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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. Osebna asistenca se v Sloveniji izvaja in financira projektno, sistemsko 

izvajanje storitve pa je, glede na sprejeti Zakon o osebni asistenci, predvideno za leto 2019. 

Namen študije, ki osebno asistenco popiše na celovit in podroben način, in sicer na nacionalni ravni,  

je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna asistenca organizirana, kakšna oskrba in v 

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

kdo jo financira. Pri tem smo do sedaj (torej v lanski in letošnji analizi) posebno pozornost namenili 

podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne 

asistence glede na sprejete zakonske okvirje. Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča za redno 

letno spremljanje programov osebne asistence v bodoče oziroma izhodišča za vzpostavitev centralne 

zbirke podatkov o osebni asistenci, ki se bo vzpostavila glede na sprejeti Zakon o osebni asistenci. 

V letu 2016 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.138 uporabnikov (v letu 2015 1.125), med 

njimi je bilo največ gibalno oviranih. V povprečju so prejeli 14,3 ure asistence na teden. Kot ključne 

storitve osebne asistence lahko opredelimo storitve, namenjene osebni pomoči in pomoči v 

gospodinjstvu, saj sta skoraj dve tretjini (60,9 %) vseh ur osebne asistence namenjeni izvajanju 

tovrstnih oblik pomoči. Uporabnikov, ki so v letu 2016 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na 

teden in so bili stari od 18 do 65 let, je bilo 196. Na podlagi podatka o številu dodatnih ur asistence, ki 

bi jih po poročanju izvajalcev še potrebovali trenutni uporabniki osebne asistence, lahko 

predvidevamo, da bi bilo do zakonske zagotovljene osebne asistence upravičenih še 99 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 predvidevamo, 

da bo ob začetku izvajanja Zakona o osebni asistenci v praksi, v sistem vstopilo okrog 300 oseb. 

Ključne besede: osebna asistenca, Zakon o osebni asistenci, deinstitucionalizacija, oskrba v 

skupnosti, 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. 

ZOA Zakon o osebni asistenci, Uradni list RS, št. 10/17. 

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.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0460
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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1.  UVOD 
 

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, sistemsko izvajanje storitve pa je, glede na sprejeti Zakon o 

osebni asistenci (Ur. L. RS št. 10/2017), predvideno za leto 2019. 

Po skoraj desetih letih smo na Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV) v lanskem letu 

ponovno pripravili analizo izvajanja osebne asistence na nacionalni ravni; nanašala pa se je na leto 

2015 (pred tem je bila zadnja celovita analiza izvajanja te storitve na nacionalni ravni opravljena leta 

20071). V letošnjem letu smo pripravili novo analizo, ki se nanaša na izvajanje osebne asistence v letu 

2016 in ki je narejena na enakih metodoloških izhodiščih (individualizirani podatki) kot lanska analiza, 

hkrati pa upošteva vsebino in določila Zakona o osebni asistenci, ki je bil sprejet v letošnjem letu. 

Namen naloge Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v posameznem 

letu je dvojen: 

 Prvi namen naloge je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna asistenca 

organizirana, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, 

kdo so njeni izvajalci, kdo uporabniki ter kdo jo financira. Pri tem smo do sedaj (torej v lanski 

in letošnji analizi) posebno pozornost namenili podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne 

projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na sprejete zakonske 

okvirje.  

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

asistence v bodoče oziroma izhodišča za vzpostavitev centralne zbirke podatkov o osebni 

asistenci, ki se bo vzpostavila glede na sprejeti Zakon o osebni asistenci.  

Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je 

edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju 

Slovenije oz. na nacionalni ravni in zajema informacije o programih, ki so kot osebna asistenca 

financirani iz različnih razpisov. Projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence, kot jih 

definira Zakon o osebni asistenci, predstavljajo pomemben orientir za sistemsko (zakonsko) izvajanje 

storitve. Ocenjujemo, da z analizo zbrani podatki predstavljajo zadovoljivo oceno števila oseb, ki bodo 

v sistem (zakonsko zagotovljeno osebno asistenco) vstopile ob začetku izvajanja zakona v praksi, to 

je v začetku leta 2019. 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 

                                                           
1 Glej Smolej Jež, S., Nagode, M. 2007. Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki dopolnjujejo javno službo 
na tem področju: analiza programov osebne asistence: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno 
varstvo. 
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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.  

Analiza tudi zadovoljuje vedno večje mednarodne in nacionalne potrebe po raznorodnih in vedno bolj 

podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe, kamor tudi sodi osebna asistenca (več v 

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

večplasten. 

Poročilo je sestavljeno iz osmih poglavij. Uvodu sledi predstavitev metodologije izvedbe analize (2), 

ki vsebuje tudi podpoglavje o kakovosti zbranih podatkov. Temu sledi poglavje, v katerem 

predstavljamo osebno asistenco kot storitev, podatke o njenem izvajanju, vstopne pogoje in čakalne 

vrste ter organizacije, ki osebno asistenco izvajajao. V tem poglavju so predstavljene tudi informacije 

o usposabljanjih in izobraževanjih osebnih asistentov (3). Sledi najobsežnejše poglavje s predstavitvijo 

podatkov o uporabnikih osebne asistence (4), ki vključuje tudi podpoglavje z informacijami o 

uporabnikih, ki bi bili glede na opredelitve upravičencev v Zakonu o osebni asistenci, upravičeni do 

sistemske zagotovitve te storitve (4.11). Sledita poglavji z informacijami o kadrih (5) in financah (6) v 

programih osebne asistence. Sklepne ugotovitve so zbrane v zadnjem poglavju (7) pred Viri in 

literaturo (8) ter Prilogami. 

Naloga IRSSV, ki se nanaša na osebno asistenco, v letu 2017 obsega: 

 pripravo analize izvajanja osebne asistence v letu 2016 (pričujoče poročilo) ter  

 pripravo predloga orodja za oceno potreb po osebni asistenci in predloga okvirnih vsebin 

programov usposabljanja (rok za oddajo poročila: 30. 1. 2018).  
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2. METODOLOGIJA IZVEDBE ANALIZE 
 

 

Metodološki pristop 

Kot že uvodoma omenjeno, je namen spremljanja programov osebne asistence predvsem dvojen. Z 

nalogo želimo vzpostaviti kontinuirano, redno letno zbiranje podatkov o osebni asistenci v Sloveniji 

(ki se trenutno izvaja preko dveh razpisov pristojnega ministrstva), poleg tega pa želimo vzpostaviti 

tudi evidenco oziroma zbirko kakovostnih in celovitih podatkov kot podlago za oblikovanje 

informatiziranega sistema zbiranja podatkov v skladu s sprejetim Zakonom o osebni asistenci. 

Osnovo vsakoletnemu spremljanju izvajanja osebne asistence predstavljajo potrebe in želje naročnika 

ter cilji, ki jih z izvedbo naloge zasledujemo. Poročilo o izvajanju osebne asistence v posameznem letu, 

kot zaključni output, ki ga pripravimo za naročnika, nastane na podlagi raziskovalnega načrta (za 

letošnjo nalogo je predstavljen spodaj). 

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 merskih instrumentov, ki smo jih 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. Nekatere faze se med seboj prekrivajo, saj smo na primer hkrati še 

pridobivali nekatere podatke s terena, usklajevali in razčiščevali »nelogične« informacije z izvajalci ter 

že pripravljali prve preliminarne analize in izpise dobljenih podatkov.  

Slika 2.1: 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 

Zbiranje 
podatkov s terena 

Pregled, logična 
kontrola, 

razčiščevanje in 
usklajevanje podatkov 

Analiza in 
interpretacija končnih 

podatkov 

Priprava seznama 
izvajalcev osebne 
asistence v 2016 

Priprava zbirnika 
podatkov 

Priprava končnega 
poročila 

Č
A

S
 

April – maj 2017 Junij – avgust 2017 
Avgust - september  

2017 
September – 

november 2017 

 

Vzorčni okvir 

Vzorčni okvir sestavlja seznam izvajalcev osebne asistence, ki jih preko javnih razpisov sofinancira 

pristojno ministrstvo. V letu 2016 je MDDSZ programe osebne asistence podpiralo preko dveh 

posebnih razpisov, in sicer: Javnega razpisa  za financiranje programov za samostojno oziroma 
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samostojnejše življenje invalidov za obdobje 2015 - 2018 (Ur. l. RS, št. 81/2014) in Javnega razpisa za 

sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 

do 31. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 29/16). V vzorčni okvir smo tako vključili vse tiste izvajalce osebne 

asistence, ki imajo preko omenjenih razpisov financirane zaposlitve osebnih asistentov in 

koordinatorjev osebne asistence2. Preverili smo tudi vse programe, ki so za izvajanje osebne asistence 

financirani bodisi preko javnih razpisov za financiranje programov socialnega varstva pri MDDSZ in pa 

sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2016 (FIHO, 

2016) in ugotovili, da so slednji že del našega vzorčnega okvira, zato nam ga ni bilo potrebno 

dopolnjevati. Na ta način smo, po Kalton in Vehovar (2011) dobili t.i. seznam vseh elementov ciljne 

populacije. 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 

Ljubljana 

- OZARA SLOVENIJA, Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor 

                                                           
2 Vseh financiranih programov je 34. 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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- 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 

- SONČEK, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana 

- SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Cankarjeva 25, 8000 

Novo mesto 

- SONČEK, gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj 

- SONČEK Posavje, Društvo za cerebralno paralizo, Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8373 

Leskovec pri Krškem 

 

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 in vstopni pogoji); 

- podatke o čakalnih vrstah in zavrnitvah potencialnih uporabnikov osebne asistence (število 

oseb v čakalni vrsti, število zavrnjenih oseb in razlogi za zavrnitve); 

- podatke o izobraževanjih in usposabljanjih osebnih asistentov ter 

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

prispevek uporabnika). 

Poleg predstavljenega splošnega vprašalnika smo, podobno kot v lanskem letu, izvajalce prosili za 

posredovanje individualnih podatkov za vse uporabnike osebne asistence, 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.  

 

Izvajalske organizacije smo za potrebe priprave predloga enotnega orodja za popis in oceno potreb 

po osebni asistenci (glede na določila Zakona o osebni asistenci) prosili tudi, da nam (v kolikor ga 

imajo) pošljejo pravilnik o izvajanju osebne asistence v njihovi organizaciji. Tovrstne interne 



12 
 

dokumente smo dobili od 17 organizacij in jih uporabili za že omenjen namen priprave predloga 

enotnega orodja za popis in oceno potreb po osebni asistenci. 

 

Zbiranje podatkov 

Z zbiranjem podatkov smo pričeli 19. 5. 2017 (glej dopis v Prilogi A), končali pa v začetku septembra 

2017, ko smo dobili še zadnje popravke podatkov v zbirniku. Prejeli smo vse anketne vprašalnike in 

vse zbirnike podatkov za vseh 34 organizacij, kar pomeni, da na ravni enot beležimo popoln odziv (100 

% stopnja odzivnosti). Interne pravilnike o izvajanju osebne asistence v posamezni izvajalski 

organizaciji smo prejeli od 17 organizacij.  

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. Faza logične kontrole in preverjanja ter 

popravljanja podatkov je potekala avgusta in v začetku septembra. Kljub temu, da smo pri večini 

vprašanj v letošnjem zbirniku podatkov kot možen odgovor ponudili tudi odgovor NE VEM, so 

nekateri izvajalci določene kategorije pustili prazne (tudi v primeru, če podatkov nimajo oziroma 

odgovorov ne vedo in bi lahko označili odgovor NE VEM), zato jih je bilo treba pozvati k izpolnitvi 

manjkajočih rubrik. Veliko je bilo tudi podatkov, ki se pri posameznem uporabniku niso ujemali (na 

primer zakon, po katerem ima oseba status invalida se mora ujemati z zakonom, po katerem oseba 

prejema dodatek). Tudi poročevalce, ki so poročali tovrstne neusklajene podatke, smo zaprosili za 

popravke in uskladitev podatkov. Faza logične kontrole, razčiščevanja, usklajevanja in popravljanja 

podatkov je tako trajala približno dober mesec. 

 

Statistične metode 

Pri analizi podatkov smo uporabljali predvsem univariatne statistične metode, 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 nekaterih zaprtih vprašanj z možnostjo vpisovanja odgovorov (npr. možnost drugo) 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. 
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2.1    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 izvajalcev 

osebne asistence v letu 2016. Eden izmed izvajalcev iz vzorčnega okvirja v letu 2016 še ni začel z 

izvajanjem programa (ni imel ne zaposlenih in ne uporabnikov), tako da je le deloma izpolnil 

vprašalnik, izpolnjevanje zbirnika pa ni bilo relevantno. Zajem podatkov na ravni poročevalskih enot 

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. Bistvena 

razlika letošnjega zbirnika podatkov glede na lanskega je ta, da smo tokrat pri večini vprašanj 

poročevalcem kot zalogo vrednosti ponudili tudi odgovor ne vem. Praznih celic v zbirniku podatkov 

torej skoraj ni bilo, kljub temu pa pri nekaterih spremenljivkah še vedno beležimo kar visoke deleže 

ne vem odgovorov.  

Za vsako izmed spremenljivk smo tako preverili stopnjo neodgovorov na dva načina, in sicer: 

 Z upoštevanjem ne vem odgovora kot neodgovora, kar praktično predstavlja informacijo o 

tem, za koliko odstotkov kadra oziroma za koliko odstotkov uporabnikov poročevalci ne vedo, 

nimajo ali niso sporočili določenega podatka. 

 Z upoštevanjem ne vem odgovora kot odgovora, kar praktično predstavlja informacijo o tem, 

koliko odstotkov enot posamezne spremenljivke manjka oziroma koliko praznih celic imamo 

pri posamezni spremenljivki. 

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 (431 zaposlenih oseb) kot pri uporabnikih (1.138 uporabnikov) in z manjšim 

številom spremenljivk (10 pri zaposlenih in 34 oziroma 26, ki smo jih vrednotili, pri uporabnikih), za 

katere smo želeli pridobiti podatke. Pri zaposlenih stopnja neodgovora (tako v primeru, ko odgovor 

ne vem upoštamo kot neodgovor, kot tudi, če odgovor ne vem upoštevamo kot odgovor) pri nobeni 

spremenljivki ne preseže 2,5 %. Omenjeno stopnjo neodgovora beležimo pri spremenljivki pridobljena 

smer izobrazbe – drugo. Tu so morali poročavelci za zaposlene, katerih izobrazba ne sodi v nobeno 

ponujeno kategorijo, navesti smer izobrazbe. Za štiri zaposlene (od 159 veljavnih odgovorov glede na 

prejšnje vprašanje) le te niso navedli. 

Pri zaposlenih torej nobene spremenljivke ne bi izpostavljali kot posebej problematične, saj glede na 

navedeno poročevalci s poročanjem niso imeli bistvenih težav.  
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Preglednica 2.1: Ovrednotenje kakovosti podatkov za zaposlene v programih osebne asistence 

Kazalnik/spremenljivka Stopnja neodgovora 
- ne vem kot 
neodgovor (v %) 

Stopnja neodgovora 
– ne vem kot 
odgovor (v %) 

Delovno mesto 0 0 
Način zaposlitve 0 0 
Delež zaposlitve  0 0 
Spol 0 0 
Leto rojstva 0 0 
Dosežena stopnja izobrazbe 0,2 0 
Pridobljena smer izobrazbe 0,9 0 

- drugo 2,5 2,5 
Št. uporabnikov na asistenta 0 0 
Efektivne ure 1,0 1,0 
Prenehanje delovnega razmerja 0 0 

Opombe: prvi stolpec predstavlja delež neodgovorov, pri čemer je odgovor »Ne vem« štet kot neodgovor. Drugi stolpec pa 

predstavlja delež neodgovorov, pri čemer je odgovor »Ne vem« štet kot odgovor. V tem primeru so kot neodgovori štete 

prazne celice. 

Dosežena stopnja izobrazbe: za enega zaposlenega so poročevalci navedli odgovor ne vem. 

Pridobljena smer izobrazbe: za 4 zaposlene so poročevalci navedli odgovor ne vem. 

Pridobljena smer izobrazbe – drugo: vpisati je bilo potrebno smer izobrazbe; za 4 (od 159 veljavnih odgovorov glede na 

prejšnjo vprašanje) zaposlene le te niso vpisali, torej jih štejemo pod manjkajočo vrednost. 

Efektivne ure: za 4 zaposlene ni vpisanega podatka (oziroma je vpisano 0), ker so na porodniški/bolniškem dopustu. 

 

Če pri stopnji neodgovora upoštevamo tudi ne vem odgovore, je kakovost podatkov o uporabnikih  

bistveno slabša kot kakovost podatkov o zaposlenih, saj kar pri 12. spremenljivkah nimamo popolnih 

podatkov. Če pa kot neodgovore štejemo le enote, za katere poročevalci niso vnesli nobenega 

odgovora, je kakovost podatkov o uporabnikih podobna oziroma celo boljša kot pri kadrih. Bistvena 

razlika v kakovosti podatkov o uporabnikih glede na lansko leto je torej ta, da smo poročevalcem za 

večino spremenljivk ponudili tudi odgovor ne vem in se s tem izognili dilemam o tem, ali poročevalci 

določenih podatkov nimajo oziroma jih ne vedo, ali jih le niso vnesli v zbirnik podatkov. 

Med spremenljivkami, pri katerih beležimo najvišje deleže ne vem odgovorov, izstopa spremenljivka 

višina dodatka za tujo nego in pomoč zaradi invalidnosti, pri kateri za kar 69,3 % oseb, ki imajo dodatek, 

izvajalci ne vedo višine tega dodatka. Visoke deleže ne vem odgovorov je, podobno kot v lanskem 

letu, opaziti še pri ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na dodatek za tujo nego in pomoč zaradi 

invalidnosti, vprašanju o poglavitnih virih preživljanja ter vprašanjih o prejemanju pomoči na domu, 

patronaže, pomoči neformalnih oskrbovalcev in osebne asistence pri več organizacijah. Pri teh 

spremenljivkar izvajalci za približno tretjino oseb ne vedo podatkov. Več izvajalcev je omenilo, da za 

zbiranje določenih podatkov (npr. o virih preživljanja, dodatku in njegovi višini) potrebujejo pravno 

podlago in ker le te nimajo, teh podatkov ne zbirajo. Omenjajo tudi, da nekateri uporabniki  podatka 

o višini dodatka, ki ga prejemajo, ne želijo razkriti. Izvajalci torej podatkov, ki niso neposredno 

povezani z izvajanjem osebne asistence (npr. viri preživljanja in dodatki) v večini ne zbirajo. Brez 

pravno-formalnih zavez in obvez izvajalci osebne asistence najverjetneje teh podatkov ne bodo zbirali 

in beležili, zato bomo razmislili o nadaljnji smiselnosti zaprošanja za te podatke. Računamo pa, da 

bodo ti podatki postali del informatizirane zbirke podatkov o osebni asistenci glede za Zakon o osebni 

asistenci, ki se bo začel izvajati v letu 2019.  

 



15 
 

Preglednica 1.2: Ovrednotenje kakovosti podatkov za uporabnike osebne asistence 

Kazalnik/spremenljivka 
Stopnja neodgovora 
- ne vem kot 
neodgovor (v %) 

Stopnja neodgovora 
– ne vem kot 
odgovor (v %) 

Občina stalnega prebivališča 0 0 
Občina prebivanja 0 0 
Spol 0 0 
Leto rojstva 0 0 
Oblika bivanja 0 0 
Leto vključitve v OA 0 0 
Status invalida 0 0 

- zakon, po katerem je 
oseba pridobila status 

0 0 

Poglavitna vrsta invalidnosti  0,2 0 
Zaposlitveni status 7,2 0 
Poglavitni vir dohodka 30,3 0 
Dodatek za tujo nego in pomoč 
zaradi invalidnosti 

34,2 0 

- zakon, po katerem oseba 
prejema dodatek   

13,2 0 

- višina dodatka  69,3 0 
Ure osebne asistence 0 0 
Več ur OA 2,5 0 

- koliko več ur OA 0 0 
Storitve osebne asistence  0 0 
Storitve OA v okviru druge 
organizacije 

29,4 0 

Pomoč na domu 24,7 0 
Patronaža 38,0 0 
Pomoč neformalnih oskrbovalcev 30,7 0,3 
Lastni prispevek 0 0 
Izstop 0,1 0,1 

- datum izstopa  0 0 
- razlog izstopa 0 0 

Opombe: prvi stolpec predstavlja delež neodgovorov, pri čemer je odgovor »Ne vem« štet kot neodgovor. Drugi stolpec pa 
predstavlja delež neodgovorov, pri čemer je odgovor »Ne vem« štet kot odgovor. V tem primeru so kot neodgovori štete 
prazne celice. 
Poglavitna vrsta invalidnosti – pri dveh uporabnikih so poročevalci navedli odgovor ne vem. 
Zaposlitveni status: pri 82 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem. 
Poglavitni vir dohodka: pri 345 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem. 
Dodatek: pri 389 osebah so poročevalci navedli odgovor ne vem. 
Dodatek /zakon: za 60 oseb (od veljavnih odgovorov na prejšnje vprašanje) poročevalci nimajo podatka o vrsti zakona, po 
kateremu jim pripada dodatek. 
Dodatek /višina: za 316 oseb (od veljavnih odgovorov na vprašanje o dodatku) izvajalci nimajo podatka o višini dodatka.  
Izstop: za 1 osebo ni vpisanega podatka o izstopu. 
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3. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE OSEBNE 

ASISTENCE 
 

Programe osebne asistence je v letu 2016 izvajalo 33 organizacij3. Glede na pravnoorganizacijski status 

izvajalske organizacije so programe v veliki večini izvajala društva (31 organizacij) ter dva zasebna 

zavoda. Med izvajalskimi organizacijami je bilo 26 invalidskih organizacij, med njimi osem 

reprezentativnih 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 in Kranju 

imajo sedež štiri organizacije, tri v Kopru, Krškem in Murski Soboti ter dve v Novem mestu. V Celju, 

Škofji Loki, Novi Gorici, Stari Cerkvi, Sežani in na Ptuju pa ima sedež po ena izvajalska organizacija.  

 

3.1 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 sprejetega Zakona o osebni asistenci. Navedene storitve, opravila in aktivnosti smo 

tako strnili v šest sklopov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA (izvaja 29 izvajalcev): 

- pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju  ustrezne telesne temperature; 

- pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju; 

- kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene; 

- pomoč pri hranjenju in pitju; 

- pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj; 

- pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabni ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje 

in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe; 

                                                           
3 Eden izmed izvajalcev iz vzorčnega okvirja v letu 2016 še ni začel z izvajanjem osebne asistence (ni imel ne 
zaposlenih in ne uporabnikov), tako da je le deloma izpolnil vprašalnik, izpolnjevanje zbirnika pa zanj ni bilo 
relevantno. 
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- obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem 

osebni asistent ni neposredno angažiran pri kateri od zgoraj naštetih aktivnosti, je pa njegova 

prisotnost nujna; 

- izvajanje storitev osebne asistence na domu, ki so povezane z opravljanjem osnovne pomoči 

uporabniku (čiščenje dihalnih poti, dajanje injekcij, kateterizacija) in ne gre za akutna 

bolezenska stanja; 

- priprava in dajanje zdravil; 

- druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči. 

STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH (izvaja 30 

izvajalcev): 

- pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju; 

- pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje 

prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.); 

- pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih; 

- pomoč pri urejanju osebne dokumentacije; 

- pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov; 

- pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe; 

- druge storitve pomoči, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil. 

SPREMSTVO (izvaja 30 izvajalcev): 

- vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru; 

- vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz); 

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

- pomoč pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih; 

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

pomoč drugega. 

POMOČ NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU (izvaja 23 izvajalcev): 

- namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev; 

- pomoč pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanju na šolske in izven 

šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru 

izobraževalnega ali delovnega procesa; 

- pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije; 

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

POMOČ PRI KOMUNIKACIJI (izvaja 30 izvajalcev): 

- pomoč pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, 

časopisov, literature po izboru uporabnika); 

- pomoč pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo 

uporabnika; 

- prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika; 

- tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala. 
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DRUGO (izvaja 10 izvajalcev): 

- kakršnakoli druga vrsta pomoči, ki jo izvajalci ponujajo v okviru osebne asistence. 

 
 

Štiri sklope storitev izvajajo skoraj vse organizacije, in sicer storitve, namenjene pomoči v 

gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo in pomoč pri komunikaciji, ki jih izvaja 30 

organizacij ter storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika, ki jih izvaja 29 organizacij. 23 

organizacij izvaja storitve pomoči na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu, v desetih 

organizacijah pa izvajajo še nekatera druga opravila in storitve, ki jih ne moremo uvrstiti v nobenega 

izmed ostalih sklopov. 

 
 

Slika 3.1: Število in delež izvajalskih organizacij, ki izvajajo posamezne sklope storitev 
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Preglednica 2.1: Matrika izvajanja posameznih sklopov storitev osebne asistence po izvajalcih 

IZVAJALEC 

SKLOPI STORITEV OSEBNE ASISTENCE 

OSEBNA 

POMOČ 

POMOČ V GOSPODINJSTVU 

IN DRUGIH DNEVNIH 

OPRAVILIH 

POMOČ PRI 

SPREMSTVU 

POMOČ NA DELOVNEM 

MESTU IN 

IZOBRAŽEVANJU 

POMOČ PRI 

KOMUNIKACIJI 
DRUGO 

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Celje 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Društvo za Downov sindrom, Planet 47   ✓ ✓ ✓ 

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Koper 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Društvo distrofikov Slovenije ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

YHD – Društvo za teorijo in kulturo 

hendikepa 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Združenje multiple skleroze Slovenije ✓ ✓ ✓  ✓ 

SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z 

motnjami v duševnem razvoju Škofja 

Loka 

✓  ✓ ✓ ✓ 

SONČEK Maribor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Ptuj  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medobčinsko društvo invalidov Murska 

Sobota 
 ✓ ✓  ✓ ✓

Zveza paraplegikov Slovenije ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Društvo študentov invalidov Slovenije ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Kranj 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Maribor 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja ✓ ✓ ✓   

Društvo Vita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IZVAJALEC 

SKLOPI STORITEV OSEBNE ASISTENCE 

OSEBNA 

POMOČ 

POMOČ V GOSPODINJSTVU 

IN DRUGIH DNEVNIH 

OPRAVILIH 

POMOČ PRI 

SPREMSTVU 

POMOČ NA DELOVNEM 

MESTU IN 

IZOBRAŽEVANJU 

POMOČ PRI 

KOMUNIKACIJI 
DRUGO 

Društvo aktivnih in zaposlenih invalidov 

Slovenije – DAZIS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medobčinsko društvo gluhih in 

naglušnih za Gorenjsko - AURIS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Nova Gorica 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Društvo paraplegikov ljubljanske 

pokrajine 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

OZARA SLOVENIJA Nacionalno 

združenje za kakovost življenja 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Društvo gluhih in naglušnih Posavja  

Krško 
✓ ✓ ✓  ✓ 

Društvo Veronika  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓

Nadškofijska Karitas Maribor ✓ ✓  ✓ ✓ 

Društvo za duševno zdravje in kreativno 

preživljanje prostega časa »VEZI« 
✓ ✓ ✓   

SKLAD SILVA – Društvo za kakovostno 

življenje ljudi s posebnimi potrebami 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana  ✓ ✓  ✓ 

Zveza Sožitje ✓ ✓    

Škofijska Karitas Murska Sobota ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SONČEK – Društvo za cerebralno 

paralizo Dolenjske in Bele krajine 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SONČEK – Gorenjsko društvo za 

cerebralno paralizo 
✓     ✓

SONČEK Posavje - Društvo za 

cerebralno paralizo 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓
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3.2 Vstopni pogoji oziroma okoliščine, ki jih izvajalske organizacije 

upoštevajo pri vključitvi uporabnika v program osebne asistence 

 

Preglednica 3.2: Okoliščine, ki jih izvajalci upoštevajo pri vključitvi uporabnika v program 
osebne asistence 

Okoliščine 
Število izvajalcev, ki upošteva 

posamezne okoliščine 

Samostojnost/odvisnost od drugih pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti 23 
Vrsta invalidnosti 20 

Stopnja invalidnosti 20 
Število ur potrebne pomoči 17 

Aktivnost uporabnika 12 
Članstvo v izvajalski organizaciji 12 

Materialne in socialne razmere  12 
Starost uporabnika 11 

Pridobljen status invalida po različnih zakonih 11 
Oblika bivanja 10 

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

8 

Kraj bivanja 7 

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

7 

Drugo:  
- hitro napredujoče bolezni 
- mnenje zdravnika v postopku/pridobitev IK 

6 

 

Ključna okoliščina, ki jo izvajalske organizacije upoštevajo pri vključitvi uporabnikov v program osebne 

asistence je stopnja samostojnosti oziroma odvisnosti uporabnika od pomoči drugih pri opravljanju 

dnevnih aktivnosti. Ta kriterij upošteva 23 organizacij, kar je slabe tri četrtine vseh izvajalcev osebne 

asistence. Pri vključitvi v osebno asistenco kot zelo pomembna kriterija štejeta tudi vrsta in stopnja 

invalidnosti, ki jo kot kriterija upošteva 20 organizacij. Število ur potrebne pomoči upošteva 17 

organizacij, stopnjo aktivnosti uporabnika, članstvo v organizaciji ter materialne in socialne razmere 

pa 12 organizacij. Starost uporabnika in pridobljen status invalida po različnih zakonih upošteva 11 

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.  
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3.3 Časovna dostopnost osebne asistence 

 

Preglednica 3.3: Časovna dostopnost osebne asistence: število izvajalcev 

Osebna asistenca se: Pon - pet Sobota Nedelja Prazniki 

- ne izvaja 0 13 13 14 

- izvaja občasno/po 
dogovoru glede na 
potrebe uporabnika 

2 10 12 12 

- izvaja do 8 ur* na dan 16 2 2 1 

- izvaja od 8 do 12 ur na 
dan – različno po dnevih 

2 0 0 0 

- izvaja od 10 do 18 ur na 
dan** 

10 6 4 4 

- izvaja 24 ur na dan 3 2 2 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 

osmih ur na dan. Prav zagotavljanje osebne asistence med tednom v obsegu osmih ur na dan je bila v 

letu 2016 najpogostejša oblika časovne dostopnosti storitve. Deset organizacij je zagotavljalo osebno 

asistenco od 10 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 dveh organizacijah, enak, izjema je organizacija, ki 

zagotavlja osebno asistenco vsak dan drugače, in sicer od osem do 12 ur na dan.  

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

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

osem ur na dan, v šestih od 10 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 13. (ob nedeljah) oziroma 14. (ob 

praznikih) organizacijah, občasno v 12. organizacijah, osem ur na dan v dveh (ob nedeljah) oziroma 

eni organizaciji (ob praznikih), po štiri organizacije osebno asistenco ob nedeljah in praznikih izvajajo 

od 12 do 18 ur na dan, po dve organizaciji pa 24 ur na dan.  

Uporabnikom najbolj prijazno časovno dostopnost osebne asistence med tednom (24 ur na dan) 

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

kulturo hendikepa in Zveza paraplegikov Slovenije, slednji dve pa osebno asistenco neprekinjeno 

zagotavljata tudi ob koncih tedna in med prazniki.  

 

3.4 Čakalne vrste 

 

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

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

obstaja, 24 poročevalcev pa je odgovorilo, da čakalne vrste v njihovi organizaciji ni. V devetih 

organizacijah, v katerih čakalna vrsta obstaja, je na dan  31. 12. 2016 na vključitev v osebno asistenco 

čakalo 112 oseb (kar je 47 manj kot lani), in sicer največ v Ozari – Nacionalnem združenju za kakovost 
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življenja (28 oseb), YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa (27 oseb) in Društvu distrofikov 

Slovenije (23 oseb). Ob tem je treba opozoriti, da podatek o številu oseb v čakalnih vrstah ne izključuje 

morebitnih podvajanj; potencialni uporabniki so namreč lahko v čakalni vrsti pri več organizacijah in 

so na ta način šteti večkrat.  

Preglednica 3.4: Število oseb v čakalni vrsti po izvajalcih osebne asistence 

Izvajalec 
Število oseb v čakalni 
vrsti na dan 31. 12. 2016 

Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja 28 
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 27 

Društvo distrofikov Slovenije 23 
Zveza paraplegikov Slovenije 10 

Društvo Sonček Posavje 7 
Društvo gluhih in naglušnih Posavja  Krško 5 

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 5 
Združenje multiple skleroze Slovenije 4 

Društvo Vita 3 
Skupaj 112 

 

V primeru zavrnitve ali uvrstitve uporabnika v čakalno vrsto v 19. 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 kot formalna pomoč pri iskanju 

ustreznih rešitev v smislu zagotavljanja prostovoljcev in honorarnih delavcev. 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 14. organizacijah v primeru zavrnitve ali uvrstitve uporabnika v čakalno vrsto ne pomagajo 

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

V 24. organizacijah v letu 2016 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 9. organizacijah je do zavrnitev potencialni uporabnikov prišlo. Zavrnili so 

skupaj 111 oseb, kar je za 11 več kot v lanskem letu. Največ oseb (skoraj polovico vseh) so zavrnili v 

Združenju multiple skleroze Slovenije (48 oseb), Društvu distrofikov Slovenije (23 oseb) in Ozari – 

Nacionalnem združenju za kakovost življenja (19 oseb).  

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

vežejo na: 

- finance: izvajalci omenjajo nezadostna finančna sredstva za plačilo (dodatnega) osebnega 

asistenta, previsoke prevozne stroške izvajalcev osebne asistence in pomanjkanje 

sistemskega financiranja; 

- 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 ali ocene, 

da osebne asistence ne potrebujejo, v enem primeru pa je šlo za neresnost kandidata; 



24 
 

- logistične ovire: velika oddaljenost uporabnikov in osebnih asistentov ali neusklajenost glede 

časa (urnika) izvajanja osebne asistence. 

Pri tem je potrebno omeniti, da smo razloge za zavrnitev prejeli od devetih organizacij, medtem ko 

jih 5 na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

 

3.5 Izobraževanja in usposabljanja osebnih asistentov 

 

V večini (26) izvajalskih organizacij so organizirana izobraževanja in usposabljanja za osebne 

asistente. Več kot polovica organizacij (14, kar predstavlja 53,8 %) se poslužuje notranjih in zunanjih 

izobraževanj, kar pomeni, da del izobraževanja in usposabljanja izvedejo z lastnim kadrom, drugi del 

pa s pomočjo zunanjih sodelavcev. Šest organizacij (23,1 %) izobraževanje in usposabljanje izvaja le 

preko zunanjih sodelavcev, tri organizacije (11,5 %) pa preko svojih zaposlenih v organizaciji. Poleg 

tega organizacije v manjši meri uporabljajo tudi druge vire za izobraževanje in usposabljanje. Izmed 

zunanjih izvajalcev usposabljanj in izobraževanj za osebne asistente glede na poklicni/strokovni profil 

prevladujejo zdravstveni delavci (predvsem negovalci in medicinske sestre), socialni delavci in socialni 

pedagogi (predvsem tiflopedagogi), v manjši meri pa psihologi in družinski terapevti. 

Najpogosteje v okviru usposabljanj osebnim asistentom na teoretičen in praktičen način ponudijo 

naslednje vsebine: 

- različne oblike 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, tečaje prve pomoči (izvaja 7 

organizacij); 

- ustrezni načini komunikacije in odnosov med osebnimi asistenti in uporabniki, zmanjševanja 

stresa, osebnih kompetenc, postavitve osebnih mej, asertivnega vedenja, reševanja 

konfliktov in zapletov ter boljšega medsebojnega razumevanja (izvaja 15 organizacij); 

- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (izvaja 8 organizacij); 

- varstvo in zdravje pri delu (izvaja 10 organizacij); 

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

bolezni, motenj ter posledično potreb in težav uporabnikov) (izvaja 1 organizacija); 

- delo in ravnanje s slepo in slabovidno osebo (npr. osnove Brajeve pisave, tehnike in načini 

vodenja in spremljanja, specifike nudenja pomoči slepi osebi ipd.) (izvaja 6 organizacij); 

- delo in ravnanje z gluho oziroma gluhoslepo osebo (npr. razumevanje gluhoslepote, prenos 

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

ravnanja in odzivanja v ogrožajočih življenjskih situacijah ipd.) (izvajata 2 organizaciji); 

- obravnava invalidov in delo s starejšimi osebami (npr. poznavanje različnih bolezni in gibalnih 

oviranosti, spoznavanje okolja uporabnika ipd.) (izvaja 5 organizacij); 

- ravnanja in uporaba medicinsko tehničnih pripomočkov (izvaja 5 organizacij); 

- filozofija neodvisnega življenja in način izvajanja program (izvajata 2 organizaciji). 

(Bodoči) osebni asistenti se na izobraževanjih in usposabljanjih seznanijo in naučijo ustreznih načinov 

sporazumevanja in komuniciranja z uporabniki, še zlasti, če se usposabljajo za delo z različno senzorno 
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oviranimi osebami (slepimi, gluhimi ali gluhoslepimi uporabniki). Asistenti spoznavajo značilnosti in 

posebnosti posameznih tipov invalidnosti, bolezni, okvar in motenj, se usposobijo za izvajanje 

praktične - fizične pomoči in asistence, uporabo in vzdrževabje različnih medicinskih in tehničnih 

pripomočkov, ki jih uporabniki uporabljajo ter izvajanje prve pomoči, oživljanja in uporabe 

defibrilatorja. Določen del izobraževanj in usposabljanj za osebne asistente se nanaša na vzpostavitev 

odnosa ter komunikacijo z uporabnikom in bližnjimi, na zmanjšanje stresa na delovnem mestu, 

varnost pri delu in delovanje v skladu z Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Seznanijo se tudi 

s pomenom in pravili glede varovanja osebnih podatkov ter obravnavajo in razčiščujejo najpogostejše 

težave, dileme in trenja, do katerih pri izvajanju osebne asistence na terenu (lahko) pride. Pomemben 

del usposabljanja osebnih asistentov opravijo uporabniki sami, in sicer vsak uporabnik svojega 

osebnega asistenta usposobi glede na svoje potrebe, preference in želje. 

Organizacije, ki same ne organizirajo izobraževanj in usposabljanj (takih je osem organizacij) se 

poslužujejo drugih načinov izpopolnjevanja osebnih asistentov. Dve organizaciji sodelujeta z drugimi 

društvi in se njuni osebni asistenti priključijo usposabljanju v okviru drugih organizacij, dve organizaciji 

pa svoje osebne asistente uvajata preko mentorja ali strokovnega delavca. V eni organizaciji 

izobraževanje in usposabljanje po njihovem mnenju ni potrebno, saj se zanašajo na dolgoletne 

predhodne izkušnje osebnih asistentov, prav tako v eni organizaciji pa usposabljanje poteka 

samostojno z branjem strokovne literature in društvenih aktov. Dve organizaciji podatka o 

usposabljanju osebnih asistentov nista posredovali.   

Izobraževanja in usposabljanja potekajo individualno ali skupinsko, slednje najpogosteje v obliki 

predavanj ali seminarjev (57,7 %), praktičnih prikazov/demonstracij in tečajev (50,0 %) ter delavnic 

(34,6 %), ki potekajo v manjših skupinah. Izmed individualnih tehnik izobraževanja in usposabljanja 

pa prevladuje pogovor in svetovanje osebnim asistentom (38,5 %). Organizacije v manjši meri 

uporabljajo tudi metodi evalvacije dela (15,4 %) in izmenjave mnenj na podlagi izkustvenih primerov 

(11,5 %). Dve organizaciji (7,7 %) pa svoje osebne asistente poleg klasičnih oblik usposabljanja 

spodbujata k samostojnemu izobraževanju s prebiranjem strokovne literature. 

Organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, smo spraševali tudi po obsegu izobraževanj 

in usposabljanj za osebne asistente. Zanimalo nas je koliko ur obsega njihovo izobraževanje oziroma 

usposabljanje na začetku, ko začne z delom osebnega asistenta; v primeru, ko začne izvajati osebno 

asistenco za novega uporabnika in redno vsako leto. Ko oseba (prvič) prične z delom osebnega 

asistenta, se v povprečju izobražuje in usposablja dobrih 17 ur, pri tem je najkrajši čas usposabljanja v 

določeni organizaciji štiri ure, najdaljši pa 80 ur (številčne podatke o obsegu ur je podalo 14 od 26 

organizacij). V najmanjšem obsegu ur se osebni asistenti izobražujejo pri izvajanju osebne asistence 

za novega uporabnika, in sicer izobraževanje v povprečju traja približno sedem ur (številčne podatke 

o obsegu ur je podalo 12 od 26 organizacij). Največ ur izobraževanja in usposabljanja pa je namenjenih 

za vsakoletna redna izobraževanja, ki jih osebni asistenti obiskujejo v povprečju dobrih 27 ur letno, od 

tega najmanj štiri ure in največ 120 ur (številčne podatke je podalo 14 od 26 organizacij). 
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4. UPORABNIKI OSEBNE ASISTENCE 
 

 

4.1 Število uporabnikov osebne asistence 

 

V letu 2016 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.138 uporabnikov, kar je  13 več kot v letu 

2015. Iz nadaljnje analize smo izločili 28 uporabnikov, ki so v celotnem letu 2016 prejeli le po nekaj ur 

osebne asistence. Za uporabnike smo upoštevali osebe, ki so v povprečju na teden prejemale vsaj pol 

ure osebne asistence, in teh je bilo, kot že omenjeno, 1.138. Celotna nadaljnja analiza se tako nanaša 

na te osebe. 

Največ uporabnikov je tudi v letu 2016 imelo Društvo za teorijo in kulturo hendikepa YHD, in sicer 96 

(v letu 2015 97). Po številu uporabnikov sledi Društvo distrofikov Slovenije s 87 uporabniki ter  Zveza 

paraplegikov Slovenije in Društvo študentov invalidov Slovenije s 85 uporabniki. Na dan 31. 12. 2016 

je bil v osebno asistenco vključen 1.101 uporabnik, kar je 133 več kot na dan 31. 12. 2015. Razlogi, zakaj 

37 oseb ob koncu leta 2016 ni bilo več vključenih v osebno asistenco, so različni, najpogostejši razlog 

pa je smrt uporabnika.  

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

Najmlajši uporabnik osebne asistence je bil star osem let, najstarejši pa 96 let, v povprečju pa 51,8 let. 

Največ uporabnikov je bilo starih od 25 do 70 let, glede na petletne starostne razrede pa je bilo največ 

tistih v skupini od 55 do 59 let (103 osebe). 

Slika 4.1: Spolna in starostna struktura uporabnikov osebne asistence 
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4.2 Občine, v katerih prebivajo uporabniki osebne asistence  

 

Kot smo že omenili v tretjem poglavju, ima največ organizacij, ki izvaja osebno asistenco, sedež v 

Ljubljani, in sicer 11. V Mariboru in Kranju imajo sedež štiri organizacije, tri v Kopru, Krškem in Murski 

Soboti ter dve v Novem mestu. V Celju, Škofji Loki, Novi Gorici, Stari Cerkvi, Sežani in na Ptuju pa ima 

sedež po ena izvajalska organizacija. Če pogledamo razporeditev izvajalcev osebne asistence po 

regijah, lahko ugotovimo, da v treh regijah (primorsko notranjski, koroški in savinjski) ni izvajalcev 

osebne asistence oziroma noben izmed izvajalcev v omenjenih regijah nima sedeža, kar pa še ne 

pomeni, da se osebna asistenca tam ne izvaja. Nekateri izvajalci namreč storitev zagotavljajo po 

celotni Sloveniji. 

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

lahko predstavlja tudi informacijo o krajevni dostopnosti osebne asistence.  

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

kateri imajo sedež ter okvirni podatki o številu uporabnikov osebne asistence po občinah. Izpostavljeni 

sta občini Ljubljana in Maribor z najvišjim številom uporabnikov (281 in 153), skupina občin z 30 do 50 

uporabnikov (obarvana rahlo svetleje kot Ljubljana in Maribor) ter skupina občin z manj kot 30 

uporabnikov osebne asistence v letu 2016 (obarvana še bolj svetlo). Z belo bravo so obarvane tiste 

občine, v katerih v letu 2016 ni bilo uporabnikov osebne asistence. 

Slika 4.2: Število organizacij, ki izvajajo osebno asistenco, ter število uporabnikov po občinah 
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Ugotavljamo, da se osebna asistenca izvaja v vseh občinah v Posavju, v Zasavju in v obalno – kraški 

regiji ter v veliki večini občin na Goriškem, Gorenjskem, v Osrednji Sloveniji, v primorsko notranjski 

regiji. Glede slabše dostopnosti osebne asistence izstopata savinska regija in jugovzhodna Slovenija.   

Pričakovano največ uporabnikov živi v Ljubljani, kjer ima sedež 11 izvajalcev osebne asistence, in sicer 

281 oziroma eno četrtino vseh uporabnikov osebne asistence. Sledi Maribor, kjer je v letu 2016 živelo 

153 uporabnikov osebne asistence (štirje izvajalci osebne asistence), kar je 13,4 % vseh uporabnikov. 

V ostalih občinah je živelo bistveno manj uporabnikov. V Murski Soboti in Kopru jih je bilo najmanj 44, 

v Kranju 41, Ilirski Bistrici 37, v Škofji Loki 35 ter v Novi Gorici in na Ptuju po 26. Zelo malo je bilo 

uporabnikov v Jugovzhodni Sloveniji (na primer v Novem mestu le štirje), storitev pa se, kot že 

omenjeno, izvaja v manj kot polovici občin.  

 

4.3 Oblika oziroma način bivanja 

 

Največ uporabnikov osebne asistence živi s partnerjem (brez ali z otroki), in sicer 29,6 %. Dobra 

četrtina uporabnikov (26 %) živi samih, 23,2 % pa s starši. Dobra desetina uporabnikov (12,1 %) živi v 

stanovanjski ali bivanjski skupini, 3,6 % v dijaškem ali študentskem domu, 2,4 % z otroci ter 1,8 % v 

zavodu. Odstotek uporabnikov (11 oseb) živi z bratom ali sestro ter trije uporabniki s sostanovalcem 

ali sostanovalko. 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).  

 

Slika 4.2: Uporabniki osebne asistence glede na način bivanja 

 

Opomba: Pod primarno družino spada bivanje s starši in/ali svojci (bratom, sestro in ostalimi sorodniki). 
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4.4 Leto vključitve v osebno asistenco 

 

Uporabniki so v osebno asistenco vključeni različno dolgo. Največ (284 oseb oziroma četrtina 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. V letu 2016 je v osebno asistenco vstopilo 125 novih uporabnikov. Polovica uporabnikov 

je bila v program osebne asistence vključena pred letom 2013, druga polovica pa po letu 2013. 

Slika 4.3: Število uporabnikov glede na leto vključitve v osebno asistenco 

 

 

4.5 Status in oblika invalidnosti 
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Najpogosteje imajo uporabniki pridobljen status invalida po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ), in sicer je takih 426 oseb oziroma 53,8 % uporabnikov, za katere 

vemo, da imajo pridobljen status invalida. Stopetinštirideset uporabnikov je pridobilo status invalida 

po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (v nadaljevanju: ZDVDTPO), 29 

po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI) ter 21 po 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: ZUOPP). Za 171 oseb izvajalci sicer 

vedo, da imajo status invalida, ne vedo pa po katerem zakonu. 

Večina  uporabnikov osebne asistence (1.014 oseb oziroma 89,1 %) ima eno obliko invalidnosti, dve 

obliki invalidnosti ima 101 oseba (8,9 %), tri oblike invalidnosti pa 21 oseb oziroma 1,8 % uporabnikov 

osebne asistence. Kot najpogostejšo obliko invalidnosti pri tistih, ki imajo eno obliko, beležimo 

gibalno oviranost, kot najpogostejšo diado invalidnosti beležimo gibalno oviranost ter motnjo v 

duševnem razvoju (30 oseb oz. 2,7 %), kot triado pa gibalna oviranost - motnja v duševnem razvoju – 

druga vrsta invalidnosti, ki pa jo izvajalec ni konkretno opredelil (osem oseb oz. 0,7 %).    

Slika 4.4: Delež uporabnikov glede kombinacije invalidnosti 
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Preglednica 4.1: Uporabniki glede na tip invalidnosti 

Tip/oblika invalidnosti 
Leto 2015 Leto 2016 

Št. uporabnikov % Št. uporabnikov % 

Gibalna oviranost 502 44,6% 518 45,6 % 

Slepota/slabovidnost 365 32,4% 328 28,9 % 

MDR 138 12,3% 121 10,7 % 

Gluhota/naglušnost 90 8,0% 89 7,8 % 

Gluhoslepota 33 2,9% 35 3,1 % 

Drugo 137 12,2% 188 16,5 % 

Skupaj 1.265 112,4% 1279 112,1 % 

Opomba: Ker ima lahko oseba več tipov/oblik invalidnosti hkrati, je končni seštevek uporabnikov višji od skupnega števila 

uporabnikov (1.125 za leto 2015 in 1.138 za leto 2016). Zaradi istega razloga tudi seštevek odstotkov presega 100 %. 

 

4.6 Zaposlitveni status 

 

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

statusu uporabnikov osebne asistence. V letošnjem letu za 82 oseb izvajalci niso sporočili tega 

podatka, ker ga ne poznajo, za leto 2015 pa podatka nismo pridobili za 122 oseb. Ker gre za kar 

pomembno razliko v številu manjkajočih odgovorov ter ker v letošnjem zbirniku ni bilo mogoče 

označiti več odgovorov, so rezultati obeh let težko primerljivi. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da je 

med uporabniki osebne asistence največ invalidsko upokojenih, in sicer približno tretjina vseh. V letu 

2016 je bilo dobro petino oseb starostno upokojenih, status invalida (po ZDVDTP) je imelo 11 % oseb, 

slaba desetina je bila dijakov ali študentov ter prav toliko brezposelnih. Dobrih osem odstotkov je bilo 

zaposlenih, 2,6 % oseb pa je imelo različne druge statuse (osnovnošolec,  prejemnik družinske ali 

vdovske pokojnine, oseba z odločbo o začasni nezaposljivosti). 

Preglednica 4.2: Uporabniki glede na status aktivnosti 

Status  aktivnosti 
Leto 2015 Leto 2016 

Št. uporabnikov % Št. uporabnikov % 

Invalidsko upokojen 385 38,4% 355 31,2 % 

Status invalida 159 15,9% 125 11,0 % 

Starostno upokojen 145 14,5% 233 20,5 % 

Zaposlen 98 9,8% 96 8,4 % 

Dijak oziroma študent 94 9,4% 107 9,4 % 

Brezposeln 87 8,7% 108 9,5 % 

Drugo 45 4,5% 30 2,6 % 

Zaposlen in invalidsko 
upokojen 

/ / 
2 0,2 % 

Ne vem / / 82 7,2 % 
Skupaj 1013 101,2% 1138 100,0 % 

Opomba: Za leto 2015 so poročevalci za nekatere uporabnike poročali dva statusa aktivnosti, zato seštevek deležev za to 

leto presega 100 %. 
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4.7 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 v letu 2016 pridobili za približno tri četrtine uporabnikov, v letu 2017 

pa za dobri dve tretjini. Podatke o dodatkih smo v obeh letih pridobili za približno dve tretjini 

uporabnikov osebne asistence. 

Glavni vir preživetja za največ uporabnikov osebne asistence je invalidska pokojnina. Za pomemben  

delež uporabnikov osebne asistence pa glavni vir preživljanja predstavljajo bodisi denarna socialna 

pomoč, bodisi nadomestilo za invalidnost ali pa plača.   

Preglednica 4.3: Uporabniki glede na glavni dohodkovni vir 

Glavni dohodkovni vir 
Leto 2015 Leto 2016 

Št. uporabnikov % Št. uporabnikov % 

Invalidska pokojnina 335 39,6% 296 26,0 % 

Denarna socialna pomoč 113 13,3% 102 9,0 % 

Invalidnina 89 10,5% 13 1,1 % 

Nadomestilo za invalidnost 81 9,6% 97 8,5 % 

Plača 81 9,6% 63 5,5 % 

Štipendija 30 3,5% 4 0,4 % 

Drugo 242 28,6% 79 6,9 % 

Plača in invalidska pokojnina / / 2 0,2 % 

Ne vem / / 345 30,3 % 
Skupaj 971 114,6% 1190 104,6 % 

Opomba: Poročevalci so za nekatere uporabniki poročali več poglavitnih virov preživljanja, zato je končni seštevek 

uporabnikov (za leto 2015 je treba upoštevati še 278 oseb, za katere nismo pridobili podatka o virih dohodka) višji od 

skupnega števila uporabnikov (1.125 za leto 2015 in 1.138 za leto 2016). Zaradi istega razloga tudi seštevek odstotkov presega 

100 %. 

 

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

pomoči zaradi invalidnosti je v letu 2016 prejemalo najmanj 456 oseb oziroma 61 % uporabnikov 

osebne asistence, za katere smo ta podatek uspeli pridobiti. Ugotavljamo, da najpogosteje prejemajo 

dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ (dve tretjini prejemnikov dodatka). Pomemben delež 

uporabnikov prejema dodatek za tujo nego in pomoč po ZDVDTP (18,6 % oseb, ki prejema dodatek).  

O višini dodatka smo dobili podatke za 140 oseb. Največ (88) oseb prejema dodatek v višini 292 EUR, 

to je srednji dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ. Za 22 oseb 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 17 oseb, štiri osebe nižji dodatek po ZDVDTP (82 EUR), štiri 

osebe najvišji dodatek po ZPIZ (418 EUR) in ena oseba dodatek za nego težko gibalno oviranega 

otroka po ZSVDP (202 EUR). Za štiri osebe višine dodatka, ki so jo navedli poročevalci, nismo mogli 
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uvrstiti oziroma povezati z ustrezno zakonodajo, saj se navedene višine ne ujemajo z višinami 

dodatkov, ki so se v letu 2016 izplačevale.  

  

4.8 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 1.138 uporabnikov. Predhodno 

smo iz nadaljnje statistične obdelave izločili podatke za 28 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 2016 v povprečju 

prejeli 14,3 ure osebne asistence na teden (v letu 2015 12,2 ur). Uporabniki so prejeli najmanj 0,5 ure 

pomoči na teden ter največ 168 ur na teden, kar pomeni, da jim je bila asistenca zagotovljena 24 ur na 

dan vse drni v tednu. Podatki tudi kažejo, da je polovica uporabnikov prejemala do šest ur asistence 

na teden, ostala polovica pa več kot šest ur (mediana za leto 2015 je bila pet ur). Največ uporabnikov 

je prejemalo 40 ur asistence na teden (kar pomeni osem ur med tednom). Spodnja slika nam kaže 

zgoščenost uporabnikov na območju od pol ure do pet ur asistence na teden.   

 

Slika 4.5: Število ur osebne asistence na teden glede na število uporabnikov 

 

 

Slabih štirideset odstotkov (430) uporabnikov osebne asistence bi potrebovalo več ur osebne 

asistence kot jo prejemajo sedaj. V povprečju bi ti uporabniki potrebovali dobrih 36 ur asistence na 

teden več kot jo prejemajo sedaj.  
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4.9 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 za vse uporabnike 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 91,5 %4 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 s sprejeto zakonodajo na področju osebne asistence smo vnaprej definirali šest sklopov 

storitev osebne asistence, in sicer: 

• storitve, namenjene osebni pomoči uporabniku; 

• storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih; 

• pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu; 

• spremstvo; 

• pomoč pri komunikaciji in 

• drugo 

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

Tovrstne storitve je v letu 2016 prejemalo kar 70,5 % uporabnikov (v letu 2015 75,1 %). Več kot polovica 

uporabnikov (53,8 %) je prejemala storitve, namenjene pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil 

(v letu 2015 59,5 %). Nekoliko manj (42,9 %) je bilo uporabnikov, ki so prejemali storitve, namenjene 

osebni pomoči uporabniku, bistveno manj pa pomoč pri komunikaciji (30,4 % uporabnikov), pomoč 

na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu (21,5 % uporabnikov) ter druge vrste pomoči (7,4 % 

uporabnikov). Med drugimi vrstami pomoči se pojavlja nekaj storitev, ki bi jih najverjetneje lahko 

uvrstili v katerega od petih vnaprej opredeljenih sklopov (največ je prevoza), nekaj storitev pa je takih, 

ki po svoji vsebini bolj sodijo v polje psihosocialne podpore(npr. pomoč v obdobjih krize in poslabšanja 

stanja, pomoč in podpora pri jemanju terapije in sodelovanje z zdravniki, opolnomočenje, ipd.).  

Eno vrsto pomoči oziroma opravila iz enega sklopa storitev prejema 325 oseb, kar je slabih 28,6 % 

uporabnikov. Med njimi je dobra polovica (54,8 %) takšnih, ki v okviru osebne asistence prejemajo 

zgolj spremstvo. Ostali dobri dve tretjini uporabnikov osebne asistence prejemata storitve iz več 

sklopov, in sicer 182 oseb (16 %) storitve iz dveh sklopov, 358 oseb (31,5 %) storitve iz treh sklopov, 

240 oseb (21,1 %) storitve iz štirih sklopov, 32 oseb (2,8 %) storitve iz petih sklopov ter ena oseba 

                                                           
4 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. 
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storitve iz šestih sklopov. Najpogostejše kombinacije različnih sklopov storitev so predstavljene v 

spodnji preglednici.  

Slika 4.6: Delež uporabnikov glede na kombinacije storitev osebne asistence   

 

Preglednica 4.4: Najpogostejše kombinacije sklopov storitev, ki se izvajajo v okviru osebne 
asistence 

Število sklopov 
opravil 

Najpogostejša kombinacija 

2015 2016 
Storitve iz 
enega sklopa 
opravil 

Spremstvo (172 oseb od 327; 52,6 %) Spremstvo (178  oseb od 325; 54,8 %) 

Storitve iz dveh 
sklopov opravil 

Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in 
drugih dnevnih opravilih ter storitve spremstva 
(47 oseb od 209; 22,5 %) 

Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in 
drugih dnevnih opravilih ter spremstvo (53 oseb 
od 182; 29,1 %) 

Storitve iz treh 
sklopov opravil 

Storitve, namenjene osebni pomoči, storitve, 
namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih 
dnevnih opravilih ter spremstvo (190 oseb od 
351, 54,1 %) 

Storitve, namenjene osebni pomoči, pomoči v 
gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih ter 
spremstvo (208 oseb od 358; 58,1 %) 

Storitve iz štirih 
sklopov opravil 

Storitve, namenjene pomoči pri opravljanju 
osebne pomoči, pomoči v gospodinjstvu in 
drugih dnevnih opravilih, spremstvo ter pomoč 
pri komunikaciji (76 oseb od 178, 42,7 %) 

Storitve, namenjene osebni pomoči, pomoči v 
gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, 
spremstvo ter pomoč pri komunikaciji (99 oseb 
od 240; 41,3  %) 

Storitve iz petih 
sklopov opravil 

Storitve, namenjene osebni pomoči, pomoči v 
gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, 
spremstvo, pomoč pri komunikaciji in drugo (12 
oseb od 25, 48 %) 

Storitve, namenjene osebni pomoči, pomoči v 
gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, 
spremstvo, pomoč pri komunikaciji ter pomoč na 
delovnem mestu in v izobraževalnem procesu 
(13 oseb od 32; 40,6 %) 

*Sklopi storitev osebne asistence so poimenovani v skladu s poimenovanji sprejetega zakona o osebni asistenci. V lanskem 
poročilu smo uporabili poimenovanja iz preteklih predlogov zakona, ki so bila pri večini sklopov podobna (razlika je pri osebni 
pomoči, ki je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil ter pomoči v gospodinjstvu, ki je 
bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil), pri čemer pa je vsebina posameznih sklopov 
ostala enaka. 

 

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, sledijo pa storitve, namenjene osebni pomoči in 

storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih. Podatki o tem, v kakšnem 
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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 4.5: Struktura in obseg posameznih sklopov storitev, ki jih prejemajo uporabniki 
osebne asistence 

Sklopi storitev 

osebne 

asistence* 

Osebna pomoč  Pomoč v 

gospodinjstvu 

Spremstvo Izobraževanje/

delo. mesto 

Komunik. Drugo Skupaj 

Leto  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Razširjenost izvajanja posameznih sklopov storitev 

Št. odgovorov  512 488 669 612 846 802 174 245 551 346 82 84 2.834 2.577 

% odgovorov 45,5 42,9 59,5 53,8 75,1 70,5 15,5 21,5 30,9 30,4 7,3 7,4 233,8 226,5 

Obseg izvajanja (število ur na teden) posameznih sklopov storitev 

Povpr. št. ur 

po sklopih 
8,5 9,0 4,0 4,5 2,7 3,0 5,6 4,5 1,9 2,5 1,2 2,8 / / 

Min 0,14 0,10 0,50 0,50 0,2 0,25 0,5 0,15 0,2 0,40 0,5 1,0 0,14 0,10 

Max  52,0 100,0 30,0 40,0 25,0 30,0 33,0 30,0 12,0 24,0 5,0 16,0 52,0 100,0 

Seštevek ur  3.565,7 4.388,6 2.326,2 2.724,9 2.027,8 2.377,7 1.004,5 1.090,6 499,2 873,8 109,0 233,5 9.532,4 11.689,1 

Opomba: V tabeli niso upoštevani podatki Društva YHD, ki ne beleži podatkov o urah po posameznih sklopih osebne 
asistence. Gre za približno 10 % uporabnikov ter za približno 4.500 ur asistence na teden. 
*Sklopi storitev osebne asistence so poimenovani v skladu s poimenovanji sprejetega zakona o osebni asistenci. V lanskem 
poročilu smo uporabili poimenovanja iz preteklih predlogov zakona, ki so bila pri večini sklopov podobna (razlika je pri osebni 
pomoči, ki je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil ter pomoči v gospodinjstvu, ki je 
bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil), pri čemer pa je vsebina posameznih sklopov 
ostala enaka. 
 

Kot že navedeno, smo podatke o obsegu izvajanja posameznih sklopov storitev (o številu ur 

posameznih sklopov storitev na teden) pridobili za vse uporabnike, razen za tiste, ki osebno asistenco 

prejemajo pri YHD – Društvu teorijo in kulturo hendikepa, ki osebno asistenco pojmuje kot 

samostojno, celovito storitev in je ne diferencira na posamezne storitve in opravila. Podatki za leto 

2015 se tako nanašajo na 978 oseb, kar je 87 % uporabnikov osebne asistence v tistem letu, za leto 

2016 pa na 1.041 oziroma 91,5 % uporabnikov osebne asistence v letu 2016.  

Zbrani podatki kažejo, da se kljub temu, da največ uporabnikov prejema storitve spremstva, v 

največjem obsegu izvajajo storitve osebne pomoči. Od skupaj prejetih 11.689,1 ur osebne asistence 

na teden v letu 2016, je kar 4.388,6 ur storitev osebne pomoči, kar je 37,5 % vseh opravljenih ur osebne 

asistence (v letu 2015  37,4 %). V povprečju je vsak uporabnik, ki je prejemal tovrstne storitve, prejema 

devet ur tovrstne pomoči na teden. Po skupnem obsegu prejetih ur sledijo storitve, namenjene 

pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih ter spremstvo. Če pogledamo povprečno število 

ur posameznega sklopa storitev na teden, se takoj za osebno pomočjo uvrščata asistenca pri 

izobraževanju ali na delovnem mestu in pomoč v gospodinjstvu s 4,5 ur na teden. Vendar je 

uporabnikov, ki prejemajo asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu, le 245, kar vpliva na 

bistveno nižji skupni obseg tega sklopa pomoči glede na ostale sklope. 
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Slika 4.8: Struktura in obseg posameznih sklopov storitev osebne asistence (2015 – 2016)   

  

Glede na seštevke izvedenih ur osebne asistence v letih 2015 in 2016 lahko kot ključne storitve osebne 

asistence opredelimo storitve, namenjene osebni pomoči ter pomoči v gospodinjstvu in pri drugih 

dnevnih opravilih, saj je dobrih šestdeset odstotkov (v letu 2016 60,9 %, v letu 2015 pa 61,8 %) vseh ur 

osebne asistence namenjeni izvajanju tovrstnih oblik pomoči.  

 

Slika 4.9: Delež opravljenih storitev po urah 
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4.10 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 v 

letu 2016 pridobili za 70,6 % uporabnikov, za ostale uporabnike izvajalci tega podatka ne vedo. Na 

podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da najmanj 8,3 % uporabnikov osebno asistenco dobiva v 

okviru več organizacij, ostali dve tretjini (62,2 %) v okviru ene organizacije. 

Zanimalo nas je tudi, ali uporabniki osebne asistence poleg te storitve prejemajo kakršnekoli druge 

formalne socialne ali zdravstvene storitve na domu ter če oseba pomoč dobi tudi od neformalnih 

oskrbovalcev.  

Podatek o vključenosti uporabnikov osebne asistence v pomoč na domu smo dobili za tri četrtine 

uporabnikov. Ugotovimo lahko, da najmanj 9,1 % prejemnikov osebne asistence prejema tudi pomoč 

na domu, ostalih dobrih 90 % pa ne. Za prejemanje storitev patronažne služba smo dobili podatke le 

za 61,9 % uporabnikov osebne asistence, za ostale izvajalci podatkov nimajo. Storitve patronaže prav 

tako kot pomoč na domu prejema le slaba desetina prejemnikov osebne aistence.    

Podatke o neformalni pomoči smo dobili za 69,3 % uporabnikov osebne asistence. Najmanj 38,9 % 

prejemnikov osebne asistence prejema tudi pomoč neformalnih oskrbovalcev, ostala slaba tretjina pa 

ne. Po podatkih, ki smo jih zbrali v letu 2016, so neformalni oskrbovalci uporabnikov osebne asistence 

najpogosteje svojci, člani ožje in širše družine. Dokaj pogosti so še prijatelji in znanci, sosedi ter 

prostovoljci. Kot neformalni oskrbovalci se v manjši meri pojavljajo še sošolci in sodelavci.  

 

4.11 Analiza podatkov o uporabnikih, ki prejemajo vsaj 30 ur osebne 

asistence na teden in so stari od 18 do 65 let 

 

Februarja letos je državni zbor sprejel Zakon o osebni asistenci. V skladu s šestim členom tega zakona 

so upravičenci do osebne asistence osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno 

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

 so državljani RS s stalnim bivališčem v RS ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v RS; 

 so stari od 18 do 65 let; 

 živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne 

institucionalne oskrbe; 

 potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko. 

Glede na opredeljene pogoje upravičenosti do osebne asistence smo iz baze podatkov o uporabnikih 

tako za leto 2015 kot tudi za leto 2016 izluščili tiste, ki ustrezajo dvema pogojema upravičenosti, in 

sicer so stari od 18 do 65 let in potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko. Ocenjujemo, da na ta način 

pridobljen obseg oseb predstavlja zadovoljivo oceno števila oseb, ki bodo v sistem (zakonsko 

zagotovljeno osebno asistenco) vstopile ob začetku izvajanja zakona v praksi, to je v začetku leta 

2019.   
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Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, je bilo 177, v letu 2016 

pa 216. Med njimi je bilo v letu 2015 160, v letu 2016 pa 196 oseb, ki so bile stare od 18 do 65 let. Za to 

skupino oseb lahko z veliko mero gotovosti rečemo, da bodo ob začetku izvajanja Zakona o osebni 

asistenci v praksi, vstopile v sistem. 

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

trenutni uporabniki osebne asistence, lahko ugotovimo, da bi bilo do zakonske zagotovitve osebne 

asistence upravičenih še 99 oseb, ki so stari od 18 do 65 let in so v letu 2016 prejemali 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 300 

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 (51,5 %) ter nekaj manj kot polovica (48,5 %) 

žensk. 

Status invalida ima 84,2 % uporabnikov (med vsemi uporabniki je teh 69,6 %), 4,6 % uporabnikov tega 

statusa nima, za 11,2 % pa izvajalci tega podatka ne vedo. Največ (47,9 %) uporabnikov ima pridobljen 

status invalida po ZPIZ ali pa po ZDVDTP (17,9 %). Za slabo 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 91,8 % vseh uporabnikov, kar glede na 45,6 

% gibalno oviranih med vsemi uporabniki osebne asistence, kaže na povsem drugo sliko. Slepih 

oziroma slabovidnih je 5,6% uporabnikov, 4,6 % oseb ima motnje v duševnem razvoju, 1 % je 

gluhoslepih, 0,5 % gluhih oziroma naglušnih, 5,6  % pa ima druge oblike invalidnosti. Uporabniki ožje 

skupine so glede na tip/obliko invalidnosti zelo podobni ožji skupini iz leta 2015. V veliki večini gre 

najbrž za iste uporabnike. 

Preglednica 4.6: Uporabniki ožje skupine glede na tip invalidnosti 

Tip/oblika invalidnosti 
Leto 2015 Leto 2016 

Št. uporabnikov % Št. uporabnikov % 

Gibalna oviranost 148 92,5% 180 91,8 % 

Slepota/slabovidnost 10 6,3% 11 5,6 % 

MDR 5 3,1% 9 4,6 % 

Gluhota/naglušnost 2 1,3% 1 0,5 % 

Gluhoslepota 1 0,6% 2 1,0 % 

Drugo 5 3,1% 11 5,6 % 

Skupaj 171 106,9% 214 109,2 % 

Opomba: Ker ima lahko oseba več tipov/oblik invalidnosti hkrati, je končni seštevek uporabnikov višji od skupnega števila 

uporabnikov v ožji skupini (160 za leto 2015 in 196 za leto 2016). Zaradi istega razloga tudi seštevek odstotkov presega 100 

%. 
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Velika večina (91,3 %) uporabnikov ima eno obliko invalidnosti, šestnajst oseb (8,2 %) ima dve obliki 

ter ena oseba tri oblike invalidnosti. 

Glede na status aktivnosti je bilo med uporabniki največ invalidsko upokojenih (41,3 % v letu 2015 in 

31,6 % v letu 2015). Podoben delež invalidsko upokojenih (31,2 v letu 2016) je tudi med vsemi 

uporabniki osebne asistence. Pomembno razliko je opaziti pri zaposlenih in študentih ter dijakih (tako 

v letu 2015 kot tudi v 2016). Med vsemi uporabniki osebne asistence je bilo v letu 2016 8,4 % 

zaposlenih ter 9,4 % študentov in dijakov, v ožji skupini uporabnikov pa je bilo 17,3 % 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 4.7: Uporabniki glede na status aktivnosti 

Status  aktivnosti 
Leto 2015 Leto 2016 

Št. uporabnikov % Št. uporabnikov % 

Invalidsko upokojen 66 41,3% 62 31,6% 

Zaposlen 37 23,1% 34 17,3% 

Status invalida 25 15,6% 28 14,3% 

Dijak oz študent 22 13,8% 27 13,8% 

Brezposeln 12 7,5% 12 6,1% 

Starostno upokojen 3 1,9% 26 13,3 

Drugo 1 0,6% 2 1% 

Zaposlen in invalidsko 
upokojen 

/ / 
2 1% 

Ne vem / / 3 1,5% 
Skupaj 166 103,8% 196 100,0 % 

 

Uporabniki, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, so v letu 2015 v 

povprečju prejemali 46 ur pomoči na teden, v letu 2016 pa 48,6 ur. V obeh letih je polovica 

uporabnikov prejemala do 40 ur na teden, polovica pa več. Prejemali so najmanj 30 ter največ 168 ur 

asistence na teden (to je 24 ur na dan vse dni v tednu). Naslednja slika nam kaže izrazito zgoščenost 

uporabnikov na območju od 35 do 40 ur na teden.  

Slika 4.10: Število ur osebne asistence na teden glede na število uporabnikov ožje skupine 
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V skupini uporabnikov, ki prejema 30 ali več ur osebne asistence na teden in je stara od 18 do 65 let, 

prevladuje prejemanje storitev osebne pomoči, gospodinjske pomoči in spremstva (približno 60 % 

uporabnikov namreč prejema te storitve). Storitve iz omenjenih sklopov je v letu 2015 sicer prejemalo 

še več uporabnikov ožje skupine (okrog 90 %), vendar so tudi v letu 2016 uporabniki v največjem delu 

koristili omenje storitve. Ta skupina se od splošne razlikuje po bistveno večji razširjenosti storitev 

osebne pomoči in manjši razširjenosti spremstva (med vsemi 1.138 uporabniki je v letu 2016 70,5 % 

prejemalo spremstvo).   

Preglednica 4.8: Struktura in obseg posameznih sklopov storitev, ki jih prejemajo uporabniki 
ožje skupine 

Sklopi storitev 

osebne 

asistence* 

Osebna pomoč  Pomoč v 

gospodinjstvu 

Spremstvo Izobraževanje/

delo. mesto 

Komunik. Drugo Skupaj 

Leto  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Razširjenost izvajanja posameznih sklopov storitev 

Št. odgovorov  150 119 145 114 145 116 65 57 31 30 4 13 540 449 

% odgovorov 94,9 60,7 91,8 58,2 91,8 59,2 41,1 29,1 19,6 15,3 2,5 6,6 341,7 229,1 

Obseg izvajanja (število ur na teden) posameznih sklopov storitev 

Povpr. št. ur 

po sklopih 
20,8 21,6 11,2 11,4 7,8 7,3 8,9 9,4 4,9 5,9 3,2 6,6 / / 

Min 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 

Max  52,0 100,0 30,0 40,0 25,0 30,0 30,0 30,0 10,0 24,0 5,0 16,0 52,0 100,0 

Seštevek ur  1.975 2.571,0 983,0 1.298,5 687,0 851,5 482,0 535,0 68,0 177,0 16,0 86,0 4.211,0 5.519,0 

Opomba: V tabeli niso upoštevani podatki Društva YHD, ki ne beleži podatkov o urah po posameznih sklopih osebne 

asistence. Gre za približno tretjino uporabnikov ter za približno 4.500 ur asistence na teden. 

*Sklopi storitev osebne asistence so poimenovani v skladu s poimenovanji sprejetega zakona o osebni asistenci. V lanskem 

poročilu smo uporabili poimenovanja iz preteklih predlogov zakona, ki so bila pri večini sklopov podobna (razlika je pri osebni 

pomoči, ki je bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil ter pomoči v gospodinjstvu, ki je 

bila prej poimenovana kot pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil), pri čemer pa je vsebina posameznih sklopov 

ostala enaka. 

 

Podatki o obsegu ur  osebne asistence na teden se za leto 2015 nanašajo na 101. uporabnika, za leto 

2016 pa na 129 uporabnikov. V celoti manjkajo podatki YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, 

ki osebne asistence ne diferencira na posamezne storitve in opravila, je pa bilo med njihovimi 

uporabniki osebne asistence v letu 2015 56, v letu 2016 pa 67 uporabnikov, ki so prejemali 30 ali več ur 

osebne asistence na teden. 

 

Zbrani podatki kažejo, da se v največjem obsegu izvajajo storitve osebne pomoči. Tako za leto 2015, 

kot tudi za leto 2016 namreč velja, da je bila slaba polovica (v letu 2015 46,9 %, v letu 2016 pa 46,6 %) 

vseh izvedenih ur osebne asistence namenjena izvajanju storitev osebne pomoči. Naj omenimo, da 

izvedene ure osebne pomoči med vsemi uporabniki osebne asistence (širša skupina), predstavljajo 

37,5 % vseh izvedenih ur. Na teden je bilo v ožji skupini v povprečju izvedenih 21,6 ur tovrstnih storitev. 

Storitve, namenjene gospodinski pomoči, predstavljajo 23,5 % vseh izvedenih ur asistence na teden, 

spremstvo 15,4 % vseh izvedenih ur, asistenca pri izobraževanju ali na delovnem mestu 9,7 % 

izvedenih ur, pomoč pri komunikaciji 3,2 % izvedenih ur ter druge vrste pomoči 1,5 % vseh izvedenih 

ur osebne asistence na teden. 
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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 osebne pomoči ter pomoči v 

gospodinjstvu in pri drugih dnevnih opravilih, saj je bilo v letu 2015 70,2 %, v letu 2016 pa 70,1 % vseh 

ur osebne asistence namenjenih izvajanju tovrstnih oblik pomoči. 

Slika 4.11: Delež opravljenih storitev po urah glede na ožjo skupino uporabnikov 
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5. KADROVSKA STRUKTURA IZVAJALCEV 

PROGRAMOV OSEBNE ASISTENCE  
 

 

5.1 Izvajalci programov osebne asistence: osebni asistenti in koordinatorji  

 

V programih osebne asistence se je število zaposlenih med letoma 2015 in 2016 zvišalo. Pristojno 

ministrvo je namreč v sredini lanskega leta objavilo dodaten javni razpis za sofinanciranje programov 

osebne asistence, ki je bil na eni strani namenjen širitvi obsega že obstoječih programov osebne 

asistence, na drugi strani pa uskladitvi financiranja dodatkov za nočno delo, praznično in nedeljsko 

delo za osebne asistente. V letu 2016 je bilo tako v programih osebne asistence zaposlenih 431 oseb, 

(kar je 39 oseb več kot v letu 2015), in sicer za obseg 413,75 polne zaposlitve. Ob koncu leta (na dan 31. 

12. 2016) je bilo zaposlenih 372 oseb (na dan 31. 12. 2015 332 oseb). 

Od skupaj 431 oseb je bila večina (413 oziroma 95,8 %) osebnih asistentov, 18 pa je bilo koordinatirjev. 

Število osebnih asistentov se je med letoma 2015 in 2016 zvišalo za 47, medtem, ko se je število 

koordinatorjev zmanjšalo (iz 26 v letu 2015 na 18 v letu 2016). Glede na občutno zvišanje števila 

osebnih asistentov bi pričakovali, da se bo število koordinatorjev zvišalo, ali pa vsaj ostalo enako kot 

v letu 2015. Po poročanju izvajalskih oranizacij pa je prišlo do zmanjšanja števila koordinatorjev, v kar 

nekoliko dvomimo.  

Največ zaposlenih je bilo (v obeh letih) v YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, in sicer v letu 

2016 143 oseb (v letu 2015 142), od tega 134 oseb za neposredno izvajanje osebne asistence.  

Slaba polovica oseb (202 osebi oziroma 46,9 % zaposlenih) je bila zaposlena za nedoločen čas, dobra 

polovica (221 oseb oziroma 51,3 % zaposlenih) za določen čas ter 1,9 % (osem oseb) preko programov 

APZ.  

Velika večina zaposlenih je bila zaposlena za polni delovni čas (394 oseb ali 91,4 % zaposlenih). Za 

polovični delovni čas je bilo zaposlenih 24 oseb, kar je 5,6 % zaposlenih. Za šest ur na dan je bilo 

zaposlenih 10 oseb, dve uri na dan ena oseba ter manj dve osebi.  

Preglednica 5.1: Zaposleni v programih osebne asistence (2015 – 2016) 

 2015 2016 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 332 372 

Število zaposlenih v letu 392 431 

 Od tega število osebnih asistentov 366 413 

 Od tega število koordinatorjev 26 18 

Obseg zaposlitev 377,2* 413,75 

% žensk 76,5 75,4 

*Za 5 oseb nismo pridobili podatka o obsegu zaposlitve. 

Dobre tri četrtine (325) zaposlenih oseb v letu 2016 je bilo ženskega spola, 106 pa je bilo moških. 

Največ zaposlenih je bilo starih od 35 do 39 let (84 oseb oziroma 19,5 % vseh zaposlenih), sledijo 

zaposleni v starostni skupini od 30 do 34 let (67 oseb oziroma 15,5 %). Zaposleni so v povprečju stari 
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slabih 42 let, najmlajša oseba je stara 20 let, najstarejša pa 69. Polovica zaposlenih je mlajša, druga 

polovica zaposlenih pa starejša od 41 let. Največ zaposlenih je starih 37 in 39 let. Predstavljeni podatki 

za leto 2016 so zelo podobni podatkom iz leta 2015. 

Slika 5.1: Spolna in 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 je v letu 2015 imelo 45,8 % zaposlenih, v 

letu 2016 pa 46,6 % (201 oseba). Sledijo osebe, ki imajo srednjo poklicno šolo (77 oseb ali 17,9 % 

zaposlenih) in osebe s sedmo stopnjo izobrazbe (48 ali 11,1 % zaposlenih). Če pogledamo stopnje 

izobrazbe glede na delovno mesto, zaznamo pomembne razlike. Med osebnimi asistenti je 48,4 % 

oseb z dokončano gimnazijsko oziroma srednjo tehnično šolo. Sledijo asistenti s srednjo poklicno 

šolo. Teh je bilo v letu 2016 77 oziroma 18,6 %. Asistentov z višjo ali pa nižjo izobrazbo je bilo bistveno 

manj. Med koordinatorji je bilo slabe tri četrtine (13 koordinatorjev) oseb, ki so imele sedmo stopnjo 

izobrazbe. Tri osebe so imele šesto stopnjo, po ena pa peto in osmo stopnjo izobrazbe.  

Slika 5.2: Zaposleni glede na stopnjo izobrazbe 
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Med zaposlenimi je največ (slaba četrtina) oseb, ki so se izobrazili na področju ekonomskih, 

organizacijskih, pravnih in upravnih ved (107 oseb). Več kot desetino je gimnazijskih maturantov (57 

oseb) in zaposlenih z zdravstveno izobrazbo (44 oseb). Socialnih delavcev in organizatorjev socialne 

mreže je 8,6 %, družboslovcev in humanitov različnih smeri pa 7,2 %. Socialnih oskrbovalk je 4,9 %. 

Med zaposlenimi je treba omeniti tudi veliko število 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, grafični oblikovalci, fotografi, strojniki, čevljarji, 

obdelovalci lesa, gozdarji, mizarji, mehaniki, kozmetičarji, frizerji, vozniki itd.). Ti poklicni profili se 

pojavljajo v kategoriji “drugo”. Dobre štiri odstotke zaposlenih nima dokončane osnovne šole. Ostali 

poklicni profili se pojavljajo manj pogosto. 

Preglednica 5.2: Zaposleni glede na smer izobrazbe 

Poklicni profil (smer izobrazbe) N % 

Ekonomske, organizacijske, pravne in upravne vede 107 24,8 

Gimnazijski maturant 57 13,2 

Zdravstvene vede 44 10,2 

Družboslovje in humanistika 31 7,2 

Socialno delo in organizacija socialne mreže 33 8,6 
Socialna oskrba 21 4,9 
Drugo 159 36,9 
Ne vem 4 0,9 

Skupaj 431 100,0 

 

 

5.2 Število uporabnikov na osebnega asistenta in število efektivnih ur 

 

Od izvajalskih organizacij smo tudi letos 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 2016 oziroma zadnji mesec delovnega 

razmerja oziroma dela. Podatke smo dobili za vseh 413 osebnih asistentov Glede na pridobljene 

podatke ugotavljamo, da je vsak osebni asistent v povprečju izvajal osebno asistenco za štiri 

uporabnike (povprečje za 2016 je bilo 3,9), najpogosteje pa za enega uporabnika (222 oseb oziroma 

53,8% vseh osebnih asistentov). Za dva uporabnika je osebno asistenco izvajalo 457 asistentov (13,8 

%), za tri uporabnike pa 20 oseb oziroma 4,8 % 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 2016 ali v 

zadnjem mesecu delovnega razmerja oziroma dela osebnega asistenta. Podatke smo dobili za vseh 

413 osebnih asistentov. Od tega je bil za štiri asistentke (najverjetneje na porodniškem ali 

materinskem dopustu) vpisan podatek 0 (nič). Te podatke smo iz nadaljnje obdelave izločili ter 

analizirali podatke za 409 asistentov. Na podlagi teh podatkov ugotavljamo, da so osebni asistenti v 

decembru 2016 opravili v povprečju 127,9 efektivnih ur (v decembru 2015 138,6 ur). Pol jih je opravilo 

manj kot 144,7 ur, ostali pa več kot toliko efektivnih ur na mesec. Največ asistentov je opravilo 176 
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efektivnih ur asistence na mesec, kar predstavlja povprečno število delovnih ur na mesec za polni 

delovni čas. 

Slika 5.1: Kader v programih osebne asistence v letu 2016 
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6. FINANCIRANJE OSEBNE ASISTENCE 
 

Preglednica 6.1: Finančni viri v programih osebne asistence 
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Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Celje 

22.513,4 12.339,0 54,8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.446,6 28,6 2.587,80 11,5 0 0 0 0 1.140,0 5,1 0 0 

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 0 0 

Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Koper 

99.851,1 50.793,3 50,9 5.040,0 5,1 0 0 0 0 0 0 22.563,1 22,6 4.434,1 4,4 0 0 0 0 17.020,6 17,0 0 0 

Društvo distrofikov 
Slovenije 

825.733,1 537.759,1 65,1 10.378,7 1,3 0 0 0 0 34.659,1 4,2 242.936,3 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Društvo gluhoslepih 
Slovenije DLAN 

40.146,8 22.306,0 55,6 6.000,0 15,0 6.000,0 15,0 0 0  0 11.240,9 28,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YHD – Društvo za 
teorijo in kulturo 
hendikepa 

1.735.743,2 1.147.266,8* 66,1 110.256,9 6,4 7.915,1 0,5 39.653,6 2,3 30.519,6 1,8 286.547,3 16,5 65.396,6 3,8 0 0 45.257,2 2,6 2.930,0 0,2 0 0 

Združenje multiple 
skleroze Slovenije 

122.230,4 63.840,0 52,0 0 0 0 0 0 0 29.739,5 24,5 0 0 0 0 0 0 28.650,9 23,5 0 0 0 0 

SOŽITJE, Društvo 
za pomoč osebam z 
motnjami v 
duševnem razvoju 

45.822,6 27.360,0 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.462,6 40,3 0 0 

SONČEK MARIBOR 
94.984,1 40.638,7 42,8 33.931,0 35,7 9.631,6 10,1 0 0 0 0 0 0 2.771,5 2,9 0 0 8.011,3 8,4 0 0 0 0 

Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Ptuj  

45.979,8 27.360,0 59,5 539,9 1,2 0 0 0 0 458,0 1,0 9.669,9 21,0 6.160,0 13,4 0 0 250,0 0,5 1.542,0 3,4 0 0 
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Medobčinsko 
društvo invalidov 
Murska Sobota 

12.168,9 9.120,0 75,0 3.048,9 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zveza paraplegikov 
Slovenije 

894.302,1 545.129,8** 61,0 58.011,2 6,5 3.811,2 0,4 5.715,8 0,6 2.874,5 0,3 202.259,3 22,6 34.159,0 3,8 0 0 3.427,6 0,4 0 0 38.913,7 4,4 

Društvo študentov 
invalidov Slovenije 

296.094,4 174.635,0 
*** 

59,0 8.000,0 2,7 0 0 2.094,8 0,7 26,3 0 109.932,4 37,1 0 0 0 0 0,5 0 1.405,4 0,5 0 0 

Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Kranj 

90.477,3 36.480,0 40,3 5.721,7 6,3 12.816,0 14,2 3.120,0 3,5 0 0 19.339,8 21,4 3.870,6 4,3 0 0 0 0 9.129,3 10,1 0 0 

Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Maribor 

98.235,8 55.067,4 56,1 4.749,1 4,8 0 0 0 0 0 0 19.339,8 19,7 5.961,4 6,1 0 0 0 0 13.118,1 13,4 0 0 

Društvo gluhih in 
naglušnih Pomurja 

29.935,0 23.583,0 
**** 

78,8 733,0 2,5 0 0 0 0 0 0 5.619,0 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Društvo Vita 67.993,5 33.891,2 49,8 1.276,3 1,9 549,5 0,8 0 0 0 0 23.766,5 35,0 4.309,3 6,3 270,0 0,4 3.930,8 5,8 0 0 0 0 

Društvo aktivnih in 
zaposlenih invalidov 
Slovenije – DAZIS 

46.121,7 27.360,0 59,3 7.000,0 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,0 1,3 8.100,0 17,6 3.061,7 6,6 0 0 

Medobčinsko 
društvo gluhih in 
naglušnih za 
Gorenjsko - AURIS 

63.798,0 36.480,0 57,2 5.281,0 8,3 0 0 0 0 0 0 9.502,0 14,9 0 0 0 0 674,0 1,0 11.861,0 18,6 0 0 

Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Nova 
Gorica 

32.439,8 18.240,0 56,2 3.794,0 11,7 0 0 0 0 0 0 6.446,6 19,9 3.959,2 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Društvo 
paraplegikov 
ljubljanske 
pokrajine 

106.298,3 56.230,4 53,0 13.702,4 13,0 0 0 0 0 0 0 20.532,0 19,0 7.313,6 7,0 0 0 0 0 8.519,9 8,0 0 0 
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OZARA SLOVENIJA 
Nacionalno 
združenje za 
kakovost življenja 

235.693,0 140.851,5 
***** 

59,8 36.492,6 15,5 0 0 0 0 0 0 54.114,9 23,0 0 0 0 0 0 0 4.234,0 1,8 0 0 

Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja  
Krško 

28.240,0 18.240,0 64,6 10.000,0 35,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Društvo Veronika  23.888,7 17.100,0 71,2 6.788,7 28,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadškofijska Karitas 
Maribor 

72.537,0 45.600,0 62,9 13.468,5 18,6 0 0 0 0 0 0 6.734,2 9,3 0 0 0 0 6.734,3 9,3 0 0 0 0 

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

50.375,8 24.764,13 49,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.611,6 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKLAD SILVA –
Društvo za 
kakovostno življenje 
ljudi s posebnimi 
potrebami 

40.372,2 27.360,0 67,8 9.864,1 24,4 0 0 0 0 0 0 3.148,2 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Društvo gluhih in 
naglušnih Ljubljana 

28.280,0 18.240,0 64,5 211,1 0,8 0 0 0 0 0 0 9.828,9 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zveza Sožitje 44.360,5 27.118,21 61,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.097,4 7,0 0 0 0 0 14.145,0 31,9 0 0 

Škofijska karitas 
Murska Sobota 

23.467,3 18.240,0 78,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.227,3 22,0 0 0 0 0 

SONČEK –Društvo 
za cerebralno 
paralizo Dolenjske 
in Bele krajine 

1.168,9 760,0 65,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,0 10,3 0 0 0 0 288,9 24,7 0 0 
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SONČEK –
Gorenjsko društvo 
za cerebralno 
paralizo 

9.205,3 6.080,0 66,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,0 10,4 0 0 2.165,3 23,5 0 0 0 0 

SONČEK Posavje - 
Društvo za 
cerebralno paralizo 

11.646,6 6.857,8 58,9 3.888,8 33,4 0 0 0 0 0 0 0 0 900,0 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 5.367.584,7 3.315.331,5 60,2 352.777,9 9,3 40.723,4 1,2 50.584,2 0,2 98.277,0 1,0 1.069.967,9 13,0 171.612,0 4,9 870,0 0,1 121.668,7 4,5 106.858,4 5,5 38.913,7 0,1 

*YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer 1.109.427,1 € preko JR za sofinanciranje programov za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 ter 37.839,8 € preko JR za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide 
za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. 
** Zveza paraplegikov Slovenije je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobila preko treh razpisov MDDSZ, in sicer 59.400,0 € preko JR za sofinanciranje programov socialnega varstva, 
475.170,1 € preko JR za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 ter 10.559,7 € preko JR za sofinanciranje 
programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. 
*** Društvo študentov invalidov Slovenije je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko treh razpisov MDDSZ, in sicer 84.215,0 € preko JR za sofinanciranje programov socialnega 
varstva, 41.441,3 € preko JR za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 ter 48.978,7 € preko JR za sofinanciranje 
programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. 
**** Društvo gluhih in naglušnih Pomurja je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobila preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer 17.364,0 € preko JR za sofinanciranje programov socialnega 
varstva, 475.170,1 € preko JR za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018  ter 6.219,0 € preko drugih sredstev 
MDDSZ (od tega 3.792,0 € za preseganje kvote invalidov in 2.427,0 € oproščenih prispevkov invalidov). 
***** OZARA Slovenija-Nacionalno združenje za kakovost življenja je sredstva za izvajanje osebne asistence pridobilo preko dveh razpisov MDDSZ, in sicer  87.651,5 € preko JR za 
sofinanciranje programov socialnega varstva ter 53.200,0 € preko JR 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 (npr. MDDSZ, občine, FIHO), 

pridobivajo donatorska sredstva, se financirajo iz članarin, lastnih sredstev izvajalske organizacije in 

podobno. 

V letu 2016 je bilo programom osebne asistence namenjenih dobrih pet milijonov evrov, natančneje  

5.367.584,7 EUR (v letu 2015 je skupen znesek znašal 4.905.435,5 EUR). Sredstva MDDSZ v višini 

3.315.331,5 EUR so predstavljala 60,2 % 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, (2.) Javnega razpisa za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence 

za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 in (3) javnih razpisov za sofinanciranje programov 

socialnega varstva, preko katerega so v letu 2016 sredstva prejeli štirje izvajalci. Ključen za financiranje 

programov osebne asistence je bil prvi razpis za spodbijanje samostojnega življenja invalidov iz leta 

2015, na podlagi katerega so izvajalci v letu 2016 pridobili 2.740.977,4 EUR. Zelo pomemben vir 

finančnih sredstev za izvajanje programov osebne asistence predstavljajo tudi sredstva FIHO. V letu 

2016 je FIHO programom osebne asistence namenil 1.069.967,9 EUR, kar je sicer dobrih 39.000 EUR 

manj kot v letu 2015, vendar ta znesek še vedno predstavlja 13 % celotnih sredstev namenjenih osebni 

asistenci v letu 2016. Izvajalci so za izvajanje programov osebne asistence v letu 2016 od občin 

pridobili 352.777,9 EUR (slabih 70.000 EUR več kot v letu 2015), kar je predstavljalo 9,3 % skupnih 

sredstev. Prispevki uporabnikov (skupaj 171.612,0 EUR oziroma dobrih 44.000 EUR več kot v letu 

2015) so predstavljali 4,9 % skupnih sredstev, sredstva donatorjev 4,3 %, sredstva ZRSZ 1,2 %, 

sredstva iz drugih proračunskih virov 1 %, prilivi iz ZZZS 0,2 %, iz članarin 0,1 %, lastna sredstva 

programa 0,1 % ter drugi viri 5,5 % vseh pridobljenih sredstev.  

Pri pregledu finančnih virov programov je pomembno izpostaviti višino in obseg sredstev 

uporabnikov. Kot že navedeno, so prispevki uporabnikov v skupni višini 171.612,0 EUR predstavljali 

4,9 % skupnih sredstev programov, kar je za 2,3 odstotne točke več kot v letu prej. Na podlagi 

podatkov po posameznih uporabnikih (iz zbirnika) ugotavljamo, da je prejemanje osebne asistence v 

24. organizacijah popolnoma brezplačno za uporabnika, v devetih organizacijah pa imajo uveden 

določen sistem plačevanja storitev (npr. višina plačila odvisna od števila prejetih ur asistence na mesec 

ali na teden, zaračunavajo se le stroške prevoza, zaračunava se fiksni znesek na uro asistence, višina 

prispevka odvisna od socialnega statusa uporabnika,…). 

Za 674 oziroma 59,2 % uporabnikov je bila osebna asistenca v letu 2016 brezplačna, za 287 oseb je bil 

prispevek vrednoten na uro, za 177 oseba pa na mesec. Med uporabniki, katerim izvajalec osebno 

asistenco zaračunava na mesec, jih največ (76 oziroma 42 %) plačuje 120 EUR na mesec, 44 oseb 

plačuje 40 EUR na mesec, 24 pa 60 EUR na mesec. Omenjamo le najpogostejše zneske, ki jih 

uporabniki plačujejo v primeru, ko jim izvajalec njihov prispevek zaračunava glede na obseg prejetih 

ur na mesec. Fiksni znesek na uro plačuje 287 oseb, in sicer najpogosteje v znesku enega evra na uro 

(75 uporabnikov oziroma dobra četrtina oseb, ki plačuje fiksni prispevek za uro asistence). 

Triinšestdeset (22 %) uporabnikov plačuje 1,5 EUR za uro asistence. Minimalni znesek na uro je 30 

centov, ki jih plačujejo trije uporabniki, najvišji pa štiri evre, ki jih za uro asistence plačuje 27 

uporabnikov. Povprečen znesek na uro znaša 2,02 EUR. 
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7. SKLEP  

 
 

Po skoraj desetih letih smo na IRSSV v lanskem letu ponovno pripravili analizo izvajanja osebne 

asistence na nacionalni ravni, nanašala pa se je na leto 2015. V letošnjem letu smo pripravili novo 

analizo, ki se nanaša na izvajanje osebne asistence v letu 2016 in ki je narejena na enakih metodoloških 

izhodiščih (individualizirani podatki) kot lanska analiza, hkrati pa upošteva vsebino in določila Zakona 

o osebni asistenci, ki je bil sprejet v letošnjem letu. 

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, sistemsko 

izvajanje storitve pa je, glede na sprejeti Zakon o osebni asistenci, predvideno za leto 2019.  

Namen naloge je dvojen. Prvi namen je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna 

asistenca organizirana, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, 

kdo so njeni izvajalci, kdo uporabniki ter kdo jo financira. Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča 

za redno letno spremljanje programov osebne asistence v bodoče oziroma izhodišča za vzpostavitev 

centralne zbirke podatkov o osebni asistenci, ki se bo vzpostavila glede na sprejeti Zakon o osebni 

asistenci.  

Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je 

edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju 

Slovenije oz. na nacionalni ravni in zajema informacije o programih, ki so kot osebna asistenca 

financirani iz različnih razpisov. Projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence, kot jih 

definira Zakon o osebni asistenci, predstavljajo pomemben orientir za sistemsko (zakonsko) izvajanje 

storitve. 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.  

Analiza tudi zadovoljuje vedno večje mednarodne in nacionalne potrebe po raznorodnih in vedno bolj 

podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe, kamor osebna asistenca zagotovo sodi. Pomen 

analize izvajanja osebne asistence je torej večplasten. 

 

Organiziranost in izvajanje  

Programe osebne asistence je v letu 2015 izvajalo 30 organizacij, v letu 2016 pa 33. V letu 2016 je 

namreč Direktorat za invalide pri MDDSZ programe osebne asistence podpiral preko dveh razpisov, 

nekaj izvajalcev osebne asistence pa je sredstva dobilo tudi preko razpisa Direktorata za socialne 

zadeve. Med izvajalci je bilo 31 društev ter dva zasebna zavoda. Osebna asistenca se izvaja v vseh 

občinah v Posavju, v Zasavju in v obalno – kraški regiji ter v veliki večini občin na Goriškem, 
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Gorenjskem, v Osrednji Sloveniji, v primorsko notranjski regiji. Glede slabše dostopnosti osebne 

asistence izstopata savinska regija in jugovzhodna Slovenija.  Pričakovano največ uporabnikov živi v 

Ljubljani, kjer ima sedež 11 izvajalcev osebne asistence, in sicer 281 (četrtina vseh uporabnikov). 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. Štiri sklope storitev 

izvajajo skoraj vse organizacije, in sicer storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih 

opravilih, spremstvo in pomoč pri komunikaciji, ki jih izvaja 30 organizacij ter storitve, namenjene 

osebni pomoči uporabnika, ki jih izvaja 29 organizacij. 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. 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 osmih ur na dan. Prav 

zagotavljanje osebne asistence med tednom v obsegu osmih ur na dan je bila v letu 2016 

najpogostejša oblika časovne dostopnosti storitve. Deset organizacij je zagotavljalo osebno asistenco 

od 10 do 18 ur na dan, tri organizacije pa 24 ur na dan. V trinajstih organizacijah osebne asistence ob 

sobotah ne izvajajo, v desetih jo izvajajo občasno oziroma če uporabniki izrazijo potrebo. V dveh 

organizacijah se osebna asistenca ob sobotah izvaja osem ur na dan, v šestih od 10 do 18 ur in v dveh 

24 ur na dan. Podobna časovna dostopnost osebne asistence je tudi ob nedeljah in praznikih. 

Uporabnikom najbolj prijazno časovno dostopnost osebne asistence med tednom (24 ur na dan) 

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

kulturo hendikepa in Zveza paraplegikov Slovenije, slednji dve pa osebno asistenco neprekinjeno 

zagotavljata tudi ob koncih tedna in med prazniki. Čakalne vrste za vključitev v osebno asistenco so 

se zmanjšale, in sicer iz 159 oseb, ki je čakalo na vključitev v osebno asistenco na dan  31. 12. 2015, na 

112 oseb, ki je čakalo na vključitev na dan  31. 12. 2016.  

Slika 7.1: Organiziranost in izvajanje osebne asistence v letu 2016 
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Uporabniki  

V letu 2015 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.125 uporabnikov, v letu 2016 pa 1.138. V 

obeh letih je imelo največ uporabnikov Društvo YHD. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v osebno asistenco 

vključenih 968 oseb, na zadnji dan leta 2016 pa 1.101 uporabnik. Uporabniki so bili v letu 2016 v 

povprečju stari 51,8 let, glede na petletne starostne razrede jih je bilo največ tistih v skupini od 55 do 

59 let (103 osebe). Največ uporabnikov (281) živi v Ljubljani. Večinoma živijo sami, v partnerskih 

zvezah ali s člani družine oziroma svojci (razširjena družina). Dobra desetina uporabnikov živi v 

stanovanjski ali bivanjski skupini. 69,6 % 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 (45,6 %), ali pa imajo težave z vidom - slepi ali slabovidni 

(28,9 %).  Večina  uporabnikov (98,1 %) ima eno obliko invalidnosti. Glavni vir preživetja za dobro 

četrtino uporabnikov predstavlja invalidska pokojnina, slaba desetina prejema DSP, prav toliko pa 

nadomestilo za invalidnost. Ostali uporabniki prejemajo druge vrste prihodkov. Dodatek za pomoč in 

postrežbo oziroma drug denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči zaradi invalidnosti 

prejema 61 % uporabnikov osebne asistence, za katere smo ta podatek uspeli pridobiti. Med 

uporabniki osebne asistence je največ invalidsko upokojenih, in sicer 31,2 %, sledijo starostno 

upokojeni (20,5 %) in osebe s statusom invalida – v večini po ZDVDTP (11 %).  

V letu 2015 so uporabniki osebne asistence v povprečju prejeli 12,2 ure asistence na teden, v letu 2016 

pa 14,3 ure na teden. Največ uporabnikov (136) je prejemalo 40 ur na teden. Slabih štirideset 

odstotkov (430) uporabnikov bi potrebovalo več ur osebne asistence kot jo prejemajo sedaj. Glede na 

navedene sklope storitev ugotavljamo, da je največ uporabnikov deležnih spremstva, in sicer kar 70,5 

% uporabnikov (v letu 2015 75,1 %). Več kot polovica uporabnikov (53,8 %) je prejemala storitve, 

namenjene pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil (v letu 2015 59,5 %). Nekoliko manj (42,9 %) 

je bilo uporabnikov, ki so prejemali osebno pomoč, bistveno manj pa pomoč pri komunikaciji (30,4 % 

uporabnikov), pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu (21,5 % uporabnikov) ter druge 

vrste pomoči (7,4 % uporabnikov). Kljub temu, da največ uporabnikov prejema storitve spremstva, se 

v največjem obsegu izvajajo storitve osebne pomoči. Od skupaj prejetih 11.689,1 ur osebne asistence 

na teden v letu 2016, je bilo kar 4.388,6 ur storitev osebne pomoči, kar je 37,5 % vseh opravljenih ur 

osebne asistence (v letu 2015  37,4 %). V povprečju je vsak uporabnik, ki je prejemal tovrstne storitve, 

prejema devet ur tovrstne pomoči na teden. Glede na seštevke izvedenih ur osebne asistence v letih 

2015 in 2016 lahko kot ključne storitve osebne asistence opredelimo storitve, namenjene osebni 

pomoči ter pomoči v gospodinjstvu in pri drugih dnevnih opravilih, saj je dobrih šestdeset odstotkov 

(v letu 2016 60,9 %, v letu 2015 pa 61,8 %) vseh ur osebne asistence namenjeni izvajanju tovrstnih 

oblik pomoči.  

Večina uporabnikov (70,6 %) osebno asistenco dobiva v okviru ene organizacije. Slaba desetina 

prejemnikov osebne asistence prejema tudi pomoč na domu ter prav tako slaba desetina storitve 

patronažne službe. 38,9 % uporabnikov prejema tudi neformalne oblike pomoči. 
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Slika 7.2: Uporabniki osebne asistence v letu 2016 

  
 

Projekci je  uporabnikov glede na okvirje,  ki  j ih predvideva Zakon o osebni  

asistenci  

Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, je bilo 177, v letu 2016 

pa 216. Med njimi je bilo v letu 2015 160, v letu 2016 pa 196 oseb, ki so bile stare od 18 do 65 let. Na 

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

trenutni uporabniki osebne asistence, lahko predvidevamo, da bi bilo do zakonske zagotovljene 

osebne asistence upravičenih še 99 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 z veliko mero gotovosti rečemo, da bo ob začetku izvajanja Zakona o osebni 

asistenci v praksi, v sistem vstopilo okrog 300 oseb. Nadaljnji podatki se nanašajo na 196 oseb, ki so 

stare od 18 do 65 let in že prejemajo 30 ur asistence na teden. Dobra polovica (51,5 %) je moških ter 

nekaj manj kot polovica (48,5 %) žensk. Status invalida ima 84,2 % uporabnikov. Med uporabniki 

osebne asistence, ki sodijo v omenjeno ožjo skupino, močno prevladujejo osebe z gibalno oviranostjo. 

To obliko invalidnosti ima namreč kar 91,8 % vseh uporabnikov. Slepih oziroma slabovidnih je 5,6 % 

uporabnikov, 4,6 % oseb ima motnje v duševnem razvoju, ostale oblike invalidnosti so manj pogoste. 

Velika večina (91,3 %) uporabnikov ima eno obliko invalidnosti. Glede na status aktivnosti je med 

uporabniki največ invalidsko upokojenih (31,6 %). 17,3 % je zaposlenih in 13,8 % študentov in dijakov. 

V tej skupini je bistveno več “aktivnih” uporabnikov (zaposlenih, dijakov in študentov), manj pa 

starostno upokojenih, kar je glede na to, da smo zajeli le uporabnike od 18 do 65 let, pričakovan 

podatek. V povprečju so prejemali 48,6 ure pomoči na teden. V tej skupini uporabnikov prevladuje 

prejemanje storitev osebne pomoči, gospodinjske pomoči in spremstva (približno 60 % uporabnikov 

namreč prejema te storitve). Storitve iz omenjenih sklopov je v letu 2015 sicer prejemalo še več 

uporabnikov ožje skupine (okrog 90 %), vendar so tudi v letu 2016 uporabniki v največjem delu koristili 

omenje storitve. Ta skupina se od splošne razlikuje po bistveno večji razširjenosti storitev osebne 

pomoči in manjši razširjenosti spremstva. V največjem obsegu ur se izvajajo storitve osebne pomoči. 

Tako za leto 2015, kot tudi za leto 2016 namreč velja, da je bila slaba polovica (v letu 2015 46,9 %, v 

letu 2016 pa 46,6 %) vseh izvedenih ur osebne asistence namenjena izvajanju storitev osebne pomoči. 
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Kot ključne storitve osebne asistence za to skupino lahko izpostavimo storitve, namenjene osebni 

pomoči in pomoči v gospodinjstvu, saj je okrog 70 % (v letu 2015 70,2 %, v letu 2016 pa 70,1 %) vseh 

ur osebne asistence namenjenih izvajanju tovrstnih oblik pomoči. 

Slika 7.3: Uporabniki osebne asistence, ki so stari od 18 do 65 let in prejemajo 30 ur ali več 
osebne asistence na teden  

 

 

Kadrovska struktura  

V programih osebne asistence je bilo v letu 2015 zaposlenih 392 oseb, od tega 366 osebnih asistentov 

in 26 koordinatorjev. V letu 2016 je bilo zaposlenih 431 oseb (za obseg 413,75 zaposlitve), od tega 413 

osebnih asistentov in 18 koordinatorjev. Število zaposlenih se je v enem letu povečalo za 39. Ob koncu 

leta (na dan 31. 12. 2016) je bilo zaposlenih 372 oseb (na dan 31. 12. 2015 332 oseb). Med zaposlenimi 

je bilo tako v letu 2015 kot tudi v letu 2016 dobre tri četrtine žensk. V letu 2016 je bilo največ oseb 

starih od 35 do 39 let (84 oseb oziroma 19,5 % vseh zaposlenih), sledijo zaposleni v starostni skupini 

od 30 do 34 let (67 oseb oziroma 15,5 %). Zaposleni so v povprečju stari slabih 42 let. Glede na stopnjo 

izobrazbe ima največ zaposlenih oseb dokončano gimnazijsko oziroma srednje tehniško 

izobraževanje (V. stopnja). To stopnjo izobrazbe je v letu 2015 imelo 45,8 % zaposlenih, v letu 2016 pa 

46,6 %. Če pogledamo stopnje izobrazbe glede na delovno mesto, zaznamo pomembne razlike. Med 

osebnimi asistenti je 48,4 % oseb z dokončano gimnazijsko oziroma srednjo tehnično šolo. Sledijo 

asistenti s srednjo poklicno šolo. Teh je bilo v letu 2916 77 oziroma 18,6 %. Asistentov z višjo ali pa 

nižjo izobrazbo je bilo bistveno manj. Med koordinatorji je bilo slabe tri četrtine (13 koordinatorjev) 

oseb, ki so imele sedmo stopnjo izobrazbe. Tri osebe so imele šesto stopnjo, po ena pa peto in osmo 

stopnjo izobrazbe. Med zaposlenimi je največ (slaba četrtina) oseb, ki so se izobrazili na področju 

ekonomskih, organizacijskih, pravnih in upravnih ved (107 oseb). Več kot desetino je gimnazijskih 

maturantov (57 oseb) in zaposlenih z zdravstveno izobrazbo (44 oseb). Socialnih delavcev in 

organizatorjev socialne mreže je 8,6 %, družboslovcev in humanitov različnih smeri pa 7,2 %. Socialnih 

oskrbovalk je 4,9 %. Med zaposlenimi je treba omeniti tudi veliko število oseb, ki imajo končano 

poklicno oziroma tehnično šolo za opravljanje različnih storitev, obdelavo in predelavo materialov ter 

izdelavo proizvodov. Osebni asistent je v v letu 2015 v povprečju izvajal osebno asistenco za štiri 
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uporabnike, v letu 2016 pa za 3,9. Osebni asistenti so v decembru 2016 v povprečju opravili 127,9 

efektivnih ur (v decembru 2015 138,6 ur).  

 

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 2016 je 

bilo programom osebne asistence namenjenih dobrih pet milijonov evrov, natančneje 5.367.584,7 

EUR (v letu 2015 4.905.435,5 EUR). Sredstva MDDSZ v višini 3.315.331,5 EUR so predstavljala 60,2 % 

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, (2.) Javnega razpisa 

za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 

do 31. 12. 2018 in (3) javnih razpisov za sofinanciranje programov socialnega varstva. Za financiraje 

osebne asistence so pomembna tudi sredstva FIHO, občin in drugi viri. Prispevki uporabnikov  (v letu 

2016 so skupaj znašali 171.612,0 EUR oziroma dobrih 44.000 EUR več kot v letu 2015) so predstavljali 

4,9 % skupnih sredstev. Prejemanje osebne asistence je v 24. organizacijah popolnoma brezplačno za 

uporabnika, v devetih organizacijah pa imajo uveden določen sistem plačevanja storitev. Za 674 

oziroma 59,2 % uporabnikov je bila osebna asistenca v letu 2016 brezplačna, za 287 oseb je bil 

prispevek vrednoten na uro, za 177 oseba pa na mesec.  
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Priloga A: DOPIS ZA IZVAJALCE OSEBNE ASISTENCE  

 

 
Ljubljana, 19. 05. 2017 

Šifra: Ro28/17 

 

Izvajalcem osebne asistence 

ZADEVA: IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE V LETU 2016 

 

 

Spoštovani, 

 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo po naročilu Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve 

vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2016 pričeli s 

sistematičnim letnim spremljanjem izvajanja programov osebne asistence. S tovrstnim zbiranjem 

podatkov tako nadaljujemo tudi v letu 2017. Posredovanje informacij (v obliki izpolnjenega vprašalnika 

in zbirnika) predstavlja tudi letno poročilo o izvajanju programa osebne asistence, kar pomeni, da ste 

kot izvajalec osebne asistence s tem izpolnili obveznost letnega vsebinskega poročanja na MDDSZ glede 

na določila javnih razpisov5.  

Z namenom pridobitve ključnih informacij o izvajanju osebne asistence v letu 2016 se obračamo na vas 

s prošnjo za izpolnitev priloženega vprašalnika in zbirnika. Vprašalnik v wordovem dokumentu je bolj 

kratek in splošen, nanaša se na informacije o vaši organizaciji, na storitve, ki se v okviru programa osebne 

asistence izvajajo, na financiranje osebne asistence in usposabljanje osebnih asistentov. Zbirnik v 

excelovem dokumentu je bolj podroben, nanaša pa se na vsakega uporabnika in vsakega zaposlenega 

posebej. V ta zbirnik torej vnesite individualizirane podatke za vse uporabnike in zaposlene v letu 2016, 

in sicer ne glede na to ali so financirani iz sredstev javnih razpisov MDDSZ1 ali iz drugih virov. 

Pošiljamo vam torej: 

- zbirnih podatkov (excel) o uporabnikih in zaposlenih v letu 2016, 

- vprašalnik (word) o izvajanju osebne asistence v letu 2016 

                                                           
5 Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do 

vključno 2018 in Javni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 

2016 do 31. 12. 2018. 
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- navodila/šifrant (word) za izpolnitev zbirnika podatkov. Predlagamo vam, da si navodila za 

izpolnitev zbirnika natisnete in jih imate pri vnašanju podatkov v excel pred sabo. Na ta način 

boste zbirnik lažje pravilno izpolnili.  

 

Če imate kot izvajalec osebne asistence za invalide v vaši organizaciji sprejet interni akt (pravilnik) o 

izvajanju osebne asistence, v katerem natančno določate pogoje, način, vsebino itd. izvajanja osebne 

asistence v vaši organizaciji, potem vas vljudno prosimo, da nam pošljete kopijo tega dokumenta! 

Prosimo vas, da tako zbirnik in kot tudi vprašalnik natančno in v celoti izpolnite ter ju skupaj z internim 

aktom o izvajanju osebne asistence v vaši organizaciji (če ga imate) najkasneje do 5. junija 2017 

pošljete na naslov irssv@siol.net.  

V primeru vprašanj ali težav pri izpolnjevanju vprašalnika se prosimo obrnete na Simono Smolej Jež 

(simona.smolej@guest.arnes.si ali 01 2000 258). 

 

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

Mag. Simona Smolej Jež Direktorica IRSSV:   

mag. Barbara Kobal Tomc 

 

 

 

 

 

  

mailto:irssv@siol.net
mailto:simona.smolej@guest.arnes.si
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Priloga B: VPRAŠALNIK O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE V LETU 2016 

 

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) 

 Vpišite čas (npr. od 6:00 do 18:00) 

Ponedeljek  

Torek  

Sreda  

Četrtek  

Petek  

Sobota  

Nedelja  

Prazniki  
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L. Stopnja vključenosti neformalnega okolja (npr. članov družine, prostovoljcev, sosedov, prijateljev) 
v 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. 2016: _______________________(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: 
 

 

7. Ali ste v letu 2016 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 

              
 

USPOSABLJANJE OSEBNIH ASISTENTOV 

 
8. Ali v vaši organizaciji izvajate izobraževanja oziroma usposabljanja za osebne asistente? Prosimo, 

označite ustrezen odgovor (DA/NE) in ga pojasnite. 

 A. DA 

 A1. Navedite vsebine, o katerih se osebni asistenti izobrazijo oziroma usposobijo. 
- 
- 
- 

 A2. Navedite znanja, ki jih osebni asistenti na izobraževanjih in usposabljanjih pridobijo? 
- 
- 
- 

 A3. Katere metode in tehnike uporabljate pri izobraževanju in usposabljanju osebnih asistentov: 
- 
- 
- 

 A4. Navedite, koliko ur obsega izobraževanje/usposabljanje osebnih asistentov: 
A4a. – ko začne z delom osebnega asistenta: 
A4b – ko začne izvajati osebno asistenco za novega uporabnika: 
A4c – redno vsako leto: 
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 A5. Kdo izvaja izobraževanje/usposabljanje osebnih asistentov: 
A5a – zaposleni v organizaciji (strokovni profil in delovno mesto): 
A5b – zunanji sodelavci (strokovni profil): 
A5c – drugi: 

 B. NE 

 B1. Kje in na kakšen način se osebni asistenti usposobijo za svoje delo: 
 

 

PODATKI O FINANCIRANJU OSEBNE ASISTENCE 

9. Prosimo, navedite financerje programa osebne asistence v letu 2016. V tabelo vpišite financerje, 

višino in delež pridobljenih sredstev za izvajanje osebne asistence v preteklem letu. 

 
Sofinancer programa 

Prejeta sredstva (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 

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 - JR za sofinanciranje programov za izvajanje 
storitev osebne asistence za invalide za 

obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 
  

1d - druga sredstva iz MDDSZ: __________(navedite)   

2 občine   

3 ZRSZ   

4 ZZZS   

5 EU sredstva   

6 drugi proračunski viri (navedite)   

7 FIHO   

8 uporabniki   

9 članarine   

10 donacije   

11 drugo (navedite)   

S K U P A J   100 % 

JR: Javni razpis 

 

10. 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. 

 

Če imate kot izvajalec osebne asistence za invalide v vaši organizaciji sprejet interni akt (pravilnik) o 

izvajanju osebne asistence, v katerem natančno določate pogoje, način, vsebino itd. izvajanja osebne 

asistence v vaši organizaciji, potem vas vljudno prosimo, da nam pošljete kopijo tega dokumenta! 

Hvala in prijazen pozdrav! 
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Priloga C: NAVODILA (ŠIFRANT) ZA IZPOLNITEV ZBIRNIKA PODATKOV 

(EXCELOVEGA DOKUMENTA) O UPORABNIKIH IN ZAPOSLENIH V LETU 2016 

 

UPORABNIKI 

ID Vpišite zaporedno številko uporabnika (za tiste, ki so bili uporabniki OA že v letu 
2015, uporabite isto šifro kot lansko leto) - ne vpisovati EMŠO 

OBČINA_STALNEGA 
BIVALIŠČA Vpišite občino, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče. 

OBČINA_PREBIVANJA Vpišite občino, v kateri uporabnik trenutno prebiva. 

SPOL 
Vpišite številko, ki označuje spol uporabnika:  
1 - Moški  
2 - Ženski 

LETO ROJSTVA Vpišite leto rojstvo uporabnika. 

BIVANJE 

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 Vpišite leto vključitve uporabnika v vaš program osebne asistence. 

STATUS INVALIDA 

Ali ima uporabnik priznan status invalida? (vpišite ustrezno številko) 
1 - DA  
2 - NE  
99 - Ne vem 

ZAKON 

Če ima uporabnik priznan status invalida (če ste na zgornje vprašanje odgovorili z 1 
- DA), vpišite ustrezno številko zakona, po katerem mu je invalidnost priznana: 
1 - Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
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 (ZVojl) 
6 - Drugo (vpišite zakon) 
99 - Ne vem 

INVALIDNOST1 

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 (vpišite) 
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UPORABNIKI 

INVALIDNOST2 

Če ima uporabnik poleg poglavitne še kakšno drugo vrsto invalidnosti, jo navedite 
(vpišite ustrezno številko):  
1 - Gibalna oviranost  
2 - Gluhota  
3 - Slepota  
4 - Gluhoslepota  
5 - Motnja v duševnem razvoju  
6 - Drugo (vpišite) 

INVALIDNOST3 

Če ima uporabnik poleg poglavitne še kakšno drugo vrsto invalidnosti, jo navedite 
(vpišite ustrezno številko):  
1 - Gibalna oviranost  
2 - Gluhota  
3 - Slepota  
4 - Gluhoslepota  
5 - Motnja v duševnem razvoju  
6 - Drugo (vpišite) 

ZAPOSLITVENI STATUS 

Kakšen je zaposlitvenii status uporabnika?  
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 (vpišite) 
99 - Ne vem 

VIRI DOHODKA 

Kateri je uporabnikov poglavitni vir dohodka za preživljanje? (vpišite ustrezno 
številko) 
1 - Plača  
2 - Štipendija  
3 - Nadomestilo za invalidnost  
4 - Invalidska pokojnina 
5 - Starostna pokojnina  
6 - Invalidnina 
7 - Denarna socialna pomoč 
8 - Drugo (vpišite) 
99 - Ne vem 

DODATEK 

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 
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UPORABNIKI 

DODATEK_ZAKON  

V kolikor uporabnik prejema tak dodatek (če ste na zgornje vprašanje odgovorili z 
1 - DA), 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  
V kolikor uporabnik prejema dodatek (če ste na vprašanje o dodatku odgovorili z 1 
- DA), vpišite višino denarnega zneska v EUR na mesec (če podatka o višini 
dodatka na mesec nimate, vpišite 99 - Ne vem). 

URE OSEBNE ASISTENCE Vpišite število ur osebne asistence, ki jih uporabnik prejema na teden. 

STORITVE OSEBNE 
ASISTENCE  

Katere storitve osebne asistence uporabnik prejema? Nabor opravil v okviru 
posameznega sklopa storitev je naveden v petem zavihku (ŠIFRANT STORITEV 
OA). Vpišite ustrezno številko oziroma ustrezne številke, če prejema storitve iz več 
sklopov:  
1 - Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika  
2 - Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih  
3 - Spremstvo 
4 - Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu  
5 - Pomoč pri komunikaciji 
6 - Drugo (vpišite) 

OSEBNA_URE 
Vpišite število ur izvedenih storitev, namenjenih osebni pomoči uporabnika na 
teden. 

GOSPODINJSTVO_URE Vpišite število ur izvedenih storitev pomoči uporabniku v gospodinjstvu in drugih 
dnevnih opravilih na teden. 

SPREMSTVO_URE Vpišite število ur izvedenih storitev spremstva uporabnika na teden. 

DEL.MESTO/IZOBRAŽ_URE Vpišite število ur izvedenih storitev pomoči na delovnem mestu in v 
izobraževalnem procesu uporabnika na teden. 

KOMUNIKACIJA_URE Vpišite število ur izvedenih storitev pomoči pri komunikaciji na teden. 

DRUGO_URE Vpišite število ur druge izvedene pomoči uporabniku na teden. 

SEŠTEVEK UR 
Kontrolna spremenljivka - prosimo ne spreminjajte/vpisujte ničesar in nadaljujte z 
naslednjim vprašanjem. Prikazana vsota se mora ujemati s stolpcem R (ure osebne 
asistence). 

VEČ UR OSEBNE 
ASISTENCE 

Ali uporabnik potrebuje več ur osebne asistence? (vpišite ustrezno številko)  
1 - DA  
2 - NE 
99 - Ne vem 

KOLIKO_DODATNE URE 
Če uporabnik potrebuje več ur (če ste na zgornje vprašanje odgovorili z 1 - DA), 
vpišite koliko dodatnih ur osebne asistence na teden bi uporabnik glede na oceno 
potreb še potreboval. 

DRUGE ORGANIZACIJE 

Ali uporabnik osebno asistenco prejema tudi v okviru druge organizacije? Vpišite 
ustrezno številko:  
1 - DA 
2 - NE 
99 - Ne vem 
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UPORABNIKI 

POMOČ NA DOMU 

Ali uporabnik prejema pomoč na domu oziroma socialno oskrbo na domu) Vpišite 
ustrezno številko:  
1 - DA  
2 - NE 

PATRONAŽA 

Ali uporabnika na domu obiskuje patronažna medicinska sestra? Vpišite ustrezno 
številko: 
1 - DA 
2 - NE 
99 - Ne vem 

NEFORMALNA POMOČ 

Ali uporabnik prejema pomoč neformalnih oskrbovalcev? Vpišite ustrezno 
številko: 
1 - DA 
2 - NE 
99 - Ne vem 

LASTNI PRISPEVEK 
Vpišite višino lastnega prispevka uporabnika za izvajanje osebne asistence (znesek 
v EUR na uro). 

IZSTOP 

Ali je uporabnik še vključen oziroma prejema osebno asistenco? Vpišite ustrezno 
številko: 
1 - DA 
2 - NE 

DATUM IZSTOPA  Če uporabnik osebne asistence ne prejema več (če ste na zgornje vprašanje 
odgovorili z 2 - NE), vpišite datum izstopa iz programa.  

RAZLOG IZSTOPA Če uporabnik osebne asistence ne prejema več (če ste na vprašanje o izstopu 
odgovorili z 2 - NE), vpišite razlog izstopa iz programa. 

 

ZAPOSLENI 

ID Vpišite zaporedno številko zaposlenega. 

DELOVNO MESTO 
Vpišite ustrezno številko delovnega mesta:                                  
1 - Osebni asistent                                                                                                     
2 - Koordinator osebne asistence 

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  

Vpišite ustrezno številko, ki označuje delež zaposlitve:                        
1 - 100%                                                                                                              
2 - 50%                                                                                                           
3 - Drugo (vpišite % zaposlitve) 

SPOL 
Vpišite ustrezno številko, ki označuje spol zaposlene osebe:  
1 - Moški 
2 - Ženski 

LETO ROJSTVA Vpišite leto rojstvo zaposlenega. 
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DOSEŽENA STOPNJA 
IZOBRAZBE 

Vpišite ustrezno številko o doseženi stopnji zaposlenega:  
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 

Vpišite ustrezno številko glede na smer izobrazbe zaposlenega:  
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 

Vpišite število uporabnikov, ki jim je zaposleni (osebni asistent) 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 mesec, ko je bila na delovnem mestu).  

EFEKTIVNE URE 
Vpišite povprečno število opravljenih efektivnih ur osebne asistence na mesec 
(izračunano iz letnega povprečja 2016) za osebnega asistenta. 

PRENEHANJE 
DELOVNEGA RAZMERJA 

Vpišite ustrezno številko, ali je bil zaposleni na dan 31.12.2016 še zaposlen na 
programu osebne asistence:  
1 - Oseba je bila na dan 31.12.2016 še zaposlena  
2 - Oseba na dan 31.12.2016 ni bila več zaposlena 

 

  


