirniku. Prva faza zbiranja podatkov je trajala do oddaje vmesnega 

poročila (do 28. 4. 2016), po tem pa smo prejeli še nekaj popravkov podatkov, ki nam jih do oddaje 

vmesnega poročila ni uspelo dobiti. Prejeli smo vse anketne vprašalnike in vse zbirnike podatkov za 

vseh 30 organizacij, kar pomeni, da na ravni enot beležimo popoln odziv (100 % stopnja odzivnosti). 
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Glede podatkov v zbirnikih smo se morali v več primerih ponovno obrniti na izvajalce osebne 

asistence oz. na poročevalske enote s prošnjo, da so bodisi dopolnili manjkajoče podatke, bodisi 

popravili podatke, za katere smo predvidevali, da niso pravilni. Izkazalo se je, da nekaterih podatkov, 

predvsem tistih iz zbirnika podatkov, izvajalci ne beležijo in ne spremljajo sistematično, zato so ti 

podatki v določenem delu pomanjkljivi. Na to posebej opozorimo pri analizi posameznih vsebinskih 

sklopov.  

Kot že omenjeno, nam nekaj popravkov do oddaje vmesnega poročila še ni uspelo dobiti, zato smo z 

zbiranjem oziroma prečiščevanjem podatkov po oddaji vmesnega poročila še nadaljevali. Glede na 

to končni rezultati analize, ki so predstavljeni v pričujočem poročilu, ponekod (na primer pri 

zaposlitvenem statusu uporabnikov, pri efektivnih urah asistentov itd.) nekoliko odstopajo od tistih, 

ki smo jih prikazali v vmesnem poročilu, konec aprila 2016. 

 

Statistične metode 

Pri analizi podatkov smo uporabljali predvsem univariatne statistične analize, to so tiste, s katerimi 

istočasno analiziramo le eno spremenljivko. Uporabili smo naslednje statistike:  

- število enot analize (N), 

- povprečje oz. aritmetična sredina (AS), 

- maksimum, enota z najvišjo vrednostjo (MAX), 

- minimum, enota z najmanjšo vrednostjo (MIN), 

- mediana, vrednost enote populacije, od katere ima polovica enot manjšo, druga polovica pa 

večjo vrednost (ME). 

- modus, največkrat izbrana vrednost enot populacije (MO)  

 

Pri analizi odprtih vprašanj (torej vprašanj brez vnaprej pripravljenih odgovorov) iz anketnega 

vprašalnika smo se poslužili kvalitativne metode po postopku kodiranja (Mesec 1998) z naslednjimi 

koraki: razčlenitev in določitev enot kodiranja, pripisovanje in definiranje pojmov ter izbira 

relevantnih pojmov.  

 

4.1 Kakovost zbranih podatkov 

 

Podatke o izvajanju osebne asistence, uporabnikih, kadrih in financah smo zbirali z vprašalnikom in 

zbirnikom podatkov. Izpolnjene vprašalnike in zbirnike podatkov smo prejeli od vseh tridesetih 

izvajalcev osebne asistence. Zajem podatkov je torej 100 %.  

Za poglobljeno analizo pridobljenih podatkov je bil ključen zbirnik podatkov, zato se vrednotenje 

kakovosti v nadaljevanju navezuje le na podatke zbrane s tem merskim instrumentom. Kljub temu, 

da govorimo o 100 % zajetju podatkov, pri posameznih spremenljivkah zajem podatkov ni popoln 

(torej beležimo različne stopnje neodgovorov spremenljivke), saj nekateri izvajalci nekaterih 

podatkov niso posredovali bodisi v celoti, ali pa le za nekatere uporabnike ali zaposlene. 
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Za vsako izmed spremenljivk smo preverili stopnjo neodgovorov spremenljivke (podatek koliko 

odstotkov enot manjka), kar praktično predstavlja informacijo o tem, za koliko odstotkov kadra 

oziroma za koliko odstotkov uporabnikov nimamo določenega podatka. Za posamezno 

spremenljivko smo preverili tudi, koliko izvajalcev je podatke posredovalo v celoti, koliko delno 

(torej ne za vse zaposlene oziroma ne za vse uporabnike) in koliko izvajalcev za določeno 

spremenljivko sploh ni posredovalo podatkov (torej za nobenega zaposlenega oziroma za nobenega 

uporabnika). Rezultati pregleda so navedeni v preglednicah 1 in 2.  

Ugotavljamo, da so pridobljeni podatki za zaposlene v programih osebne asistence v splošnem bolj 

kakovostni kot podatki o uporabnikih. Rezultati so pričakovani, saj imamo pri zaposlenih opraviti z 

manjšim številom enot (392 zaposlenih oseb) kot pri uporabnikih (1.125 uporabnikov) in z manjšim 

številom spremenljivk (10 pri zaposlenih in 36 oziroma 28, ki smo jih vrednotili, pri uporabnikih), za 

katere smo želeli pridobiti podatke. Pri zaposlenih je z vidika manjkajočih enot najbolj 

problematična spremenljivka »število uporabnikov na asistenta«, pri kateri nam manjkajo podatki za 

7,1 % zaposlenih. Dva izmed izvajalcev sta to rubriko izpolnila deloma, ostali pa v celoti. Rubriko 

»pridobljena smer izobrazbe« so deloma izpolnili štirje izvajalci, podatki pa manjkajo za 2,3 % 

zaposlenih. Še pri dveh spremenljivkah se pojavljajo manjkajoče enote (0,3 %), za večino 

spremenljivk pa so izvajalci podatke posredovali v celoti in manjkajočih enot ni. Glede na navedeno 

lahko sklepamo, da poročevalci s poročanjem podatkov o zaposlenih niso imeli bistvenih težav ter 

da spremembe v tem delu zbirnika skorajda ne bodo potrebne. Razmišljamo le o vnaprej 

pripravljenem seznamu možnih smeri pridobljene izobrazbe zaposlenih glede na najbolj pogoste 

odgovore iz letošnje analize ter dodatnih navodilih pri spremenljivkah »število uporabnikov na 

asistenta« in »efektivne ure«. 

Preglednica 1: Ovrednotenje kakovosti podatkov za zaposlene v programih osebne asistence 

Kazalnik/spremenljivka Stopnja 
neodgovorov (v %) 

V celoti izpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Delno izpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Neizpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Delovno mesto 0 30 0 0 
Način zaposlitve 0 30 0 0 
Delež zaposlitve  0  30 0 0 
Spol 0 30 0 0 
Leto rojstva 0 30 0 0 
Dosežena stopnja izobrazbe 0,3 29 1 0 
Pridobljena smer izobrazbe 2,3 26 4 0 
Št. uporabnikov na asistenta 7,1 28 2 0 
Efektivne ure 0,3 29 1 0 
Prenehanje delovnega razmerja 0 30 0 0 

 

Kakovost podatkov o uporabnikih je nekoliko slabša kot kakovost podatkov o zaposlenih, saj le za 

devet spremenljivk ni bilo manjkajočih enot (kar pomeni, da so poročevalci v zbirnik vnesli podatke 

za vse uporabnike). Za ostale spremenljivke so poročevalci deloma vnesli podatke (le za nekatere 

uporabnike), ali pa podatkov niso sporočili za nobenega svojega uporabnika. Število manjkajočih 

enot pri teh spremenljivkah sicer večinoma ne preseže tretjine enot, pa vendar to pomeni, da bodisi 

vprašanje ni bilo dobro zastavljeno, ali pa izvajalci teh podatkov ne zbirajo oziroma nimajo 

zabeleženih. Največ manjkajočih enot, delno izpolnjenih in v celoti neizpolnjenih je spremenljivk, ki 

se nanašajo na status invalida uporabnika (pridobitev statusa in zakon), na vire preživljanja in 

dodatek, ki ga uporabnik prejema zaradi invalidnosti oziroma iz invalidnosti izhajajočih potreb 
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(višina in zakon), na druge formalne in neformalne oblike pomoči, ki jih uporabnik prejema, na višino 

lastnega prispevka uporabnika za izvedbo osebne asistence ter na izstop uporabnika (razlog in 

datum).  

Vsi izvajalci osebne asistence imajo o svojih uporabnikih zbrane določene podatke, nekateri več, 

nekateri manj, nekateri bolj sistematično, nekateri manj. Usmeritev in navodil glavnega financerja 

(MDDSZ) glede zbiranja podatkov ni bilo, zato so se tega lotili zelo različno. Več izvajalcev je 

omenilo, da za zbiranje določenih podatkov (npr. o virih preživljanja, dodatkih in njihovi višini) 

potrebujejo pravno podlago ter da ne zbirajo podatkov, ki niso neposredno povezani s potrebami in 

izvajanjem osebne asistence za uporabnika (npr. status invalida in zakon po katerem je le ta 

pridobljen). Kljub temu pa za pripravo kakovostne in podrobne statistike na področju izvajanja 

osebne asistence, ki je povezana z nacionalnimi in mednarodnimi potrebami po raznorodnih in 

vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe, potrebujemo tudi te podatke. 

Na podlagi izkušenj z zbiranjem in analiziranjem podatkov v letošnjem letu ter glede na rezultate 

vrednotenja kakovosti podatkov o zaposlenih, predvsem pa o uporabnikih, bo potrebno že za 

naslednjo analizo dopolniti in popraviti zbirnik podatkov (npr. drugače zastaviti vprašanje, vnesti 

dodatna navodila in pojasnila, vnaprej definirati (dodatne) zaloge vrednosti ipd.), razmisliti o 

smiselnosti določenih vprašanj ter z naročnikom analize dogovoriti obvezne evidence izvajalcev. 

Predlog za dopolnjen zbirnik podatkov se nahaja v Prilogi D. 

Preglednica 2: Ovrednotenje kakovosti podatkov za uporabnike osebne asistence 

Kazalnik/spremenljivka 
Stopnja 
neodgovorov (v %) 

V celoti izpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Delno izpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Neizpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Občina bivanja 0 30 0 0 

Spol 0 30 0 0 

Leto rojstva 0 30 0 0 

Oblika bivanja 0 30 0 0 

Leto vključitve v OA 0 30 0 0 

Status invalida 24,3 25 0 5 
Zakon, po katerem je oseba 
pridobila status 

23,5 12 5 4 

Poglavitna vrsta invalidnosti  0 30 0 0 

Zaposlitveni status 0 30 0 0 

Viri preživljanja 24,7 18 7 5 
Dodatek za tujo nego in pomoč 
zaradi invalidnosti 

29,8 18 6 6 

- zakon, po katerem oseba 
prejema dodatek   

33,3  14 1 3 

- višina dodatka  60,7  11 4 4 

Ure osebne asistence 0 30 0 0 

Več ur OA 6,8 26 4 0 

- koliko več ur OA 0,7  20 1 0 

Storitve osebne asistence  5,0 25 5 0 
Storitve OA v okviru druge 
organizacije 

14,9 23 2 5 

Druge formalne storitve na domu 27,0 21 6 5 

- socialne storitve na domu 11,1  8 1 2 
- zdravstvene storitve na 

domu 
10,6  5 4 1 

Neformalna pomoč 31,2 19 3 8 
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Kazalnik/spremenljivka 
Stopnja 
neodgovorov (v %) 

V celoti izpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Delno izpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

Neizpolnjeno 
(št. izvajalcev) 

- od koga 0  13 0 0 

- koliko ur 10,9  8 4 0 

Lastni prispevek 29,6 24 2 4 

Izstop 4,1 26 1 3 

Datum izstopa  43,2  15 0 2 

Razlog izstopa 40,5  16 0 2 
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55..  OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOOSSTT  IINN  IIZZVVAAJJAANNJJEE  OOSSEEBBNNEE  

AASSIISSTTEENNCCEE  
 

 

Programe osebne asistence je v letu 2015 izvajalo 30 organizacij. Glede na pravnoorganizacijski 

status izvajalske organizacije so programe v veliki večini izvajala društva (28 organizacij) ter dva 

zasebna zavoda. Med izvajalskimi organizacijami je bilo osem reprezentativnih invalidskih 

organizacij, 15 invalidskih organizacij ter štiri organizacije s statusom humanitarne organizacije na 

področju socialnega varstva.  

Glede na sedeže izvajalskih organizacij je le teh največ v Ljubljani, in sicer 11. V Mariboru imajo sedež 

štiri organizacije, tri v Murski Soboti in Kopru ter dve v Kranju. V Celju, Škofji Loki, Novi Gorici, 

Krškem, Stari Cerkvi, Sežani in na Ptuju pa ima sedež po ena izvajalska organizacija.  

 

5.1. Osebna asistenca kot storitev 

 

V okviru programov osebne asistence organizacije izvajajo različne storitve oziroma vrste pomoči. 

Upoštevajoč različna konceptualna izhodišča, potrebe uporabnikov in okolja, kjer izvajajo osebno 

asistenco ter glede na merila, ki jih postavljajo javni razpisi, so izvajalske organizacije oblikovale 

sklope storitev, ki jih v okviru programov osebne asistence zagotavljajo uporabnikom. Z 

vprašalnikom smo organizacije zaprosili, da navedejo storitve, konkretna opravila in vrste pomoči, ki 

jih v okviru njihovega programa osebne asistence osebni asistenti izvajajo. S tem vprašanjem smo 

želeli pridobiti nabor vseh oblik neposredne pomoči uporabnikom, ki jih osebni asistenti na terenu 

pod pojmom »osebna asistenca« izvajajo. Storitve, pri katerih ne gre za neposredno pomoč 

uporabnikom (npr. zbiranje podatkov o potrebah, željah in interesih uporabnikov) smo izločili. Kljub 

temu, da je bilo vprašanje odprtega tipa (kar pomeni, da poročevalcem oziroma izpolnjevalcem 

vprašalnika vnaprej nismo ponudili nobenega odgovora), je veliko poročevalcev pri popisu storitev 

izhajala iz opredelitve storitev v okviru nastajajoče zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe in 

osebne asistence pri nas. Navedene storitve, opravila in aktivnosti smo tako strnili v šest sklopov, ki 

jih predstavljamo v nadaljevanju. 

STORITVE, NAMENJENE POMOČI PRI OPRAVLJANJU TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVIL (izvaja 25 

izvajalcev): 

- pomoč pri kopanju, tuširanje in umivanju ter druga pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; 

- pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju in izločanju; 

- pomoč pri oblačenju, slačenju in preobuvanju ter menjava vložkov, plenic in povojev; 

- pomoč pri hranjenju in pitju; 

- pomoč pri gibanju, vožnji vozička in hoji ter pomoč pri namestitvi na in iz vozička ter v 

ustrezen položaj na vozičku; 
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- pomoč pri vstajanju iz postelje, posedanju, obračanju, nameščanju ali premeščanju v 

ustrezen položaj v postelji ter preprečevanje preležanin; 

- pomoč pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju medicinsko tehničnih in ortopedskih 

pripomočkov; 

- pomoč in nadzor pri jemanju zdravil, pri oskrbi ran, pri kateteriziranju, čiščenje dihalnih poti; 

- stimulaciji vagus živca, pomoč v primerih epileptičnega napada, preprečevanje prenosa 

okužb ter spremljanje vitalnih funkcij in zdravstvenega stanja osebe; 

- vzdrževanje ustrezne telesne temperature; 

- pomoč pri izvajanju osnovnega (laičnega) razgibavanja in telovadbe; 

- skupinska pomoč uporabnikom pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil (večinoma 

skupinska oblika pomoči se izvaja v okviru dnevnih centrov in stanovanjskih skupin enega 

izmed izvajalcev); 

- 24-urna prisotnost asistenta pri uporabnikih z najtežjimi oblikami invalidnosti; 

- pomoč in spodbujanje uporabnika k zdravemu načinu življenja (glede na dane možnosti) ter 

sodelovanje z zdravniki. 

STORITVE, NAMENJENE POMOČI PRI OPRAVLJANJU PODPORNIH DNEVNIH OPRAVIL (izvaja 26 

izvajalcev) 

- nakup, prinašanje, pripravljanje in kuhanje hrane oziroma pomoč pri tem, serviranje ter 

pomivanje in pospravljanje posode; 

- čiščenje in vzdrževanje bivalnih prostorov oziroma pomoč pri tem (sesanje in pomivanje tal, 

odnašanje smeti, pranje perila, zlaganje in likanje, brisanje prahu, postiljanje, preoblačenje 

postelje in vzdrževanje spalnega prostora, čiščenje oken, opravljanje drobnih hišnih opravil, 

ipd..); 

- spremstvo in pomoč pri vsakodnevnih nakupih, nakupih oblek in obutve ter predmetov 

trajne rabe; 

- pomoč pri oskrbi in negi otroka /starša uporabnika; 

- priprava ogrevanja; 

- pomoč pri urejanju osebne dokumentacije (npr. plačevanje računov, položnic, opravljanje 

bančnih poslov, urejanje pošte in administrativnih zadev po navodilih uporabnika) ; 

- pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov ali psa vodiča za slepe; 

- podpora pri popisu in nabavi prehrambnega in higienskega blaga po mesečnem planu in 

podpora pri sestavi jedilnikov (večinoma skupinska oblika pomoči se izvaja v okviru 

stanovanjskih skupin enega izmed izvajalcev); 

- druge storitve namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil. 

ASISTENCA PRI IZOBRAŽEVANJU ALI NA DELOVNEM MESTU (izvaja 15 izvajalcev) 

- namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev; 

- pomoč pri urejanju in vodenju dokumentacije ter pridobivanju študijske literature, branju, 

zapisovanju (ali tipkanju) in urejanju zapiskov in literature; 

- spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter druge aktivnosti v okviru izobraževalnega 

ali delovnega procesa, spremljanje na izobraževalne ustanove oziroma na delovno mesto; 

- pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije; 

- učna pomoč; 
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- druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma izobraževanje uporabnika. 

SPREMSTVO PRI VSAKODNEVNIH, PROSTOČASNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTIH ZA SOCIALNO 

VKLJUČEVANJE (izvaja 29 izvajalcev) 

- (osebno) spremstvo uporabnika po opravkih (npr. k zdravniku, na pošto, na banko, na 

različne institucije, po nakupih, ipd.); 

- (osebni) prevoz in spremstvo; 

- (skupinski) prevozi z društvenim vozilom; 

- vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru; 

- pomoč in spremstvo pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti, v 

zdravilišča, na tabore in letovanja; 

- (skupinsko) spremstvo na taborih, letovanjih in športnih prireditvah; 

- pomoč in spremstvo pri socialnem vključevanju, pri obiskih in druženju, obeleževanju 

praznikov, obletnic in drugih dogodkov, ki so za uporabnika pomembni, družabništvo in 

druge aktivnosti za vzpostavitev socialne mreže in ohranjanje socialnih stikov; 

- spremstvo uporabnika v primerih nakupa ali servisiranja medicinsko tehničnih pripomočkov; 

- spremstvo uporabnika ob vključitvi v zaposlitveno rehabilitacijo ali v programe socialnega 

vključevanja; 

- druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik potrebuje pomoč 

drugega. 

POMOČ PRI KOMUNIKACIJI (izvaja 19 izvajalcev) 

- pomoč pri branju (in razumevanju) besedil: knjig, strokovne literature, časopisov, deklaracij, 

literature po izboru uporabnika, itd. (lahko tudi v prilagojenih načinih sporazumevanja); 

- pomoč pri pisanju in izpolnjevanju različnih vlog, prošenj, dopisov ipd. (lahko tudi v 

prilagojenih tehnikah); 

- posredovanje in pomoč pri komunikaciji preko različnih tehnik, pripomočkov in 

informacijsko komunikacijskih tehnologij; 

- tolmačenje in prenos informacij na podlagi slikovnega materiala, s pomočjo tehničnih in 

enostavnih pripomočkov, taktilna in haptična tolmačenja informacij, tolmačenje atrikulacij 

in tolmačenja v uporabniku prilagojene načine sporazumevanja; 

- informiranje (npr. ustanov) o stanju in potrebah uporabnika; 

- prenos informacij iz in v okolje; 

- učenje in prikaz različnih prilagojenih načinov komuniciranja; 

- druga pomoč pri komunikaciji. 

DRUGO (izvajajo štirje izvajalci) 

- podpora za ohranjanje uporabnikovih sposobnosti in spretnosti ter razvijanje novih znanj, 

spretnosti in tehnik (večinoma skupinska oblika pomoči se izvaja v okviru dnevnih centrov 

enega izmed izvajalcev); 

- uvajanje in pomoč uporabnikom, da bodo v čim večji meri samostojno nabavljali vse 

potrebno za življenje (večinoma skupinska oblika pomoči se izvaja v okviru stanovanjskih 

skupin enega izmed izvajalcev); 

- asistenca na treningih za udeležbo na športnem tekmovanju; 
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- varstvo uporabnikov v času odsotnosti staršev ali ob koncih tedna; 

- krepitev pozitivne samopodobe uporabnika; 

- trening asertivnosti; 

- krepitev moči uporabnika; 

- razvojna podpora; 

- gibalne spodbude, program s pomočjo umetnosti in kognitivna podpora. 

 
 

Tri sklope storitev izvajajo skoraj vse organizacije, in sicer spremstvo pri vsakodnevnih, prostočasnih 

in drugih dejavnostih za socialno vključevanje, ki jih izvaja 29 organizacij; storitve, namenjene 

pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, ki jih izvaja 26 organizacij in storitve, namenjene 

pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, ki jih izvaja 25 organizacij. Devetnajst organizacij 

izvaja storitve pomoči pri komunikaciji, 15 organizacij asistenco pri izobraževanju ali na delovnem 

mestu, v štirih organizacijah pa izvajajo še nekatera druga opravila in storitve, ki jih ne moremo 

uvrstiti v nobenega izmed ostalih sklopov. 

 

Slika 2: Število in delež izvajalskih organizacij, ki izvajajo posamezne sklope storitev 
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Preglednica 3: Matrika izvajanja posameznih sklopov storitev osebne asistence po izvajalcih 

IZVAJALEC 

SKLOPI STORITEV OSEBNE ASISTENCE 

TEMELJNA 

DNEVNA 

OPRAVILA 

PODPORNA 

DNEVNA 

OPRAVILA 

IZOBRAŽEVANJE 

IN DELO 

SPREMSTVO IN 

SOCIALNO 

VKLJUČEVANJE 

KOMUNIKACIJA DRUGO 

Društvo distrofikov Slovenije      

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Ptuj  
     

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Kranj 
     

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Maribor 
     

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Koper 
     

YHD – Društvo za teorijo in kulturo 

hendikepa 
     

Društvo za duševno zdravje in 

kreativno preživljanje prostega časa 

»VEZI« 

     

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Celje 
     

Nadškofijska Karitas Maribor      

SONČEK-Mariborsko društvo za 

cerebralno paralizo 
     

Škofijska Karitas Murska Sobota      

Zveza Sožitje      

Društvo študentov invalidov Slovenije      

Društvo gluhih in naglušnih Posavja  

Krško 
     

Društvo paraplegikov ljubljanske 

pokrajine 
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IZVAJALEC 

SKLOPI STORITEV OSEBNE ASISTENCE 

TEMELJNA 

DNEVNA 

OPRAVILA 

PODPORNA 

DNEVNA 

OPRAVILA 

IZOBRAŽEVANJE 

IN DELO 

SPREMSTVO IN 

SOCIALNO 

VKLJUČEVANJE 

KOMUNIKACIJA DRUGO 

Zveza paraplegikov Slovenije      

Medobčinsko društvo invalidov 

Murska Sobota 
     

SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z 

motnjami v duševnem razvoju Škofja 

Loka 

     

OZARA SLOVENIJA Nacionalno 

združenje za kakovost življenja 
     

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja      

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN      

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Nova Gorica 
     

Društvo aktivnih in zaposlenih 

invalidov Slovenije – DAZIS 
     

SKLAD SILVA –Društvo za 

kakovostno življenje ljudi s posebnimi 

potrebami 

     

Medobčinsko društvo gluhih in 

naglušnih za Gorenjsko - AURIS 
     

Društvo za Downov sindrom, Planet 

47 
     

Društvo Vita      

Društvo Veronika       

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana      

Združenje multiple skleroze Slovenije      



32 
 

5.2. Vstopni pogoji oziroma okoliščine, ki jih izvajalske organizacije 

upoštevajo pri vključitvi uporabnika v program osebne asistence 

 

Preglednica 4: Okoliščine, ki jih izvajalci upoštevajo pri vključitvi uporabnika v program osebne 
asistence 

Okoliščine 
Število izvajalcev, ki upošteva 

posamezne okoliščine 

Vrsta invalidnosti 22 

Samostojnost/odvisnost od drugih pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti 22 

Stopnja invalidnosti 18 

Število ur potrebne pomoči 13 

Aktivnost uporabnika 11 

Članstvo v izvajalski organizaciji 11 

Starost uporabnika 10 

Materialne in socialne razmere  9 

Stopnja vključenosti neformalnega okolja (npr. članov družine, prostovoljcev, 
sosedov, prijateljev) v oskrbo uporabnika 

9 

Pridobljen status invalida po različnih zakonih 8 

Oblika bivanja 8 

Vključenost/prejemanje drugih formalnih socialnih in zdravstvenih storitev (npr. 
pomoči - socialne oskrbe na domu, patronaže) 

7 

Kraj bivanja 6 

Drugo:  
- status študenta 
- šibka socialna mreža 
- mnenje zdravnika v postopku/pridobitev IK 

3 

 

Ključni okoliščini, ki ju izvajalske organizacije upoštevajo pri vključitvi uporabnikov v program 

osebne asistence, sta vrsta invalidnosti in stopnja samostojnosti oziroma odvisnosti uporabnika od 

pomoči drugih pri opravljanju dnevnih aktivnosti. Ta dva kriterija upošteva 22 organizacij, kar je 

slabe tri četrtine vseh izvajalcev osebne asistence. Pri vključitvi v osebno asistenco kot zelo 

pomembna šteje tudi stopnja invalidnosti, ki jo kot kriterij upošteva 18 organizacij. Število ur 

potrebne pomoči upošteva 13 organizacij, stopnjo aktivnosti uporabnika  in članstvo v organizaciji pa 

11 organizacij. Starost uporabnika upošteva 10 organizacij, nekatere druge dejavnike pa manj kot 

tretjina organizacij. V splošnem ugotavljamo, da organizacije pri vključitvi uporabnikov oziroma 

omogočanju prednosti za vključitev v osebno asistenco, v največjem obsegu upoštevajo kriterije, ki 

se nanašajo na stopnjo in vrsto invalidnosti, iz tega izhajajoče potrebe in stopnjo odvisnosti od 

pomoči drugih. Poleg tega so pomembni tudi kriteriji aktivnosti (formalne in neformalne) in starosti 

uporabnika ter članstvo v posamezni organizaciji. Kriteriji, ki se nanašajo na bivanje in socialne 

razmere uporabnika ter obseg drugih (formalnih in neformalnih) oblik pomoči, ki jih uporabnik 

prejema, pa upošteva le peščica organizacij. 
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5.3. Časovna dostopnost osebne asistence 

 

Preglednica 5: Časovna dostopnost osebne asistence: število izvajalcev 

Osebna asistenca se: Pon - pet Sobota Nedelja Prazniki 

- ne izvaja 0 13 12 13 

- izvaja občasno/glede na 
potrebe uporabnika 

0 8 11 11 

- izvaja 8 ur* na dan 19 2 1 1 

- izvaja od 7 do 13 ur na 
dan – različno po dnevih 

1 0 0 0 

- izvaja od 12 do 18 ur na 
dan** 

7 5 3 3 

- izvaja 24 ur na dan 3 2 3 2 

*Na primer: od 7h do 15h; od 8h do 16h; od 5h do 9h in od 12.30 do 16.30, 8 ur po potrebi 
** Na primer: od 6h do 24h; od 6h do 22h; od 7h do 22h; od 7h do 21h; od 7h do 20h 

 

Časovna dostopnost osebne asistence za uporabnike se med izvajalskimi organizacijami zelo 

razlikuje. Od ponedeljka do petka osebno asistenco zagotavljajo vse organizacije, in sicer vsaj v 

okviru sedmih ur na dan. Najpogosteje (v 19. organizacijah) pa se osebna asistenca med tednom 

zagotavlja osem ur. Sedem organizacij zagotavlja osebno asistenco od 12 do 18 ur na dan, tri 

organizacije pa 24 ur na dan. Urnik zagotavljanja osebne asistence od ponedeljka do petka je v vseh, 

razen v eni organizaciji, enak, izjema je organizacija, ki zagotavlja osebno asistenco vsak dan 

drugače, in sicer od sedem do 13 ur na dan.  

V trinajstih organizacijah osebne asistence ob sobotah ne izvajajo, v osmih jo izvajajo občasno 

oziroma če uporabniki izrazijo potrebo. V dveh organizacijah se osebna asistenca ob sobotah izvaja 

osem ur na dan, v petih od 12 do 18 ur in v dveh 24 ur na dan. Podobna časovna dostopnost osebne 

asistence je tudi ob nedeljah in praznikih, in sicer se ne izvaja v 12. (ob nedeljah) oziroma 13. (ob 

praznikih) organizacijah, občasno v 11. organizacijah, osem ur na dan v eni, od 12 do 18 ur na dan v 

treh organizacijah in v treh (ob nedeljah) oziroma v dveh (ob praznikih) organizacijah po 24 ur na 

dan.  

Uporabnikom najbolj prijazno časovno dostopnost osebne asistence (24 ur vsak dan) zagotavljajo tri 

organizacije, to so Društvo študentov invalidov Slovenije, YHD – Društvo za teorijo in kulturo 

hendikepa in Zveza paraplegikov Slovenije. 

 

5.4. Čakalne vrste 

 

Izvajalce osebne asistence smo spraševali, če v njihovi organizaciji obstaja čakalna vrsta za vključitev 

v program osebne asistence. Predstavniki enajstih organizacij so odgovorili, da taka čakalna vrsta 

obstaja, 19 poročevalcev pa je odgovorilo, da čakalne vrste v njihovi organizaciji ni. V enajstih 

organizacijah, v katerih čakalna vrsta obstaja, je na dan  31. 12. 2015 na vključitev v osebno asistenco 

čakalo 159 oseb, in sicer največ v Društvu distrofikov Slovenije (45 oseb) in Združenju multiple 

skleroze Slovenije (35 oseb). Ob tem je treba opozoriti, da podatek o številu oseb v čakalnih vrstah 
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ne izključuje morebitnih podvajanj; potencialni uporabniki so namreč lahko v čakalni vrsti pri več 

organizacijah in so na ta način šteti večkrat.  

Preglednica 6: Število oseb v čakalni vrsti po izvajalcih osebne asistence 

Izvajalec 
Število oseb v čakalni 
vrsti na dan 31. 12. 2015 

Društvo distrofikov Slovenije 45 

Združenje multiple skleroze Slovenije 35 

Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja 26 

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 25 

Zveza paraplegikov Slovenije 10 

Društvo gluhih in naglušnih Posavja  Krško 4 

Društvo Vita 4 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 3 

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje 
prostega časa »VEZI« 

3 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine 2 

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 2 

Skupaj 159 

 

V primeru zavrnitve ali uvrstitve uporabnika v čakalno vrsto v 15. organizacijah pomagajo zagotoviti 

osebno asistenco ali katerokoli drugo storitev pri drugem izvajalcu oziroma organizaciji. Največkrat 

jih usmerijo ali napotijo v druge organizacije oziroma k ponudnikom, ki izvajajo osebno asistenco ali 

druge podobne storitve v njihovem domačem okolju. Manjše število izvajalcev v takih primerih skuša 

organizirati različne oblike pomoči v okviru lastne organizacije, in sicer v okviru drugih programov 

izvajalca, s honorarnimi sodelavci ali prostovoljci. Pri enem izmed izvajalcev uporabnike usmerijo na 

najbližji center za socialno delo in na patronažno službo, pri enem pa skušajo v zagotovitev pomoči 

vključiti neformalne oskrbovalce iz lokalnega okolja uporabnika. 

V 10. organizacijah v primeru zavrnitve ali uvrstitve uporabnika v čakalno vrsto ne pomagajo 

zagotoviti osebno asistenco ali katerokoli drugo storitev pri drugem izvajalcu oziroma organizaciji. 

Za pet organizacij nismo prejeli informacij o tem.  

V 19. organizacijah v letu 2015 niso zavrnili nobene osebe, ki se je želela vključiti v njihov program 

osebne asistence, kar pomeni, da so osebno asistenco zagotovili vsem uporabnikom, ki so izrazili 

potrebo za vključitev. V 11. organizacijah je do zavrnitev potencialni uporabnikov prišlo. Zavrnili so 

skupaj 100 oseb. 

Razlogi za zavrnitve oseb, ki so izrazile željo za vključitev v program osebne asistence, se v glavnem 

vežejo na: 

- finance: izvajalci omenjajo, da se jim v zadnjih letih povečujejo fiksni stroški, finančni viri pa 

ostajajo približno enaki, da so zaradi slabe finančne situacije primorani omejiti število 

uporabnikov ter da v letu 2015 niso uspeli pridobiti zadostnega obsega finančnih virov za 

pokritje vseh potreb po osebni asistenci; 

- kadre (osebne asistente): izvajalci omenjajo prezasedenost in premalo osebnih asistentov; 

- vstopne kriterije: več izvajalcev je »potencialne« uporabnike zavrnilo zaradi neizpolnjevanja 

kriterijev za vključitev v program osebne asistence, in sicer zaradi starosti teh oseb, zaradi 

hkratne vključenosti v VDC oziroma v delno institucionalno varstvo, zaradi izrecne želje 
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uporabnika, da bi osebno asistenco zanj izvajala partnerica in zaradi neizpolnjevanja 

kriterija, da mora biti oseba vključena bodisi v izobraževalni ali pa delovni proces. 

 

5.5. Izobraževanja in usposabljanja osebnih asistentov 

 

V večini (27) izvajalskih organizacij organizirajo in izvajajo izobraževanja in usposabljanja za svoje 

osebne asistente sami oziroma s pomočjo zunanjih sodelavcev. Najpogosteje jim v okviru 

usposabljanj na teoretičen in praktičen način ponudijo vsebine: 

- različnih oblik fizične pomoči uporabnikom (npr. osebne nege, pomoči pri gibanju, 

preprečevanje preležanin), anatomije in fiziologije telesa, kinestetike, pravilnega dvigovanja 

uporabnika z vidika preprečevanja poškodb in bolečin v križu; 

- ustrezne komunikacije in odnosov, zmanjševanja stresa, osebnih kompetenc, postavitve 

osebnih mej, asertivnega vedenja, reševanja konfliktov in zapletov ter boljšega 

medsebojnega razumevanja; 

- Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu; 

- varstva in zdravja pri delu; 

- s področja duševnega zdravja in motenj v duševnem razvoju (v smislu boljšega razumevanja 

bolezni, motenj ter posledično potreb in težav uporabnikov) 

- za delo in ravnanje s slepo in slabovidno osebo 

- za delo in ravnanje z gluhoslepo osebo (npr. razumevanje gluhoslepote, prenos informacij, 

prepoznavanje stisk in težav, celostna obravnava, orientacija v okolju, način ravnanja in 

odzivanja v ogrožujočih življenjskih situacijah ipd.); 

- ravnanja in uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov; 

- filozofije neodvisnega življenja in načinom izvajanja programa. 

Izobraževanja in usposabljanja potekajo v obliki tečajev, delavnic, predavanj, demonstracij, 

praktičnega prikaza, vaj, pogovorov, opravljanja izpitov ter na način, da uporabnik sam usposobi 

asistenta za delo z njim. V treh organizacijah posebnih izobraževanj in usposabljanj za osebne 

asistente nimajo. V eni organizaciji osebne asistente mentor uvaja in spremlja sproti, iz ene 

organizacije poročajo, da sta se osebni asistentki izobrazili na podlagi strokovne literature in 

praktičnega dela s svojim otrokom, v eni organizaciji pa sta osebni asistentki že izkušeni, saj sta bili 

že zaposleni kot osebni asistentki. 
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66..  UUPPOORRAABBNNIIKKII  OOSSEEBBNNEE  AASSIISSTTEENNCCEE  
 

 

6.1. Število uporabnikov osebne asistence 

 

V letu 2015 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.125 uporabnikov, in sicer največ (97 

oseb) v okviru YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa ter najmanj (štiri osebe) v okviru 

Društva Veronika. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v osebno asistenco vključenih 968 oseb. Razlogi, zakaj 

111 oseb ob koncu leta ni bilo več vključenih v osebno asistenco, so različni, najpogostejši razlog pa 

je smrt uporabnika. Za 46 uporabnikov nimamo podatka o tem, ali so bili na dan 31. 12. 2015 še 

vključeni v osebno asistenco. 

V osebno asistenco je bilo vključenih približno enako število moških (49,6 %) kot žensk (50,4 %). 

Najmlajši uporabnik osebne asistence je bil star dve leti, najstarejši pa 96 let, v povprečju pa 51,7 let. 

Največ uporabnikov je bilo starih od 25 do 74 let, glede na petletne starostne razrede pa je bilo 

največ tistih v skupini od 55 do 59 let (107 oseb). 

Slika 3: Spolna in starostna struktura uporabnikov osebne asistence 
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6.2. Občine, v katerih prebivajo uporabniki osebne asistence  

 

Poročevalce smo prosili za podatke o tem, v katerih občinah bivajo njihovi uporabniki, kar posredno 

lahko predstavlja tudi podatek o krajevni dostopnosti osebne asistence. Iz nadaljnje obdelave smo 

izločili tiste uporabnike, ki bivajo v stanovanjski ali bivanjski skupini, v zavodu ali pa v dijaškem ali 

študentskem domu, saj so poročevalci za te uporabnike v večini sporočali občino stalnega 

prebivališča oziroma občino, iz katere prihajajo, ne pa občino, v kateri trenutno bivajo in kjer se 

izvaja osebna asistenca. Te odgovore smo iz nadaljnje obdelave torej izločili, tako da se predstavljeni 

rezultati nanašajo le na 954 uporabnikov, kar je tri četrtine vseh uporabnikov, zato v nadaljevanju 

navedeni rezultati o krajevni dostopnosti osebne asistence predstavljajo zgolj oceno stanja.  

Ugotavljamo, da se osebna asistenca izvaja v vseh občinah na Gorenjskem, v Posavju in v obalno – 

kraški regiji ter v skoraj vseh občinah na Goriškem, v Zasavju ter v primorsko – notranjski regiji. Na 

prvi vtis lahko rečemo, da je osebna asistenca bolj dostopna oziroma da se izvaja v skoraj vseh 

občinah v zahodnem delu Slovenije, nekoliko več občin, kjer se ta storitev ne izvaja, pa je na vzhodni 

polovici države. 

Pričakovano največ uporabnikov živi v Ljubljani, kjer ima sedež 11 izvajalcev osebne asistence. Glede 

na zbrane podatke v glavnem mestu živi najmanj 208 oziroma 21,8 % uporabnikov, vendar 

predvidevamo, da jih je še nekaj več, saj smo iz obdelave podatkov najverjetneje izločili tudi 

kakšnega uporabnika, ki živi v dijaškem ali študentskem domu v Ljubljani (glej prejšnji odstavek o 

tem, zakaj smo nekatere podatke izločili iz obdelave). V Mariboru je bilo najmanj 105 uporabnikov 

osebne asistence, kar predstavlja 11 % vseh uporabnikov. V Mariboru imajo sedež štiri organizacije, 

ki izvajajo osebno asistenco. V ostalih občinah je bilo uporabnikov bistveno manj. V Murski Soboti jih 

je bilo najmanj 40, v Kranju 37, v Kopru 36, v Škofji Loki 35, na Ptuju 28 ter v Novi Gorici 25. Zelo 

malo je bilo uporabnikov v Jugovzhodni Sloveniji (na primer v Novem mestu le štirje), storitev pa se v 

tej regiji izvaja le v desetih občinah (od enaindvajsetih).  

Na naslednji sliki so predstavljeni podatki o številu izvajalcev osebne asistence glede na občino, v 

kateri imajo sedež ter podatki o tem v katerih občinah se osebna asistenca izvaja ter v katerih se ne. 

V občinah, ki so obarvane modro, je bil v letu 20015 vsaj en uporabnik osebne asistence, v »belih« 

občinah pa uporabnikov ni bilo. 
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Slika 4: Število organizacij, ki izvajajo osebno asistenco in krajevna dostopnost te storitve 

 

 

 

6.3. Oblika oziroma način bivanja 

 

Največ uporabnikov osebne asistence živi samih (29,3 %), s partnerjem (brez ali z otroki) (26,9 %) ali 

s starši (21,3 %). Dobra desetina uporabnikov živi v stanovanjski ali bivanjski skupini, dobrih pet 

odstotkov z otroci, dobra dva odstotka v dijaškem ali študentskem domu ter dober odstotek v 

zavodu. Manj kot odstotek (10 oseb) živi z bratom ali sestro, štiri osebe s sostanovalcem, štiri osebe  

z različnimi člani razširjene družine ter ena oseba v zavetišču za brezdomce. Ugotavljamo, da večina 

oseb živi bodisi sama, v partnerskih zvezah ali s člani družine oziroma svojci (razširjena družina), 

nekaj pa jih živi v institucionalnih (zavodskih) in pol-institucionalnih oblikah (npr. stanovanjske 

skupine, bivalne skupnosti, zavetišče za brezdomce). Za enega uporabnika nismo prejeli podatka o 

načinu oziroma obliki bivanja. 
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Slika 5: Uporabniki osebne asistence glede na način bivanja 

 

 

6.4. Leto vključitve v osebno asistenco 

 

Uporabniki so v osebno asistenco vključeni različno dolgo. Največ (302 osebi oziroma 26,8 % vseh 

uporabnikov) se jih je vključilo v letu 2015, 12 oseb (1,1 %) pa je v osebno asistenco vključenih že od 

leta 1998. Dejstvo, da se je največ uporabnikov v osebno asistenco vključilo v letu 2015, je najbrž 

povezano z Javnim razpisom za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše 

življenje invalidov za obdobje od začetka leta 2015 do konca leta 2018, preko katerega je MDDSZ 

začelo financirati programe osebne asistence. Nekateri programi so se tako z sredstvi, pridobljenimi 

na tem razpisu, šele začeli izvajati ali pa so na ta način lahko zaposlili nove asistente in vključili nove 

uporabnike. Polovica uporabnikov je bila v program osebne asistence vključena pred letom 2013, 

druga polovica pa po letu 2013. 

Slika 6: Število uporabnikov glede na leto vključitve v osebno asistenco 
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6.5. Status in oblika invalidnosti 

 

Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatke o tem, ali imajo uporabniki osebne asistence 

pridobljen status invalida in za tiste, ki ga imajo, po katerem zakonu. Za 273 oseb nismo uspeli 

pridobiti teh informacij, saj izvajalske organizacije tega podatka ne beležijo, za dobre tri četrtine 

uporabnikov pa smo te informacije pridobili. Dobre tri četrtine (647 oseb oziroma 75,9 %) teh 

uporabnikov osebne asistence ima pridobljen status invalida, kar pomeni, da ima priznane določene 

pravice (npr. do prejemkov, dodatkov in storitev) po različnih predpisih v okviru invalidske 

zakonodaje. Slaba četrtina uporabnikov (205 oseb oziroma 24,1 %) takega statusa nima.  

Najpogosteje imajo uporabniki pridobljen status invalida po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ), in sicer je takih 339 oseb oziroma 68,1 % uporabnikov, za katere 

vemo, da imajo pridobljen status invalida. Stodvajset uporabnikov je pridobilo status invalida po 

Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (v nadaljevanju: ZDVDTPO), 

petindvajset pa po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: 

ZZRZI). Med zakoni, ki so jih poročevalci navedli kot podlage, po katerih imajo uporabniki pridobljen 

status invalida, se pojavljajo še Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o socialnem 

varstvu (v nadaljevanju: ZSV), Zakon o vojnih invalidih in nekateri drugi, ki pa neposrednega statusa 

invalida ne omogočajo, zagotavljajo pa določene pravice invalidom ali njihovim staršem (na primer 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).  

Glede na tip invalidnosti je med uporabniki osebne asistence največ gibalno oviranih (44,6 %), ali pa 

imajo težave z vidom - slepi ali slabovidni (32,4 %). Dobrih deset odstotkov (12,3 %) uporabnikov 

osebne asistence ima motnje v duševnem razvoju, 8,0 % ima težave s sluhom (gluhi ali naglušni), 2,9 

% je gluhoslepih, 12,2 % oseb pa ima druge oblike oziroma tipe invalidnosti kot so dolgotrajne 

težave v duševnem zdravju, pridobljena poškodba možganov, azbestoza, ledvične bolezni in srčna 

kap. Pri poročanju o tipu invalidnosti so poročevalci navedli poglavitno (prevladujočo) invalidnost ter 

tudi ostale tipe invalidnosti (če te obstajajo). 

Preglednica 7: Uporabniki glede na tip invalidnosti 

Tip/oblika invalidnosti 
Odgovori Anketiranci* 

N % % 

Gibalna oviranost 502 39,7% 44,6% 

Slepota/slabovidnost 365 28,9% 32,4% 

MDR 138 10,9% 12,3% 

Gluhota/naglušnost 90 7,1% 8,0% 

Gluhoslepota 33 2,6% 2,9% 

Drugo 137 10,8% 12,2% 

Skupaj 1.265 100,0% 112,4% 

*Upoštevanih več tipov invalidnosti. 

Večina  uporabnikov osebne asistence (1.016 oseb oziroma 90,3 %) ima eno obliko invalidnosti, dve 

obliki invalidnosti ima 78 oseb (6,9 %), tri oblike invalidnosti pa 31 oseb oziroma 2,8 % uporabnikov 

osebne asistence. Kot najpogostejšo diado invalidnosti beležimo gibalno oviranost ter motnjo v 

duševnem razvoju (48 oseb oz. 4,2 %), kot triado pa gibalna oviranost - motnja v duševnem razvoju – 

druga vrsta invalidnosti, ki pa jo izvajalec ni konkretno opredelil (24 oseb oz. 2,1 %).    
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Slika 7: Delež uporabnikov glede kombinacije invalidnosti 

 

 

6.6. Zaposlitveni status 

 

Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatke o statusu aktivnosti oziroma zaposlitvenem 

status uporabnikov osebne asistence. Za 122 oseb nismo uspeli pridobiti teh informacij, za ostalih 

90,8 % uporabnikov pa smo te informacije zbrali. Ugotavljamo, da je med temi uporabniki osebne 

asistence največ invalidsko upokojenih, in sicer 385 oseb, kar je 38,4 % vseh uporabnikov, za katere 

imamo podatek o statusu aktivnosti. Stodevetinpetdeset (15,9 %) je oseb s statusom invalida (v 

večini po ZDVDTPO), 14,5 % je starostno upokojenih, 9,8 % je zaposlenih, 9,4 % je dijakov oziroma 

študentov, 8,7 % je brezposelnih, 4,5 % oseb pa ima različne druge statuse (osnovnošolec, uporabnik 

storitev varstveno delovnih centrov, prejemnik družinske ali vdovske pokojnine, oseba z odločbo o 

začasni nezaposljivosti).  

Preglednica 8: Uporabniki glede na status aktivnosti 

Status  aktivnosti 
Odgovori Anketiranci* 

N % % 

Invalidsko upokojen 385 38,0% 38,4% 

Status invalida 159 15,7% 15,9% 

Starostno upokojen 145 14,3% 14,5% 

Zaposlen 98 9,7% 9,8% 

Dijak oziroma študent 94 9,3% 9,4% 

Brezposeln 87 8,6% 8,7% 

Drugo 45 4,4% 4,5% 

Skupaj 1013 100,1% 101,2% 

*Upoštevanih več različnih statusov aktivnosti. 
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6.7. Viri preživetja: prihodki, prejemki in dodatki  

 

Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatke o tem, s katerimi viri sredstev (prihodki, 

prejemki, dodatki in podobno) se uporabniki preživljajo oziroma kateri so tisti viri dohodkov, ki 

predstavljajo njihov glavni vir preživetja ter kateri dodatek za pomoč in postrežbo oziroma drug 

denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči zaradi invalidnosti uporabnik prejema. 

Pridobljeni podatki o virih preživetja so nekoliko bolj skopi kot ostali, saj v več organizacijah teh 

podatkov ne evidentirajo, kajti osnove za zbiranje tovrstnih podatkov pravzaprav nimajo. Podatke o 

glavnih virih preživetja smo tako pridobili za 847 oseb oziroma za tri četrtine uporabnikov, podatke o 

dodatkih pa za 790 oseb, kar je 70,2 % vseh uporabnikov osebne asistence. 

Glavni vir preživetja za dobro tretjino uporabnikov (335 oseb), za katere imamo podatek o virih 

preživetja, predstavlja invalidska pokojnina, kar je glede na to, da je med uporabniki približno 

tretjina invalidsko upokojenih, pričakovan podatek. Stotrideset (15,3 %) oseb prejema pokojnino (v 

spodnji preglednici so uvrščeni v rubriko »drugo«), 13,3 % uporabnikov prejema denarno socialno 

pomoč, dobra desetina oseb invalidnino, slaba desetina nadomestilo za invalidnost, prav toliko 

plačo, 3,5 % štipendijo ter 112 oseb druge prihodke, ki jih nismo mogli uvrstiti v nobeno izmed 

navedenih skupin. Gre za prihodke staršev oziroma drugih članov družine ali partnerja, družinsko, 

vdovsko ali kmečko pokojnina, nagrado na podlagi vključitve v program zaposlitvene rehabilitacije 

ali v storitev varstva, vodenja ali zaposlitve pod posebnimi pogoji ter varstveni in otroški dodatek. 

Večina oseb, za katere imamo podatke o virih preživetja, se preživlja z eno vrsto prihodka, takih je 

723 uporabnikov, 112 oseb se preživlja z dvema vrstama prihodkov ter 12 oseb s tremi vrstami 

prihodkov (morebitno prejemanje dodatka za pomoč in postrežbo oziroma drug denarni prejemek iz 

naslova potrebe po tuji negi in pomoči zaradi invalidnosti pri tem ni upoštevano). 

Preglednica 9: Uporabniki glede na glavni dohodkovni vir 

Glavni dohodkovni vir 
Odgovori Anketiranci* 

N % % 

Invalidska pokojnina 335 34,5% 39,6% 

Denarna socialna pomoč 113 11,6% 13,3% 

Invalidnina 89 9,2% 10,5% 

Nadomestilo za invalidnost 81 8,3% 9,6% 

Plača 81 8,3% 9,6% 

Štipendija 30 3,1% 3,5% 

Drugo 242 24,9% 28,6% 

Skupaj 971 100,0% 114,6% 

*Upoštevanih več virov preživetja. 

 

Dodatek za pomoč in postrežbo oziroma drug denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in 

pomoči zaradi invalidnosti prejema najmanj 405 oseb oziroma 51,3 % uporabnikov osebne asistence, 

za katere smo ta podatek uspeli pridobiti. Nekoliko manj, 385 oseb, takega dodatka ne prejema. Za 

dve tretjini oseb, ki prejema dodatek, smo pridobili tudi podatek o tem, kateri dodatek in po 

katerem zakonu ga prejemajo. Ugotavljamo, da najpogosteje prejemajo dodatek za pomoč in 

postrežbo po ZPIZ. Četrtina oseb prejema dodatek za tujo nego in pomoč po ZDVDTPO. Po manj 

kot 10 oseb pa prejema dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o socialnem varstvu, dodatek za 
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nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in dodatek za pomoč in 

postrežbo po Zakonu o vojnih invalidih.  

O višini dodatka smo dobili podatke za 161 oseb. Največ (60 %) oseb prejema dodatek v višini 292 

EUR, to je višji dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ. Za 25 oseb (15,5 %) poročevalci navajajo 

zneske okrog 165 EUR, kar najverjetneje pomeni, da prejemajo višji dodatek za tujo nego in pomoč 

po ZDVDTP. Nižji dodatek po ZPIZ (146 EUR) prejema 10 % oseb, 3,7 % nižji dodatek po ZDVDTP 

(82 EUR), po 2,5 % pa dodatek za nego težko gibalno oviranega otroka po ZSVDP (202 EUR) in 

najvišji dodatek po ZPIZ (418 EUR). Za približno šest odstotkov oseb višine dodatka, ki so jo navedli 

poročevalci, nismo mogli uvrstiti oziroma povezati z ustrezno zakonodajo, saj se navedene višine  ne 

ujemajo z višinami dodatkov, ki so se v letu 2015 izplačevale.  

  

6.8. Ure osebne asistence 

 

Eden ključnih podatkov, ki smo jih želeli pridobiti od izvajalskih organizacij, je podatek o obsegu 

osebne asistence na posameznega uporabnika. Poročevalci so poročali o številu ur osebne asistence 

na posameznega uporabnika na teden. Pridobili smo podatke za vseh 1.125 uporabnikov, pri čemer 

smo iz nadaljnje statistične obdelave izločili podatke za 24 uporabnikov osebne asistence v okviru 

Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki so prejemali le po nekaj ur osebne 

asistence na leto. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da so uporabniki osebne asistence v 

letu 2015 v povprečju prejeli 12,2 ur asistence na teden. Uporabniki so prejeli najmanj 0,5 ure pomoči 

na teden ter največ 132 ur na teden. Podatki tudi kažejo, da je polovica uporabnikov prejemala do 

pet ur asistence na teden, ostala polovica pa več kot pet ur. Največ uporabnikov je prejemalo dve uri 

asistence na teden. Spodnja slika nam kaže zgoščenost uporabnikov na območju od nič do pet ur 

asistence na teden.   

 

Slika 8: Število ur osebne asistence na teden glede na število uporabnikov
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Slabih štirideset odstotkov (410) uporabnikov osebne asistence bi potrebovalo več ur osebne 

asistence kot jo prejemajo sedaj. Med njimi je slaba tretjina (120 oseb) tistih, ki že sedaj prejemajo 30 

ur ali več osebne asistence na teden.  

 

6.9. Storitve osebne asistence 

 

V okviru osebne asistence se običajno izvaja več vrst opravil oziroma sklopov aktivnosti in storitev. 

Osebno asistenco pa lahko razumemo kot samostojno celovito storitev pomoči uporabniku za 

njegovo čim bolj samostojno in neodvisno življenje na različnih področjih življenja, zato je njeno 

parceliranje na posamezne sklope opravil lahko problematično. Pojavlja se na primer prekrivanje in 

prepletanja več vrst opravil med sabo (na primer pomoči pri komunikaciji in katerekoli druge vrste 

pomoči), nekateri izvajalci pa evidentirajo le obseg storitve osebne asistence kot celote, ne pa 

posameznih opravil oziroma sklopov storitev. Kljub navedenim težavam pri beleženju in poročanju 

nam je uspelo pridobiti podatke o sklopih storitev, ki jih uporabniki prejemajo, za 97,2 % vseh 

uporabnikov osebne asistence. V nadaljevanju smo poročevalce spraševali še o obsegu izvajanja 

posameznih sklopov storitev (o številu ur posameznih sklopov storitev na teden), podatke o tem 

smo pridobili za 87 % uporabnikov osebne asistence. Zaradi že omenjenega dejstva, da izvajalci 

pogosto osebne asistence ne vodijo po posameznih sklopih storitev, podatke o številu ur (obseg) 

tretiramo kot oceno.  

V skladu z nastajajočo zakonodajo na področju osebne asistence in dolgotrajne oskrbe smo vnaprej 

definirali šest sklopov storitev osebne asistence, in sicer: 

 storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil 

 storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil 

 asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu 

 spremstvo pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje 

 pomoč pri komunikaciji 

 drugo 

Glede na navedene sklope storitev ugotavljamo, da je največ uporabnikov deležnih spremstva in 

pomoči pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje. Tovrstne storitve prejema 

kar 75,1 % uporabnikov. Več kot polovica uporabnikov (59,5 %) prejema tudi storitve, namenjene 

pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil. Nekoliko manj kot polovica uporabnikov (45,5 %) 

prejema storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, bistveno manj pa 

pomoč pri komunikaciji (30,9 % uporabnikov), asistenco pri izobraževanju ali na delovnem mestu 

(15,5 % uporabnikov) ter druge vrste pomoči (7,3 % uporabnikov). Med drugimi vrstami pomoči se 

pojavlja nekaj storitev, ki bi jih najverjetneje lahko uvrstili v katerega od petih vnaprej opredeljenih 

sklopov, nekaj storitev pa je takih, ki po svoji vsebini bolj sodijo v polje psihosocialne pomoči (npr. 

dodajanje moči, krepitev samozavesti, pomoč v obdobjih krize in poslabšanja stanja, informiranje, 

koordiniranje ipd.).  

Eno vrsto pomoči oziroma opravila iz enega sklopa storitev prejema 327 oseb, kar je slabih 30 % 

uporabnikov. Med njimi je dobra polovica (52,6 %) takšnih, ki v okviru osebne asistence prejemajo 
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zgolj storitev spremstva pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje. Ostali dobri 

dve tretjini uporabnikov osebne asistence prejemata storitve iz več sklopov, in sicer 209 oseb (19 %) 

storitve iz dveh sklopov, 351 oseb (32 %) storitve iz treh sklopov, 178 oseb (16 %) storitve iz štirih 

sklopov, 25 oseb (2 %) storitve iz petih sklopov ter tri osebe storitve iz šestih sklopov.  Najpogostejše 

kombinacije različnih sklopov storitev so predstavljene v spodnji preglednici. Kot zanimivost 

izpostavljamo podatek, da se med njimi nikoli ne pojavi asistenca pri izobraževanju in na delovnem 

mestu. 

Slika 9: Delež uporabnikov glede na kombinacije storitev osebne asistence 

 

 

 

Preglednica 10: Najpogostejše kombinacije sklopov storitev, ki se izvajajo v okviru osebne 
asistence 

Število sklopov opravil Najpogostejša kombinacija 

Storitve iz enega sklopa opravil Spremstvo pri prostočasnih in drugih dejavnostih za 
socialno vključevanje (172 oseb od 327; 52,6 %) 

Storitve iz dveh sklopov opravil Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih 
dnevnih opravil in storitve, namenjene pomoči pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil (47 oseb od 209; 
22,5 %) 

Storitve iz treh sklopov opravil Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih 
dnevnih opravil, storitve, namenjene pomoči pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil, spremstvo pri 
prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje 
(190 oseb od 351, 54,1 %) 

Storitve iz štirih sklopov opravil Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih 
dnevnih opravil, storitve, namenjene pomoči pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil, spremstvo pri 
prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno 
vključevanje, pomoč pri komunikaciji (76 oseb od 178, 42,7 
%) 

Storitve iz petih sklopov opravil Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih 
dnevnih opravil, storitve, namenjene pomoči pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil, spremstvo pri 
prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno 
vključevanje, pomoč pri komunikaciji in drugo (12 oseb od 
25, 48 %) 

 

En sklop 

Dva sklopa 

Trije sklopi 

Štirje sklopi 

Pet sklopov 

Šest sklopov 
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Navedeni podatki nam prinašajo informacijo o tem, katere sklope storitev uporabniki prejemajo, 

torej o razširjenosti posameznih sklopov storitev. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo oziroma 

ocenjujemo, da je najbolj razširjeno spremstvo oziroma pomoč pri prostočasnih in drugih 

dejavnostih za socialno vključevanje, sledijo pa storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 

podpornih dnevnih opravil in storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil. 

Podatki o tem, v kakšnem obsegu (število ur na teden) se izvajajo posamezni sklopi storitev, pa se 

nahajajo v nadaljevanju tega podpoglavja. V spodnji preglednici so zbrani tako podatki o 

razširjenosti posameznih sklopov storitev kot tudi o obsegu (številu ur) asistence v okviru 

posameznega sklopa. 

 

Preglednica 11: Struktura in obseg posameznih sklopov storitev, ki jih prejemajo uporabniki 
osebne asistence 

 Temeljne  Podporne Izobraž. Spremstvo Komunik. Drugo Skupaj 

Razširjenost izvajanja posameznih sklopov storitev 

Število odgovorov  512 669 174 846 551 82 2.834 

% odgovorov 45,5% 59,5% 15,5% 75,1% 30,9% 7,3% 233,8% 

% anketirancev  18,0% 23,6% 6,1% 29,9% 19,5% 2,9% 100,0% 

Obseg izvajanja (število ur na teden) posameznih sklopov storitev 

Povprečno število ur 8,5 4,0 5,6 2,7 1,9 1,2 12,2 

Min 0,14 0,50 0 0 0 0 0,50 

Max  52,0 30,0 33,0 25,0 12,0 5,0 132,2 

Seštevek ur  3.565,7 2.326,2 1.004,5 2.027,8 499,2 109,0 9.532,4 

 

Kot že navedeno, smo podatke o obsegu izvajanja posameznih sklopov storitev (o številu ur 

posameznih sklopov storitev na teden) pridobili za 978 oseb, kar je 87 % uporabnikov osebne 

asistence. Naj omenimo, da v celoti manjkajo podatki YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, 

ki osebno asistenco pojmuje kot samostojno, celovito storitev in je ne diferencira na posamezne 

storitve in opravila.  

Zbrani podatki kažejo, da se kljub temu, da največ uporabnikov prejema storitve spremstva oziroma 

pomoč pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje, v največjem obsegu izvajajo 

storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil. Od skupaj prejetih 9.532,4 ur 

osebne asistence na teden, je kar 3.565,7 ur (37,4 %) storitev, namenjenih pomoči pri opravljanju 

temeljnih dnevnih opravil. V povprečju vsak uporabnik, ki prejema tovrstne storitve, prejema 8,5 ur 

tovrstne pomoči na teden. Po skupnem obsegu prejetih ur sledijo storitve, namenjene pomoči pri 

opravljanju podpornih dnevnih opravil in storitve spremstva oziroma pomoč pri prostočasnih in 

drugih dejavnostih za socialno vključevanje. Če pogledamo povprečno število ur posameznega 

sklopa storitev na teden, se takoj za storitve, namenjenih pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih 

opravil uvršča asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu s 5,6 ur na teden. Vendar je 

uporabnikov, ki prejemajo tovrstno asistenco, le 174, kar vpliva na nižji skupni obseg tega sklopa 

pomoči glede na ostale sklope. 

Glede na podatke o izvedenih urah osebne asistence lahko kot ključne storitve osebne asistence 

opredelimo storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil, saj 

sta skoraj dve tretjini (61,8 %) vseh ur osebne asistence namenjeni izvajanju tovrstnih oblik pomoči.  
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Slika 10: Delež opravljenih storitev po urah 

 

 

 

6.10. Prejemanje osebne asistence v okviru več organizacij ter druge oblike 

formalne in neformalne pomoči 

 

Uporabniki lahko prejemajo osebno asistenco v okviru ene ali več organizacij. Podatke o tem smo 

pridobili za 85,1 % uporabnikov. Med njimi 12 % uporabnikov osebno asistenco pridobiva v okviru 

več organizacij, večina (71,3 %) v okviru ene organizacije, za 16,7 % uporabnikov pa poročevalci ne 

poznajo te informacije. 

Zanimalo nas je tudi, ali uporabniki osebne asistence poleg te storitve prejemajo kakršnekoli druge 

formalne socialne ali zdravstvene storitve na domu ter če in kakšen obseg pomoči oseba dobi v 

okviru neformalne mreže pomoči.  

Podatek o vključenosti uporabnikov osebne asistence v kakršnekoli druge formalne socialne ali 

zdravstvene storitve na domu smo dobili za 73 % uporabnikov. Med njimi jih 81 % ne prejema drugih 

oblik formalne pomoči na domu, 5,2 % jih prejema socialne storitve (v največjem obsegu pomoč 

oziroma socialno oskrbo na domu), 5,8 % jih prejema zdravstvene storitve (najpogosteje storitve 

patronažne službe in fizioterapijo), 7,9 % pa socialne in zdravstvene storitve. 

Podatke o neformalni pomoči smo dobili za 68,8 % uporabnikov osebne asistence. Med njimi dobra 

polovica oseb (50,8 %) prejema neformalne oblike pomoči, slaba polovica pa ne. Neformalni 

oskrbovalci so najpogosteje svojci, člani ožje in širše družine, ki pomagajo dobri polovi uporabnikov, 

ki prejema neformalno pomoč. Dokaj pogosti so še prijatelji in znanci, sosedi ter prostovoljci. Kot 

neformalni oskrbovalci se v manjši meri pojavljajo še sošolci in sodelavci.  

Za tiste uporabnike, ki prejemajo neformalno pomoč, nas je zanimalo tudi, v kakšnem obsegu. 

Dobili smo podatke za 351 oseb, kar je 89,3 % tistih, za katere vemo, da prejemajo neformalno 

pomoč. Iz dveh organizacij so navedli, da za njihove uporabnike ves čas, ko niso vključeni v osebno 

asistenco, oskrbo izvajajo neformalni oskrbovalci, niso pa posebej navedli števila ur neformalne 

oskrbe na teden. V povprečju pa uporabniki dobijo skoraj 50 (49,4) ur neformalne oskrbe na teden, 
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najmanj pol ure ter največ 168 ur na teden. Skupaj neformalni oskrbovalci na teden izvedejo čez 

17.000 ur pomoči. 

 

6.11. Analiza podatkov o uporabnikih, ki prejemajo vsaj 30 ur osebne 

asistence na teden in so stari od 18 do 65 let 

 

Glede na dosedanje predloge in osnutke zakonodaje za področje osebne asistence pri nas, ki kot 

pogoje upravičenosti do osebne asistence med drugim določajo starost osebe od 18 do 65 let in 

potrebo po pomoč v obsegu najmanj 30 ur tedensko oziroma tudi do 24 ur na dan, smo pripravili 

analizo izbranih podatkov o skupini uporabnikov osebne asistence, ki izpolnjujejo oba omenjena 

kriterija. Podatke predstavljamo v nadaljevanju tega poglavja. 

Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, je bilo 177. Med 

njimi je 160 oseb, ki so stare od 18 do 65 let in ki bi ob sprejeti zakonodaji (ob predpostavki, da med 

pogoji upravičenosti ostaneta prej omenjena starostna omejitev in potreba po 30 ali več ur osebne 

asistence na teden) bile upravičene do sistemske zagotovitve osebne asistence. Na podlagi podatka 

o številu dodatnih ur asistence, ki bi jih po poročanju izvajalcev še potrebovali trenutni uporabniki 

osebne asistence, lahko ocenimo, da bi bilo do zakonske zagotovitve osebne asistence upravičenih 

še med 50 in 100 oseb, ki so stari od 18 do 65 let in trenutno prejemajo manj kot 30 ur osebne 

asistence na teden. Ob predpostavki, da se dodatne potrebne ure asistence zagotovijo, pa bi 

zakonsko določeno mejo števila ur asistence na teden dosegli oziroma presegli. Na podlagi obeh 

podatkov (o številu uporabnikov v starosti od 18 do 65 let, ki prejemajo 30 ali več ur osebne asistence 

na teden in tistih, ki bi potrebovali toliko ur asistence na teden) lahko ocenimo, da bi bilo približno 

200 do 250 trenutnih uporabnikov osebne asistence upravičenih do osebne asistence po zakonu. 

Predstavitev značilnosti ožje skupine uporabnikov se v nadaljevanju nanaša le na uporabnike, ki že 

sedaj prejemajo 30 ur ali več asistence na teden in so stari od 18 do 65 let. Spolna struktura te 

skupine uporabnikov je sicer podobna tisti, ki se nanaša na vse uporabnike, vendar je zaznati 

nekoliko več moških uporabnikov. Dobra polovica je namreč moških (52,5 %) ter nekaj manj kot 

polovica (47,5 %) žensk. 

Status invalida ima 85,5 % uporabnikov (med vsemi uporabniki je teh 75,9 %), 14,5 % uporabnikov 

pa tega statusa nima. Največ (45,5 %) uporabnikov ima pridobljen status invalida po ZPIZ, 16,3 % pa 

po ZDVDTP. Za dobro tretjino uporabnikov, ki imajo status invalida, poročevalci niso navedli 

zakona, ki jim ta status omogoča.  

Med uporabniki osebne asistence, ki sodijo v omenjeno ožjo skupino, močno prevladujejo osebe z 

gibalno oviranostjo. To obliko invalidnosti ima namreč kar 92,5 % vseh uporabnikov, kar glede na 

44,6 % gibalno oviranih med vsemi uporabniki osebne asistence, kaže na povsem drugo sliko. Slepih 

oziroma slabovidnih je 6,3 % uporabnikov, 3,1 % oseb ima motnje v duševnem razvoju, 1,3 % je 

gluhih oziroma naglušnih, 0,6 % sluhoslepih, 3,1  % pa ima druge oblike invalidnosti.   
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Preglednica 12: Uporabniki ožje skupine glede na tip invalidnosti 

Tip/oblika invalidnosti 
Odgovori Anketiranci* 

N % % 

Gibalna oviranost 148 86,5% 92,5% 

Slepota/slabovidnost 10 5,8% 6,3% 

MDR 5 2,9% 3,1% 

Gluhota/naglušnost 2 1,2% 1,3% 

Gluhoslepota 1 0,6% 0,6% 

Drugo 5 2,9% 3,1% 

Skupaj 171 100,0% 106,9% 

*Upoštevanih več tipov invalidnosti. 

Velika večina (94,4 %) uporabnikov ima eno obliko invalidnosti, sedem oseb ima dve obliki ter dve 

osebi tri oblike invalidnosti. 

Glede na status aktivnosti je med uporabniki največ invalidsko upokojenih (41,3 %). Podoben delež 

invalidsko upokojenih je tudi med vsemi uporabniki osebne asistence. Pomembno razliko je opaziti 

pri zaposlenih in študentih ter dijakih. Med vsemi uporabniki osebne asistence je 9,8 % zaposlenih 

ter 9,4 % študentov in dijakov, v ožji skupini uporabnikov pa je 23,1 % zaposlenih in 13,8 % študentov 

in dijakov. V tej skupini je bistveno manj starostno upokojenih, kar je glede na to, da smo zajeli le 

uporabnike od 18 do 65 let, pričakovan podatek.  

Preglednica 13: Uporabniki ožje skupine glede na status aktivnosti 

Status  aktivnosti 
Odgovori Anketiranci* 

N % % 

Invalidsko upokojen 66 39,8% 41,3% 

Zaposlen 37 22,3% 23,1% 

Status invalida 25 15,1% 15,6% 

Dijak oz študent 22 13,3% 13,8% 

Brezposeln 12 7,2% 7,5% 

Starostno upokojen 3 1,8% 1,9% 

Drugo 1 0,6% 0,6% 

Skupaj 166 100,0% 103,8% 

*Upoštevanih več statusov aktivnosti. 

Uporabniki, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, so v povprečju 

prejemali 46 ur pomoči na teden. Polovica uporabnikov (80) je prejemala do 40 ur na teden, polovica 

pa več. Prejemali so najmanj 30 ter največ 132 ur asistence na teden. Naslednja slika nam kaže 

zgoščenost uporabnikov na območju od 35 do 40 ur asistence na teden. 
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Slika 11: Število ur osebne asistence na teden glede na število uporabnikov ožje skupine 

 
 

V skupini uporabnikov, ki prejema 30 ali več ur osebne asistence na teden in je stara od 18 do 65 let, 

močno prevladuje prejemanje storitev, namenjenih pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih 

opravil, ki jih prejema 95 % uporabnikov, dobrih devetdeset odstotkov uporabnikov pa prejema še 

storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil in spremstvo oziroma pomoč 

pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje. Ta skupina se od splošne razlikuje po 

bistveno večji razširjenosti storitev, namenjenih pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil.  

Preglednica 14: Struktura in obseg posameznih sklopov storitev, ki jih prejemajo uporabniki 
ožje skupine 

 Temeljne Podporne Izobraž. Spremstvo Komunik. Drugo Skupaj 

Razširjenost izvajanja posameznih sklopov storitev 

Število odgovorov  150 145 65 145 31 4 540 

% odgovorov 94,9% 91,8% 41,1% 91,8% 19,6% 2,5% 341,8% 

% anketirancev  27,8% 26,9% 12,0% 26,9% 5,7% 0,7% 100,0% 

Obseg izvajanja (število ur na teden) posameznih sklopov storitev 

Povprečno število ur 20,8 11,2 8,9 7,8 4,9 3,2 41,7 

Min 5,0 4,0 1,0 2,0 2,0 1,0 30,0 

Max  52,0 30,0 30,0 25,0 10,0 5,0 100,0 

Seštevek ur  1.975 983 482 687 68 16 4.211 

 

Podatki o obsegu (urah osebne asistence na teden) se nanašajo na 101. uporabnika. V celoti 

manjkajo podatki YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, ki osebne asistence ne diferencira  

na posamezne storitve in opravila, je pa med njihovimi uporabniki osebne asistence kar 56 takih, ki 

so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden. 
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Zbrani podatki kažejo, da se v največjem obsegu izvajajo storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 

temeljnih dnevnih opravil. Od skupaj prejetih 4.211,0 ur osebne asistence na teden, je kar 1.975,0 ur 

(46,9 %) storitev, namenjenih pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil. Naj omenimo, da 

izvedene ure storitev, namenjenih pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil med vsemi 

uporabniki osebne asistence (širša skupina), predstavljajo 37,1 % vseh izvedenih ur. Na teden je bilo v 

ožji skupini v povprečju izvedenih 20,8 ur tovrstnih storitev. Storitve, namenjene pomoči pri 

opravljanju podpornih dnevnih opravil, predstavljajo 23,3 % vseh izvedenih ur asistence na teden, 

spremstvo in pomoč pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje 16,3 % vseh 

izvedenih ur, asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu 11,4 % izvedenih ur, pomoč pri 

komunikaciji 1,6 % izvedenih ur ter druge vrste pomoči 0,4 % vseh izvedenih ur osebne asistence na 

teden. 

Podobno kot za širšo skupino lahko tudi za ožjo skupino glede na podatke o izvedenih urah osebne 

asistence kot ključne storitve osebne asistence izpostavimo storitve, namenjene pomoči pri 

opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil, saj je 70,2 % vseh ur osebne asistence 

namenjenih izvajanju tovrstnih oblik pomoči. 

Slika 12: Delež opravljenih storitev po urah glede na ožjo skupino uporabnikov 
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77..  KKAADDRROOVVSSKKAA  SSTTRRUUKKTTUURRAA  IIZZVVAAJJAALLCCEEVV  

PPRROOGGRRAAMMOOVV  OOSSEEBBNNEE  AASSIISSTTEENNCCEE    
 

 

7.1. Izvajalci programov osebne asistence: osebni asistenti, koordinatorji in 

drugi profili 

 

V programih osebne asistence je bilo v letu 2015 zaposlenih 392 oseb, in sicer večina (366 oseb 

oziroma 93,4 %) kot osebni asistenti. Šestindvajset oseb (6,6 %) je bilo koordinatorjev. Največ 

zaposlenih je bilo v YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, in sicer 142 oseb, od tega 133 

oseb za neposredno izvajanje osebne asistence. Ob koncu leta (na dan 31. 12. 2015) je bilo 

zaposlenih 332 oseb. 

Dobra polovica oseb (201 oseba oziroma 51,3 % zaposlenih) je bila zaposlena za nedoločen čas, slaba 

polovica (186 oseb oziroma 47,4 % zaposlenih) za določen čas ter 1,3 % (pet oseb) preko programov 

APZ.  

Velika večina zaposlenih je bila zaposlena za polni delovni čas (369 oseb ali 94,1 % zaposlenih). Za 

polovični delovni čas je bilo zaposlenih 13 oseb, kar je 3,3 % zaposlenih. Za šest ur na dan sta bili 

zaposleni dve osebi, dve uri na dan ena oseba, štiri ure na teden ena oseba ter za tri ure na teden ena 

oseba. Za pet oseb nismo pridobili podatka o obsegu zaposlitve.  

Dobre tri četrtine oseb (300) je bilo ženskega spola, 92 pa je bilo moških. Največ zaposlenih je bilo 

starih od 35 do 39 let (74 oseb oziroma 18,9 % vseh zaposlenih), sledijo zaposleni v starostni skupini 

od 45 do 49 let (58 oseb oziroma 14,8 %). Zaposleni v starosti od 30 do 49 let predstavljajo 60,5 % 

vseh zaposlenih. Zaposleni so v povprečju stari slabih 42 let, najmlajša oseba je stara 19 let, 

najstarejša pa 68. Polovica zaposlenih je mlajša, druga polovica zaposlenih pa starejša od 41 let. 

Največ zaposlenih je starih 36 let. 
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Slika 13: Starostna struktura zaposlenih v programih osebne asistence 

 

Glede na stopnjo izobrazbe ima največ zaposlenih oseb dokončano gimnazijsko oziroma srednje 

tehniško izobraževanje (V. stopnja). To stopnjo izobrazbe ima 45,8 % zaposlenih. Sledijo osebe, ki 

imajo srednjo poklicno šolo (67 oseb ali 17,1 % zaposlenih). Več kot srednješolsko izobrazbo (VI. 

stopnja ali več) ima 105 oseb, kar je 26,8 % zaposlenih.  

Slika 14: Zaposleni glede na stopnjo izobrazbe 

 

Glede na smer izobrazbe je med zaposlenimi največ oseb, ki imajo končano poklicno oziroma 

tehnično šolo za opravljanje različnih storitev, obdelavo in predelavo materialov ter izdelavo 

proizvodov (na primer trgovci, konfekcionarji, krojači, gostinci, čevljarji, obdelovalci lesa, gozdarji, 

mehaniki, kozmetičarji, frizerji, vozniki itd.), ki jih je slaba četrtina. Sledijo zaposleni z zaključeno 
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izobrazbo ekonomskih, organizacijskih, pravnih in upravnih smeri. Teh je 22 %. Gimnazijskih 

maturantov je 12 %, zdravstvenega in negovalnega osebja ter terapevtov in fizioterapevtov pa 10 %. 

Družboslovcev in humanistov je dobrih osem odstotkov, oseb z dokončano osnovno šolo pa dobrih 

šest. Socialnih delavcev in organizatorjev socialne mreže je manj kot pet odstotkov (4,7 %), prav 

tako zaposlenih iz še nekaterih drugih poklicnih skupin (glej preglednico 15) 

Preglednica 15: Zaposleni glede na smer izobrazbe 

Poklicni profil (smer izobrazbe) N % 

Osebe s končano poklicno šolo (storitve, izdelava, predelava in obdelava materialov in proizvodov) 91 24 

Ekonomske, organizacijske, pravne in upravne vede 84 22 

Gimnazija 47 12 

Zdravstveno, terapevtsko in negovalno osebje 39 10 

Družboslovje, humanistika 33 8,6 

Osnovna šola 26 6,8 

Socialno delo in organizacija socialne mreže 18 4,7 

Grafika, oblikovanje 13 3,4 

Biotehnične, kemijske, farmacevtske smeri in veterina 12 3,1 

Elektro, računalništvo, strojništvo 10 2,6 

Socialni oskrbovalci 4 1 

Študentje 3 0,8 

Naravoslovje, matematika 2 0,5 

Varstvoslovje 1 0,3 

Skupaj 383 100 

NP 9 2,3 

 

 

7.2. Število uporabnikov na osebnega asistenta in število efektivnih ur 

 
 
Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatek o številu uporabnikov na posameznega 

osebnega asistenta. Poročevalci so morali vpisati število uporabnikov, ki jim je posamezni osebni 

asistent nudil osebno asistenco decembra 2015 oziroma zadnji mesec delovnega razmerja. Podatke 

smo dobili za 364 osebnih asistentov od skupaj 366-ih. Od tega je bil za eno izmed asistentk, ki je 

bila na porodniškem oziroma materinskem dopustu, v zbirnik podatkov vpisan podatek 0 (nič). Ta 

podatek smo iz nadaljnje obdelave izločili ter analizirali podatke za 363 asistentov. Glede na 

pridobljene podatke ugotavljamo, da je vsak osebni asistent v povprečju izvajal osebno asistenco za 

štiri uporabnike, najpogosteje pa za enega uporabnika (199 oseb oziroma 54,8% vseh osebnih 

asistentov). Za dva uporabnika je osebno asistenco izvajalo 46 asistentov (12,6 %), za tri uporabnike 

pa 10 oseb oziroma 5,5 % asistentov. En osebni asistent je pomoč izvajal za največ 30 uporabnikov. 

Od izvajalskih organizacij smo želeli pridobiti podatek o številu efektivnih ur osebnih asistentov na 

mesec. Vprašanje se je nanašalo na število efektivnih ur osebne asistence v decembru 2015 ali v 

zadnjem mesecu delovnega razmerja osebnega asistenta. Podatke smo dobili za 365 osebnih 
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asistentov od skupaj 366-ih. Od tega je bil za 10 asistentk (najverjetneje na porodniškem ali 

materinskem dopustu) vpisan podatek 0 (nič). Te podatke smo iz nadaljnje obdelave izločili ter 

analizirali podatke za 355 asistentov. Na podlagi teh podatkov ugotavljamo, da so osebni asistenti v 

decembru 2015 opravili v povprečju 138,6 efektivnih ur. Pol jih je opravilo manj kot 148 ur, ostali pa 

več kot 148 efektivnih ur na mesec. Največ asistentov je opravilo 176 efektivnih ur asistence na 

mesec. 

V programih osebne asistence delujejo tudi drugi izvajalci, ki v programih niso zaposleni. Gre za 

prostovoljce ali pa zunanje plačane izvajalce. Glede na navedene podatke poročevalcev 

ugotavljamo, da je v letu 2015 v 21 programih osebne asistence delovalo 128 prostovoljcev. 

Najpogosteje so izvajali spremstvo (tudi vodenje in pomoč pri orientaciji slepe osebe) ter pomoč pri 

prevozih in dvigovanju uporabnikov, fizično in komunikacijsko pomoč (pomoč pri sporazumevanju, 

branju, informiranju), družabništvo, pogovore, obiskovanje in spodbujanje uporabnikov. 

Uporabnikom so pomagali tudi pri lažjih gospodinjskih opravilih, pri urejanju dokumentacije, pri 

nameščanju in uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov. Izvajalcem programa so pomagali v 

dobrodelni trgovini ter na drug način pomagali pri izvajanju programa. 

V sedmih programih je bilo aktivnih 71 študentov (zlasti v programu Društva študentov invalidov 

Slovenije) ter v desetih programih 23 drugih zunanjih sodelavcev. Študenti v določenem delu 

nadomeščajo odsotne osebne asistente, kar pomeni, da izvajajo osebno asistenco za uporabnika, 

drugače pa izvajajo predvsem spremljanje uporabnikov, prostočasne aktivnosti, spoznavajo okolje 

uporabnikov in kulturo-način sporazumevanja uporabnikov (npr. gluhoslepih), na različne načine 

izvajalcu pomagajo pri izvedbi programa in različnih dogodkov. Kot zunanji nezaposleni plačani 

izvajalci programov osebne asistence se najpogosteje pojavljajo tajniki društev, nekaj pa je tudi 

administratork in računovodkinj ter predsednikov društev. Kot zunanji sodelavci se pojavljajo še 

izvajalci supervizije in mentorstva. 

Slika 15: Kader v programih osebne asistence 
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88..  FFIINNAANNCCIIRRAANNJJEE  OOSSEEBBNNEE  AASSIISSTTEENNCCEE  
 

Preglednica 16: Finančni viri v programih osebne asistence 
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Društvo 
distrofikov 
Slovenije 

801.880,8 522.648,5 65,2 1.579,3 0,2 3.042,0 0,4 0  0 0  0 271.795,0 33,9 0  0 0  0 804,0 0,1 2.011,9 0,3 

Medobčinsko 
društvo slepih 
in slabovidnih 
Ptuj  

45.821,0 27.360,0 59,7 700,0 1,5 0 0 0 0 0 0 9.761,0 21,3 3.000,0 6,5 0 0 0 0 5.000,0 10,9 

Medobčinsko 
društvo slepih 
in slabovidnih 
Kranj 

90.122,1 35.581,8 39,5 7.748,1 8,6 16.260,8 18,0 0 0 0 0 16.268,8 18,1 3.264,4 3,6 0 0 0 0 10.998,2 12,2 

Medobčinsko 
društvo slepih 
in slabovidnih 
Maribor 

95.942,9 54.720,0 57,0 8.386,8 8,7 0 0 0 0 0 0 19.522,5 20,3 4.730,0 4,9 0 0 0 0 8.583,6 8,9 

Medobčinsko 
društvo slepih 
in slabovidnih 
Koper 

107.987,2 54.720,0 50,7 6.964,4 6,4 0  0 0  0 0  0 22.776,3 21,1 4.493,0 4,2 0  0 228,5 0,2 18.805,0 17,4 

YHD – Društvo 
za teorijo in 
kulturo 
hendikepa 

1.589.000,2 1.080.949,3 68,0 80.907,2 5,1 0  0 8.487,7 0,5 24.378,3 1,5 280.665,1 17,7 71.854,4 4,5 1.040,0 0,1 29.463,3 1,9 11.254,9 0,7 
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Društvo za 
duševno 
zdravje in 
kreativno 
preživljanje 
prostega časa 
»VEZI« 

40.862,9 17.466,4 42,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.396,5 57,3 

Medobčinsko 
društvo slepih 
in slabovidnih 
Celje 

17.147,0 10.640,0 62,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.507,0 37,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadškofijska 
Karitas Maribor 

72.272,3 44.840,0 62,0 14.770,7 20,4 0 0 508,7 0,7 0 0 12.152,9 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

SONČEK-
Mariborsko 
društvo za 
cerebralno 
paralizo 

77.482,4 26.220,0 33,8 29.000,0 37,4 19.216,6 24,8 0 0 0 0 0 0 1.905,8 2,5 0 0 1.140,0 1,5 0 0 

Škofijska 
karitas Murska 
Sobota 

18.240,0 18.240,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zveza Sožitje 16.004,1 10.459,1 65,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495,0 9,3 0 0 0 0 4.050,0 25,3 

Društvo 
študentov 
invalidov Slo. 

281.709,6 160.298,7* 56,9 8.000,0 2,8 284,1 0,1 0 0 0 0 104.104,1 37,0 0 0 0 0 6.377,7 2,3 2.645,0 0,9 

Društvo gluhih 
in naglušnih 
Posavja  Krško 

34.161,1 18.240,0 53,4 6.500,0 19,0 3.469,5 10,2 0 0 0 0 3.127,6 9,2 0 0 0 0 0 0 2.824,0 8,3 

Društvo 
paraplegikov 
ljubljanske 
pokrajine 

66.609,3 35.450,3 53,2 6.556,4 9,8 1.291,5 1,9 0  0 4.200,3 6,3 13.679,2 20,5 5.332,0 8,0 0 0 0 0 99,6 0,1 

Zveza 
paraplegikov 
Slovenije 

745.784,4 475.121,2** 63,7 49.205,2 6,6 4.537,8 0,6 3.284,2 0,4 0 0 191.500,5 25,7 22.135,5 3,0 0 0 0 0 0 0 
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Medobčinsko 
društvo 
invalidov 
Murska Sobota 

11.755,9 8.774,6 74,6 2.981,4 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOŽITJE, 
Društvo za 
pomoč osebam 
z motnjami v 
duševnem 
razvoju 

49.403,3 25.360,0 51,3 0 0 0 0 2.280,0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.763,3 44,1 

OZARA 
SLOVENIJA 
Nacionalno 
združenje za 
kakovost 
življenja 

231.481,6 
149.493,8 

*** 

64,6 19.231,8 8,3 0 0 0 0 0 0 60.712,7 26,2 0 0 0 0 0 0 2.043,3 0,9 

Društvo gluhih 
in naglušnih 
Pomurja 

27.503,0 18.240,0 66,3 3.519,0 12,8 0 0 0 0 5.744,0 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Društvo 
gluhoslepih 
Slovenije 
DLAN 

52.404,0 34.368,2 65,6 0  0 0 0 0 0   0 18.035,8 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medobčinsko 
društvo slepih 
in slabovidnih 
Nova Gorica 

31.678,6 18.240,0 57,6 1.787,9 5,6 0 0 0 0 0 0 6.507,5 20,5 4.843,2 15,3 0 0 0 0 300,0 0,9 

Društvo 
aktivnih in 
zaposlenih 
invalidov 
Slovenije – 
DAZIS 

49.353,6 27.360,0 55,4 7.000,0 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550,0 1,1 4.950,0 10,0 9.493,6 19,2 
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SKLAD SILVA –
Društvo za 
kakovostno 
življenje ljudi s 
posebnimi 
potrebami 

31.342,3 21.723,3 69,3 9.092,7 29,0 0 0 0 0 0 0 518,6 1,7 0 0 0 0 0 0 7,7 0 

Medobčinsko 
društvo gluhih 
in naglušnih za 
Gorenjsko - 
AURIS 

57.060,7 35.755,8 62,7 1.157,0 2,0 0 0 0 0 0 0 1.634,7 2,9 0 0 0 0 0 0 18.513,2 32,4 

Društvo za 
Downov 
sindrom, 
Planet 47 

27.480,0 18.240,0 66,4 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.240,0 33,6 0 0 

Društvo Vita 68.023,6 28.163,7 41,4 3.180,2 4,7 0 0 0 0 0 0 31.987,7 47,0 4.428,2 6,5 0 0 263,8 0,4 0 0 

Društvo 
Veronika  

23.827,7 16.858,2 70,8 6.869,5 28,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,4 0 0 

Društvo gluhih 
in naglušnih 
Ljubljana 

33.427,5 16.720,0 50,0 0  0 0 0 0 0 0 0 2.401,8 7,2 0 0 1.999,4 6,0 1.993,27 6,0 10.313,0 30,9 

Združenje 
multiple 
skleroze 
Slovenije 

109.666,6 54.720,0 49,9 8.026,2 7,3 0 0 0 0 0 0 35.752,7 32,6 0 0 0 0 0 0 11.167,7 10,2 

Skupaj 4.905.435,5 3.066.972,9 62,5 283.163,7 5,8 48.102,3 1,0 14.560,6 0,3 34.322,6 0,7 1.109.411,5 22,6 127.481,3 2,6 3.589,4 0,1 54.560,7 1,1 163.270,5 3,3 

* Društvo študentov invalidov Slovenije je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer  78.218,7 € preko javnega razpisa za sofinanciranje programov 
socialnega varstva ter 82.080,0 € preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018. 
** Zveza paraplegikov Slovenije je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobila preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer  58.378,3 € preko javnega razpisa za sofinanciranje programov 
socialnega varstva ter 416.743,0 € preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018. 
*** OZARA Slovenija-Nacionalno združenje za kakovost življenja je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer  69.141,83 € preko javnega razpisa 
za sofinanciranje programov socialnega varstva ter 53.352 € preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 
do vključno 2018. 
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Programi osebne asistence so financirani iz različnih virov. Financiranje zaenkrat še ni sistemsko 

urejeno, zato se izvajalci s svojimi programi prijavljajo na različne razpise, pridobivajo donatorska 

sredstva, se financirajo iz članarin, lastnih sredstev izvajalske organizacije in podobno. 

V letu 2015 je bilo programom osebne asistence namenjenih skoraj pet milijonov evrov, natančneje  

4.905.435,5 EUR. Sredstva MDDSZ so predstavljala 62,5 % celotnih prihodkov, in sicer na podlagi 

(1.) Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje 

invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 in (2.) javnih razpisov za sofinanciranje programov 

socialnega varstva. Ključen za financiranje programov osebne asistence je bil prvi razpis, na podlagi 

katerega so izvajalci pridobili 2.834.234,1 EUR. Zelo pomemben vir finančnih sredstev za izvajanje 

programov osebne asistence predstavljajo tudi sredstva FIHO. V letu 2015 je FIHO programom 

osebne asistence namenil 1.109.411,5 EUR, kar predstavlja 22,6 % celotnih sredstev namenjenih tem 

programom.  Izvajalci so za izvajanje programov osebne asistence od občin pridobili 283.163,7 EUR, 

kar je 5,8 % skupnih sredstev. Prispevki uporabnikov (skupaj 127.481,3 EUR) predstavljajo 2,6 % 

skupnih sredstev, sredstva donatorjev 1,1 %, sredstva ZRSZ 1,0 %, sredstva iz drugih proračunskih 

virov 0,7 %, prilivi iz članarin 0,1 % ter drugi viri 3,3 % vseh pridobljenih sredstev.  

Pri pregledu finančnih virov programov je pomembno izpostaviti višino in obseg sredstev 

uporabnikov. Kot že navedeno, prispevki uporabnikov v skupni višini 127.481,3 EUR, predstavljajo 

2,6 % skupnih sredstev programov. Na podlagi agregiranih podatkov iz vprašalnika ter podatkov po 

posameznih uporabnikih (iz zbirnika) ugotavljamo, da je prejemanje osebne asistence v 18. 

organizacijah  popolnoma brezplačno za uporabnika, v 12. organizacijah pa imajo uveden določen 

sistem plačevanja storitev, in sicer: 

- v dveh organizacijah uporabniki plačajo določeno vsoto na mesec odvisno od števila prejetih 

ur asistence (na teden ali na mesec) (prispevek je torej odvisen od števila ur asistence); 

- v treh organizacijah uporabniki prispevajo določen prispevek v primeru, če osebni asistent 

izvaja pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil (prispevek je torej odvisen od vrste 

pomoči); 

- v eni organizaciji je višina prispevka uporabnika odvisna od socialnega statusa uporabnika, 

za nekatere je lahko asistenca tudi brezplačna; 

- v treh organizacijah zaračunavajo le stroške prevoza (stroške goriva ali pa javnega prevoza); 

- v treh organizacijah pa poročajo o fiksnem prispevku uporabnika na uro pomoči. 

Glede na podatke o višini prispevka posameznega uporabnika na uro osebne asistence ugotavljamo, 

da polovica (najmanj 564 oseb ali 50,1 %) uporabnikov asistenco prejema brezplačno. Ostala slaba 

polovica uporabnikov plačuje od 0,7 EUR do 3 EUR na uro, v nekaterih organizacijah pa se, kot že 

omenjeno, prispevek uporabnika določa na mesec. 
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99..  SSKKLLEEPP    

 
 

Po skoraj desetih letih smo na IRSSV ponovno pripravili analizo izvajanja osebne asistence. Zadnja 

celovita analiza izvajanja te storitve na nacionalni ravni je bila namreč opravljena leta 2007.  

Osebna asistenca kot paket storitev, ki pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam, 

željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika posebej, predstavlja nepogrešljivo sredstvo za 

neodvisno in samostojno življenje najtežjih invalidov v skupnosti ter pomemben prispevek k 

deinstitucionalizaciji nasploh. Osebna asistenca se v Sloveniji izvaja in financira projektno, sistemska 

oziroma zakonska ureditev tega področja pa je načrtovana že več let. Prav ažurirani in sistematično 

zbrani aktualni podatki, ki zagotavljajo korekten posnetek stanja na terenu, predstavljajo 

pomembno izhodišče za oblikovanje zakonodaje na tem področju. 

Namen naloge je v prvi vrsti raziskati, kako je v Sloveniji organizirana osebna asistenca, kakšna 

oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci in kdo 

uporabniki. Pri tem posebno pozornost namenjamo podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne 

projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede za predvidene zakonske okvirje. 

Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne asistence 

v prihodnje, tudi v luči vedno večjih mednarodnih in nacionalnih potreb po raznorodnih in vedno bolj 

podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe. 

Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljavce 

zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Je edini vir podatkov, ki prikazuje 

stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju Slovenije oz. na nacionalni ravni 

ter zajema informacije o programih, ki so financirani iz različnih razpisov.  

Podatke o izvajanju osebne asistence smo zbirali z vprašalnikom in zbirnikom podatkov, in sicer za 

leto 2015. Izpolnjene vprašalnike in zbirnike podatkov smo prejeli od vseh tridesetih izvajalcev 

osebne asistence. Kljub temu, da govorimo o 100 % zajetju podatkov, pri posameznih 

spremenljivkah zajem podatkov ni popoln (torej beležimo različne stopnje neodgovorov 

spremenljivke), saj se nekateri podatki ne zbirajo sistematično. Z namenom izboljšanja kakovosti 

podatkov smo na podlagi izkušenj z zbiranjem in analiziranjem podatkov v letošnjem letu in na 

podlagi ovrednotenja posameznih spremenljivk pripravili predlog sprememb v zbiranju za prihodnje 

leto. Smernice predstavljajo izhodišče za dogovor med inštitutom, naročnikom naloge (MDDSZ) ter 

izvajalci asistence o nadaljnjem zbiranju podatkov na tem področju. Poleg izboljšanja in dopolnitve 

merskih instrumentov se bo namreč treba dogovoriti tudi o evidencah oziroma naboru podatkov, ki 

so jih izvajalci osebne asistence dolžni zbirati. Le z izboljšanimi merskimi instrumenti ter 

sodelovanjem naročnika in izvajalcev osebne asistence bomo lahko izboljševali kakovost zbranih 

podatkov, kontinuirano spremljanje in redni posnetki stanja pa nam bodo omogočili boljšo zaznavo 

trendov, večji vpliv na spremembe, lažje načrtovanje razvoja storitve ter pripravo zakonskih okvirjev 

za osebno asistenco. 
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Organiziranost in izvajanje  

Programe osebne asistence je v letu 2015 izvajalo 30 organizacij, med katerimi je bilo 28 društev ter 

dva zasebna zavoda. Med izvajalskimi organizacijami je bilo osem reprezentativnih invalidskih 

organizacij, 15 invalidskih organizacij ter štiri organizacije s statusom humanitarne organizacije na 

področju socialnega varstva. Največ organizacij, ki izvajajo osebno asistenco, je v Ljubljani (11). V 

okviru programov osebne asistence organizacije izvajajo različne sklope storitev oziroma vrste 

pomoči, ki so jih oblikovale na podlagi različnih konceptualnih izhodišč, potreb uporabnikov in 

okolja, kjer izvajajo osebno asistenco ter glede na merila, ki jih postavljajo javni razpisi. Tri sklope 

storitev izvajajo skoraj vse organizacije, in sicer spremstvo pri vsakodnevnih, prostočasnih in drugih 

dejavnostih za socialno vključevanje; storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih 

opravil in storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil. Izvajalske 

organizacije pri vključitvi uporabnikov v program osebne asistence upoštevajo različne kriterije. V 

splošnem ugotavljamo, da organizacije pri 

vključitvi uporabnikov oziroma omogočanju 

prednosti za vključitev v osebno asistenco v 

največjem obsegu upoštevajo kriterije, ki se 

nanašajo na stopnjo in vrsto invalidnosti, iz tega 

izhajajoče potrebe in stopnjo odvisnosti od 

pomoči drugih. Poleg tega so pomembni tudi 

kriteriji aktivnosti (formalne in neformalne) in 

starosti uporabnika ter članstvo v posamezni 

organizaciji. Časovna dostopnost osebne 

asistence za uporabnike se med izvajalskimi 

organizacijami zelo razlikuje. Od ponedeljka do 

petka osebno asistenco zagotavljajo vse 

organizacije, in sicer vsaj v okviru sedmih ur na 

dan. Najpogosteje (v 19. organizacijah) pa se 

osebna asistenca med tednom zagotavlja osem ur na dan. Uporabnikom najbolj prijazno časovno 

dostopnost osebne asistence (24 ur vsak dan) zagotavljajo tri organizacije, to so Društvo študentov 

invalidov Slovenije, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Zveza paraplegikov Slovenije. 

Podatki o občini bivanja uporabnikov nakazujejo, da je osebna asistenca bolj dostopna oziroma da 

se izvaja v skoraj vseh občinah v zahodnem delu Slovenije, nekoliko več občin, kjer se ta storitev ne 

izvaja, pa je na vzhodni polovici države. V enajstih organizacijah, v katerih čakalna vrsta obstaja, je 

na dan  31. 12. 2015 159 oseb čakalo na vključitev v osebno asistenco, in sicer največ v Društvu 

distrofikov Slovenije (45 oseb) in Združenju multiple skleroze Slovenije (35 oseb). 

 

Uporabniki  

V letu 2015 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.125 uporabnikov, in sicer največ (97 

oseb) v okviru YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v osebno 

asistenco vključenih 968 oseb. Uporabniki so bili v povprečju stari 51,7 let, največ od 25 do 74 let, 

glede na petletne starostne razrede pa je bilo največ tistih v skupini od 55 do 59 let (107 oseb). 

Pričakovano največ uporabnikov živi v Ljubljani (21,8 % vseh uporabnikov), kjer ima sedež 11 

ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE  
 

# 30 izvajalskih organizacij.  
# Največ organizacij izvaja spremstvo, pomoč pri 
opravljanju temeljnih dnevnih opravil in pomoč pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil. 
# Ključni kriteriji za vključitev: stopnja in vrsta 
invalidnosti, potrebe, stopnja odvisnosti od 
pomoči drugih, stopnja aktivnosti, starost, 
članstvo v organizaciji. 
# Najpogosteje se osebna asistenca zagotavlja 
med tednom po 8 ur.  
#Tri organizacije zagotavljajo asistenco 24 ur vsak 
dan. 
# Krajevna dostopnost osebne asistence je boljša v 
zahodnem delu Slovenije. 
#Čakalna vrsta na dan 31. 12. 2015: 159 oseb. 
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izvajalcev osebne asistence. V Mariboru je bilo 11 % vseh uporabnikov, v ostalih občinah pa bistveno 

manj. Večina uporabnikov živi bodisi sama, v partnerskih zvezah ali s člani družine oziroma svojci 

(razširjena družina). Dobra desetina uporabnikov živi v stanovanjski ali bivanjski skupini. Dobre tri 

četrtine uporabnikov ima pridobljen status invalida, kar pomeni, da ima priznane določene pravice 

po različnih predpisih v okviru invalidske zakonodaje. Najpogosteje imajo uporabniki pridobljen 

status invalida po ZPIZ. Glede na tip invalidnosti je med uporabniki osebne asistence največ gibalno 

oviranih (44,6 %), ali pa imajo težave z vidom - slepi ali slabovidni (32,4 %). Večina  uporabnikov 

(90,3 %) ima eno obliko invalidnosti, dve obliki invalidnosti ima 6,9 % uporabnikov, tri oblike 

invalidnosti pa 2,8 % uporabnikov osebne asistence. Glavni vir preživetja za dobro tretjino 

uporabnikov predstavlja invalidska pokojnina. 15,3 % oseb prejema pokojnino, 13,3 % uporabnikov 

prejema denarno socialno pomoč, dobra desetina oseb invalidnino, ostali uporabniki pa druge vrste 

prihodkov. Dodatek za pomoč in postrežbo 

oziroma drug denarni prejemek iz naslova 

potrebe po tuji negi in pomoči zaradi 

invalidnosti prejema najmanj 51,3 % 

uporabnikov osebne asistence, za katere smo 

ta podatek uspeli pridobiti. Med uporabniki 

osebne asistence je največ invalidsko 

upokojenih, in sicer 38,4 %, sledijo osebe s 

statusom invalida – v večini po ZDVDTP (15,9 

%) in uporabniki, ki so starostno upokojeni 

(14,5 %). Ugotavljamo, da so uporabniki 

osebne asistence v letu 2015 v povprečju prejeli 

12,2 ur asistence na teden. Podatki tudi kažejo, 

da je polovica uporabnikov prejemala do pet ur 

asistence na teden, ostala polovica pa več kot 

pet ur. Slabih štirideset odstotkov (410) 

uporabnikov bi potrebovalo več ur osebne 

asistence kot jo prejemajo sedaj. Največ 

uporabnikov je deležnih spremstva in pomoči 

pri prostočasnih in drugih dejavnostih za 

socialno vključevanje (75,1 % uporabnikov). Več 

kot polovica uporabnikov (59,5 %) prejema tudi 

storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 

podpornih dnevnih opravil. Nekoliko manj kot 

polovica uporabnikov (45,5 %) prejema 

storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 

temeljnih dnevnih opravil, 30,9 % uporabnikov 

pomoč pri komunikaciji, 15,5 % uporabnikov 

asistenco pri izobraževanju ali na delovnem 

mestu ter 7,3 % druge vrste pomoči. Kljub temu, da največ uporabnikov prejema storitve spremstva, 

se v največjem obsegu izvajajo storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih 

opravil. Od skupaj prejetih 9.532,4 ur osebne asistence na teden, je kar 37,4 % storitev, namenjenih 

pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil. V povprečju vsak uporabnik, ki prejema tovrstne 

storitve, prejema 8,5 ur tovrstne pomoči na teden. Po skupnem obsegu prejetih ur sledijo storitve, 

UPORABNIKI  
 
# V letu 2015: 1.125; na dan 31. 12. 2015: 968 
# Povprečno stari 51,7 let. 
# Največ jih živi v Ljubljani. 
# Večina živi sama, v partnerskih zvezah ali s člani 
družine. 
# Dobre 3/4 ima status invalida. 
# 44,6 % je gibalno oviranih, tretjina je slepih ali 
slabovidnih. 
# 90,3 % ima eno obliko invalidnosti. 
# Glavni vir preživetja za dobro tretjino je 
invalidska pokojnina, za 15,3 % pokojnina, za 13,3 
% DSP, za dobro desetino invalidnina, za ostale pa 
drugi prihodki. 
# Dodatek za nego in pomoč druge osebe zaradi 
invalidnosti prejema 51,3 %. 
# 38,4 % je invalidsko upokojenih, status invalida 
(v večini po ZDVDTP) ima 15,9 %, starostno 
upokojenih je 14,5 %. 
# Povprečno prejemajo 12,2 ur asistence na teden. 
# 39,1 % uporabnikov bi potrebovalo več ur osebne 
asistence kot jo prejemajo sedaj. 
# Dobre 3/4 prejema spremstvo, 59,5 % pomoč pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil, 45,5 % 
pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, 
ostale storitve ba bistveno manj uporabnikov. 
#Glede na obseg ur asistence se najpogosteje izvaja 
pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil 
(37,4 % vseh ur). 
# 12 % asistenco pridobiva v okviru več organizacij. 
# 81 % ne prejema drugih oblik formalne pomoči na 
domu. 
# 50,8 % prejema tudi neformalne oblike pomoči. 
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namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil in storitve spremstva. Večina 

uporabnikov (71,3 %) osebno asistenco dobiva v okviru ene organizacije. 81 % uporabnikov osebne 

asistence ne prejema drugih oblik formalne pomoči na domu, 5,2 % jih prejema socialne storitve (v 

največjem obsegu pomoč oziroma socialno oskrbo na domu), 5,8 % jih prejema zdravstvene storitve 

(najpogosteje storitve patronažne službe in fizioterapijo), 7,9 % pa socialne in zdravstvene storitve. 

Dobra polovica uporabnikov (50,8 %) prejema tudi neformalne oblike pomoči. 

 

Projekcije uporabnikov glede na predvidene zakonske okvirje 

Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, je bilo 177. Med 

njimi je 160 oseb, ki so stare od 18 do 65 let in ki bi ob sprejeti zakonodaji (ob predpostavki, da med 

pogoji upravičenosti ostaneta prej omenjena starostna omejitev in potreba po 30 ali več ur osebne 

asistence na teden) bile upravičene do sistemske zagotovitve osebne asistence. Na podlagi podatka 

o številu dodatnih ur asistence, ki bi jih po poročanju izvajalcev še potrebovali trenutni uporabniki 

osebne asistence, lahko ocenimo, da bi bilo do 

zakonske zagotovitve osebne asistence 

upravičenih še med 50 in 100 oseb. Na podlagi 

obeh podatkov (o številu uporabnikov v starosti 

od 18 do 65 let, ki prejemajo 30 ali več ur 

osebne asistence na teden in tistih, ki bi 

potrebovali toliko ur asistence na teden) lahko 

ocenimo, da bi bilo približno 200 do 250 

trenutnih uporabnikov osebne asistence 

upravičenih do osebne asistence po zakonu. 

Nadaljnji podatki se nanašajo na 160 oseb, ki so 

stare od 18 do 65 let in že prejemajo 30 ur 

asistence na teden. Dobra polovica (52,5 %) je 

moških ter nekaj manj kot polovica (47,5 %) 

žensk. Status invalida ima 85,5 % uporabnikov. 

Med uporabniki osebne asistence, ki sodijo v 

omenjeno ožjo skupino, močno prevladujejo 

osebe z gibalno oviranostjo. To obliko 

invalidnosti ima namreč kar 92,5 % vseh 

uporabnikov. Slepih oziroma slabovidnih je 6,3 % uporabnikov, 3,1 % oseb ima motnje v duševnem 

razvoju, 1,3 % je gluhih oziroma naglušnih, 0,6 % sluhoslepih, 3,1  % pa ima druge oblike invalidnosti. 

Velika večina (94,4 %) uporabnikov ima eno obliko invalidnosti. Glede na status aktivnosti je med 

uporabniki največ invalidsko upokojenih (41,3 %). 23,1 % je zaposlenih in 13,8 % študentov in 

dijakov. V tej skupini je bistveno manj starostno upokojenih, kar je glede na to, da smo zajeli le 

uporabnike od 18 do 65 let, pričakovan podatek. V povprečju so prejemali 46 ur pomoči na teden. V 

tej skupini uporabnikov močno prevladuje prejemanje storitev, namenjenih pomoči pri opravljanju 

temeljnih dnevnih opravil, ki jih prejema 95 % uporabnikov, dobrih devetdeset odstotkov 

uporabnikov pa prejema še storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil in 

spremstvo. V največjem obsegu ur se izvajajo storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih 

dnevnih opravil. Od skupaj prejetih 4.211,0 ur osebne asistence na teden, je kar 46,9 % storitev, 

PROJEKCIJE UPORABNIKOV ZA 
ZAKON 

 
# 160 oseb v starosti 18 – 65 let prejema 30 ur ali 
več osebne asistence na teden. 
# Ob upoštevanju potrebnih dodatnih ur asistence 
ocenjujemo, da bi bilo še dodatnih 50 - 100 oseb 
upravičenih do zakonske zagotovitve asistence. 
# 52,5 % moških, 47,5 % žensk. 
#  85,5 % ima status invalida.  
# 92,5 % je gibalno oviranih. 
# 94,4 % ima eno obliko invalidnosti. 
# 41,3 % je invalidsko upokojenih, 23,1 % je 
zaposlenih, 13,8 % je študentov in dijakov. 
# 95 % prejema pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, 91,8 % pomoč pri podpornih dnevnih 
opravilih, prav toliko spremstvo, ostale storitve pa 
bistveno manj uporabnikov. 
# Glede na obseg ur asistence se najpogosteje 
izvajata  pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih 
opravil (46,9 % vseh ur) in pomoč pri opravljanju 
podpornih dnevnih opravil (23,3 % vseh ur). 
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namenjenih pomoči pri opravljanju teh opravil. Kot ključne storitve osebne asistence za to skupino 

lahko izpostavimo storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih 

opravil, saj je 70,2 % vseh ur osebne asistence namenjenih izvajanju tovrstnih oblik pomoči. 

Slika 16: Vsi uporabniki osebne asistence & uporabniki stari od 18 do 65 let, ki prejemajo 30 ur 
ali več osebne asistence (ožja skupina): primerjava značilnosti 

 

 

Kadrovska struktura 

V programih osebne asistence je bilo v letu 2015 

zaposlenih 392 oseb (366 oziroma 93,4 % osebnih 

asistentov in 26 oziroma 6,6 % koordinatorjev). 

Ob koncu leta (na dan 31. 12. 2015)  je bilo 

zaposlenih 332 oseb. Dobra polovica oseb (201) je 

bila zaposlena za nedoločen čas, slaba polovica 

(186 oseb oziroma 47,4 % zaposlenih) za določen 

čas ter 1,3 % (pet oseb) preko programov APZ. 

Velika večina zaposlenih je bila zaposlena za polni 

delovni čas (369 oseb ali 94,1 % zaposlenih). Dobre 

tri četrtine oseb (300) je bilo ženskega spola, 92 pa 

je bilo moških. Največ zaposlenih je bilo starih od 

35 do 39 let (18,9 % vseh zaposlenih), sledijo 

KADER 
 
# 392 zaposlenih: 366 osebnih asistentov in 26 
koordinatorjev. 
# 51,3 % zaposlenih za nedoločen čas. 
# 94,1 % zaposlenih za polni delovni čas. 
# 76,5 % zaposlenih je ženskega spola. 
# 60,5 % zaposlenih je starih od 30 do 49 let. 
# V povprečju stari 41,7 let. 
# 45,8 % ima dokončano gimnazijsko oziroma 
srednje tehnično izobraževanje (V. st.). 
# Štirje uporabniki na enega asistenta. 
# 138,6 efektivnih ur na mesec. 
#123 prostovoljcev, 71 študentov in 23 drugih 
zunanjih plačanih izvajalcev. 
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zaposleni v starostni skupini od 45 do 49 let (14,8 %). Zaposleni v starosti od 30 do 49 let 

predstavljajo 60,5 % vseh zaposlenih. Zaposleni so v povprečju stari slabih 42 let. Glede na stopnjo 

izobrazbe ima največ zaposlenih oseb (45,8 %) dokončano gimnazijsko oziroma srednje tehniško 

izobraževanje (V. stopnja). Glede na smer izobrazbe je med zaposlenimi največ oseb, ki imajo 

končano poklicno oziroma tehnično šolo za opravljanje različnih storitev, obdelavo in predelavo 

materialov ter izdelavo proizvodov, ki jih je slaba četrtina. Sledijo zaposleni z zaključeno izobrazbo 

ekonomskih, organizacijskih, pravnih in upravnih smeri (22 %). Osebni asistent je v povprečju izvajal 

osebno asistenco za štiri uporabnike, najpogosteje pa za enega uporabnika (199 oseb oziroma 

54,8% vseh osebnih asistentov). Osebni asistenti so v decembru 2015 opravili v povprečju 138,6 

efektivnih ur. V programih osebne asistence delujejo tudi drugi izvajalci, ki v programih niso 

zaposleni. Gre za prostovoljce ali pa zunanje plačane izvajalce. V letu 2015 je v 21. programih osebne 

asistence delovalo 128 prostovoljcev, ki so najpogosteje izvajali spremstvo ter pomoč pri prevozih in 

dvigovanju uporabnikov, fizično in komunikacijsko pomoč, družabništvo, pogovore, obiskovanje in 

spodbujanje uporabnikov. V sedmih programih je bilo aktivnih 71 študentov ter v desetih programih 

23 drugih zunanjih sodelavcev. 

 

Financiranje  

Programi osebne asistence so financirani iz 

različnih virov. Financiranje zaenkrat še ni 

sistemsko urejeno, zato se izvajalci s svojimi 

programi prijavljajo na različne razpise, 

pridobivajo donatorska sredstva, se financirajo iz 

članarin, lastnih sredstev izvajalske organizacije 

in podobno. V letu 2015 je bilo programom 

osebne asistence namenjenih skoraj pet 

milijonov evrov (4.905.435,5 EUR). Sredstva 

MDDSZ so predstavljala 62,5 % celotnih 

prihodkov, in sicer na podlagi Javnega razpisa za 

sofinanciranje programov za samostojno 

oziroma samostojnejše življenje invalidov za 

obdobje od 2015 do vključno 2018 in javnih 

razpisov za sofinanciranje programov socialnega 

varstva. Ključen za financiranje programov 

osebne asistence je bil prvi razpis, na podlagi katerega so izvajalci pridobili 2.834.234,1 EUR. FIHO je 

programom namenil 1.109.411,5 EUR, kar predstavlja 22,6 % celotnih sredstev. Od občin so izvajalci 

pridobili 283.163,7 EUR, kar je 5,8 % skupnih sredstev. Prispevki uporabnikov (skupaj 127.481,3 EUR) 

predstavljajo 2,6 % skupnih sredstev, sredstva donatorjev 1,1 %, sredstva ZRSZ 1,0 %, sredstva iz 

drugih proračunskih virov 0,7 %, prilivi iz članarin 0,1 % ter drugi viri 3,3 % vseh pridobljenih sredstev. 

Prejemanje osebne asistence je v 18. organizacijah  popolnoma brezplačno za uporabnika, v 12. 

organizacijah pa imajo uveden določen sistem plačevanja storitev (npr. mesečni prispevek glede na 

skupno število ur; prispevek, ki je odvisen od vrste pomoč ali socialnega statusa uporabnika; 

plačujejo se le potni stroški ali pa je določen fiksni znesek na uro pomoči). Glede na podatke o višini 

prispevka posameznega uporabnika na uro osebne asistence ugotavljamo, da polovica (najmanj 564 

FINANCIRANJE 
 
# Ni sistemsko urejeno, zato se programi 
prijavljajo na različne razpise. 
# Skupna sredstva za leto 2015: 4.905.435,5 EUR 
# MDDSZ 62,5 % (preko razpisov dveh 
direktoratov, ključen je bil JR za sofinanciranje 
programov za samostojno oziroma samostojnejše 
življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 
2018), FIHO 22,6 %, občine 5,8 %, uporabniki 2,6 
%, donatorji 1,1 %, ZRSZ 1,0 %, ostali financerji 
po manj kot 1 %. 
# V 18. organizacijah brezplačno za uporabnike. 
# V 12. organizacijah uveden sistem plačevanja. 
# Polovica uporabnikov asistenco prejema 
brezplačno, ostali plačujejo od 0,7 EUR do 3 EUR 
na uro, ponekod pa je prispevek uporabnika 
določen na mesec. 
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oseb ali 50,1 %) uporabnikov asistenco prejema brezplačno. Ostala slaba polovica uporabnikov 

plačuje od 0,7 EUR do 3 EUR na uro, v nekaterih organizacijah pa se, kot že omenjeno, prispevek 

uporabnika določa na mesec.    
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Priloga A: DOPIS ZA IZVAJALCE OSEBNE ASISTENCE  

 



72 
 

 

 

 

 

  



73 
 

Priloga B: VPRAŠALNIK O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE V LETU 2015 

 

PODATKI O ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE 

1. Prosimo, v tabelo vpišite podatke o izvajalcu oziroma organizaciji, ki izvaja osebno asistenco. 

*Naziv izvajalca/organizacije, ki izvaja osebno asistenco:  

*Naslov izvajalca:  

*Spletno mesto:   

*Elektronski naslov:  

*Telefonska številka:  

Ime in priimek ter kontaktna telefonska številka osebe, ki izpolnjuje vprašalnik: 

Opomba: informacije označene z * bomo objavili na naši spletni strani (http://www.irssv), kjer bomo 

predstavili osnovne kontaktne podatke izvajalcev osebne asistence. 

 

2. Prosimo, v tabelo vpišite, kdaj vaša organizacija uporabnikom zagotavlja osebno asistenco. 

 

 

3. Prosimo, navedite katera opravila obsega program osebne asistence, ki ga izvajate v vaši organizaciji. 
Zanima nas konkretno, katere storitve opravlja osebni asistent?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Kateri so tisti vstopni pogoji, ki jih upoštevate pri vključitvi uporabnika v program osebne asistence. 
Prosimo, označite ustrezne odgovore: 

 A. Pridobljen status invalida po različnih zakonih 

 B. Stopnja invalidnosti 

 C. Vrsta invalidnosti 

 D. Število ur potrebne pomoči 

 E. Aktivnost uporabnika 

 F. Samostojnost/odvisnost od drugih pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti 

 G. Starost uporabnika 

 H. Kraj bivanja 

 I. Oblika bivanja 

 J. Materialne in socialne razmere  

 
K. Vključenost/prejemanje drugih formalnih socialnih in zdravstvenih storitev (npr. pomoči - socialne 
oskrbe na domu, patronaže) 

 L. Stopnja vključenosti neformalnega okolja (npr. članov družine, prostovoljcev, sosedov, prijateljev) v 

 Vpišite čas (npr. od 6:00 do 18:00) 

Ponedeljek  

Torek  

Sreda  

Četrtek  

Petek  

Sobota  

Nedelja  

Prazniki  
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oskrbo uporabnika 

 M. Članstvo v vaši organizaciji 

 N. Drugo: ___________________________________ (vpišite) 

5. Ali v vaši organizaciji obstaja čakalna vrsta za vključitev v program osebne asistence? Prosimo, 

označite ustrezen odgovor. 

 A. DA 

 A1. Število oseb v čakalni vrsti na dan 31. 12. 2015: _______________________(vpišite število) 

 B. NE 

6. Ali uporabniku v primeru zavrnitve ali uvrstitve v čakalno vrsto pomagate zagotoviti osebno asistenco 

ali katerokoli drugo storitev pri drugem izvajalcu oziroma organizaciji? Prosimo, označite ustrezen 

odgovor in ga pojasnite. 

 A. DA 

 A1. Pojasnite svoj odgovor: 
 
 

 B. NE 

 B1. Pojasnite svoj odgovor: 
 
 

 

PODATKI O UPORABNIKIH OSEBNE ASISTENCE 

V tem sklopu vprašanj nas zanima nekaj osnovnih informacij o uporabnikih osebne asistence, podrobnejša 
vprašanja pa se nahajajo v priloženem excelovem dokumentu - zbirniku. Tukaj vpišite agregirane podatke, v 
excelov dokument pa podatke za vsakega uporabnika posebej! 

7. Prosimo, navedite število uporabnikov, ki so imeli sklenjen dogovor o vključitvi v program osebne 
asistence: 

- na dan 31. 12. 2015: __________________________ 

- skupno v letu 2015: ___________________________ 

8. Ali ste v letu 2015 zavrnili kakšno osebo, ki je izrazila željo po storitvah osebne asistence? Če DA, 
koliko ste jih zavrnili ter zakaj? Označite ustrezen odgovor:     

 A. DA 

 A1. Koliko je bilo takšnih primerov? _______________________(vpišite število) 

 A2. Navedite ključne razloge za zavrnitev: 
  
 
 
 

 B. NE 

              
 

 

PODATKI O IZVAJALCIH OSEBNE ASISTENCE (OSEBNIH ASISTENTIH IN KOORDINATORJIH) 
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V tem sklopu vprašanj nas zanima nekaj osnovnih informacij o izvajalcih in koordinatorjih osebne asistence, 

podrobnejša vprašanja pa se nahajajo v priloženem excelovem dokumentu - zbirniku. Tukaj vpišite agregirane 

podatke, v excelov dokument pa podatke za vsakega zaposlenega posebej! 

9. Prosimo, navedite število osebnih asistentov in koordinatorjev osebne asistence na dan 31. 12. 2015 in 
v letu 2015. 

Delovno mesto 
Število zaposlenih Število zaposlitev glede na delovne ure 

na dan 31. 12. 2015 V letu 2015 na dan 31. 12. 2015 V letu 2015 

Osebni 
asistenti 

    

Koordinatorji 
osebne 
asistence 

    

 
10. Kdo poleg osebni asistentov in koordinatorjev osebne asistence še sodeluje v programu osebne 

asistence? 
 

Tip izvajalca Število oseb v letu 2015 Kakšno delo opravljajo 

Prostovoljci   

Študentje    

Drugo: vpiši   

 
 

11. Ali v vaši organizaciji izvajate izobraževanja oziroma usposabljanja za osebne asistente? Prosimo, 
označite ustrezen odgovor in ga pojasnite. 

 A. DA 

 A1. Pojasnite svoj odgovor (npr. kakšne vsebine, metode učenja, število ur, ipd.): 
 
 

 B. NE 

 B1. Kje in na kakšen način se osebni asistenti usposobijo za svoje delo: 
 
 
 

 

PODATKI O FINANCIRANJU OSEBNE ASISTENCE 

12. Prosimo, navedite financerje programa osebne asistence v letu 2015. V tabelo vpišite financerje, 

višino in delež pridobljenih sredstev za izvajanje osebne asistence v preteklem letu. 

 
Sofinancer programa 

Prejeta sredstva (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015) 

EUR % 

1 MDDSZ (1a+1b+1c):    

1a - JR za sofinaciranje programov socialnega varstva   

1b - JR za sofinanciranje programov za samostojno 
oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje 

od 2015 do vključno 2018 
  

1c - druga sredstva iz MDDSZ: __________(navedite)   

2 občine   

3 ZRSZ   

4 ZZZS   

5 EU sredstva   

6 drugi proračunski viri (navedite)   
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Sofinancer programa 

Prejeta sredstva (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015) 

EUR % 

7 FIHO   

8 uporabniki   

9 članarine   

10 donacije   

11 drugo (navedite)   

S K U P A J   100 % 

JR: Javni razpis 

 

13. Ali uporabniki določen del stroškov izvajanja osebne asistence pokrijejo iz lastnih sredstev? Prosimo, 

označite ustrezen odgovor in ga pojasnite. 

 DA 

 Pojasnite svoj odgovor (npr. koliko EUR na uro ali na mesec…): 
 
 
 

 NE, osebna asistenca je za uporabnike popolnoma brezplačna. 
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Priloga C: ŠIFRANT ZA IZPOLNITEV ZBIRNIKA (EXCELOVEGA DOKUMENTA POSREDOVANEGA PO MAILU) 

UPORABNIKI 

ID zaporedna številka uporabnika (lahko uporabite šifro, ki jo uporabljate v vaši organizaciji, ne pa vpisovati EMŠO) 

OBČINA vpiši občino bivanja 

SPOL 1-moški, 2-ženski 

LETO ROJSTVA vpiši leto rojstvo uporabnika 

OBLIKA BIVANJA 
1-sam, 2-s starši, 3-s partnerjem/partnerico in ali brez otrok, 4-z otroci, 5-v dijaškem/študentskem domu, 6-v 
stanovanjski/bivanjski skupini, 7-v zavodu, 8-drugo (vpiši) 

LETO VKLJUČITVE vpiši leto vključitve uporabnika v vaš program osebne asistence 

STATUS INVALIDA 1-da, 2-ne 

ZAKON Če ima uporabnik status invalida, navedite po katerem zakonu 

INVALIDNOST1 Vpišite poglavitno: 1-gibalna oviranost, 2-gluhota, 3-slepota, 4-gluhoslepota, 5-motnja v duševnem razvoju, 6-drugo (vpiši) 

INVALIDNOST2 Vpišite drugo 1-gibalna oviranost, 2-gluhota, 3-slepota, 4-gluhoslepota, 5-motnja v duševnem razvoju, 6-drugo (vpiši) 

INVALIDNOST3 Vpišite tretjo 1-gibalna oviranost, 2-gluhota, 3-slepota, 4-gluhoslepota, 5-motnja v duševnem razvoju, 6-drugo (vpiši) 

ZAPOSLITVENI STATUS 1-zaposlen, 2-dijak/študent, 3-brezposeln, 4-status invalida, 5-invalidsko upokojen, 6-starostno upokojen, 7-drugo (vpiši) 

VIRI PREŽIVLJANJA 
1-plača, 2-štipendija, 3-invalidnina, 4-invalidska pokojnina, 5-nadomestilo za invalidnost, 6-denarna socialna pomoč, 7-drugo 
(vpiši) 

DODATEK 
Ali uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo oziroma drug denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in 
pomočizaradi invalidnosti (npr. DPP, DTNP)? Vpiši 1-da, 2-ne 

DODATEK_ZAKON  

Če uporabnik prejema tak dodatek, vpiši zakon po katerem ga prejema! 1-Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZPIZ-2), 2-
Dodatek za tujo nego in pomoč (po ZDVDTP), 3-Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZVojII), 4-Dodatek za pomoč in postrežbo 
(po ZVV), 5-Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZSV)  

DODATEK_VIŠINA  Vpiši višino dodatka na mesec 

URE OSEBNE ASISTENCE Vpiši število ur izvedene osebne asistence na teden! 

VEČ UR OSEBNE ASISTENCE Ali bi uporabnik potreboval več ur osebne asistence? 1-da, 2-ne 

KOLIKO Če bi uporabnik potreboval več ur, vpiši koliko ur osebne asistence bi potreboval na teden!  
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UPORABNIKI 

STORITVE OSEBNE ASISTENCE  

Katere storitve osebne asistence uporabnik prejema? Nabor opravil v okviru posameznega sklopa storitev je naveden v četrtem 
zavihku (ŠIFRANT STORITEV OA). 1-Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, 2-Storitve, 
namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, 3-Asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu, 4-
Spremstvo pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje, 5-Pomoč pri komunikaciji, 6-Drugo (vpiši) 

TEMELJNE_URE Vpiši število ur izvedenih storitev pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil na teden 

PODPORNE_URE Vpiši število ur izvedenih storitev pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil na teden 

IZOBRAŽ/DEL.MESTO_URE Vpiši število ur izvedene asistence na delovnem mestu in pri izobraževanju na teden 

SPREMSTVO_URE Vpiši število ur izvedenega spremstva pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje na teden 

KOMUNIKACIJA_URE Vpiši število ur izvedene pomoči pri komunikaciji na teden 

DRUGO_URE Vpiši število ur druge izvedene pomoči na teden 

DRUGE ORGANIZACIJE Ali uporabnik osebno asistenco prejema tudi v okviru druge organizacije? 1-da, 2-ne, 3-ne vem 

DRUGA FORMALNA POMOČ 
Ali je uporabnik vključen oziroma prejema kakršnekoli druge formalne socialne ali zdravstvene storitve na domu? 1-da, socialne, 
2-da, zdravstvene, 3-da, zdravstvene in socialne, 4-ne 

KATERE SOCIALNE vpiši katere formalne socialne storitve na domu prejema 

KATERE ZDRAVSTVENE vpiši katere formalne zdravstvene storitve na domu prejema 

NEFORMALNA POMOČ Ali uporabnik prejema pomoč neformalnih oskrbovalcev? Vpiši 1-da, 2-ne 

OD KOGA Če uporabnik prejema pomoč neformalnih oskrbovalcev, vpiši od koga 

KOLIKO  Če uporabnik prejema pomoč neformalnih oskrbovalcev, vpiši koliko ur neformalne pomoči na teden prejme? 

LASTNI PRISPEVEK Vpiši višino lastnega prispevka uporabnika za izvajanje osebne asistence na uro (EUR na uro) 

IZSTOP Ali je uporabnik še vključen oziroma prejema osebno asistenco? 1-da, 2-ne 

DATUM IZSTOPA  Če osebne asistence ne prejema več, vpiši datum izstopa iz programa 

RAZLOG IZSTOPA Če osebne asistence ne prejema več, vpiši razlog izstopa iz programa 
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ZAPOSLENI 

ID zaporedna številka zaposlenega 

DELOVNO MESTO 1-osebni asistent, 2-koordinator osebne asistence 

NAČIN ZAPOSLITVE 
1-redna zaposlitev za nedoločen čas, 2-redna zaposlitev za določen čas, 3- zaposlitev preko programov APZ, 4-drugo 
(vpiši) 

DELEŽ ZAPOSLITVE  
Vpiši delež zaposlitve glede na delovne ure! 1-zaposlitev za polni delovni čas, 2-zaposlitev za polovični delovni čas, 3-drugo 
(vpiši) 

SPOL 1-moški, 2-ženski 

LETO ROJSTVA vpiši leto rojstvo zaposlenega 

DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

1- Končana ali nedokončana OŠ (I. - II. st.), 2-Nižje poklicno izobraževanje (2 letno) (III. st.), 3-Srednje poklicno 
izobraževanje (3 letno) (IV. st.), 4- Gimnazijsko, srednje tehniško izobraževanje (V. st.), 5-Višješolski program (VI/1. st.), 6-
Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi in univerzitetni program - 1. bol. st (VI/2. st.), 7- 
Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program in magisterij stroke - 2. bol. st. (VII. st.), 8-
Specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti (VIII/1. st.), 9-Doktorat znanosti (VIII/2. st.) 

PRIDOBLJENA SMER IZOBRAZBE Vpiši smer izobrazbe zaposlenega 

ŠT. UPORABNIKOV NA ASISTENTA 
Vpiši število uporabnikov, ki jim je zaposleni nudil osebno asistenco decembra 2015 oziroma zadnji mesec delovnega 
razmerja(vpišite le za osebne asistente)! 

EFEKTIVNE URE 
Vpiši povprečno število efektivnih ur osebne asistence na mesec (vpišite podatek za december 2015 ali za zadnji mesec 
delovnega razmerja osebnega asistenta)! 

PRENEHANJE DELOVNEGA 
RAZMERJA 1-oseba je še zaposlena, 2-oseba ni več zaposlena (vpiši datum prenehanja delovnega razmerja) 
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Priloga D: SMERNICE ZA NADALJNJE ZBIRANJE PODATKOV O IZVAJANJU OSEBNE 

ASISTENCE 

 

V Prilogi D predstavljamo smernice za nadaljnje zbiranje podatkov o izvajanju osebne asistence. 

Pripravili smo jih na podlagi izkušenj prvega tovrstnega zbiranja v letu 2016, ko smo zbirali 

individualizirane podatke o uporabnikih in zaposlenih za leto 2015 ter glede na rezultate vrednotenja 

kakovosti pridobljenih podatkov. Smernice predstavljajo izhodišče za dogovor med inštitutom, 

naročnikom naloge (MDDSZ) ter izvajalci asistence tudi v prihodnje. Smernice za nadaljnje zbiranje 

podatkov se nanašajo le na zbirnik podatkov, s katerim zbiramo individualizirane podatke. Prva 

preglednica se nanaša na uporabnike, druga pa na zaposlene. V prvem stolpcu so navedene kode 

kazalnikov za katere se zbirajo podatki. Te kode so navedene v posameznih stolpcih zbirnika. V 

drugem stolpcu so nanizani kazalniki, za katere zbiramo podatke (oziroma za katere predlagamo, da 

bi zbirali podatke), v tretjem stolpcu pa so navedene zaloge vrednoti (paleta možnih odgovorov). 

 

UPORABNIKI 

Koda Kazalnik Zaloga vrednosti 

ID Šifra uporabnika 
Vpišite zaporedno številko uporabnika 
(lahko uporabite šifro, ki jo uporabljate v vaši 
organizaciji, ne pa vpisovati EMŠO). 

OBČINA_STALNEGA 
BIVALIŠČA 

Občina stalnega bivališča 
Vpišite občino, v kateri ima uporabnik stalno 
prebivališče. 

OBČINA_PREBIVANJA Občina prebivanja  Vpišite občino, v kateri uporabnik trenutno prebiva. 

SPOL Spol  
Vpišite številko, ki označuje spol uporabnika:                                                                                                 
1 - Moški 
2 - Ženski 

LETO ROJSTVA Leto rojstva  Vpišite leto rojstva uporabnika. 

BIVANJE Način bivanja uporabnikov                                                                      

Vpišite ustrezno številko, ki označuje način bivanja 
uporabnika: 
1 - Sam 
2 - S starši 
3 - S partnerjem/partnerico 
4 - S partnerjem/partnerico in otroci 
5 - Z otroci 
6 - V dijaškem/študentskem domu 
7 - V stanovanjski/bivanjski skupini 
8 - V zavodu 
9 - Drugo (vpišite) 

LETO VKLJUČITVE 
Letnica vključitve v program 
osebne asistence 

Vpišite leto vključitve uporabnika v vaš program 
osebne asistence. 

STATUS INVALIDA Priznan status invalida 

Ali ima uporabnik priznan status invalida?                                              
(vpišite ustrezno številko) 
1 - DA                                                                          
2 - NE                                                                             
99 - Ne vem 

ZAKON Ime zakona 

Če ima uporabnik priznan status invalida, vpišite 
ustrezno številko zakona, po katerem mu je 
invalidnost priznana: 
1 – Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
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Koda Kazalnik Zaloga vrednosti 

zavarovanju (ZPIZ) 
2 - Po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb (ZDVDTPO) 
3 - Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 
4 – Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP) 
5 – Po Zakonu o vojnih invalidih (ZVojI) 
6 – Drugo (vpiši zakon) 
99 – Ne vem 

INVALIDNOST 1 Poglavitna vrsta invalidnosti 

Katera je poglavitna vrsta invalidnosti uporabnika?                                                         
(vpišite ustrezno številko): 
1 - Gibalna oviranost                                                       
2 - Gluhota                                                                                 
3 - Slepota                                                                                
4 - Gluhoslepota                                                                            
5 - Motnja v duševnem razvoju                                         
6 - Drugo (vpiši) 

INVALIDNOST 2 
Druga vrsta invalidnosti (poleg 
poglavitne) 

Če ima uporabnik poleg poglavitne še kakšno drugo 
vrsto invalidnosti, jo vpišite.                                  
(vpišite ustrezno številko) 
1 - Gibalna oviranost                                                       
2 - Gluhota                                                                                 
3 - Slepota                                                                                
4 - Gluhoslepota                                                                            
5 - Motnja v duševnem razvoju                                         
6 - Drugo (vpiši) 

INVALIDNOST 3 
Tretja vrsta invalidnosti (poleg 
poglavitne in druge) 

Če ima uporabnik poleg poglavitne še kakšno drugo 
vrsto invalidnosti, jo vpišite.                                  
(vpišite ustrezno številko) 
1 - Gibalna oviranost                                                       
2 - Gluhota                                                                                 
3 - Slepota                                                                                
4 - Gluhoslepota                                                                            
5 - Motnja v duševnem razvoju                                         
6 - Drugo (vpiši) 

ZAPOSLITVENI STATUS Zaposlitveni status 

Kakšen je zaposlitveni status uporabnika?                                           
(vpišite ustrezno številko): 
1 - Zaposlen  
2 - Dijak/študent  
3 - Brezposeln                                                    
4 – Invalidsko upokojen  
5 - Starostno upokojen 
6 – Status invalida po Zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTPO) 
7 - Drugo (vpiši) 
99 – Ne vem 

VIR DOHODKA Poglavitni vir dohodka 

Kateri je poglavitni vir dohodka uporabnika (vpišite 
ustrezno številko): 
1 - Plača  
2 - Štipendija 
3 - Nadomestilo za invalidnost  
4 - Invalidska pokojnina  
5 – Starostna pokojnina 
6 - Invalidnina 
7 - Denarna socialna pomoč 
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Koda Kazalnik Zaloga vrednosti 

7 - Drugo (vpiši)  
99 - Ne vem 

DODATEK 

Dodatek za pomoč in postrežbo 
oziroma drug denarni prejemek iz 
naslova potrebe po tuji negi in 
pomoči zaradi invalidnosti  

Ali uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo 
oziroma drug denarni prejemek iz naslova potrebe po 
tuji negi in pomoči zaradi invalidnosti (npr. DPP, 
DTNP) (vpišite ustrezno številko):         
1 - DA 
2 - NE  
99-  Ne vem 

DODATEK_ZAKON 
Zakon, po katerem uporabnik 
prejema dodatek za pomoč in 
postrežbo  

V kolikor uporabnik prejema tak dodatek, prosimo 
navedite po katerem zakonu (vpišite ustrezno 
številko): 
1 - Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZPIZ-2)  
2 - Dodatek za tujo nego in pomoč (po ZDVDTP)  
3 - Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZVojII)  
4 - Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZVV)  
5 -  Dodatek za pomoč in postrežbo (po ZSV)  
99 - Ne vem 

DODATEK_VIŠINA 
Višina dodatka za pomoč in 
postrežbo v EUR 

V kolikor uporabnik prejema dodatek, vpišite višino 
denarnega zneska (V EUR) na mesec 
(če podatka o višini dodatka na mesec nimate, vpišite 
99 – Ne vem) 

URE OSEBNE ASISTENCE 
Število ur izvedene osebne 
asistence na teden 

Vpišite število ur osebne asistence, ki jih uporabnik 
prejema na teden.  

VEČ UR OSEBNE 
ASISTENCE 

Potreba po večjem obsegu osebne 
asistence  

Ali uporabnik potrebuje več ur osebne asistence 
(vpišite ustrezno številko)?  
1 - DA 
2 - NE  
99 – Ne vem 

KOLIKO DODATNIH UR 
Povečan obseg osebne asistence 
(število dodatnih ur OA na teden)  

Če uporabnik potrebuje več ur, vpišite koliko dodatnih 
ur osebne asistence na teden bi glede na oceno potreb 
še potreboval. 

STORITVE OSEBNE 
ASISTENCE 

Nabor storitev osebne asistence, 
ki jih uporabnik prejema 

Katere storitve osebne asistence uporabnik prejema? 
Nabor opravil v okviru posameznega sklopa storitev je 
naveden v četrtem zavihku (ŠIFRANT STORITEV OA). 
Vpišite ustrezno številko oziroma ustrezne številke, če 
prejema storitve iz več sklopov: 
1 - Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 
temeljnih dnevnih opravil 
2 - Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 
podpornih dnevnih opravil 
3 - Asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu 
4 - Spremstvo pri prostočasnih in drugih dejavnostih 
za socialno vključevanje 
5 - Pomoč pri komunikaciji 
6 - Drugo (vpiši)  

TEMELJNE_URE 
Število ur izvedenih storitev 
pomoči pri opravljanju temeljnih 
dnevnih opravil na teden 

Vpiši število ur izvedenih storitev pomoči pri 
opravljanju temeljnih dnevnih opravil na teden                                                                                                  

PODPORNE_URE 
Število ur izvedenih storitev 
pomoči pri opravljanju podpornih 
dnevnih opravil na teden 

Vpiši število ur izvedenih storitev pomoči pri 
opravljanju podpornih dnevnih opravil na teden  
 

IZOBRAŽ/DEL.MESTO_URE 
Število ur izvedene asistence na 
delovnem mestu in pri 
izobraževanju na teden 

Vpiši število ur izvedenih storitev asistence na 
delovnem mestu in pri izobraževanju na teden                                                                                         
(če podatka o številu ur nimate, vpišite 99) 
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Koda Kazalnik Zaloga vrednosti 

SPREMSTVO_URE 

Število ur izvedenega spremstva 
pri prostočasnih in drugih 
dejavnostih za socialno 
vključevanje na teden 

Vpiši število ur izvedenih storitev spremstva pri 
prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno 
vključevanje na teden                                            

KOMUNIKACIJA_URE 
Vpiši število ur izvedene pomoči 
pri komunikaciji na teden 

Vpiši število ur izvedenih storitev pomoči pri 
komunikaciji na teden  

DRUGO_URE 
Vpiši število ur druge izvedene 
pomoči na teden 

Vpiši število ur izvedenih drugih oblik pomoči na 
teden                                    

SEŠTEVEK UR 

Seštevek ur osebne asistence na 
teden (vsota glede na posamezne 
sklope storitev), ki je enak podatku 
URE OSEBNE ASISTENCE 

Vstavljena formula, ki sešteva posamezne sklope 
storitev 

DRUGE ORGANIZACIJE 
Osebna asistenca tudi v drugih 
organizacijah 

Ali uporabnik osebno asistenco prejema tudi v okviru 
druge organizacije? Vpišite ustrezno številko: 
1 - DA  
2 - NE  
99 - Ne vem  

POMOČ NA DOMU Prejemanje pomoči na domu 

Ali uporabnik prejema pomoč na domu oziroma 
socialno oskrbo na domu? Vpišite ustrezno številko: 
1 - DA 
2 - NE  
99 - Ne vem 

PATRONAŽA Obiskovanje patronažne službe  

Ali uporabnika na domu obiskuje patronažna 
medicinska sestra? Vpišite ustrezno številko: 
1 - DA 
2 - NE  
99 - Ne vem 

NEFORMALNA POMOČ Pomoč neformalnih oskrbovalcev 

Ali uporabnik prejema pomoč neformalnih 
oskrbovalcev? Vpišite ustrezno številko: 
1 - DA  
2 - NE  
99- Ne vem 

OD KOGA NEFORMALNA Kdo zagotavlja neformalno pomoč 

Če uporabnik prejema pomoč neformalnih 
oskrbovalcev, vpišite kdo jo izvaja. Vpišite ustrezno 
številko: 
1 – Svojci (člani ožje in širše družine) 
2 – Prijatelji/znanci 
3 – Sosedje 
4 – Prostovoljci 
5 – Sošolci/sodelavci 
6 – Drugi (vpišite kdo) 
99 – Ne vem 

KOLIKO NEFORMALNA 
Število ur neformalne pomoči na 
teden 

Če uporabnik prejema pomoč neformalnih 
oskrbovalcev, vpišite, koliko ur neformalne pomoči na 
teden prejme (če podatka nimate, vpišite 99 – Ne 
vem) 

LASTNI PRISPEVEK 
Lastni prispevek uporabnika za 
izvajanje osebne asistence (znesek 
v EUR na uro) 

Vpišite višino lastnega prispevka uporabnika za 
izvajanje osebne asistence (znesek v EUR na uro).                                                                                                   

IZSTOP 
Vključenost/ prejemanje osebne 
asistence 

Ali je uporabnik še vključen oziroma prejema osebno 
asistenco? Vpišite ustrezno številko: 
1 - DA  
2 - NE 

DATUM IZSTOPA  Datum izstopa  
Če osebne asistence ne prejema več, vpišite datum 
izstopa iz programa. 
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RAZLOG IZSTOPA Razlog izstopa 
Če osebne asistence ne prejema več, vpišite razlog 
izstopa iz programa. 

 

ZAPOSLENI 

Koda Kazalnik Zaloga vrednosti 

ID Šifra zaposlenega Vpišite zaporedno številko zaposlenega. 

DELOVNO MESTO Delovno mesto  
Vpišite ustrezno številko delovnega mesta: 
1 – osebni asistent 
2 – koordinator 

NAČIN ZAPOSLITVE Način zaposlitve 

Vpišite ustrezno številko načina zaposlitve: 
1-redna zaposlitev za nedoločen čas,  
2-redna zaposlitev za določen čas,  
3- zaposlitev preko programov APZ,  
4-drugo (vpišite) 

DELEŽ ZAPOSLITVE  Delež zaposlitve 

Vpišite ustrezno številko, ki označuje delež zaposlitve. 
1 – 100 % 
2 – 50 % 
3 – Drugo (vpišite % zaposlitve) 

SPOL Spol zaposlenega 

Vpišite ustrezno številko, ki označuje spol zaposlene 
osebe. 
1-moški 
2-ženski 

LETO ROJSTVA Leto rojstva zaposlenega Vpišite leto rojstva zaposlenega. 

DOSEŽENA STOPNJA 
IZOBRAZBE 

Dosežena stopnja izobrazbe 
zaposlenega 

Vpišite doseženo stopnjo izobrazbe. Vpišite ustrezno 
številko. 
1- Končana ali nedokončana OŠ (I. - II. st.)  
2-Nižje poklicno izobraževanje (2 letno) (III. st.) 
3-Srednje poklicno izobraževanje (3 letno) (IV. st.) 
4- Gimnazijsko, srednje tehniško izobraževanje (V. st.) 
5-Višješolski program (VI/1. st.) 
6-Specializacija po višješolskem programu, 
visokošolski strokovni programi in univerzitetni 
program - 1. bol. st (VI/2. st.) 
7- Specializacija po visokošolskem strokovnem 
programu, univerzitetni program in magisterij stroke - 
2. bol. st. (VII. st.) 
8-Specializacija po univerzitetnem programu, 
magisterij znanosti (VIII/1. st.) 
9-Doktorat znanosti (VIII/2. st.) 

SMER IZOBRAZBE Pridobljena smer izobrazbe 

Vpišite smer izobrazbe. Vpišite ustrezno številko. 
1 - Ekonomske, organizacijske, pravne in upravne 
vede 
2 – Socialno delo in organizacija socialne mreže 
3 – Zdravstvene vede  
4- Socialna oskrba 
5 – Družboslovje in humanistika 
6 – Gimnazijski maturant 
7 – Drugo (Vpišite smer izobrazbe) 

ŠT. UPORABNIKOV NA 
ASISTENTA 

Število uporabnikov na enega 
asistenta  

Vpišite število uporabnikov, ki jim je zaposleni nudil 
osebno asistenco v decembru 2016 (če oseba 
decembra ni bila več zaposlena, ali pa ta mesec ni bila 
na delovnem mestu zaradi npr. dolgotrajne bolniške 
ali porodniške odsotnosti, vpišite podatek za zadnji 
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mesec, ko je bila na delovnem mestu).  
Vpišite le za osebne asistente! 

EFEKTIVNE URE 
Povprečno število opravljenih 
efektivnih ur na mesec (izračunano 
iz letnega povprečja) 

Vpišite povprečno število opravljenih efektivnih ur na 
mesec (izračunano iz letnega povprečja 2016).  
Vpišite le za osebne asistente! 

PRENEHANJE DELOVNEGA 
RAZMERJA 

Delovno razmerje na dan 31. 12. 
2016 

Vpišite, ali je bil zaposleni na dan 31. 12. 2016 še 
zaposlen na programu osebne asistence. Vpišite 
ustrezno številko. 
1 - oseba je še zaposlena 
2- oseba ni več zaposlena (vpiši datum prenehanja 
delovnega razmerja) 

 

 


