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Povzetek 
 
Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto poroča o uresničevanju ReNPSV pristojnemu 
ministrstvu v obliki letnega poročila. V letnem poročilu sledi strukturi ReNPSV in pripravi 
pregled realizacije ciljev s poudarkom na pregledu realizacije začrtane mreže 
socialnovarstvenih storitev in programov. Poročilo temelji na primarnih in sekundarnih 
podatkovnih virih in tako predstavlja bogato zbirko relevantnih podatkov s področja 
socialnega varstva, ki pa so, zaradi narave zbiranje podatkov mestoma dostopni le za leto ali 
celo dve leti nazaj. 
 
Pričujoče poročilo je zadnje, ki obravnava izvajanje ReNPSV, saj je v pripravi nov nacionalni 
program. Zaradi velikih makroekonomskih sprememb in zaradi priprav novega programa 
socialnega varstva, smo besedilo poročila obogatili s podrobnejšim orisom 
makroekonomskih in socialnih sprememb, komentarji in priporočili za oblikovanje novega 
programa ter dodali več prilog.  
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UVOD 

 

 
Leto 2010 je leto, v katerem se izteka aktualni nacionalni program »Resolucija o 

nacionalnem programu socialnega varstva 2005 – 2010« (v nadaljevanju ReNPSV), s čimer 

se zaključuje tudi spremljanje izvajanja tega programa.  

 

V času priprave nacionalnega programa je bila Slovenija, tako kot večina ostalih evropskih in 

svetovnih držav, v obdobju pospešene gospodarske rasti. Cilji in naloge, ki smo si jih tako 

zastavili v aktualnem nacionalnem programu, so bili tako prilagojeni pričakovani nadaljnji 

pospešeni gospodarski rasti. Vendar pa so se razmere na evropskih in svetovnih trgih pred 

dvema letoma bistveno spremenile in tako smo se v letu 2008 soočili s fazo recesije, ki pa 

se, glede na gospodarska gibanja, počasi zaključuje. V luči teh dogajanj, je ovrednotiti tudi 

uresničevanje nacionalnega programa socialnega varstva. 

 

Metodologija in struktura poročila 
 

V poročilu sledimo ciljem in poglavjem ReNPSV na sledeč način:  

- Predstavimo podatke o socialnem vključevanju v Republiki Sloveniji, pri čemer sledimo I. 

poglavju ReNPSV o makroekonomskih in socialnih vidikih razvoja Slovenije (kazalci, ki 

segajo na področje socialne zaščite prebivalstva Slovenije).  

- Opisno in na kratko predstavimo uresničevanje ciljev, strategij in ukrepov ReNPS (II. 

poglavje). 

- Predstavimo pregled mreže izvajanja dejavnosti socialnega varstva, pri čemer sledimo 

merilom ReNPSV (III. poglavje). 

 

Ker v poročilu strogo sledimo strukturi ReNPSV, smo 1. poglavju dodali daljši uvod, v 

katerem povzamemo makroekonomske in socialne vidike razvoja Slovenije in predstavimo 

ključne novosti v zakonodaji, ki posegajo na področje socialnega varstva.  

 

Cilj naloge dosegamo s sistemskim spremljanjem področij, ki izhajajo iz ReNPSV za obdobje 

2006-2010. Pri tem smo posebej izpostavili dostopnost socialnovarstvenih programov, ki jih 

sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) ter 

analizirali vire za zagotavljanje ustrezne ravni kakovosti življenja.  
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Način priprave poročila sledi naboru ciljev in posameznim poglavjem ReNPSV. V skladu z 

ReNPSV sta v poročilo vključeni dve vrsti kazalcev: kazalci, ki popisujejo področje 

socialnega varstva in kazalci, ki segajo na področje socialne zaščite prebivalstva Slovenije. 

 

Nalogi smo dodali več prilog. V prilogah 1, 2 in 3 smo predstavili pregled izvajanja različnih 

vidikov socialnega varstva za posamezne izpostavljene skupine prebivalstva, in sicer: otroke 

in mladostnike invalide in druge posebne skupine odraslega prebivalstva (osebe s težavami 

v duševnem zdravju) ter starejše. 

 

Zbrali in analizirali smo informacije o programih, katerih namen je preprečevati nastajanje 

socialnih težav (preventivni programi); informacije o programih in storitvah (znotraj ali zunaj 

mreže javne službe) in prejemkih, ki so namenjeni ljudem v socialnih težavah ter informacije 

o javnih pooblastilih, nalogah in ukrepih, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo zakoni 

in drugi predpisi. 

 

Ker smo, za potrebe priprave vmesnega poročila, opravili tudi anketo med predstavniki občin 

na temo uresničevanja ReNPSV, poročilu dodajamo povzetek teh ugotovitev v obliki priloge 

4. 

 

V prilogi 5 dodajamo nekaj statističnih podatkov o denarni socialni pomoči, v Prilogi 6 pa 

prilagamo Poročilo o študiji: Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem 

programu socialnega varstva 2006 – 2007, ki ga je za nas pripravil dr. Srečo Dragoš s 

Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. 

 

Osnovna metoda kvalitativne analize, ki jo uporabljamo v poročilu znotraj vseh navedenih 

poglavij (razen prvega, ki je opisno oz. pregledno), je primerjanje posamičnih ukrepov, 

predvidenih v ReNPSV, z njihovim dejanskim uresničevanjem. Podatke za poročilo smo 

črpali iz več kot 192 različnih virov. 

 

Prikaz kazalcev poskuša v okviru razpoložljivih podatkov slediti distribuciji posameznega 

pojava po spolu, starosti in izobrazbi posameznikov ter njihovi regionalni pripadnosti. Podatki 

za ponazoritev slednje porazdelitve so razpoložljivi v najmanjši meri. Kjer viri to dopuščajo, 

so podatki predstavljeni v časovnih vrstah. Pri graditvi podatkovne opore so bili uporabljeni 

podatki iz različnih nacionalnih virov, najpogosteje pa iz različnih zbirk podatkov IRSSV, 

Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), ter MDDSZ. Splošna 
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razpoložljivost podatkov na nacionalni ravni določa obdobje njihovega upoštevanja, zato so 

opazovane časovne točke pri različnih kazalcih mestoma različne. Vedno pa smo upoštevali 

zadnje razpoložljive podatke. 
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1. MAKROEKONOMSKI IN SOCIALNI VIDIKI RAZVOJA SLOVENIJE 
 

 

»V Sloveniji smo se kot del Evropske unije zavezali, da bomo upoštevali razvojni okvir, ki ga 

predvideva lizbonska strategija sprejeta leta 2000 kot tudi njena prenovljena inačica, sprejeta 

leta 2005. Evropska unija naj bi do leta 2010 postala najbolj dinamična in konkurenčna 

družba temelječa na znanju, za katero bo značilno odpiranje novih delovnih mest, visoka 

stopnja socialne vključenosti in varovanje okolja. Istočasno pa NPSV kot izhodišče sledi tudi 

ciljem razvoja, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013. Ključni 

cilj te strategije je izboljšanje blaginje prebivalcev s tem, da bo gospodarski razvoj Slovenije 

presegal povprečno gospodarsko rast v državah Evropske unije (v nadaljevanju EU)« 

(ReNPSV). 

 

Slovenija je doživela relativno uspešno tranzicijo iz socialističnega v tržno gospodarstvo, kar 

je bila posledica razmeroma visoke stopnje razvoja pred tranzicijo, ki je bila pogojena z 

dobro infrastrukturo, dobro izobraženo delovno silo, razvitim bančnim sektorjem, ugodnim 

geografskim položajem in izvozno usmerjenostjo ter posledica pristopa do regulacije 

socialnega in ekonomskega podsistema. Slovenija se je namreč odločila za počasnejše in 

postopno preoblikovanje gospodarstva, ki je omogočilo ohranitev radodarne socialne politike, 

izogibanje hitri liberalizaciji finančnih trgov in kapitalskih tokov, omejeno vlogo tujega kapitala 

in relativno varen, a rigiden trg delovne sile (Lavrač in Majcen 2006: 3). Vendar pa je 

gradualistični pristop predstavljal tveganje, da bodo potrebne strukturne reforme preložene 

oziroma se sploh ne bodo zgodile, da bosta javna poraba in zadolženost postala previsoka, 

produktivnost pa prenizka ter da bosta na ta način tranzicija in približevanje ekonomski 

razvitosti EU (pre)počasna, kar se je, v pogojih krize, v določeni meri tudi zgodilo.  
 

Leta 2004 so vzniknile vse glasnejše kritike logike gradualizma in tako so bile napovedane 

obsežne reforme ekonomskega, socialnega, izobraževalnega in zdravstvenega sistema, ki 

so zapisane v Strategiji razvoja Slovenije iz leta 2005: 
»Če želi Slovenija izboljšati svoj položaj in se uvrstiti med najbolj razvite države EU, mora bistveno 

izboljšati svojo globalno konkurenčnost. To pa zahteva bolj korenite strukturne reforme, ki bodo rešile 

temeljne razvojne probleme in premagale odpore do hitrejših družbenih sprememb. Namesto 

dosedanjega gradualističnega pristopa potrebujemo korenit reformni zasuk k zagotavljanju večje 

konkurenčne sposobnosti in trajnosti razvoja Slovenije. Zato moramo nadgraditi naš dosedanji model. 

Nova politično ekonomska vizija Slovenije je socialno tržno gospodarstvo, ki bo povezalo bolj liberalno 

in tržno gospodarstvo z bolj ekonomsko učinkovito in prilagodljivo, toda socialno partnersko državo« 
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(Strategija razvoja Slovenije 2005). Takšen razvojni model naj bi omogočal tudi učinkovitejše 

zasledovanja ciljev Lizbonske strategije, ki naj bi EU omogočila, da bi do leta 2010 postala 

najbolj dinamična, konkurenčna in na znanju temelječa družba.  

 

Kljub očitni usmeritvi in zavezanosti k spremembi logike (de)regulacije ekonomskega in 

socialnega podsistema po vstopu Slovenije v EU, se predvidene reforme niso realizirale. 

Realizacija načrtovanih ekonomskih in socialnih politik, ki bi imele za posledico želene 

strukturne spremembe slovenskega gospodarstva, je namreč odvisna tudi (ali morda 

predvsem) od moči interesnih skupin v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik (npr. 

delodajalci, sindikati, študentje, zbornice) kot tudi širših družbeno-kulturnih ustaljenih in 

zakoreninjenih vrednot, ki se izražajo v nasprotovanju obsežnejšim strukturnim reformam. 

Prav zato je spremembe zakonodaje na področju trga dela (npr. Zakon o malem delu), 

upokojevanja (pokojninska reforma) in družinske politike (Družinski zakonik) tako težko 

realizirati.  

 

Navzlic prevladi gradualističnega pristopa je bila za Slovenijo do pojava finančne in 

gospodarske krize v letu 2008 značilna visoka konvergenca z EU, ki jo lahko ponazorimo z 

stopnjo rasti BDP. Ta je bila v letih 2000 - 2007 povprečju 4,4, kar je bilo več od povprečja 

EU 25. Glavni dejavniki rasti pred gospodarsko in finančno krizo v letu 2006 (5,9) in 2007 

(6,8) sta bila domača investicijska aktivnost (17,2 % realne rasti bruto investicij v osnovna 

sredstva) in izvoz blaga kot tudi storitev (13 % realne rasti) (UMAR, 2009). Ob poslabšanju 

gospodarski razmer v mednarodnem okolju in zmanjšanih kreditnih sposobnostih v letu 2008 

so se zaradi zmanjšanega povpraševanja v glavnih slovenskih izvoznih trgih močno 

upočasnili t.i. motorji gospodarstva, ki so prispevali k gospodarski rasti v zadnjih letih. 

Gospodarska rast je tako v letu 2008 znašala le še 3,5, v letu 2009 pa – 7,8 (SURS 2010). 

Vpliv finančne in ekonomske krize na slovensko gospodarstvo je bil sicer zapoznel zaradi 

omejene povezanosti slovenskega finančnega sistema z mednarodnim okoljem, relativno 

nizke zadolženosti, vendar pa je tudi zaradi številnih reformno strukturnih zaostankov ni 

zaobšel. Tako je Slovenijo kriza zaobjela z dvakrat višjim izpadom BDP glede na ostale 

države evroobmočja, z višanjem javno finančnega primanjkljaja in dolga (UMAR, 2010).  

 

Poleg gospodarske rasti je v tem kontekstu potrebno pogledati vsaj še stopnjo 

brezposelnosti in število izplačanih denarnih socialnih pomoči v zadnjih dveh letih. Podatki o 

teh dveh kazalcih kažejo na znatno poslabšanje stanja ob koncu leta 2008, predvsem pa v 

letu 2009. Od tretjega četrtletja 2008 se je število brezposelnih oseb vztrajno povečevalo - 
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temu ustrezno se je gibala tudi stopnja brezposelnosti. Po podatkih iz Ankete o delovni sili, je 

ta je sicer od začetka devetdesetih let dosegla najnižjo vrednost v tretjem četrtletju 2008 

(4,1 %), odtlej pa se je vse do konca leta 2009 vztrajno dvigala in konec leta 2009 dosegla 

6,4 %. Upadlo je tudi število delovno aktivnih prebivalcev, in sicer v primerjavi z letom 2008 

za 15.000. V začetku leta 2009 pa se je začelo povečevati število delovno aktivnih 

prebivalcev, ki so imeli delo z delovnim časom, krajšim od polnega, na kar je vplival Zakon o 

delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, ki je začel veljati v začetku leta 2009 

(SURS 2010). Trend naraščanja števila brezposelnih se je, kljub mesečnim nihanjem (ki so 

nakazovali pozitivne premike), nadaljeval tudi v letu 2010, saj je stopnja registrirane 

brezposelnosti septembra 2009 znašala 9,4 %, septembra 2010 pa 10,5 % (ZRSZ, 2010). 

 

V obdobju krize se je znatno povečalo tudi število izplačanih denarnih socialnih pomoči, in 

sicer je ta porast opaziti od novembra leta 2008 (oktobra 2008 je bilo izplačanih 38.947, 

novembra istega leta 40.644), ki je dosegel vrh aprila letošnjega leta (55.984 izplačanih DSP 

v mesecu) in se nato začel postopoma umirjati. Oktobra 2010 je bilo tako izplačanih 52.415 

DSP (MDDSZ, 2010g). 

 

Zaradi kriznih razmer je Vlada RS februarja 2010 sprejela Slovensko izhodno strategijo 2010 

– 2013 (http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/Protikrizni_ukrepi/izhod_iz_krize/ 

IZHODNA_STRATEGIJA.pdf), ki vključuje vrsto kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov 

ekonomske politike, strukturnih sprememb in institucionalnih prilagoditev za postopno 

povečevanje gospodarske rasti in dviga kakovosti življenja državljank in državljanov, kar naj 

bi posledično vodilo državo iz krize: 
»Cilj izhodne strategije je dolgoročno vzdržna gospodarska rast, ki jo bomo dosegli z ukrepi ekonomske politike, 

strukturnimi ukrepi in institucionalnimi prilagoditvami. Vodilo za oblikovanje ukrepov ekonomske politike je 

konsolidacija javnih financ, ki jo bomo dosegli s krčenjem izdatkov in ne s povečanjem davčnih obremenitev. 

Pogoj za to je določitev obsega javne potrošnje s fiskalnim pravilom in strukture javne potrošnje na podlagi 

državnih razvojnih prioritet. Prioritete so usmerjene k ustvarjanju novih delovnih mest in znanja, spodbujanju in 

ustvarjanju inovativnih podjetij, k večji zaposljivosti, aktivnosti in usposobljenosti posameznikov ter k razvojni 

prometni in energetski infrastrukturi…. Za dosego teh ciljev so potrebni dostopni in učinkoviti viri financiranja, 

kakor tudi prilagoditve kohezijske politike. Za preglednejši dostop do financiranja za podjetja je predlagano 

prestrukturiranje institucij, ki ponujajo razvojno financiranje. Za večjo razvojno učinkovitost finančnega sistema bo 

izvedena prilagoditev in dopolnitev jamstvenih shem in državnih poroštev. Za neposredno povečanje 

konkurenčnosti z znižanjem stroškov dela za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo bo, po opravljeni analizi, 

sprejeta omejitev zavarovalne osnove za socialne prispevke navzgor. Za dosego koncepta varne prožnosti so 

pripravljene spremembe v ureditvi t.i. malega dela in delovnih razmerij. Po izteku shem subvencij za ohranjanje 

delovnih mest bodo v ospredju ukrepi aktivne politike zaposlovanja, socialnih programov in politike 

vseživljenjskega učenja, ki bodo povezani s strukturnimi spremembami. Večja socialna kohezivnost se bo 
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izboljšala z večjo učinkovitostjo sistema socialne varnosti in pravic iz javnih sredstev. Institucionalne prilagoditve 

predvidevajo spremembe za boljše delovanje trgov in učinkovitejše gospodarjenje z javnim premoženjem. Med 

strukturnimi spremembami so poglavitne prilagoditve načrtovane za pokojninski sistem, dolgotrajno oskrbo ter v 

sistemu zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja«. 

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v svojem poročilu Pregled 

politik zaposlovanja in socialnih politik v letu 20091 za Slovenijo pripravila nekaj priporočil. Z 

novo zakonodajo je Slovenija pristopila k uresničevanju naslednjih priporočil:  

- Liberalizacija delovnopravne zakonodaje z namenom fleksibilizacije trga delovne sile.  

- Minimalna plača mora biti določena na način, da se upošteva tako interese 

delodajalcev kot širše družbene interese zagotovitve splošne blaginje.  

- Sistem študentskega dela je potrebno prilagoditi. Delo, ki ga opravljajo študentje 

mora biti regulirano s strani delovnopravne zakonodaje, tako kot to velja za vse 

preostale pogodbe o zaposlitvi. 

- Sistem socialnega zavarovanja mora biti reformiran v smislu večjega kritja tistih 

kategorij zaposlenih, ki do sedaj niso bili upravičeni do vključitve vanj. Te kategorije 

vključujejo predvsem mlade, in pa tiste z nestalnimi zaposlitvami in kratkotrajnimi 

delovnimi karierami. V kolikor se sistem reformira v smislu večje dostopnosti, je 

nadalje potrebno zagotoviti strožji nadzor nad prejemniki.  

- Aktivni politiki zaposlovanja mora biti v obdobju krize namenjenih več finančnih 

sredstev.  

- Zahteve po večji vključitvi prejemnikov denarne socialne pomoči v aktivne politike 

zaposlovanja. Temu primerno morajo biti prilagojene pristojnosti med centri za 

socialno delo in zavodi za zaposlovanje.  

 

Odgovor na ta priporočila so predvsem: predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih, 

Zakon o urejanju trga dela (Ur.l. RS, št. 80/2010), Zakon o minimalni plači (Ur.l. RS, št. 

13/2010), Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Ur.l. RS, št. 5/2009, 

40/2009, 57/2009), Zakon o delnem povračilu nadomestila plač (Ur.l. RS, št. 42/2009), Zakon 

o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre (Ur.l. RS, št. 61/2010), Zakon o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/2010), Zakon o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno – ZPDZC (Ur.l. RS, št. 29/2010), Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zaposlovanju in delu tujcev, Predlog Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Predlog Zakona o malem delu (ZMD). 

                                            
1 OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Slovenia 2009 
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S področja socialnega varstva je bilo, v obdobju trajanja ReNPSV (od leta 2005 do novembra 

2010), sprejetih oziroma noveliranih veliko zakonov s področja socialnega varstva, omenimo 

le naslednje: 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 

114/2006 - ZUTPG) 

- Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene - ZPDSO (Ur.l. RS, št. 57/2009) 

- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre (Ur.l. RS, št. 61/2010) 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/2010) in 

- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 

Sloveniji (Ur.l. RS, št. 114/2006, 71/2008, 85/2010).  
 

V pripravi je predlog Zakona o osebni asistenci, usklajen je predlog Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V 

državnozborskem postopku je Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki bo 

neposredno vplival tudi na področje socialnega varstva invalidov (MDDSZ, 2010). 

 

Sprejetih oz. noveliranih je bilo tudi več deset področnih pozakonskih aktov med katerimi 

omenimo le:  

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev 

(Ur.l. RS, št. 67/2006) 

- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 

pomočnika (Ur.l. RS, št. 19/2007) 

- Pravilnik o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve (Ur.l. RS, 

št. 55/2005, 26/2007) 

- Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene 

osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči (Ur.l. RS, št. 

68/2001, 71/2001, 119/2005, 36/2007)  

- Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v postopku 

za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči (Ur.l. RS, št. 39/2007) 

- Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do 

denarne socialne pomoči (Ur.l. RS, št. 42/2007) 

- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, 

št., 23/2006, 42/2007) 

- Pravilnik o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov 

(Uradni list RS, št., 45/2007, dne 25.05.2007 - neuradno prečiščeno besedilo) 
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- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 

87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008) 

- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 72/2004, 

113/2008)  

- Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu 

opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti (Ur.l. RS, št. 49/2009) 

- Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju 

duševnega zdravja (Ur.l. RS, št. 49/2009) 

- Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju 

duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo 

ter o postopku njihove verifikacije (Ur.l. RS, št. 97/2009) 

- Pravilnik o opravljanju socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in 

vpisa v register (Ur.l. RS, št. 3/2006) 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010)  

 
V državnozborskem postopku ali javni razpravi so naslednji pomembni zakoni in pravilniki, ki 

jih je pripravilo MDDSZ in neposredno vplivajo na področje socialnega varstva oz. spadajo v 

področje socialnega varstva2: 

- Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)  

- Predlog Zakona o malem delu (ZMD) 

- Predlog Družinskega zakonika (DZ) 

- Predlog Zakona o štipendiranju  

- Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo  

- Predlog Zakona o osebni asistenci za invalide  

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov  

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev  

- Predlog Zakona o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja  

- Novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu  

- Predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno  

- Pravilnik o delovanju kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske službe  

                                            
2 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ (30.11.2010) 
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- Pravilnik o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo 

zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja.  
 
1.1. Hitra rast BDP na prebivalca, tako, da bi v desetih letih presegli povprečno 

raven gospodarske razvitosti EU 

 
»Pričakuje se hitra rast bruto domačega proizvoda na prebivalca (v nadaljevanju BDP), tako, 

da bi v desetih letih presegli povprečno raven gospodarske razvitosti EU (v obdobju 2006-

2013 povprečno 5,3 % stopnjo gospodarske rasti, kar naj bi dosegli s pospešeno 

gospodarsko rastjo po letu 2007)« (ReNPSV). 

 

Do leta 2007 je bila za Slovenijo značilna pospešena gospodarska rast, v letu 2008 pa se je 

predvsem zaradi mednarodne finančne in gospodarske krize močno upočasnila. V letu 2008 

se je tako gospodarska rast v Sloveniji z 3,7 % v primerjavi z letom 2007, ko je znašala 6,9 

%, skoraj prepolovila3. Gospodarska recesija se v skladu z neugodnimi razmerami v 

mednarodnem finančnem okolju nadaljuje tudi v letu 2009, saj rast znaša -8,1 %. 

 

Preglednica 1: Bruto domači proizvod, Slovenija (2000 - 2010) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BDP v 
mio EUR 
(tekoči 
tečaj) 

21.600 22.790 24.500 25.752 27.162 28.750 31.055 34.568 37.305 35.384 35.7924 

Stopnje 
rasti ( %) 4,4 2,8 4,0 2,8 4,3 4,3 5,9 6,9 3,7 -8,1 1,1 

Vir: SURS, 2010a, napoved septembra 2010 UMAR 
 

V celotnem obdobju 2004-2007 je Slovenija beležila znatno višjo stopnjo rasti od povprečja 

EU-25 (glej sliko 1). Na ta trend so v veliki meri vplivali ugodna mednarodna konjunktura, 

povečevanje izvoza ter investicije v infrastrukturne investicije. V obdobju 2008 – 2009 je 

stopnja rasti padla glede na evropsko povprečje. Po septembrski napovedi UMAR pa je BDP 

(tekoči tečaj) spet malo porasel in je napoved celo višja od BDP za leto 2008. 

                                            
3 SURS, Bruto domači proizvod. Kazalniki. Dostopno na: http://www.stat.si/indikatorji.asp?id=20&zacobd=1-2006, (27.11.2010). 
4http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/napoved2010/JNGG_2010-28-10.pdf, str: 6 (27.11.2010) 
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Slika 1: Realna rast BDP v %, Slovenija, EU-15, EU-27 (2000 - 2010) 
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Vir: EUROSTAT, 2010A5 (podatki za leto 2010 so do konca oktobra 2010) 

 

Bruto domači proizvod na prebivalca, ki je leta 2000 dosegal 80 % EU je po zadnjih 

dostopnih podatkih v letu 2009 dosegel 87 % povprečja EU, kar je 4 % manj kot v letu 2008 

(glej sliko 2). 

 

Slika 2: Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči v Sloveniji v razmerju do 

povprečja EU (2000 - 2009) 
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5http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 (08.11.2010) 
6 6http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1 (10.11.2010) 
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Glede na upočasnjeno gospodarsko krizo v svetu in v državah EU, na katere je vezan 

največji del izvoza naše države, bo za doseganje osrednjega gospodarskega cilja Republike 

Slovenije (v nadaljevanju RS) (hitra rast BDP na prebivalca, tako, da bi v desetih letih 

presegli povprečno raven gospodarske razvitosti EU) ključnega pomena preboj na področju 

strukturnih sprememb. 

 

1.2. Povečanje zaposlenosti, zlasti starejših in mladih iskalcev zaposlitve ter nadaljnje 
zmanjševanje brezposelnosti  
 

ReNPSV predvideva »povečanje zaposlenosti, zlasti starejših in mladih iskalcev zaposlitve (s 

tem da bo ciljna 70 - odstotna zaposlenost po Strategiji razvoja Slovenije predvidoma 

dosežena šele leta 2013 in ne leta 2010, kar je kot cilj zastavljeno v lizbonski strategiji), ter 

nadaljnje zmanjševanje brezposelnosti (pod 4 % do leta 2013)« (ReNPSV). 

 
Zaposlenost in brezposelnost 
 

Trendi na področju zaposlenosti in brezposelnosti so bili do nastopa krize koncem leta 2008, 

relativno ugodni. V primerjavi z evropskih povprečjem (spodnja slika) je Slovenija še vedno 

med državami z nižjo stopnjo brezposelnosti. 



 

 

Slika 3: Stopnja anketne brezposelnosti v državah EU (december 2009, junij 2010) 

 

 
Vir: EUROSTAT, 2010C7 

 

                                            
7http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 (12. 11 2010) 



 

 

Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti se je v Sloveniji od leta 2000 manjšala. Konec 

leta 2008 (oz. na letni ravni v letu 2009) se stopnja registrirane brezposelnosti prične 

ponovno dvigati, tako se je v oktobru 2010 zvišala na 10,5 %, v letu 2009 pa je znašala 9,1 

% (glej preglednico 2 in sliko 4). V Sloveniji že dalj časa opažamo razliko med anketno 

brezposelnostjo in registrirano brezposelnostjo, vendar se ta razlika manjša. 

 

Preglednica 2: Gibanje registrirane brezposelnosti (2000 - 2010) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Število registriranih 
brezposelnih oseb 
(stanje 31. 12.) 

104.583 104.316 99.607 95.993 90.728 92.575 78.303 68.411 66.239 96.672 102.683* 

Povprečno število 
registriranih 
brezposelnih oseb 

106.601 101.857 102.635 97.674 92.826 91.889 85.836 71.366 63.216 86.354 99.220* 

Povprečna stopnja 
registrirane 
brezposelnosti (v 
%)8 

12,2 11,6 11,6 11,2 10,6 10,2 9,4 7,7 6,7 9.1 10,5** 

Vir: ZRSZ, 20109  
*Podatki so za oktober 2010 
**Podatki so za september 2010 
 
Slika 4: Stopnja registrirane in anketne brezposelnosti, Slovenija (2000 – 2010) 

 
Vir: ZRSZ, 201010 in EUROSTAT, 2010C 

*Stopnja registrirane brezposelnosti je za oktober 2010, stopnja anketne pa za september 2010 

                                            
8 Od 1. januarja 2005 SURS pridobiva podatke o zaposlenih osebah in samozaposlenih osebah (razen o kmetih) iz 
Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Zaradi spremenjenega vira podatkov se je število delovno 
aktivnih prebivalcev povečalo za približno 25.000, stopnja registrirane brezposelnosti pa se je zmanjšala. SURS je zaradi 
primerljivosti preračunal podatke o delovni aktivnosti za obdobje od leta 2000 do 2004 na osnovi novega vira podatkov 
(SRDAP). V tej preglednici so stopnje registrirane brezposelnosti za leto 2001 in naprej izračunane na osnovi novega vira, zato 
s stopnjami pred letom 2001 niso popolnoma primerljive. 
9 http://www.ess.gov.si/slo/dejavnost/StatisticniPodatki/Kazalci/GibanjeRegBP.htm (2. 12. 2009) 
10 http://www.ess.gov.si/_files/886/letno_porocilo_zrsz_%202009.pdf (08.11.2010) 
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V prvem četrtletju 2010 je bila stopnja anketne brezposelnosti žensk 6,7 % (leta 2009 5,8 %), 

moških pa 7,1 % (leta 2008 5,9 %). Razlika med stopnjo anketne brezposelnosti med 

spoloma je bila v prvem četrtletju 2010 0,8 odstotne točke in se je v primerjavi z letom 2009 

(0,1 odstotne točke) povečala (glej sliko 5). 

 

Slika 5: Stopnje anketne brezposelnosti po spolu, Slovenija (2005 – 2010) 
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Vir: ZRSZ, 201011  
* podatki so za 2. četrtletje 2010, SURS 2010f12  

 

Stopnja anketne brezposelnosti mladih, starih od 15 od 24 let, se je od leta 2003 

zmanjševala, v letu 2006 pa se je zopet povečala na 13,9 %. V letu 2007 se je sicer znižala 

na 10,4 %, leta 2008 pa narasla za 0,3 odstotne točke (10,7 %), v letu 2009 se je povišala za 

2,7 % na 13,4 odstotka, v drugem četrtletju 2010 pa na 15,8 odstotka. 

 

                                            
11 http://www.ess.gov.si/_files/886/letno_porocilo_zrsz_%202009.pdf (10.11.2010) 
12 http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-008-1005.pdf (28.11.2010) 
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Struktura brezposelnih oseb se je v oktobru 2010, glede na leto 2009, spremenila. Znižal se 

je delež brezposelnih oseb brez strokovne izobrazbe za 3,2 odstotne točke, delež 

brezposelnih žensk za 0,6 in delež brezposelnih mlajših od 26 let za 0,1 odstotno točko. V 

oktobru 2010 pa se je v primerjavi z letom 2009 povečal delež iskalcev prve zaposlitve za 2,8 

odstotne točke, delež, delež brezposelnih nad 1 leto za 9 odstotnih točk in pa delež 

brezposelnih nad 50 let za 0,6 odstotne točke. Delež brezposelnih žensk se je iz leta 2009 

na oktober 2010 zmanjšal za 0,6 odstotne točke, vendar brezposelne ženske še vedno 

predstavljajo večji delež med brezposelnimi (glej preglednico 3).  

 

Preglednica 3: Povprečni deleži posameznih kategorij brezposelnih v obdobju 2000 do 2010 

 

Leto 
Povprečno štev. 

registriranih 
brezposelnih 

oseb* 

Deleži posameznih kategorij v letih od 2000 do 2009 (v %) 

Stari do 
26 let 

Iščejo prvo 
zaposlitev Ženske  Brezposelni 

nad 1 leto 
Brez strokovne 
izobrazbe 

Stari 50 let in 
več 

2000 106.601 23,4 17,9 50,7 62,9 47,2 27,3 

2001 101.857 24,1 18,8 50,8 58,9 47,0 27,0 

2002 102.635 24,0 19,6 51,2 54,4 47,0 25,4 

2003 97.674 26,1 23,2 52,8 48,6 44,2 21,4 

2004 92.826 26,2 25,2 53,1 46,2 41,6 21,0 

2005 91.889 24,2 24,3 53,8 47,3 40,8 22,7 

2006 85.836 21,2 22,3 54,8 48,8 39,3 25,4 

2007 71.336 16,7 19,4 54,9 51,2 39,3 31,1 

2008 63.216 14,4 16,9 52,8 51,1 40,1 34,7 

2009 86.354 15,4 14,3 49,1 36,5 39,4 30,3 

2010** 99.220 15,3 17,1 48,5 45,5 36,2 30,9 

Vir: Letna poročila ZRSZ13 in mesečna poročila ZRSZa14 
* Stanje 31. 12. 
**Stanje oktober 2010 
 
Na delež iskalcev prve zaposlitve oziroma mladih, z vidika podatkov, relativno ugodno 

vpliva sprememba zakonodaje, saj se kot brezposelne osebe ne morejo več prijaviti dijaki, 

                                            
13 http://www.ess.gov.si/_files/886/letno_porocilo_zrsz_%202009.pdf (8. 11. 2010) 
14 http://www.ess.gov.si/_files/1751/mesecne_informacije_10_10.pdf (27.11.2010) 
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študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, razen če so upravičeni do 

denarnega nadomestila za čas brezposelnosti (ZRSZ, 2010). 

 
Po podatkih ZRSZ se je struktura novoprijavljenih brezposelnih oseb v letu 2010 precej 

spremenila glede na pretekla leta. Največjo kategorijo novoprijavljenih so v oktobru 2010 

predstavljale brezposelne ženske 49 %, malo več kot tretjino priliva (37,7 %) so predstavljali 

brezposelni zaradi izteka zaposlitve za določen čas, trajno presežnih delavcev in 

brezposelnih zaradi stečaja pa je bilo 22,4 %. Iz drugih razlogov (sporazumno prenehanje 

delovnega razmerja, iztek ali prekinitev javnega dela, prenehanje poslovanja delodajalca 

ipd.) se je prijavilo še 22,7 % oseb (ZRSZ, 2010 in ZRSZ, 2010a).  

 

V Sloveniji sicer opažamo konstantni trend upadanja dolgotrajne brezposelnosti. Čeprav 

se je delež dolgotrajno brezposelnih v letu 2009 zmanjšal od 1,9 % v letu 2008 na 2,8 % v 

letu 2009 (UMAR, 2010), dolgotrajno brezposelne osebe še vedno predstavljajo kar 45,5 % 

vseh brezposelnih oseb (ZRSZ, 2010).  

 

Delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji je nekoliko večji od povprečja EU, čeprav sta 

stopnja brezposelnosti in stopnja dolgotrajne brezposelnosti nižji kot v državah EU. V letu 

2000 je bila še višja od povprečne stopnje dolgotrajne brezposelnosti v državah EU-15 in 

EU-25, od leta 2004 dalje pa Slovenija beleži nižjo stopnjo dolgotrajne brezposelnosti kot 

povprečno države Evropske Unije (glej sliko 6) (UMAR, 2010). 

 

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je kazalnik problemov trga dela in socialne povezanosti. 

Dolgotrajna brezposelnost navadno zmanjšuje delovne sposobnosti brezposelnih in njihove 

možnosti za ponovno zaposlitev. Zato mora biti preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti 

pomembna usmeritev politike trga dela. Po podatkih UMAR-ja15 je v Sloveniji stopnja 

dolgotrajne brezposelnosti dosegla najvišjo vrednost leta 2000. Čeprav sta tako stopnja 

brezposelnosti kot stopnja dolgotrajne brezposelnosti pod povprečjem EU, nadpovprečni 

delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji še vedno kaže, da mora Slovenija v okviru aktivne 

politike zaposlovanja okrepiti programe za preprečevanje in zmanjševanje dolgotrajne 

brezposelnosti (UMAR, 2009).  

                                            
15 Poročilo o razvoju 2009, UMAR: 
http://www.umar.gov.si/publikacije/porocilo_o_razvoju/publikacija/zapisi/porocilo_o_razvoju_2009/35/?tx_ttnews[syear]=2009&c
Hash=71faf027b1 (10.11.2010) 
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Slika 6: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, Slovenija, EU 15, EU 27 (2001 – 2009) 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009

Slovenija

EU 27

EU 15

 
Vir: EUROSTAT16  
* Za leto 2005 ni podatkov na EUROSTATU 
 

Invalidi  

Oktobra letošnjega leta je bilo na ZRSZ prijavljenih 14.144 brezposelnih invalidov, oktobra 

lani pa 12.779 (mesečne informacije ZRSZ, november 2010). 

 

Po podatkih ZRSZ je bilo leta 2009 med brezposelnimi 13.132 invalidov (13,6 %). V 

primerjavi z letom 2008 (16,6 %) se je število brezposelnih invalidov povečalo, vendar glede 

na odstotke lahko ugotovimo, da se je veliko hitreje večalo število vseh brezposelnih. 

Opažamo, da se nadaljuje trend povečevanja brezposelnih invalidov, ki smo ga zaznali že v 

letu 2004 (Letno poročilo ZRSZ, 2010).  

                                            
16http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&int=1&language=en&pcode=tsisc070&plugin=1 (10.11.2010) 
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Preglednica 4: Razmerje med številom brezposelnih oseb in brezposelnih invalidov v letih od 

2000 do 2009 

Leto* 
Število brezposelnih 
oseb 

Število 
invalidov 

Število 
zaposlenih 
invalidov 

Delež invalidov med 
brezposlenimi (v %) 

Delež delovnih 
invalidov med 
brezposelnimi invalidi 
(v %) 

2005 92.575 9.135 1.298 9,9 71,8 
2006 78.303 9.138 1.927 11,7 76,6 
2007 68.411 10.346 1.746 15,1 80,3 
2008 66.239 11.025 1.776 16,6 80,8 

2009 96.672 13.132 1.629 13,6 80,4 
Vir: Letno poročilo ZRSZ za leto 200917 
* Stanje na dan 31.12. 

Nadpovprečna rast je bila zabeležena pri kategorizirani mladini (23,7 %) in pri invalidih po 

ZUZIO in ZZRZI (19,9 %). V absolutnih številkah se je brezposelnost najbolj povečala med 

delovnimi invalidi in invalidi z ugotovljeno telesno okvaro. 

 

Med brezposelnimi invalidi narašča število delovnih invalidov in invalidov z ugotovljeno 

telesno okvaro. Podatki ZRSZ kažejo, da je bil porast le-teh iz leta 2008 v 2009 18,6-

odstoten.  

 

Invalidom je med, drugimi ciljnimi ranljivimi skupinami, namenjen tudi četrti ukrep APZ 

»programi za povečevanje socialne vključenosti«. Namen tega ukrepa je spodbujati socialno 

vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki 

bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo lažje in hitreje našli delo, hkrati pa uživali 

tudi potrebno raven socialne zaščite. Vključitev v ta ukrep pomeni takojšnjo zaposlitev.  

 

Invalidom je namenjen tudi javni razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči 

na domu ter osebne asistence za posamezno leto, katerega namen je spodbujanje 

zaposlovanja težje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na domu v okviru mreže javne 

službe ter pri izvajanju osebne asistence. Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela in 

povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev ter nadaljevanje zaposlitve oseb, ki so že 

vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne 

asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – program »INVALIDI INVALIDOM« s 

subvencioniranjem zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence. Program 

zagotavlja: 

- trajnejše oblike zaposlovanja brezposelnim osebam in osebam, ki so bile pred 

zaposlitvijo vključene v programe javnih del ali vključene v program Subvencioniranje 
                                            
17 http://www.ess.gov.si/_files/886/letno_porocilo_zrsz_%202009.pdf (30.11.2010) 
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zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih 

oseb – programa »INVALIDI INVALIDOM« na delih osebne asistence in pomoči 

invalidnim osebam oziroma pomoči starejšim osebam na domu ter  

- izenačevanje možnosti zaposlovanja brezposelnih oseb na področju nepridobitnih 

dejavnosti in z ocenjeno nadomestitvijo plače izenačiti zaposlitvene možnosti težje 

zaposljivim osebam18. 

 
Romi  
 
Problemi na področju zaposlovanja Romov oziroma njihova vloga na trgu delovne sile 

ima v Sloveniji nekatere specifičnosti:  

1. Natančne evidence, kolikšno število brezposelnih pripada romski skupnosti ni, ker se 

Romi ne vnašajo v evidenco brezposelnih kot pripadniki romske skupnosti, ampak se 

lahko tak podatek pridobi le s pomočjo tipičnih romskih priimkov in osebnega 

poznavanja strank, kar izkrivlja točnost podatka. 

2. Določene vrste socialnih pomoči, ki jih lahko dobijo državljani RS, so zakonsko 

vezane na status brezposelnosti prejemnikov teh pomoči, ki ga dokazujejo s prijavo 

na zavodu. Tako so na zavodu prijavljene tudi osebe, za katere ni nujno, da iščejo 

delo, ampak so prijavljene le zaradi uveljavljanja socialnih pravic, med katerimi je tudi 

precejšen delež Romov. 

3. Splošna slika brezposelnosti Romov kaže na koncentracijo Romov na nekaj območij, 

predvsem Prekmurja in Dolenjske, kar predstavlja tudi regionalni problem. 

Izobrazbena struktura Romov je dejansko izredno slaba – na področju Dolenjske 98,2 

% brezposelnih Romov nima končane osnovne šole, na področju Prekmurja pa 90 %. 

Število registrirano brezposelnih Romov se z leti zvišuje v absolutnem in relativnem 

številu. Po informacijah območnih služb in uradov za delo, kjer so prijavljeni 

brezposelni Romi, imajo nekateri delodajalci dejansko odklonilen odnos do Romov. 

Kljub temu je glavni vzrok visoke brezposelnosti Romov prav njihova izredno nizka 

izobrazbena struktura. S tako izobrazbeno strukturo so možnosti pridobitve ali 

ohranitve zaposlitve relativno majhne. (Poročilo o položaju Romske skupnosti v 

Sloveniji)19 

 

                                            
18 Javni razpis. Dostopno na: http://www.ess.gov.si/SLO/Dejavnost/JavniRazpisi/24-04-09OA/JavniRazpis.doc, 30.11.2010 
19http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&type=98&st=a&epa=1328-v&mandate=-
1&unid=PA|10FFF5CD7E985E61C12577B9003D73D4&showdoc=1 (27.11.2010) 
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V spodnji preglednici prikazujemo vključevanje brezposelnih Romov v ukrepe APZ v letih 

2007, 2008 in 2009. 

 

Preglednica 5: Število vključenih Romov v programe APZ (2009) 

 
Vrsta programa APZ Število vključenih 
Formalno izobraževanje- 2007/2008 201 

Javna dela (lokalni in nacionalni programi) 168 

Programi institucionalnega usposabljanja 84 

Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve 67 

UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost) 34 

Pomoč pri samozaposlitvi 21 

Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 18 

Klub za iskanje zaposlitve 15 

Usposabljanje na delovnem mestu 14 

Subvencija za samozaposlitev 10 

Zaposli.me 10 

PUM (projektno usposabljanje mladih) 9 

Delovni preizkus 4 

NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) - preverjanje in potrjevanje 3 

Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2 

Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas 1 

Skupaj vključitev 661 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje bo nadaljevalo s spodbujanjem vključevanja brezposelnih Romov v ukrepe APZ. V postopku 
vključevanja Romov v posamezne aktivnosti APZ bo Zavod v prvi fazi ugotavljal smiselnost njihove vključitve. Romi se bodo 
vključevali v aktivnosti APZ na podlagi zaposlitvenih načrtov, pri napotovanju pa bo Zavod upošteval izobrazbeno in starostno 
strukturo ter strukturo glede na spol. Brezposelni Romi se bodo vključevali v vse štiri ukrepe APZ. Prednostno bodo obravnavani 
pri vključevanju v aktivnosti usposabljanja in izobraževanja in v aktivnosti, ki spodbujajo delovno in socialno vključenost. 
 
Konec leta 2008 je bilo prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ (opomba: 

evidenca se oblikuje na podlagi tipičnih romskih priimkov, osebnega poznavanja strank ali 

saomopredelitve), kar izkrivlja točnost podatka 2.117 Romov oziroma 3,2 % vseh 

brezposelnih oseb (skupno število brezposelnih oseb: 66.239), konec leta 2009 pa je bilo v 

evidenci brezposelnih oseb 2.236 Romov, kar predstavlja 2,3 % vseh brezposelnih oseb 

(skupno število brezposelnih oseb: 96.672 – december 2009). Število in delež brezposelnih 

Romov se, kljub velikemu povečanju števila brezposelnih oseb zaradi gospodarske krize, 

bistveno ne povečuje, kljub prednostnem vključevanju v primerne programe APZ pa se 

njihove število tudi bistveno ne zmanjšuje. Brezposelni Romi, predvsem zaradi nizke 

izobrazbene strukture, predstavljajo enega izmed specifičnih strukturnih problemov trga dela.  

 

V okviru programov APZ Romi in druge brezposelne osebe dobijo možnost, da se usposobijo 

za delo in zaposlijo. Največ Romov se vključi v programe institucionalnega usposabljanja in 

formalnega izobraževanja (predvsem za dokončanje osnovne šole) ter v programe javnih 
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del. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni 

vključenosti, pridobivanju novih znanj in delovnih sposobnosti. V okviru javnih del se Romi 

največkrat vključujejo v komunalne programe in programe javnih del, katerih namen je 

socializacija in integracija Romov v lokalno okolje. Romi se vključujejo v lokalne in 

nacionalne programe javnih del brez čakalne dobe. 

 

1.3. Večja vključenost mladih in odraslih v izobraževanje, izboljševanje 
izobrazbene strukture in več vseživljenjskega učenja 
 
Spodbujanje vključenosti mladih in odraslih v izobraževanje (v starosti 15 – 19 let 80 % 

vključenost, v starosti 19 – 23 let 55 % vključenost), izboljševanje izobrazbene strukture in 

več vseživljenjskega učenja (ReNPSV). 

 

Izobrazbena struktura  
 
V naslednji preglednici (glej preglednico 6) je predstavljeno prebivalstvo Slovenije, staro 15 

let in več, po stopnjah dosežene izobrazbe in po starostnih razredih. 

 

Preglednica 6: Prebivalstvo, staro 15 let in več, po stopnjah dosežene izobrazbe, po 

starostnih razredih (2009) 

 

 Skupaj 
Starostne skupine (leta) 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Skupaj 1753 247 301 292 324 249 194 145 

Brez šolske izobrazbe, nepopolna osnovna 
izobrazba 75 4 3* 4* 6 8 18 32 

Osnovna izobrazba 368 95 17 40 60 57 55 45 

Nižja ali srednja poklicna izobrazba 427 30 65 78 100 74 52 28 

Srednja strokovna, splošna izobrazba 564 113 125 94 95 68 43 25 

Višješolska,visokošolska izobrazba 318 5 91 76 63 42 27 15 

Vir: SURS, Statistični letopis 2009c20 
* manj natančna ocena - previdna uporaba 
 

Eden pomembnejših kazalcev izobrazbene strukture prebivalstva je povprečno število let 

šolanja. To se v Sloveniji še naprej povečuje, je pa še vedno nižje kot v drugih razvitih 

državah. V letu 2009 se je izobrazbena struktura prebivalstva v Sloveniji izboljšala, v daljšem 

                                            
20 http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=6&lang=si&leto=2009 (27. 11. 2010) 
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časovnem obdobju pa je bil napredek preskromen za bistveno zmanjšanje zaostanka za 

povprečjem EU in razvitejšimi državami.  

 

Drugi pomembni kazalec je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo, ki se v Sloveniji 

postopno povečuje že vse od leta 2001 naprej, zmanjšal se je tudi zaostanek za povprečjem 

EU. V drugem četrtletju 2009 je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo dosegel 22,5 % in je 

bil za 2,5 o.t. nižji od evropskega povprečja, medtem ko je v letu 2000 ta razlika znašala 3,1 

o.t. Med letoma 2008 in 2009 se je delež prebivalcev s terciarno izobrazbo v Sloveniji 

povečal za 0,6 o.t., to je manj kot v večini drugih evropskih držav (v EU-27 za 0,9 o.t.).  

 

Po večletni rasti je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo po rezultatih ankete o delovni sili 

v drugem četrtletju 2009 upadel, zaostanek Slovenije za evropskim povprečjem pa povečal. 

Pridobljena terciarna izobrazba pozitivno vpliva na gospodarski razvoj, terciarno izobraženi 

posamezniki pa imajo v primerjavi z osnovno in srednje izobraženimi v povprečju višji 

(vseživljenjski) dohodek. Verjetnost, da bodo brezposelni, je pri njih manjša, nižja pa je tudi 

stopnja tveganja revščine. Zaostanek za evropskim povprečjem po deležu terciarno 

izobraženega prebivalstva se je v zadnjem letu povečal z 2,2 o. t. na 2,5 o. t. Slovenija po 

deležu terciarno izobraženih zaostaja za večino starih članic EU, najbolj za nekaterimi 

severnoevropskimi državami, ki imajo najvišje deleže prebivalstva s terciarno izobrazbo in 

visok BDP na prebivalca. V daljšem časovnem obdobju (2000 – 2009) se je delež 

prebivalstva s terciarno izobrazbo v Sloveniji sicer precej povečal (za 6,7 o. t.), vendar se je 

zaostanek za evropskim povprečjem le rahlo zmanjšal (za 0,6 o . t.) (UMAR, 2010).  

 

Slovenija se tako glede na kazalce izobrazbene strukture počasi približuje t.i. družbi znanja.  
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Vključenost v izobraževanje 

 

V naslednji preglednici prikazujemo število predšolskih otrok, učencev, dijakov in študentov 

glede na vrsto izobraževalnega programa, in sicer od šolskega leta 2004/2005 do 

2009/2010. 

 
Preglednica 7: Predšolski otroci, učenci, dijaki (mladina) in študenti po vrstah izobraževalnih 

programov 

 
 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Predšolsko 
izobraževanje** 54.815 57.134 58.127 61.359 65.966 71.124 

Osnovnošolsko 
izobraževanje* 171.358 167.616 164.991 164.768 163.458 161.805 

Srednješolsko 
izobraževanje** 98.578 97.885 93.073 88.630 83.300 85.0301 

Nižji in srednje poklicni 
izobraževalni programi 20.258 18.881 16.647 14.949 13.265 n.p.*** 

Tehniški in strokovni 
izobraževalni programi 39.215 39.280 37.772 36.502 34.956 n.p.*** 

Splošno izobraževanje - 
splošne strokovne 
gimnazije 

39.105 39.724 38.654 37.179 33.882 n.p.*** 

Višješolsko strokovno 
izobraževanje** 12.621 14.246 15.831 16.424 16.263 n.p.*** 

Visokošolsko 
izobraževanje** 99.607 100.548 100.113 99.021 98.128 n.p*** 

Vir: SURS, Statistični letopis Republike Slovenije 2009; SURS, SI-STAT podatkovni portal; SURS, Statistične informacije 
36/2009; SURS 2010d21 
*Podatki se nanašajo na začetek šolskega leta 
** Podatki se nanašajo na konec šolskega leta 
*** Podatki o srednjih šolah še niso objavljeni 
 

Podatki SURS kažejo, da se delež otrok vključenih v organizirane oblike varstva, vzgoje in 

izobraževanja na vseh ravneh iz leta v leto povečuje. V letu 2009/2010 je bilo v predšolsko 

izobraževanje vključenih 71.124 otrok, kar je glede na preteklo leto večje za 7,5 %. Od vseh 

otrok ustrezne starosti je vključenih v predšolsko izobraževanje 70 % otrok (SURS, Prva 

statistična objava, 29. 4. 2010). 

 

V osnovnošolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu vključenih 161.805 otrok. Zaradi 

upadanja števila rojstev pa je bilo v šolskem letu 2009/2010 dobrih 11 % manj šoloobveznih 

otrok kot v letu 2000 (SURS, Prva statistična objava, 29. 4. 2010).  

 

                                            
21 http://www.stat.si/letopis/2008/06_08/06-02-08.htm (14. 12. 2009); http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp (7. 12. 2009); 
http://www.stat.si/doc/statinf/09-SI-271-0901.pdf (7. 12. 2009); http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3080 (27.11.2010) 
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V srednješolsko izobraževanje je bilo ob koncu šolskega leta 2008/2009 vključenih 83.300 

dijakov in 14.319 odraslih. Več kot 40 % vseh vključenih dijakov je bilo v tehničnih in 

strokovnih izobraževalnih programih, prav tako je bilo več kot 40 % dijakov vpisanih na 

splošne gimnazije. Že nekaj let se opaža, da se vpis v splošne in strokovne gimnazije iz leta 

v leto povečuje in ob koncu šolskega leta 2008/2009 je bilo v te šole vključenih 41 % vseh v 

srednje šole vključenih dijakov. Število dijakov, vpisanih v programe poklicnega tehniškega 

izobraževanja ter v poklicne tečaje in maturitetni tečaj, se v zadnjih petih letih ni opazno 

razlikovalo, kljub temu pa je zaznati rahlo upadanje vpisanih. V opazovanem šolskem letu je 

izobraževanje zaključilo 21.003 dijakov; med temi je bilo največ dijakov tehničnih in 

strokovnih smeri (40 %), nekoliko manj (39,4 %) jih je opravilo splošno maturo v gimnazijah, 

slaba petina (17 %) pa zaključni izpit v srednjih poklicnih programih. Vse več mladih se po 

uspešno končani srednji šoli odloča za nadaljevanje šolanja (SURS, Prva statistična objava, 

29. 4. 2010). 

 

V splošno izobraževalne programe je bila vpisana ena tretjina vseh fantov. Največ (37 %) pa 

jih je bilo vpisanih v programe s področja tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva, 

torej v tipično »moško« izobraževalno področje, saj je bilo med vsemi vpisanimi le 8 % 

deklet. Še manj, le 2 % deklet je bilo med vpisanimi v programih s področja naravoslovja, 

matematike in računalništva. Na vseh preostalih področjih je bilo vpisanih več deklet kot 

fantov (SURS, Statistične informacije 36/2009). 

 

Vključenost odraslega prebivalstva v formalno izobraževanje se je v letu 2006 ohranila na 

ravni predhodnega leta, v letu 2007 pa se je rahlo zmanjšala22. Vključenost v izobraževanje 

povečuje posameznikovo fleksibilnost in konkurenčnost na trgu dela ter vodi k višjim 

zaslužkom. V letu 2006 je vključenost prebivalstva, starega 25–64 let, v vse ravni formalnega 

izobraževanja dosegla 4,4 %, v letu 2007 pa 4,2 %, s čimer je Slovenija že tretje leto 

zapored presegla povprečje EU (za 1,1 odstotne točke). Med letoma 2005 in 2006 se 

vključenost odraslih v izobraževanje v nasprotju z večino ostalih evropskih držav ni povečala, 

v obdobju 2000–2006 pa se je povečala bolj od povprečja EU. V letu 2006 je vključenost 

odraslih v srednje izobraževanje upadla, vendar pa presega evropsko povprečje. V letu 2007 

je znašala 0,8 %, kar je več od evropskega povprečja (0,6 %), Slovenija pa se po vrednosti 

obravnavanega kazalnika uvršča v zgornjo četrtino evropskih držav (UMAR, 2009 in UMAR, 

2010).  

                                            
22 Po podatkih UMAR-ja so zadnji dosegljivi podatki za leto 2007.  
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Med ustanovami, ki so organizirale izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe, so bile 

najštevilnejše enote za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah za mladino, skoraj polovica 

teh šol je namreč imela v svoji sestavi tudi enoto za odrasle. 30 % izobraževanja za odrasle 

so v šolskem letu 2008/2009 organizirale ljudske univerze, najmanjši del pa specializirane 

organizacije za izobraževanje odraslih, ki sicer organizirajo glavni del neformalnega 

izobraževanja (SURS, Prva statistična objava, 29. 4. 2009). 

 

Pri razporeditvi po spolu glede na področje izobraževalnih programov pri odraslih je bila 

polovica žensk (49 %) vpisana v programe s področja družbenih, poslovnih, upravnih in 

pravnih ved, skoraj polovica moških (43 %) pa v programih s področja tehnike, proizvodnih 

tehnologij in gradbeništva, močno pa so bili zastopani tudi na področju družbenih, poslovnih, 

upravnih in pravnih ved (29 %). V programih s področja storitev se jih je izobraževalo 13 %, v 

programe z drugih področij pa so moški vključeni zelo redko. Za splošno izobraževanje je 

med odraslimi le malo interesa; v opazovanem letu se je v programih splošnih in strokovnih 

gimnazij izobraževalo le 5 % žensk in 5 % moških. 

 

Med odraslimi sta dobri dve tretjini končali programe tehniškega in strokovnega 

izobraževanja, med te programe vključujemo tudi programe poklicnega tehniškega 

izobraževanja, v katere se odrasli vključijo po končani srednji poklicni šoli, prav ti programi so 

že precej let za odrasle najzanimivejši, saj je delež maturantov v teh programih že nekaj let 

največji. 30 % odraslih je končalo srednje poklicne programe, kar je nekoliko manj kot v 

preteklih letih. Zelo malo odraslih konča programe splošnih in strokovnih gimnazij (SURS, 

Statistične informacije 36/2009). 

 

Število vpisanih v študijske programe terciarnega izobraževanja se je dolga leta opazno 

povečevalo, v zadnjih dveh letih pa je začelo upadati. Tega pojava ne moremo pripisati 

manjšemu zanimanju za nadaljevanje izobraževanja po končani srednji šoli, ampak 

predvsem zmanjševanju generacije. Delež generacije, vključene v terciarno izobraževanje, 

namreč še vedno narašča. V zadnjem letu je bilo v bolonjske programe vpisanih že 36 % 

vseh visokošolskih študentov. Spodbuden je tudi pogled na število študentov, vpisanih na 

doktorski študij – v zadnjih štirih letih se je namreč to število podvojilo (SURS, Statistične 

informacije 36/2009). 

 
Rast deleža prebivalstva s terciarno izobrazbo po letu 2000 je posledica naraščajočega vpisa 

v terciarno izobraževanje v tem obdobju. Število vpisanih v terciarno izobraževanje je med 

šolskima letoma 2000/2001 in 2008/2009 višje, pa čeprav je v zadnjih dveh letih malce 
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padlo. Razmerje med številom vpisanih v terciarno izobraževanje in številom prebivalcev v 

starosti 20–29 let je v šolskem letu 2008/2009 znašalo 40,0 %, kar je 9,1 % več kot leta 

2000. V obdobju 2000–2006 se je povečalo tudi precej bolj kot v povprečju EU. 

 

Delež žensk s terciarno izobrazbo je višji od deleža moških in se je v obdobju 2000 – 2009 

tudi bolj povečal. Delež terciarno izobraženih žensk je v letu 2009 znašal 27,1 %, delež 

moških pa je 18,0 % (UMAR, 2010). 

 

Med vsemi vpisanimi v terciarno izobraževanje je največ študentov, vpisanih v študijske 

programe s področja družboslovja, poslovnih ved in prava (43.437). To področje je 

najzanimivejše za ženski del študijske populacije, saj je v te programe vpisanih kar 44 % 

vseh študentk. Za bolj "ženska" področja veljajo še področje Izobraževanja, umetnosti in 

humanistike ter zdravstva in sociale, kjer zastopanost ženske populacije presega 70 %. 

Moški pa prevladujejo predvsem med vpisanimi na študijske programe s področja tehnike, 

proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništva ter naravoslovja, matematike in 

računalništva. Od leta 2000 se je število diplomantov terciarnega izobraževanja zvišalo 

skoraj za 6000. Največ so k tej rasti prispevali diplomanti višjih strokovnih šol. Na začetku 

desetletja jih je bila le peščica, kajti takrat so višješolske strokovne programe končevali prvi 

študenti, v lanskem letu pa je število novih višješolskih diplomantov že krepko preseglo 3000. 

Tudi diplomanti visokošolskih programov so z vsakim letom številnejši. Opaža se upadanje 

števila diplomantov visokošolskih programov po prejšnji zakonodaji in pojavljanje prvih 

bolonjskih diplomantov. Četrto leto po spremembi visokošolske zakonodaje in po začetku 

prenove študijskih programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo je tako v letu 2008 diplomiralo 

že 826 novih diplomantov, med temi tudi prvi »bolonjski« doktorji znanosti, in se pridružilo 

697 diplomantom, ki so prenovljene oz. bolonjske študijske programe končali že pred letom 

2008 (SURS, Statistične informacije 36/2009). 

 

Opustitev šolanja (osipništvo) 

 

Osipništvo oz. opustitev šolanja se pogosto izpostavlja kot pereč problem celotne družbe, saj 

je prav nizka stopnja izobrazbe pogosto glavni vzrok za brezposelnost, okrnjene zaposlitvene 

možnosti in posledično večje tveganje revščine.  

 

Osip je eno ključnih vprašanj, s katerim se soočamo predvsem na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, prvi učenci pa izpadejo iz izobraževanja že v osnovni šoli. Po 
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podatkih MDDSZ je bil delež osipa osnovnošolske generacije v letu 2000/2001 4,43 %, 

medtem, ko je bil v letu 1994/95 ta delež še 10,37 % (MDDSZ, 2002). Tudi kasnejši 

statistični podatki kažejo, da se zmanjšuje število otrok, ki jim ne uspe dokončati osnovne 

šole. V letu 2008/2009 se je zmanjšal kar za 0,3 %.  

 

Preglednica 8: Osip v osnovnih šolah 

 
 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Delež otrok, ki so zaključili osnovnošolsko 
obveznost in niso uspeli dokončati 
zadnjega razreda osnovne šole (%) 

1,6 2 1,6 1,4 1,1* 

Vir: SURS, Statistične informacije 36/2009 (7. 12. 2009), neobjavljeni podatki  
* neobjavljeni podatki (podatek posredovan po e-pošti Ložar, Breda., 25. 11. 2010) 
 

Drugi del učencev izpade iz izobraževanja na ravni srednješolskega izobraževanja, kjer pa 

razpolagamo le z zelo zastarelimi podatki. V generaciji 1993 - 1998 je delež osipa v 

srednješolskem izobraževanju znašal 13 %, osipniki so bili pogosteje moški (15 %), največji 

osip pa je značilen za nižje poklicno izobraževanje, kjer je v omenjeni generaciji skoraj 

tretjina (31,9 %) srednješolcev opustila šolanje. Po pričakovanjih je bil osip najmanjši v 

gimnazijah, kjer je šolanje opustilo 6,5 % dijakov in dijakinj (Skupni memorandum o 

socialnem vključevanju, 2003, statistična priloga, Preglednica 12). 

 

Gibanje (ne)vključenosti v izobraževanje lahko spremljamo tudi s kazalcem zgodnje 

opustitve izobraževanja. Ta predstavlja delež mladih, starih od 18 do 24 let, ki niso vključeni 

v izobraževanje ali usposabljanje in imajo dokončano največ osnovno šolo (ISCED 2 ali 

manj). Ta podatek od leta 2001 dalje za Slovenijo objavlja EUROSTAT, vendar z opozorilom, 

da podatki niso najbolj zanesljivi. Tako navaja, da je leta 2001 ta delež znašal 7,5 %, nato je 

padel pod 5 % in se v letu 2005 ustavil pri 4,3 %. V letu 2006 se je delež zopet nekoliko 

dvignil, in sicer na 5,2 %. Podatek je pozitiven tudi v primerjavi z državami EU, saj je v 

Evroobmočju ta delež v letu 2006 znašal 17,8 %, v vseh 27 članicah pa 15,3 %, v letu 2007 

pa 14,8 % (EUROSTAT, 2008 in 200923). Vendar pa je potrebno izpostaviti, da ta kazalec ne 

zajema prebivalstva pod 18. letom starosti, kjer je osip pogostejši.  

                                            
23 EUROSTAT Yearbook 2008 dostopno na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-07-001/EN/KS-CD-
07-001-EN.PDF (15.11.2010) in eurostat yearbook 2009 dostopno na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-09-001/EN/KS-CD-09-001-EN.PDF (15.11.2010) 
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Vseživljenjsko učenje 
 

V letu 2007 je bila sprejeta Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, ki velja za 

programsko obdobje 2007 - 2013. V strategiji je vseživljenjsko učenje opredeljeno kot 

dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi neformalno in 

aformalno ter naključno ali priložnostno. Strategija zahteva temeljito preureditev in dopolnitev 

zdajšnje sistemske ureditve vzgoje in izobraževanja.  

 

Vključenost v vseživljenjsko učenje, ki pomembno prispeva k zaposljivosti in produktivnosti 

prebivalstva, je v Sloveniji po podatkih UMAR relativno visoka, skromnejša pa je vključenost 

starejših in manj izobraženih. Po podatkih ankete o delovni sili vključenost v vseživljenjsko 

učenje v Sloveniji v zadnjih treh letih sicer upada, leta 2008 je znašala 17,0 %. Vendar pa je 

to še vedno precej nad povprečjem EU-27, ki je istega leta znašalo 10,0 % in tudi višje v 

primerjavi z letom 2003 (UMAR, 2010). 

 

V skladu s koncepcijo vseživljenjskosti učenja je potrebno razviti in sistemsko urediti tudi 

izobraževanje odraslih.  

 

Nadaljnje izobraževanje 

 

V šolskem letu 2008/2009 je bilo v 380 organizacijah za izobraževanje odraslih zabeleženih 

327.020 udeležb, kar je za skoraj 10 % več kot v predhodnem letu. Za toliko se je povečal 

tudi obseg opravljenih ur v nadaljnjem izobraževanju. Največ programov nadaljnjega 

izobraževanja izvedejo specializirane organizacije za izobraževanje odraslih. Največ jih je 

bilo v programih, ki nimajo javne veljavnosti, od tega večina, 85 %, v programih za potrebe 

poklicnega dela. Povečal se je tudi delež udeležb v programih nadaljnjega izobraževanja, ki 

imajo javno veljavnost. Med izvajalci nadaljnjega izobraževanja je bilo največ specializiranih 

organizacij za izobraževanje odraslih (približno tretjina), sledile so avtošole, enote za 

izobraževanje pri podjetjih, enote za izobraževanje pri šolah in delavske univerze. Narašča 

tudi zanimanje za tuje jezike. Delež udeležb v jezikovnih tečajih je v primerjavi z udeležbami 

v vsem nadaljnjem izobraževanju še porasel. Najpopularnejši jezik je angleščina, sledi ji 

nemščina (SURS, Prva objava 12. 7. 2010). 
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Preglednica 9: Izvajalci programov nadaljnjega izobraževanja in udeležbe v teh 

programih 

 
Leto 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Število izvajalci vpisani izvajalci vpisani izvajalci vpisani izvajalci vpisani 
SKUPAJ 357 301.790 348 268.745 326 291.205 380 327.020 
Ljudske oziroma 
delavske univerze 34 30.546 34 24.339 32 22.255 32 25.917 

Druge specializirane 
organizacije 130 79.441 122 80.790 110 66.247 95 70.268 

Enote pri šolah 49 15.809 44 14.850 36 13.297 33 12.831 
Enote pri podjetjih itd. 36 113.143 35 90.401 42 134.486 40 148.295 
Izobraževalni centri pri 
Gz ali Oz 2 9.647 2 9.076 2 5.118 3 5.077 

Poklicna ali strokovna 
združenja 11 9.304 11 12.312 15 12.379 13 13.812 

Vozniške šole 75 20.216 70 21.875 67 23.526 142 36.531 
Drugi izvajalci 20 23.684 30 15.102 22 13.897 22 14.189 
Vir: SURS, Prva statistična objava, 28. 6. 2007; 3. 7. 2008; 10. 7. 2009; 12.7.2010 
 

1.4. Podaljševanje življenjske dobe, staranje in spreminjanje strukture 

prebivalcev 
 

ReNPSV predvideva podaljševanje življenjske dobe, staranje in nadaljnje spreminjanje 

strukture prebivalcev, posledica česar bo zmanjševanje deleža prebivalstva v starosti 15 – 

64 let ter povečevanje deleža prebivalstva v starosti nad 65 in nad 80 let (ReNPSV). 

 

Staranje prebivalstva je proces, ki poteka intenzivno v vseh evropskih družbah. Delež 

populacije, stare 65 let in več, se je z 10 % leta 1960 v poznih devetdesetih letih povzpel na 

15 % (OECD), danes pa se v številnih družbah približuje 17 %. Demografske projekcije za 

naslednja desetletja napovedujejo porast deleža starih nad 65 let celo čez 30 % celotne 

populacij (Nagode in ostali, 2004). Pričakovana življenjska doba in povprečno trajanje 

življenja se tako podaljšujeta v vseh državah sveta, le da je ta trend izrazitejši v gospodarsko 

razvitejših državah (Severna Amerika, pretežni del Evrope, Japonska, Avstralija). V deželah 

evropske kulture je danes trikrat več starega prebivalstva, kakor ga je bilo v času mladosti 

današnjih starih ljudi. Slovenija je po starosti prebivalstva v evropskem povprečju. 

 

Vse večje približevanje številnih razvitih držav, vključno s Slovenijo, pretiranemu staranju 

prebivalstva povzroča, da je ta problematika stopila iz ožjih strokovnih in političnih krogov na 

široko družbeno sceno. Demografske spremembe imajo številne ekonomske in širše 

družbene posledice, prinašajo probleme in zahtevajo njihovo reševanje.  
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V razvitem svetu potrebuje 25 % ljudi, ki so stari nad 60 let, pomoč pri vsakdanji oskrbi, od 

tega okrog 15 % sorazmerno malo pomoči, okrog 10 % pa veliko oskrbe in nege. 

Najizraziteje narašča število ljudi v pozni starosti, to je tistih nad 85 let, ki praviloma 

potrebujejo zelo veliko socialne oskrbe in zdravstvene nege. Projekcija je, da se bo med 

letoma 2010 in 2030 število starih nad 80 let v državah EU dvignilo za 57 %.  

 

Družbeno stanje na tem področju v Evropi povzema Zelena knjiga Sveta EU iz leta 2005 

»Odziv na demografske spremembe«. Dokument združuje štiri najpomembnejše sklope, ki 

so pomembni za skladen razvoj in ohranitev evropskega prebivalstva: primanjkljaj pri 

rodnosti evropskega prebivalstva, težavno vključevanje mladih ljudi v družbeno delitev dela, 

hitro izključevanje srednje in tretje generacije iz družbene delitve dela ter naglo naraščanje 

števila najstarejših ljudi in nemoč sodobne družine, da bi skrbela zanje. Odgovor Republike 

Slovenije na staranje prebivalstva in na evropske zahteve po skrbi za novo solidarnost med 

generacijami je Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno 

staranje, ki jo je Vlada RS sprejela v letu 2006. Vlada RS je ustanovila Svet vlade RS za 

solidarno sožitje generacij in za kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji z namenom 

spremljanja uresničevanja in izvajanja strategije, skrbel pa bo tudi za usklajeno sodelovanje 

države, stroke in civilne družbe pri načrtovanju in izvajanju politike na tem področju. 24 

 

Leta 1953 je bilo v Sloveniji 7,6 % prebivalcev starejših od 65 let, ob popisu leta 1991 se je ta 

delež dvignil na 11,2 %, podatki iz popisa prebivalstva leta 2002 pa kažejo, da je 14,8 % 

prebivalcev Slovenije starejših od 65 let (SURS, Statistične informacije, 160/2005). Skozi leta 

delež starega prebivalstva narašča, v letu 2008 je bil ta delež 16,4 % (glej preglednico 10). 

To pomeni, da je v tej starostni dobi že več kot 334 000 prebivalcev Slovenije. 

                                            
24 http://www.mddsz.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12106/5580/ (10.11.2010) 
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Preglednica 10: Podatki o prebivalstvu, Slovenija 
 

Leto 
Število 
prebivalstva, 
starih nad 65 let 

Delež 
prebivalstva, 
starega nad 65 let 

Indeks 
staranja* 

Pričakovano 
trajanje 
življenja ob 
rojstvu- ženske 

Pričakovano 
trajanje 
življenja ob 
rojstvu - moški 

Povprečna 
starost 

2000 281.406 14,1 87,8 79,1 71,94 38,8 

2001 288.548 14,5 94,1 79,57 72,13 n.p. 

2002 294.654 14,8 98,5 79,87 72,33 39,5 

2003 300.155 15,0 102,9 80,7 73,15 n.p. 

2004 306.484 15,3 106,9 81,08 73,48 40,3 

2005 312.874 15,6 110,5 81,3 74,08 40,6 

2006 319.631 15,9 113,7 81,89 74,84 40,7 

2007 326.847 16,1 116,3 81,80** 74,61** 41,1 

2008 334.029 16,4 117,6 82,26** 75,42** 41,2 

2009 334.029 n.p. n.p. 82,31** 75,76** n.p. 

Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal25, Statistične informacije 27/2009; Statistični letopis 2008  
* Indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (starim od 0–14 let), 
pomnoženo s 100. Za leti 2001 in 2003 na SURS ni podatka o povprečni starosti prebivalstva v Sloveniji. 
** Od leta 2007 naprej SURS uporablja spremenjeno metodologijo izračuna. Uporablja se metoda delnih verjetnosti smrti, ki 
temelji na podatkih iz samo enega koledarskega leta. 
 
Indeks staranja je v Sloveniji je že leta 2003 presegel 100, v letu 2008 znaša 117,6. To 

pomeni, da je konec leta 2008 v Sloveniji na 100 prebivalcev, starih manj kot 15 let, živelo 

skoraj 118 oseb, starih 65 let ali več. 

 

Leta 2009 rojene deklice lahko pričakujejo, da bodo živele že 82,31 let, dečki pa 75,76 let. V 

primerjavi z razvitimi zahodnoevropskimi državami pa glede na vrednost tega kazalnika v 

letu 200626 še vedno zaostajamo, in sicer za 1,39 leta pri ženskah in 2,98 leta pri moških.  

 

Po kazalniku povprečne starosti prebivalstva se je prebivalstvo Slovenije začelo starati sredi 

20. stoletja. Leta 1931, ko je bila na ozemlju današnje Slovenije povprečna starost 

prebivalstva 23,3 leta (moških 22,3 in žensk 24,1 leta), so bile ženske povprečno 1,8 leta 

starejše od moških. Tri desetletja pozneje je bila povprečna starost prebivalstva že 32,0 let 

(moških 30,6 in žensk 33,3 leta), in so bile ženske v povprečju 2,7 leta starejše od moških. 

Ob popisu leta 1991, ko so bili ljudje v Sloveniji povprečno stari 36,4 leta (moški 34,7 in 

                                            
25 http://www.stat.si (7. 12. 2009) 
26 Zadnji dosegljivi primerljivi podatki EUROSTAT so za leto 2006. 
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ženske 38,0), pa so bile ženske povprečno 3,3 leta starejše od moških. Konec leta 2008 se 

je povprečna starost prebivalstva zvišala na 41,2 leta (žensk 42,8 let in moških 39,5 leta)27. 

 

Oblike prebivalstvenih piramid se v času spreminjajo in danes za marsikatero sploh ne 

moremo več trditi, da ima obliko piramide. Prebivalstvena piramida ima namreč obliko prave 

piramide takrat, kadar predstavljajo najštevilnejšo skupino prebivalstva otroci in je tako v 

spodnjem delu najširša, proti vrhu pa se zožuje; s staranjem namreč verjetnost smrti 

narašča. Taka oblika piramide je značilna za mlada prebivalstva, pri katerih je pričakovano 

trajanje življenja kratko. 

 

Za stara prebivalstva, med taka danes štejemo tudi prebivalstvo Slovenije, je značilna oblika 

piramide, ki spominja na vazo. Zaradi manjšega števila rojstev, podaljševanje življenja in 

posledično večanja deleža prebivalstva v višjih starostih postajajo vrhovi piramid vse bolj 

kopasti. Spodnji deli, ki predstavljajo mlado prebivalstvo, pa se vse bolj ožijo (SURS, 

Prebivalstvena piramida, 24.04.2009).28 

 

Do starosti 59 let število moških v skoraj vseh starostnih skupinah presega število žensk. To 

je posledica tako razmerja med spoloma novorojenčkov kot tudi spolne sestave priseljencev. 

Nad starostjo 60 let začne delež žensk naraščati, saj ženske v povprečju živijo dlje kot moški 

(glej sliko 7). 

 

                                            
27Ženske v Sloveniji, prva statistična objava, (15. 11. 2010) 
28http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2299 (10.11.2010) 
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Slika 7: Starostna piramida za leto 2009 
 

 
Viri: SURS, SI-STAT podatkovni portal29  

 

1.5. Hitrejši razvoj storitvenih dejavnosti, med javnimi storitvami zlasti v 
zdravstvu, socialnem varstvu in izobraževanju 
 

Spremembam, ki jih prinaša postindustrializacija oziroma tercializacija gospodarstva, sledi 

prehod delovno aktivnih iz industrije in kmetijstva v storitvene dejavnosti. V Sloveniji je v 

obdobju 1992-1993 delež delovno aktivnih v storitvenih dejavnostih prvič presegel delež 

delovno aktivnih v industriji. Ob koncu devetdesetih let je delež delovno aktivnih v storitvah 

prvič presegel mejo 50 %. Na ta način se je Slovenija ob koncu stoletja pridružila državam, ki 

so že prej doživele ta prehod v postindustrijsko družbo, v kateri večina ljudi ne dela več v 

industriji in kmetijstvu, temveč v različnih storitvenih dejavnostih (Smolej, 2006).  

 

Delež zaposlenih glede na storitvene dejavnosti kaže, da njihov delež od leta 2000 ni več 

padel pod 50 % vseh zaposlenih. Tudi podatki za leto 2009 potrjujejo ta trend. V storitvenih 

                                            
29 http://www.stat.si (15. 11. 2010) 
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dejavnostih je bil delež zaposlenih 59,8 %, v nekmetijskih dejavnostih 35,8 % in v kmetijskih 

dejavnostih 4,4 % (glej sliko 8).  

 

Slika 8: Delež zaposlenih po dejavnostih (2003 - 2009) 
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Vir: SURS, Statistične informacije: 225/2004, 185/2005, 149/2006, 155/2007, 38/2008, 31/2009, 19/2010 

 

Kot kažejo podatki (glej preglednico 11) se delež zaposlenih v dejavnostih zdravstva in 

socialnega varstva ter izobraževanja med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v zadnjem 

obdobju (2005-2008) ni bistveno spremenil. 

 

Preglednica 11: Delež zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu in izobraževanju od vseh 

delovno aktivnega prebivalstva (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010) 

 

Dejavnost/Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Zdravstvo in socialnovarstvo 6,5 6,1 6,2 5,9 6,2 6,4 

Izobraževanje 7,5 7,1 7,2 6,9 7,4 7,5 

Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal30, *Podatki so do konca avgusta 2010 

                                            
30http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700921S&ti=Delovno+aktivno+prebivalstvo+po+dejavnostih+%28SKD+2008
%29%2C+Slovenija%2C+mese%E8no&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/01_07009_aktivno
_preb_mesecno/&lang=2 (9. 11. 2010) 
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2. CILJI, STRATEGIJE IN UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV 

 

 
V ReNPSV so zastavljeni štirje cilji: 

1. prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe 
2. Izboljšati dostop do storitev in programov 
3. Doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati 

kakovost storitev in programov ter hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in 
učinkovitost. 

4. Krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na 
področju socialnega varstva. 

 
Vsak cilj je definiran s strategijami in konkretnimi ukrepi za doseganje cilja. Uresničevanje 
ciljev spremljamo tako, da vsak ukrep opremimo z razpoložljivimi informacijami. 
 

2.1. CILJ: Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti 

slovenske družbe 

 

»Cilj prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe 

povezuje področje socialnega varstva z drugimi področji, ki so pomembna za socialno 

politiko države (delo in zaposlovanje, izobraževanje, zdravstvo, družinska politika, 

stanovanjska politika). Socialnovarstvo je področje, ki bo skrbelo za usklajevanje in 

spremljanje učinkov ukrepov na različnih področjih, prav tako pa tudi za oblikovanje ukrepov, 

ki so lastni področju socialnega varstva« (ReNPSV). 

 

Strategija A: Promocija solidarnosti in zmanjševanje neenakosti na vseh področjih življenja in 

dela ter razvijanje različnih oblik dobrodelnosti 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

V načrtovalnih dokumentih države posebej 
določiti področja, ki morajo temeljiti na 
načelih solidarnosti. 

 Medgeneracijskemu sožitju in solidarnosti je namenjena 
celotna STRA3031. Namen strategije je usmeritev RS, da 
bi zagotovila pogoje za ohranitev solidarnosti in 
kakovostnega medčloveškega sožitja med tretjo, srednjo 
in mlado generacijo ter za kakovostno staranje in oskrbo 
naglo rastočega deleža tretje generacije.  

 v Predlogu ZDOZDO32 je poudarjeno, da je država 
dolžna ustvarjati pogoje za razvoj medgeneracijske 

                                            
31http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/strategija_varstva_starejsih_splet_041006.pdf, 
(22.11. 2010). 
32http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/17022010_ZDOZDO.pdf, (22.11. 2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
solidarnosti na področju dolgotrajne oskrbe. 
Medgeneracijske solidarnosti in njenega pomena za 
osebno asistenco se dotakne tudi Predlog ZOA.33 

Pripraviti poseben program dejavnosti za 
načrtno obveščanje javnosti in državljanov 
o pomenu vrednot, ki temeljijo na 
solidarnosti, dobrodelnosti, preprečevanju 
diskriminacije, zmanjševanju neenakosti in 
sožitju z drugimi. 

 Promocija solidarnosti in, medsebojnega sožitja je 
vsebovana v Strategiji STRA3034, ni pa bilo 
pripravljenega posebnega programa dejavnosti za 
načrtno obveščanje javnosti. 

 Na področju vzgoje in izobraževanja se izvaja projekt 
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na 
področju socialnih in državljanskih kompetenc. V 
programih strokovnega izobraževanja se strokovne 
delavce in delavke, ki delajo na področju vzgoje in 
izobraževanja v RS, dodatno usposablja za poznavanje, 
razumevanje in prenašanje omenjenih kompetenc na 
udeleženke in udeležence procesa vzgoje in 
izobraževanja. Eden izmed tematskih sklopov je 
»medgeneracijsko sožitje«. Projekt financira MŠŠ in 
ESS. 

Razviti vzgojne modele za dobre 
medčloveške odnose in prostovoljstvo ter 
njihovo vključitev v izobraževalne 
programe. 

Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na voljo. 

Podpreti in sofinancirati preventivne 
programe, katerih namen je preprečevanje 
ali zmanjševanje diskriminacije, nasilja, 
zlorab, osamljenosti in drugih pojavov z 
neugodnimi socialnimi posledicami. 

MDDSZ že od leta 1993 sofinancira izvajanje programov 
socialnega varstva. Trenutno poteka so-financiranje 
javnih socialnovarstveni programov in eksperimentalnih 
programov socialnega varstva, ki so namenjeni tudi 
ciljnim populacijam, omenjenim v tem ukrepu. MDDSZ je 
v letu 2008 programom socialnega varstva namenilo 
7.742.820,00 EUR35 , letu 2009 pa že 9.068.265 EUR.36 

Oblikovati in vpeljati nove modele 
medgeneracijskega sožitja. 

Modele oblikujejo in vpeljujejo organizacije, ki se 
ukvarjajo s to tematiko: 

- Inštitut Antona Trstenjaka: Krajevno 
medgeneracijsko središče, Oblikovanju programov 
medgeneracijske socialne mreže za kakovostno 
staranje in solidarno sožitje med generacijami37  

- ZDUS.38  
Financiranje ciljnega raziskovalnega programa 
»KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 
2006 v okviru javnega razpisa za izbiro raziskovalnih 
projektov z naslovom Medgeneracijska pedagogika (Cilji 
programa: Proučitev dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 
medgeneracijskega sobivanja ter oblikovanje modelov 
medgeneracijskega sožitja).39 

                                            
33http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/31032010-ZOA.doc (22.11. 2010) 
34http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/strategija_varstva_starejsih_splet_041006.pdf, 
(22.11. 2010) 
35http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/sofinanciranje_programov_socialnega_var
stva/,  (29. 03. 2010) 
36Smolej S. in ostali. 2010: 12. 
37 http://www.inst-antonatrstenjaka.si/, ( 23.03.2010) 
38 http://www.zdus-zveza.si/, ( 23.03.2010) 
39 http://www.arrs.gov.si/sl/, (11.03.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Izvedba konference slovenskega predsedstva: 
'Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in 
socialne povezanosti (april 2008).40  
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na 
področju socialnih in državljanskih kompetenc. V 
programih strokovnega izobraževanja se strokovne 
delavce in delavke, ki delajo na področju vzgoje in 
izobraževanja v RS, dodatno usposablja za poznavanje, 
razumevanje in prenašanje omenjenih kompetenc na 
udeleženke in udeležence procesa vzgoje in 
izobraževanja. Eden izmed tematskih sklopov je 
»medgeneracijsko sožitje«. Projekt financirata MŠŠ in 
ESS.  

 
Strategija B: Promocija in razvoj prostovoljstva 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Priprava predloga zakona o prostovoljstvu 
v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, 
tako da bodo postavljeni pravni temelji za 
spodbujanje in razvoj dejavnosti. 
Vzporedno s tem pa tudi izvajanje 
dejavnosti, ki bodo prispevale k uveljavitvi 
prostovoljstva kot vrednote in statusnega 
simbola. 

 Zakon o prostovoljstvu je v državnozborski obravnavi41.  
NVO so pripravile osnutek zakona o prostovoljstvu že 
leta 2004. Z njim želijo predvsem preprečil zlorabe 
prostovoljstva v druge namene kot je dobrobit 
posameznikov in širše družbe. Zakon predstavlja tudi 
družbeno potrditev pomembnosti prostovoljstva. 
Predstavniki prostovoljskih organizacij si prizadevajo, da 
bi bil zakon sprejet še letos, saj bo prihodnje leto 
evropsko leto prostovoljstva.42 

Spodbujanje raziskovanja posebnosti 
prostovoljnega dela v okviru raziskovalnih 
programov v družboslovju. 
 

 V letu 2006 je bila na FDV izvedena raziskava o 
nevladnih organizacijah v Sloveniji, ki vključuje tudi 
analizo prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah43. 

 PIC je v okviru raziskave Indeks civilne družbe (2009) 
izvedel študijo primera o prostovoljstvu. Finančno je 
raziskavo podprlo MJU 44.  

 V raziskavi Indeks civilne družbe (2009), ki jo je v letu 
2009 pod okriljem CIVICUS projekta izvedel IRSSV, je 
na željo MJU, ki raziskavo tudi finančno podpira, deloma 
obravnavano tudi področje prostovoljstva .45 

 Od leta 2006 do 2009 po podatkih ARRS v okviru 
raziskovalnih programov ni bilo sofinanciranih programov 
na področju raziskovanja posebnosti prostovoljnega 
dela. 

Priznavanje stroška za izobraževanje v 
ceno storitev, vodenje in usklajevanje 
prostovoljnih sodelavcev z namenom, da 
prevzamejo izvajanje storitev in 
programov, ki vsebujejo elemente 
samopomoči, družabništva in spodbujanja 

Zakon o prostovoljstvu je v državnozborski obravnavi.46  
 

                                            
40http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/solidarity_slo.pdf (23.11.2010) 
41 http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/, (22.11.2010) 
42 http://www.nevladna.org/index.php/novice/510-7-kongres-prostovoljstva-bo-zakon-o-prostovoljstvu-sprejet-e-konec-leta-
2010?format=pdf, (12.03.2010) 
43 Kolarič Z. in ostali. (2006).  
44 Vrbica S. in ostali. (2009).  
45 Rakar T. in ostali (2006).  
46 http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/, (22.11.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
socialnih veščin ter vključevanja v različne 
dejavnosti vsakdanjega življenja. 

Uvedba podeljevanja državnega priznanja 
za prostovoljno delo na področju 
socialnega varstva najbolj zaslužnim 
prostovoljnim delavcem ali skupinam 
prostovoljnih sodelavcev enega programa 
ali izvajalca. 

- Prireditev 'Naj prostovoljka, naj prostovoljec', na 
kateri minister, pristojen za socialne zadeve izroči 
priznanja najboljšim prostovoljcem in prostovoljkam 
za preteklo leto.  

- Izbiranje 'Naj prostovoljskega projekta' za preteklo 
leto. 

ZDOS ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, podeli 
posebna priznanja državnega sveta največ desetim 
posameznikom, ki so se v tekočem letu še posebej 
izkazali na področju društvenega dela oziroma 
prostovoljstva.47 

Uvedba različnih finančnih spodbud za 
projekte z večjim deležem vključenih 
prostovoljcev v preventivne in razvojne 
programe. 

MDDSZ pri sofinanciranju programov socialnega varstva 
preko javnih razpisov upošteva tudi število prostovoljcev 
v programu. Tudi pri verifikaciji javnih SV programov je 
vključitev prostovoljcev v program pomemben element 
odločitve ali program sodi v javno mrežo. 

Spodbujanje donatorstva na področju 
socialnovarstvenih storitev in programov z 
uporabo ustreznih davčnih mehanizmov ali 
kako drugače (upoštevanje donacij kot 
merila pri ocenjevanju poslovne odličnosti). 

- Zavezanci lahko del dohodnine 0,5 % namenijo za 
donacije zasebnim neprofitnim organizacijam. 

- Ni spodbude za podjetja (zavezanci lahko 
uveljavljajo znižanje davčne osnove za znesek 
izplačil v denarju zasebnim neprofitnim 
organizacijam, le do zneska, ki ustreza 0,3 % 
obdavčenega prihodka zavezanca v danem letu; 
ostalih spodbud ni). 

 

                                            
47 http://www.zdos.si/domov/, (14.03.2010) 
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Strategija C: Usklajevanje politik in ukrepov na različnih področjih, ki vplivajo na socialni 

položaj posameznika in njegove družine (usklajeno reševanje večdimenzionalnih problemov 

revščine in socialne izključenosti) 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Ustanovitev medresorskega delovnega 
telesa, ki bo skrbelo za načrtovanje in 
usklajevanje vseh tistih elementov socialne 
politike, ki spodbujajo socialni razvoj in 
pomembno vplivajo na stopnjo socialne 
povezanosti, revščine in socialne 
vključenosti prebivalcev. 

V okviru MDDSZ delujeta:  
- skupina za spremljanje izvajanja Nacionalnega 

akcijskega programa socialnega vključevanja 
- skupina za spremljanje izvajanja Akcijskega 

programa za invalide 
V nastajanju je skupina za oblikovanje novega 
nacionalnega programa socialnega varstva. 

Uvedba sistema enotne vstopne točke za 
različne oblike socialnih prejemkov 
(socialnih transferjev) in pomoči ter 
poenotenje elementov, ki vplivajo na 
njihovo dodeljevanje. 

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti48.  
- V letu 2010 sta bila sprejeta ZUPJS49 in ZSVarPre50.  
- Z ZUPJS se uvaja »enotna vstopna točka« v sistemu 

socialnih pravic, ki so vezane na ugotavljanje 
materialnega položaja posameznikov in ne temeljijo 
na socialnem zavarovanju. Na CSD bodo 
posamezniki oddali le eno vlogo za pridobitev 
katerekoli izmed 11 v zakonu urejenih pravic do 
denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil. Za 
ustrezno informacijsko podporo, ki bo omogočala 
zbiranje in preverjanje potrebnih podatkov bo 
poskrbel projekt e-sociala, ki se izvaja z MJU in bo v 
sklepno fazo predvidoma stopil jeseni 2010.51 

Usklajevanje izvajanja Nacionalnega 
akcijskega programa socialnega 
vključevanja (NAP/vključevanje) za 
obdobje 2004–2006, priprava 
vsakoletnega poročila o doseženem, čim 
širša vključenost raznih akterjev z 
izvajanjem regijskih posvetov in priprava 
novega NAP/vključevanje za obdobje 
2006–2009, usklajevanje ministrstev in 
lokalnih organov, socialnih partnerjev in 
nevladnega sektorja.  

- MDDSZ dosledno izvaja aktivnosti. 
(NPSSZSV08_10). 

- Priprava zadnjega poročila (2008-2010) je potekala v 
okviru 44 članske delovne skupine, ki je nastala na 
osnovi povabila udeležencem v procesu OMC, ki so 
predlagali svoje predstavnike. Delovna skupina se je 
sestala 3-krat. Z namenom, da se seznani širši krog 
udeležencev je MDDSZ junija 2008 organiziral tudi 
posvet ob pripravi poročila (NPSSZSV08_10). 

-  Leta 2009 smo na IRSSV pripravili Dopolnilo 
nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite 
in socialnega vključevanja za obdobje 2008-2010.52 

Usklajevanje ukrepov v okviru evropskega 
socialnega modela in prenos ter uporaba 
dobrih praks drugih držav. 

- Evropski socialni model evropske države spodbuja 
pri oblikovanju družb, za katere so značilne 
kohezija, solidarnost in konkurenčnost. Sicer pa 
enotnega socialnega modela v Evropi ni, temveč 
imamo 25 različnih modelov, saj sta socialna politika 
in politika zaposlovanja v pristojnosti držav članic 
EU. Vsaka članica EU zato išče najustreznejši 
socialni model. Države članice, vključno s Slovenijo, 
si zato ves čas prizadevajo uskladiti gospodarsko 
učinkovitost, konkurenčnost in socialno pravičnost, 
razlikujejo se le načini, s katerimi skušamo to 
doseči.53 

                                            
48 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pdv09_mddsz.pdf, (06. 04. 2010) 
49 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ur.l. RS 62/2010, (30.07.2010) 
50 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010, (26.07.2010) 
51 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kratek povzetek, MDDSZ, 2010. 
52 Kobal B. in ostali (2009). 
53 http://www.e-participacija.si, (19.04.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti54.  
- V letu 2010 je bil sprejet Zakon o socialnovarstvenih 

prejemkih.55  

 

Strategija D: Mobilizacija vseh oblikovalcev in izvajalcev politik na različnih ravneh za 

doseganje skupnega cilja socialnega vključevanja 

Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Uvedba novega modela organiziranosti in 
pristojnosti načrtovalcev in izvajalcev 
politike socialnega varstva, ki bo prispeval 
k učinkovitejšemu izvajanju socialnega 
varstva (npr. CSD, v nadaljevanju 
besedila: CSD, postane skupna izvajalska 
služba države in občine).  

- Nov model organiziranosti in pristojnosti načrtovalcev in 
izvajalcev politike socialnega varstva je bil načrtovan v 
okviru 'pokrajinske reforme Slovenije', ki pa se trenutno 
ne izvaja.  

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti56  
- V javni razpravi sta Predlog ZUPJS in Predlog ZSVP. 

Predlog ZUPJS predvideva »enotno vstopno točko« v 
sistem socialnih pravic. CSD bo na tej podlagi o vlogi 
prosilcev odločil z eno odločbo, s čimer bo bistveno 
poenostavljen postopek dodeljevanja socialnih 
transferjev. CSD je potem zakonu pooblaščen za 
odločanje o pravicah iz javnih sredstev, tudi tistih, ki se 
financirajo iz občinskega proračuna.57 

Uvedba in spodbujanje posvetovanja 
uporabnikov in izvajalcev zaradi dajanja 
pobud, ocenjevanja, predlaganja ukrepov 
in spremljanja dela ter učinkov vseh 
izvajalcev socialnih programov, vključenih 
v lokalno usklajevanje, pri čemer bodo na 
strani izvajalcev enakopravno zastopani 
izvajalci javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja. 

Glede na podatke raziskave o nevladnih organizacijah v 
Sloveniji pobude nevladnih organizacij za sodelovanje z 
državo in na drugi strani pobude države za sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami, tako na lokalni kot na 
nacionalni ravni, niso zelo pogoste, temveč so omejene 
le na občasna sodelovanja. Pobuda za sodelovanje pa 
bolj pogosto prihaja s strani nevladnih organizacij kot pa 
države in je značilna predvsem za lokalno raven.58.  

Vzpostavitev in razvoj sodelovanja 
delodajalcev, delojemalcev in nevladnih 
organizacij pri oblikovanju in izvajanju 
politik na različnih področjih socialnega 
vključevanja. 

Raziskava o NVO v Sloveniji je pokazala, da so bolj 
zahtevne oblike sodelovanja nevladnih organizacij z 
državo kot je priprava dopolnil h gradivom v proceduri ali 
priprava alternativnih programskih ali zakonskih rešitev 
zelo redke. Nadalje večina anketiranih nevladnih 
organizacij meni, da ima na sprejemanje odločitev, tako 
na občinski ravni kot na nacionalni ravni, zelo majhen 
vpliv.59 

                                            
54 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pdv09_mddsz.pdf, (06. 04. 2010) 
55 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 (26.07.2010) 
56http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf, (18. 12. 
2009) 
57 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
58 Kolarič Z. in ostali (2006).  
59 Kolarič Z. in ostali (2006).  
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Strategija E: Podpora družini in socialnim omrežjem pri skrbi za osebe, potrebne pomoči 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Prilagoditev finančnega nadomestila in 
subvencij, kot so: določen delež 
nadomestila za izgubljeni zaslužek zaradi 
odsotnosti z dela zaradi negovanja 
družinskega člana (tudi nega za starša in 
odraslo invalidno osebo), delno kritje 
materialnih stroškov v zvezi z izvajanjem 
organiziranih oblik varstva.  

- Uvedba instituta družinskega pomočnika60  
- Predlog ZDOZDO institut družinskega pomočnika 

spreminja v osebnega pomočnika61.  
- Delno plačilo za izgubljen dohodek ima pravico 

prejemati eden od staršev za nego in varstvo otroka 
s težko motnjo v duševnem razvoju ali za nego 
težko gibalno oviranega otroka. V tem primeru 
prejemnik plačila prekine delovno razmerje ali 
začne delati krajši delovni čas. Mesečna višina 
delnega plačila za izgubljen dohodek je minimalna 
plača, od katere upravičenec plačuje prispevke za 
socialno varnost. V primeru skrajšanega delovnega 
časa pripada prejemniku sorazmerno nižji delež 
plačila za izgubljen dohodek.62 

Uvedba novih oblik mobilne pomoči na 
domu za družine z osebo s posebnimi 
potrebami. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva (na primer: CIRIUS - Mobilna služba je 
namenjena celosti obravnavi gibalno oviranih otrok in 
mladostnikov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, v rednih oddelkih vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol. Člani tima nudijo strokovno svetovanje, pomoč in 
podporo delavcem šol ali vrtca in staršem63.)  

- Razpisuje koncesije na področju socialnega 
varstva.64  

Razvoj programov za kratkotrajne oblike 
podpore in razbremenjevanje družine ter 
uvedba dostopa v te programe kot pravico 
družine (npr. nadomestna oskrba, ki bo 
oskrbovalcu, ki je prevzel skrb za osebo, 
potrebno pomoči, omogočila krajši 
premor).  

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva65  

- razpisuje koncesije na področju socialnega varstva.66  
Programi za kratkotrajne namestitve starejših se 
razvijajo počasi, več pa je dnevnih centrov, ki so 
namenjeni druženju starejših.  

Izvajanje različnih programov 
izobraževanja za osebe, ki skrbijo za 
osebe potrebne pomoči (osebe z 
demenco, druge osebe s posebnimi 
potrebami), ki bodo zagotavljali ustrezno 
seznanjanje svojcev z značilnostmi 
bolezenskih stanj, s posebnimi potrebami 
in o ustreznem ravnanju ter oskrbi teh 
oseb. 

Tovrstne programe izvaja več akterjev. Naj omenimo le: 
- posamezne zveze društev ali društva, ki se ukvarjajo 

z invalidsko problematiko npr. (Zveza društev slepih 
in slabovidnih Slovenije) 

- SZS 
- FSD  
- Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije67. 

                                            
60 Zakon o socialnem varstvu, Ur.l. RS, št. 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004, 
21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: 
U-I-11/07-45).  

61http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/17022010_ZDOZDO.pdf, dne 22.11. 2010 
62 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Ur.l. RS št.97/01, št. 76/2003, 110/2003-UPB1, 56/2005 Odl.US: U-I-
137/03-23, 111/2005 Odl.US: U-I-31/04-14, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 47/2006, 110/2006-UPB2, 114/2006-ZUTPG, 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 10/2008 
63 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11. 03. 2010) 
64 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (11. 11. 2010) 
65 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11. 03. 2010) 
66 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/,  (11. 03. 2010) 
67 http://www.drustvo-defektologov.si/, (02.04.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Poenotenje definicij družine in družinskih 
članov v različnih zakonih. 

- V državnozborskem postopku je Predlog 
družinskega zakonika68.  

Predlog družinskega zakonika opredeljuje družino 
sledeče: Družino ustvarja otrok. Če ni otroka, ni družine. 
Življenjska skupnost moškega in ženske brez otroka ne 
pomeni družine, ne glede na to, ali gre za zakonsko 
zvezo ali za zunajzakonsko skupnost. Za pojem družine 
ni potrebno, da gre za življenjsko skupnost otroka z 
obema staršema. Zadostuje, da živi otrok z enim 
roditeljem ali posvojiteljem, oziroma z eno odraslo osebo, 
ki zanj skrbi in ki ima do otroka po zakonu pravice in 
obveznosti. (Predlog DZak69). 

 
Strategija F: Razvoj in uvajanje novih modelov skupnostne skrbi 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Promovirati dobro prakso modelov 
skupnostne skrbi in sofinancirati oziroma 
vzpostaviti modele financiranja 
preventivnih in razvojnih programov, ki 
zagotavljajo delo z uporabnikom v 
domačem okolju ali v skupnosti. 

- Modeli skupnostne skrbi se uvajajo za področje 
duševnega zdravja v okviru Zakon o duševnem 
zdravju, v okviru katerega sta bila vzpostavljena dva 
nova profila : koordinator skupnostne skrbi in 
zastopnik70 .  

- V pripravi je tudi NPVDZ71. 
- MDDSZ sofinancira različne preventivne in razvojne 

programe, ki zagotavljajo delo z uporabnikom v 
domačem okolju ali v skupnosti72.  

Za najmanj eno četrtino uporabnikov v 
sklopu mreže javne službe 
institucionalnega varstva odraslih s 
posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v 
storitev pred letom 2006, do konca 
obdobja tega NPSV zagotoviti namestitev 
zunaj institucije in na podlagi strokovnih 
analiz organizacijsko ter vsebinsko 
preoblikovati del zavodov z različnimi 
skupinami uporabnikov v enovite zavode 
ali v manjše bivalne enote, pri vseh pa 
sistematično zagotavljati pogoje za 
vključevanje v domače okolje. 
 
 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen je: 

- uvedlo institut družinskega pomočnika73  
- v javni razpravi je Predlog ZDOZDO74  
- naročilo projekt 'Individualizirano financiranje storitev 

socialnega varstva'75 in je podprlo njegovo pilotno 
testiranje 

- naročilo projekt Analiza delovanja varstveno delovnih 
centrov76 . 

 

Povezati in dopolniti sedanji sistem skrbi in 
varstva socialno ogroženih otrok in 
mladostnikov, otrok in mladostnikov s 
težavami v odraščanju ali z nesocialnim 
vedenjem v enovit, medsebojno povezan 
sistem načrtovanja in izvajanja storitev ter 

MDDSZ, z namenom oblikovanja enovitega pluralnega 
sistema socialnega varstva sofinancira različne 
programe, namenjene skrbi in varstvu socialno ogroženih 
otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s težavami v 
odraščanju ali z nesocialnim vedenjem77. 

                                            
68 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (22.11.2010) 
69 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/DZak__22.12.2009_.pdf, (14. 03. 2010) 
70 Zakon o duševnem zdravju. Ur.l.RS, št. 77/2008. 
71http://www.mz.gov.si/si/.( 22.11.2010) 
72 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/ (11. 03. 2010) 
73 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/, (01 04 2010) 
74 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15. 03. 2010) 
75 Flaker V. in ostali (2008). 
76 Nagode M. in ostali (2008). 
77 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11.3.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
programov. 

Projektno preskusiti model vodenja in 
spremljanja življenja in dela oseb s 
posebnimi potrebami v domačem okolju v 
smislu podpiranja družine in oseb s 
posebnimi potrebami pri vraščanju v 
socialno okolje ter pri delu in zaposlitvi v 
običajnem delovnem okolju. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen je: 

- v javni razpravi je Predlog ZDOZDO78  
- naročilo projekt 'Individualizirano financiranje storitev 

socialnega varstva' 79 in je podprlo njegovo pilotno 
testiranje. 

- določeno število odraslih oseb s posebnimi 
potrebami ima možnost zaposlitve v običajnem 
delovnem okolju preko programov integriranih 
zaposlitev (npr. trgovine Baumax, Zavod Zarja, itd.). 

V okviru javnih mrež zagotoviti predvsem 
širitev mreže storitev in programov 
socialnega varstva, ki omogočajo 
skupnostno skrb, npr.: pomoč na domu, 
mobilne pomoči, krizni ali interventni centri, 
dnevni centri, pomoč na daljavo, 
organizirano prostovoljstvo, skupine za 
samopomoč, svetovalne pisarne in 
zagovorništvo. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- spodbuja razvoj in spremljanje izvajanja storitev in 
programov socialnega varstva, ki omogočajo 
skupnostno skrb80 

- sofinancira različne programe socialnega varstva81  
- posodablja zakonodajo (med drugim sta v javni 

razpravi Predlog ZOA za invalide za invalide in 
Predlog ZDOZDO) 82 

- na področju duševnega zdravja se je v letu 2009 
začelo izobraževanje za zastopnika, pripravljajo pa 
se tudi izhodišča za vpeljavo zagovornika odraslih 
oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

- pomoč na daljavo se še vedno izvaja le za nekaj sto 
uporabnikov v okviru socialnega servisa, ki ni del 
javne mreže. SSZ sicer vodi projekt vzpostavitve 
republiškega informacijskega centra, ki bi omogočil 
dostop storitve uporabnikom po vsej Sloveniji, 
vendar v času te resolucije projekt še ne bo 
dokončno vpeljan 

- dejavnosti predvidene v ukrepu se vsekakor še niso 
razvile do takšne mere, da bi lahko zmanjševale 
pritisk na institucionalno varstvo oziroma, še 
pomembneje, da bi preprečevale prezgoden odhod 
v institucijo in povečevale vztrajanje v domačem 
okolju. 

Razviti model oskrbe v drugi družini in 
drugih organiziranih oblikah skupnostne 
skrbi (za zagotavljanje primernega bivanja 
in oskrbe za starejše in odrasle osebe, 
mlajše od 65 let). 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva  

- razpisuje koncesije na področju socialnega 
varstva83.  

                                            
78 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (11.03.2010) 
79 Flaker V. in ostali (2008). 
80 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/, dne 22.11.2010, Smolej S. in ostali  (2008) ter Nagode M., Dremelj P. 
(2009). 
81 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/ (27.11.2010) 
82 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (22.11. 2010) 
83 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (11.03.2010) 
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Strategija G: Posebna skrb za ranljive skupine prebivalstva: otroke, trpinčene otroke, spolno 

zlorabljene otroke, odrasle, preživele žrtve spolnega napada v otroštvu, starejše, ki so zaradi 

zdravstvenih ali drugih razlogov odvisni od pomoči, invalide, skupine z večjim tveganjem za 

nastanek revščine, brezdomce, ljudi s težavami v duševnem zdravju, ljudi s težavami zaradi 

odvisnosti, Rome, žrtve nasilja. 
Ukrep Uresničevanje ukrepov 
Poleg vsem dostopnih storitev in splošnih 
programov ter oblik pomoči posameznikom 
in družinam v socialni stiski se bodo 
razvijali posebni programi za najbolj 
ranljive skupine prebivalstva, pri katerih so 
krizne življenjske situacije pogostejše in 
bolj tvegane. Ti programi bodo organizirani 
kot javna služba tako, da bodo vsem 
izvajalcem zagotovljeni enaki pogoji za 
delo. Pri njihovem načrtovanju je treba 
okrepiti vlogo in vključenost družine kot 
celote pri reševanju socialnih stisk ali pri 
izvajanju ukrepov za zaščito otrok. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne programe socialnega varstva84  
- na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja SZS), 

podeljuje programom status javnega 
socialnovarstvenega programa (začetek verificiranja 
programov v letu 2008) 

- do sredine novembra 2010 je strokovno verifikacijo 
pridobilo 62 programov85. 

 

2.2. CILJ: Izboljšati dostop do storitev in programov 

 
»Dostop do storitev in programov javne službe je za potencialnega uporabnika 

najpomembnejši element pri presoji delovanja sistema. Zato je cilj izboljšati dostop do 

storitev in programov pomemben z vidika udejanjanja načela enakosti in tudi z vidika 

uresničevanja načela proste izbire. Izboljšanje dostopa bo omogočeno z boljšo ponudbo in 

drugačnimi možnostmi za uveljavljanje storitev« (ReNPSV). 

 

Strategija A: Razvijati mrežo v skladu s potrebami uporabnikov 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Mreže vsem dostopnih programov, storitev 
in pomoči, namenjenih vsakomur, ki se 
znajde v socialni stiski ali težavi, bo država 
vzpostavljala po načelih in vodilih iz tega 
programa v skladu z gospodarskimi in 
razvojnimi možnosti ter ob upoštevanju 
mednarodnih smernic in priporočil ter 
podatkov iz razvojno primerljivih okolij. Pri 
tem bo osnovno vodilo enaka dostopnost 
teh programov, storitev in pomoči vsem 
uporabnikom ne glede na materialno 
sposobnost okolja, v katerem živijo.  

- MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen sofinancira različne programe socialnega 
varstva86  

- Kljub zakonskim obvezam, nekatere 
socialnovarstvene storitve niso dosegljive v vseh 
občinah, npr. pomoč na domu. V letu 2008 in 2009 
štiri občine (Horjul, Jezersko, Loški Potok, Osilnica) 
te socialnovarstvene storitve niso zagotavljale. Gre 
za manjše slovenske občine s približno 100 do 
približno 500 osebami, starejšimi od 65 let, ki 
predstavljajo ciljno populacijo potencialnih 
uporabnikov pomoči na domu. Leta 2007 je bilo 

                                            
84 http://www.soczbor-sl.si/3Dejavnosti/310Verifikacije.htm, (22.11.2010) 
85  Neobjavljeni podatki,  Kolbl V., SZS: posredovano po e-pošti (17.11.2010) 
86 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11.03.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
takih občin šest. Stanje na tem področju se torej 
nekoliko izboljšuje, čeprav storitev uporabnikom, 
kljub zakonski obvezi, v vseh občinah še vedno ni 
zagotovljena. Pomembno se zdi izpostaviti, da poleg 
geografskih razlik v dostopnosti do storitev še vedno 
obstajajo razlike tudi v finančni dostopnosti87. 

V proces sprejemanja odločitev o vrstah in 
oblikah pomoči ter programov v okviru 
javne službe za posebej ranljive skupine 
prebivalstva bodo prek uporabniških 
združenj vključeni uporabniki, ki so 
sposobni predstaviti svoje potrebe in 
interese. Na tem področju bo država 
organizirala mreže storitev po načelih 
javne službe, vendar tako, da bodo 
uporabnikom zagotovljene pravice do 
proste izbire, individualnih obravnav, kar 
največje neodvisnosti od izvajalca, do 
vpliva na kakovost storitev in do 
vzpostavitve sistema preglednega 
merjenja zadovoljstva uporabnikov. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne programe socialnega varstva88  
- na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja SZS), 

podeljuje programom status javnega 
socialnovarstvenega programa (začetek verificiranja 
programov v letu 2008) 

- vpeljuje enovit sistem evalviranja programov 
socialnega varstva89, ki temelji na stalnem beleženju 
in preverjanju zagotavljanja pravice do proste izbire 
uporabnikom, individualnih obravnav, kar največje 
neodvisnosti od izvajalca, do vpliva na kakovost 
storitev in vzpostavlja enovit sistem preglednega 
merjenja zadovoljstva uporabnikov. 

CSD in specializirani izvajalci bodo okrepili 
izvajanje prve socialne pomoči za 
posamezne vrste uporabnikov, zlasti 
programe pomoči za otroke in družine, 
starejše ljudi, osebe s posebnimi 
potrebami in s težavami v duševnem 
zdravju ter marginalizirane skupine. V ta 
namen bodo izdelani ustrezni podporni 
instrumenti in programi. 

- V okviru Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu 
in storitev, ki jih izvajajo CSD90 se natančneje 
opredeljuje storitev prve socialne pomoči.  

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, 
katerega poglavitni cilj bo prilagoditev zakonske 
ureditve sprejete ReNPSV. Socialnovarstvene 
storitve se bodo spremenile, delno vsebinsko, delno 
pa le pojmovno91. 

Vzpostavitev centralne informacijsko-
svetovalne točke za starejše, kjer so 
uporabnikom storitev na voljo ažurne 
neodvisne informacije o ponudbi ter 
svetovanje z različnih področij z namenom 
povečevanja socialne vključenosti. 

MVZT je k projektu informacijske točke za starejše 
pristopilo leta 2007. Razlog za to je, da je bila zaznana 
skladnost med cilji projekta v Pilotskem projektu 
''Gerontološki center Maribor'' in cilji evropskih ter 
nacionalnih strategij na področju e-opismenjevanja 
starejših92.  

Z urejenim financiranjem prek CSD kot 
naročnikov storitev bomo spodbujali razvoj 
samostojnih in specializiranih storitev ali 
programov psihosocialne pomoči družini, 
temelječih na strokovnem vodenju, učenju 
socialnih veščin in psihoterapevtskih 
ponudbah. 

V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, 
katerega poglavitni cilj bo prilagoditev zakonske ureditve 
sprejete ReNPSV93. 

Določili bomo vsebino in način ter 
pristojnosti delovanja interdisciplinarnih 
kriznih timov za usklajeno strokovno 
delovanje v primeru zlorab in zanemarjanja 

- V okviru Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu 
in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo94 se 
natančneje opredeljuje vsebina in način ter 
pristojnosti delovanja interdisciplinarnih kriznih timov 

                                            
87 Smolej S. in ostali (2010).  
88 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11.03.2010) 
89 Rode N. In ostali (2006). 
90 Kuzmanič Korva D. in ostali (2007). 
91 Kopač Mrak A. (2009). 
92 http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/news/article/12023/5908/, (03. 04. 2010) 
93 Kopač Mrak A. (2009). 
94 Kuzmanič Korva D. in ostali. (2007) 
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otrok ter v zakonodaji jasno opredeliti 
koordinacijsko vlogo CSD in pravice 
udeleženih, predvsem otrok kot žrtev 
nasilja.  

za usklajeno strokovno delovanje v primeru zlorab in 
zanemarjanja otrok.  

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti95. 

V praksi bomo preskusili model za 
primernejšo obliko skrbništva 
(profesionalno skrbništvo) za vse skupine 
uporabnikov. 

Aktivnosti za dosega tega cilja se v praksi ne izvajajo.  
- Področje skrbništva bo urejal novi DZak, ki je v 

državnozborskem postopku96  
Predlog DZak ohranja ureditev, po kateri je dolžnost 
skrbnika prostovoljna in častna. 

Pripravili bomo strategijo varstva starejših 
in v njenem okviru razvili ter v praksi 
preskusili model medgeneracijskih centrov. 

- Pripravljena je bila STRA3097'  
- Kljub pripravljeni strategiji, medgeneracijski centri v 

tem obdobju niso bili razviti, kar je razvidno tudi iz 
Informacije Vladi RS o izvajanju STRA30in sprejem 
Akcijskega načrta nalog pristojnih ministrstev do 
izteka Strategije varstva starejših, do leta 201098. 

 

Strategija B: Omogočati in spodbujati pluralnost izvajalcev in vstop novih izvajalcev v sistem 

socialnega varstva ob poenostavitvi pogojev in postopkov 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

MDDSZ bo javno objavljalo namere o širitvi 
javne službe ali o predvidenih uvajanjih 
novih mrež za daljše obdobje in s tem 
spodbudilo morebitne zasebne ali 
nevladne izvajalce, da se do razpisa 
organizirajo in ustrezno pripravijo.  

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva99  

- na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja SZS), 
podeljuje programom status javnega 
socialnovarstvenega programa (začetek verificiranja 
programov v letu 2008) 

- razpisuje koncesije na področju socialnega 
varstva100  

- vse informacije objavlja na svojem spletnem mestu: 
http://www.mddsz.gov.si/. 

Mrežo storitev in programov bomo širili s 
podeljevanjem koncesij ali z verifikacijo 
programov, tako da bosta tudi še naprej v 
prvi vrsti zagotovljeni strokovnost in 
kakovost, zahtevnost postopka pa ne bo 
ovira za morebitne kandidate iz nevladnih 
in zasebnih organizacij.  

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva101  

- na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja SZS), 
podeljuje programom status javnega 
socialnovarstvenega programa (začetek verificiranja 
programov v letu 2008): do sredine novembra 2010 
je strokovno verifikacijo pridobilo 62 programov102 

- razpisuje koncesije na področju socialnega 
varstva103. 

 
Pri gradnji potrebnih objektov bo država v Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na voljo. 
                                            
95 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pdv09_mddsz.pdf, (06.04.2010) 
96 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (11.03.2010) 
97http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/strategija_varstva_starejsih_splet_041006.pdf, 
(22.11.2010) 
98 http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/20_seja/20sv26.pdf, (18.04.2009) 
99 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (18.03.2010) 
100 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (11.03.2010) 
101 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva, (11.03.2010) 
102  Neobjavljeni podatki, Kolbl, Vilko. SZS): posredovano po e-pošt i(17.11.2010) 
103 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (18.03.2010) 
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sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 
izdelala sistem spodbud in različnih oblik 
sodelovanja s koncesionarji s ciljem 
zagotavljati uporabnikom dostop do iste 
vrste storitev za primerljivo ceno ne glede 
na to, kdo je izvajalec storitve.  
CSD bodo omogočili, da sodelovanje z 
zasebnimi ali nevladnimi izvajalci storitev 
ali posameznih programov uredijo s 
posebnimi dogovori, ki vključujejo: »sistem 
napotitve z napotnico«, spremljanje in 
nadzor nad izvajanjem programa za 
posameznega uporabnika. 

Sistem napotitve z napotnico na področju 
socialnovarstvenih storitev ni v veljavi. 
 

Uredili bomo tudi sistem preverjanja 
temeljnih strokovnih izhodišč za izvajanje 
programov javne službe, ki bo zagotavljal, 
da bodo programi izvajani v skladu s 
strokovnimi doktrinami (strokovna 
verifikacija programa).  

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja SZS), 
podeljuje programom status javnega 
socialnovarstvenega programa (začetek verificiranja 
programov v letu 2008): do sredine novembra 2010 
je strokovno verifikacijo pridobilo 62 programov104 

- vpeljuje enovit sistem evalviranja programov 
socialnega varstva105, ki temelji na stalnem 
beleženju in preverjanju zagotavljanja pravice do 
proste izbire uporabnikom, individualnih obravnav, 
kar največje neodvisnosti od izvajalca, do vpliva na 
kakovost storitev in vzpostavlja enovit sistem 
preglednega merjenja zadovoljstva uporabnikov. 

Za doseganje večje učinkovitosti sistema 
socialnega varstva, razvoja novih 
programov ter povezovanja z evropskimi 
partnerji bomo vpeljali institut »svetovalca 
za mednarodne projekte«, ki bo svetoval 
pri pripravi projektov, povezanih s 
črpanjem sredstev EU. 

- MJU je že v letih 2001 – 2004 sofinanciralo 
izvajanje projekta 'Podpora nevladnemu sektorju v 
Sloveniji (MATRA)', ki je bil usmerjen v 
soustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj nevladnih 
organizacij in oblikovanje njihovih mrež ter v 
krepitev dialoga med vlado in civilno družbo. Eden 
izmed njegovih ciljev je bil tudi razvoj mehanizmov 
za pridobivanje finančnih sredstev za nevladni 
sektor. Projekt se je izvajal skupaj z 
mednarodnimi106 partnerji 

- Institut »svetovalca za mednarodne projekte«, ki bi 
svetoval pri pripravi projektov, povezanih s 
črpanjem sredstev EU za področje socialnega 
varstva na nacionalni ravni (še) ni bil uveden. 

 

Strategija C: Posebej skrbeti za regionalno uravnoteženost ponudbe in možnosti ter uveljaviti 

sistem pomoči manj razvitim območjem v državi. 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Prednostno bomo obravnavali okolja in 
dele države, v katerih razvitost izvajalcev 
ali dostopnost uporabnikov do storitev in 
programov javne službe ne dosegata 

- MDDSZ pri sofinanciranju programov socialnega 
varstva preko javnih razpisov in podeljevanja 
koncesij upošteva kriterij regionalne uravnoteženosti 
ponudbe. 

                                            
104 Kolbl V. SZS (17.11.2010): posredovano po e-pošti 
105 Rode N. in ostali (2006). 
106 http://www.mju.gov.si/si/ , ( 23.11.2010) 
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povprečne ravni države.  - Predlog ZOAZOA (predlog je v javni razpravi) kot 

enega izmed ciljev zakona opredeljuje odpravo 
razlik v možnostih uveljavljana dolgotrajne oskrbe in 
omogočanje dostopnosti do oskrbe pod enakimi 
pogoji vsemu prebivalstvu RS, ki takšno pomoč 
potrebuje. 107 

Pri dograjevanju modelov financiranja 
dejavnosti bomo upoštevali posebnosti 
posameznih okolij (npr. okolja z visoko 
stopnjo brezposelnosti, z nadpovprečnim 
deležem starih ljudi, z zgodovinsko 
poseljenim romskim prebivalstvom, 
razsežnost območja, obmejna lega, centri 
za tujce ipd.). 

MDDSZ pri sofinanciranju programov socialnega varstva 
preko javnih razpisov in podeljevanja koncesij upošteva 
kriterij regionalne uravnoteženosti ponudbe. 

Na območjih, ki znatno zaostajajo za 
državnim povprečjem, bomo zakonsko 
določili merila za dodatna vlaganja iz 
državnega proračuna v infrastrukturo za 
izvajanje socialnovarstvene dejavnosti, 
razvita okolja pa bomo spodbujali, da iz 
lastnih virov pod ugodnejšimi pogoji 
vlagajo v ukrepe za zagotavljanje višje 
ravni socialne varnosti svojega 
prebivalstva. 

MDDSZ pri sofinanciranju programov socialnega varstva 
preko javnih razpisov in podeljevanja koncesij upošteva 
kriterij regionalne uravnoteženosti ponudbe. 

Dopolnjevali bomo mrežo storitev na tistih 
območjih, kjer bodo potrebe po 
posameznih socialnovarstvenih storitvah 
bistveno odstopale od povprečnega stanja 
v državi. 

- MDDSZ pri sofinanciranju programov socialnega 
varstva preko javnih razpisov in podeljevanja 
koncesij upošteva kriterij regionalne uravnoteženosti 
ponudbe. 

- Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, ki je v pripravi, 
bo sledil usmeritvam, postavljenim v nacionalnem 
programu socialnega varstva, ki določa, da so ti 
programi dopolnitev k socialnovarstvenim storitvam, 
namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov 
in skupin, pri čemer njihovo financiranje zagotavljajo 
državam, lokalne skupnosti in uporabniki108. 

Razvijali bomo modele, ki bodo z uporabo 
informacijsko-telekomunikacijskih 
tehnologij širile možnosti za podporo in 
pomoč različnim skupinam uporabnikov ter 
hkrati presegale prostorske in časovne 
meje. 

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, ki 
predvideva kot posebno obliko pomoči družini na 
domu (ki se bo s predlogom zakona spremenila v 
socialno oskrbo na domu), pomoč na daljavo, ki se 
bo izvajala preko telekomunikacijskih naprav109.. 

- Informacijsko – komunikacijska tehnologija je v 
zgodnji fazi razvoja. Modeli obstajajo zgolj kot 
tehnične rešitve (varovanje na daljavo se zagotavlja 
in izvaja le v nekaterih občinah, obstaja pametni 
dom Dom Iris, ki je v demonstrativni fazi in 
podobno). SSZ vodi projekt varovanja na daljavo, ki 
predvideva vzpostavitev enega republiškega 
informacijskega centra. Najočitnejši posledici 
uvedbe takšnega centra bosta po predvidevanjih 
skupnosti in drugih strokovnjakov s tega področja 
znižanje cene in posledično več uporabnikov (iz 

                                            
107 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
 
109 Kopač Mrak A. (2009). 
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trenutno nekaj 100 na nekaj 1000). 

Več o tem: 
- projekt ICT&Aging110  
- Dolničar in Nagode (2009): Constraints for uptake of 

telecare services in Slovenia. V: European society 
or European societies?: full papers. Lisboa: ISCTE-
IUL. 

- Rudel, Ličen in Oberžan (2009): Od tehnične rešitve 
do storitve oskrbe na daljavo, namenjene dolgotrajni 
oskrbi na domu – primer »rdeči gumb« (Bilten: 
ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu 
2009, št. 25). 

 

Strategija D: Spremeniti sistem financiranja in sredstva za plačljive storitve zagotavljati 

neposredno uporabnikom 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Z zakonom bomo na novo določili, katere 
storitve in programi javne službe so 
plačljivi in kateri brezplačni.  

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti111. 
V letu 2010 sta bila sprejeta ZUPJS112 in 
ZSVarPre113.  

- Zaradi spremenjene pristojnosti za izvajanje 
posameznih socialnovarstvenih storitev, programov 
in dejavnosti, se bodo ustrezno prilagodile tudi 
določbe Zakona o socialnovarstveni dejavnosti, ki 
bodo urejale pristojnosti financiranja in se delile med 
državo in občine114. 

Sistem financiranja bomo spremenili tako, 
da bo financer zagotavljal sredstva za 
brezplačne storitve in programe izvajalcu, 
za plačljive pa neposredno uporabniku (v 
denarju ali kot naročilnico), kjer bo to 
smotrno in racionalno. 

 V ta namen je MDDSZ naročilo projekt 
individualiziranega financiranja storitev socialnega 
varstva (2003-2009). Več o tem v letnih poročilih 
izvajanja projekta115. 
V letu 2010 je bil sprejet ZUPJS116, v javni razpravi so:  

- ZDOZDO, ki pod določenimi pogoji predvideva tudi 
pravico do denarnega nadomestila, 

- ZUPJS in ZOA, ki predvideva izplačilo storitev 
izvajalcu, v manjšem obsegu pa tudi denarno 
nadomestilo za uporabnika 

V pripravi pa je Zakon o socialnovarstveni 
dejavnosti117.  

Za plačljive storitve bomo z zakonom 
natančneje določili pravice uporabnika in 
postopek njihovega uveljavljanja ter uvedli 
njihovo individualno financiranje, kjer bo to 
smotrno in racionalno. 

V ta namen je potrebno uvesti model individualiziranega 
financiranja storitev socialnega varstva. 
V javni razpravi sta:  

- ZDOZDO, ki do določene mere predvideva natančno 
določene pravice in postopek njihovega 
uveljavljanja, predvideva individualno obravnavo in 
financiranje in  

- ZOA, ki predvideva natančno določene pravice in 

                                            
110 http://www.ict-ageing.eu/, (02. 04. 2010) 
111 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pdv09_mddsz.pdf, ( 06.04.2010) 
112 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ur.l. RS 62/2010 
113 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
114 Kopač Mrak A. (2009). 
115 Flaker V. In ostali (2008 in 2010). 
116 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS 62/2010). 
117 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
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postopek njihovega uveljavljanja, predvideva 
individualno obravnavo in financiranje. Predlog 
zakona je nadgradnja ZDOZDO oskrbo118. 

 

Strategija E: Uvesti enovit sistem dolgotrajne oskrbe s povezanimi zdravstvenimi in 

socialnimi storitvami za vse starostne skupine, ki potrebujejo oskrbo 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
MDDSZ bo skupaj z Ministrstvom za 
zdravje pripravilo zakon o zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo.  

V javni razpravi je Predlog ZDOZDO.119  

Do konca obdobja, tj. do leta 2010, bomo 
zagotovili potrebne pogoje za izvajanje 
enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.  

V javni razpravi je Predlog ZDOZDO. Potrebni pogoji do 
konca 2010 še ne bodo zagotovljeni120.  

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in 
Ministrstvom za šolstvo in šport bomo 
pripravili nov program izobraževanja 
kadrov za izvajanje integrirane dolgotrajne 
oskrbe za različne skupine uporabnikov. 

V javni razpravi je Predlog ZDOZDO, ki predvideva 
programe usposabljanja za izvajalce dolgotrajne oskrbe. 
Podobno tudi ZOA, ki je v bistvu nadgradnja oziroma 
dopolnilo ZDOZDO, predvideva programe izobraževanja 
v okviru teh dveh zakonov novo nastalega kadra (na 
primer koordinator storitev) 121. 

 

Strategija F: Prenos izvajalske funkcije na področju socialnovarstvenih zavodov z države na 

druge subjekte (večja stopnja partnerstva države in lokalnih skupnosti ter civilne družbe in 

zasebnega sektorja) 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Javno mrežo izvajalcev bomo oblikovali 
tako, da bodo v njej zastopani javni zavodi, 
zasebniki in nevladne organizacije. Pri 
javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je 
država, bomo v določenem delu izvedli 
postopen prenos izvajalske funkcije na 
druge subjekte, kot so pokrajine, občine, 
zasebniki in nevladne organizacije. 

MDDSZ si prizadeva za pluralizacijo sistema socialnega 
varstva in v ta namen: 

- sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva122  

- razpisuje koncesije na področju socialnega varstva123 
- v pripravi je bil tudi nov model organiziranosti in 

pristojnosti načrtovalcev in izvajalcev politike 
socialnega varstva. Le-ta je bil načrtovan v okviru 
'pokrajinske reforme Slovenije', ki pa se trenutno ne 
izvaja. 

 
Na podlagi javnega razpisa bomo pripravili 
in v praksi preskusili model postopnega 
prenosa izvajalske funkcije na področju 
socialnovarstvenih zavodov (na primeru 
nekaj domov za starejše, posebnih 
socialnovarstvenih zavodov za odrasle in 
varstveno-delovnih centrov) z države na 
druge subjekte s pogojem, da nov subjekt 
prispeva k nadaljnjemu razvoju, večji 

Model postopnega prenosa izvajalske funkcije na 
področju socialnovarstvenih zavodov (še) ni bil oblikovan. 

                                            
118 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
119 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
120 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
121 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (15.03.2010) 
122 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva, (11.03.2010) 
123 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (18.03.2010) 
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kakovosti in širitvi mreže.  
Prenos izvajalske funkcije države na druge 
subjekte bomo izvedli kot prenos izvajanja 
dejavnosti in ohranitve premoženja v lasti 
države. 

Model postopnega prenosa izvajalske funkcije na 
področju socialnovarstvenih zavodov (še) ni bil oblikovan. 

 

2.3. CILJ: Doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, 

izboljšati kakovost storitev in programov ter hkrati povečati njihovo ciljno 
usmerjenost in učinkovitost 

 

»Poleg boljšega dostopa do programov in storitev sta za uporabnike pomembna zlasti 

standard in kakovost storitev ter višina prejemkov, ki jih prejme v okviru sistema socialnega 

varstva. Cilj doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči ter izboljšati 

kakovost storitev in programov ter hkrati povečati ciljno usmerjenost in učinkovitost jasno 

izraža namero, da se dosežena raven ne bo zmanjševala, z različnimi ukrepi pa bomo 

poskrbeli, da bo učinek za uporabnika večji in boljši« (ReNPSV). 

 

Strategija A: Zagotavljanje učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so 

pomoči potrebni (tistim, ki so se znašli v socialnih težavah ali bi vanje lahko zašli brez 

pomoči) 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Revidirati sistem socialnovarstvenih 
storitev. 

V pripravi je revizija sistema, saj MDDSZ pripravlja Zakon 
o socialnovarstveni dejavnosti.124  

Izdelati model spremljanja učinkov 
posameznih storitev in programov ter ga 
kot pilotni projekt preskusiti na posameznih 
storitvah in programih. Osnovno vodilo pri 
tem je: Vsakemu uporabniku v skladu z 
njegovimi potrebami, vendar ne več, kakor 
potrebuje. 

- Z namenom spremljanja učinkov posameznih 
programov MDDSZ vpeljuje enovit sistem 
evalviranja programov socialnega varstva125. 

- V posebnih socialnih zavodih, zavodih za 
usposabljanje, varstveno delovnih centrih, domovih 
za stare in centrih za socialno delo se (na podlagi 
rezultatov pilotnih projektov) vpeljuje evropski model 
upravljanja s kakovostjo E-Qalin®126 . 

 

                                            
124http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf, (14. 12. 
2009) 
125 Rode N. in ostali (2006) 
126 http://www.firis-imperl.si/, (22.11.2010) 
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Strategija B: Individualiziranje izvajanja programov in storitev ter usklajevanje s potrebami 

uporabnika po sistemu svetovanja in organiziranja pomoči 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Določitev postopka in metod sistema 
svetovanja in organiziranja socialnih 
storitev. 

- V okviru Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu 
in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo127 se 
natančneje opredeljujejo postopki in metode dela na 
CSD.  

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, v 
javni razpravi pa Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev128 . 

Uvedba individualnega načrtovanja pri 
izvajanju vseh programov in storitev javne 
službe. Iz načrta morajo biti razvidni 
potrebe in predlogi uporabnika, ki mora 
sodelovati, ter cilji, ki jih želimo doseči. 

Individualiziran pristop pri organiziranju različnih storitev 
in programov v Sloveniji ni nov pojem, saj se je uveljavlja 
na pobudo uporabnikov, državnih služb in nevladnih 
organizacij že dlje časa. Od začetka devetdesetih let smo 
razvili več oblik individualizacije storitev in razvili metodo 
individualnega načrtovanja129. Individualno načrtovanje 
uporabljajo praktično vsi izvajalci socialnovarstvenih 
storitev in večina izvajalcev socialnovarstvenih 
programov. 

Razvoj socialnih mrež, ki so sestavljene iz 
različnih izvajalcev programov in 
specializiranih storitev, in njihovo 
usmerjanje in povezovanje s strani CSD. 
Cilj celotne mreže je podpiranje 
uporabnika pri njegovem čim bolj 
samostojnem delovanju. 

NPSV do leta 2005 je CSD-jem poveril vlogo 
koordinatorja socialnovarstvene dejavnosti na svojih 
regijskih področjih. V ta namen so bile ustanovljene 
regijske koordinacijske skupine (v nadaljevanju RKS) za 
izvedbo NPSV do leta 2005, ki so o svojem delu letno 
poročale MDDSZ. Te skupine pa niso povsem zaživele.  

Razvoj sistema sprotnih plačil ali zgolj 
obračunov storitev, tako da uporabniki 
sami v čim večji meri izberejo med 
cenovno in drugače različnimi ponujenimi 
rešitvami. 

V ta namen je potrebno uvesti model individualiziranega 
financiranja storitev socialnega varstva130.  

 

Strategija C: Krepitev vključevanja uporabnikov socialnega varstva v aktivno reševanje 

lastnih stisk in težav ter sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Sprememba standardov in normativov za 
izvajanje storitev, tako da bo uporabnik kar 
najbolj vključen v izvajanje storitev in bo 
sodeloval ali sam opravljal vsa opravila, ki 
jih je zmožen opravljati glede na svoje 
telesno in duševno stanje.  

V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, v 
letošnjem letu pa je bil sprejet Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev.131 
 

Pregled in posodobitev poimenovanja 
posameznih socialnovarstvenih storitev.  

- V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, v 
letošnjem letu pa je bil sprejet Pravilnik o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev.132 

- V okviru Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu 
in storitev, ki jih izvajajo CSD133 se natančneje 
opredeljujejo postopki in metode dela na CSD.  

                                            
127 Kuzmanič Korva D. in ostali. (2007) 
128 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (18.03.2010) 
129 Flaker V. in ostali. (2004) 
130 Flaker V. in ostali. (2008) 
131 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, dne 24.3.2010, Ur.l.RS 45/2010 
132 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, dne 24.3.2010, Ur.l.RS 45/2010 
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- Zakon o socialnovarstveni dejavnosti bo prinesel 

spremembe socialnovarstvenih storitev, delno 
vsebinsko, delno pa le pojmovno. Socialna 
preventiva bo postala posebna oblika 
socialnovarstvenega programa, še naprej ostaja 
prva socialna pomoč, dosedanja storitev osebne 
pomoči se bo preoblikovala v svetovanje z osebno 
pomočjo, dosedanja pomoč družini se bo 
spremenila v socialno oskrbo na domu, socialna 
oskrba z nastanitvijo pa bo nadomestila dosedanje 
institucionalno varstvo.134  

Uveljavitev nove ali dodatne oblike 
strokovnega dela, s katero bo 
uporabnikom ponujena in zagotovljena 
možnost, da kar najbolj sami uveljavijo 
svoje sposobnosti in vplivajo na izvajanje 
storitev in programov.  

Uveljavlja se strokovni pristop, pri katerem strokovni 
delavec uporablja perspektivo moči in opolnomočenje 
uporabnikov. Preverjanje le-tega se izvaja skozi projekta 
E-Qalin®135 in Enotni postopek evalviranja 
socialnovarstvenih programov.136  

Vzpostavitev podlage za uvedbo novih 
poklicnih profilov na nižjih zahtevnostnih 
stopnjah – pomočnikov pri preprostih 
življenjskih opravilih, ki bi skupaj z 
uporabnikom iskali in opravljali tudi 
navadne praktične rešitve. 

- Iz Analize delovanja CSD137 je razvidno, da se na 
mnogih CSD pojavlja nov poklicni profil – 
oskrbovalec, oskrbovalka. 

- 27. oktobra 2009 so bile v Ur.l. objavljene 
spremembe Zakona o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah.138  

Vključitev prejemnikov socialne pomoči, ki 
so sposobni za delo, v različne programe 
usposabljanja in delovnih aktivnosti ali 
družbeno koristnega dela. 

- ZSV139 z dne 12. 01. 2007 določa delovne obveznosti 
prejemnika DSP, saj v 36.b členu pravi: 

Upravičenec do DSP, ki je brezposelna oseba, je v 
času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan 
sprejeti vsako zaposlitev, delo po podjemni pogodbi ali 
pogodbi o naročilu avtorskega dela, po treh mesecih 
prejemanja denarne socialne pomoči pa tudi primerno 
začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno 
delo, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti 
ZRSZ skladno s predpisi o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. Kot vsaka 
zaposlitev iz prejšnjega odstavka se šteje zaposlitev, ki 
ustreza telesnim in duševnim zmožnostim osebe iz 
prejšnjega odstavka, o čemer izdajajo mnenje 
rehabilitacijske komisije I. stopnje, ki delujejo pri 
območnih službah zavoda in so imenovane v skladu s 
predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. Mnenje se izda le v primeru, če oseba iz 
prejšnjega odstavka sicer izpolnjuje zahteve 
delodajalca za zaposlitev oziroma delovno mesto, 
vendar zaradi domnevnih psihofizičnih nezmožnosti 
odkloni ponujeno zaposlitev zavoda oziroma ne 
soglaša z napotitvijo zavoda. Pri tem odklonitev ni na 

                                                                                                                                        
133 Kuzmanič Korva D. in ostali. (2007) 
134 Kopač Mrak A. (2009) 
135 http://www.firis-imperl.si/, (22.11.2010) 
136 Rode N. in ostali. (2006). 
137 Nagode M. in ostali. (2008). 
138 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Ur.l. RS, št. 81/2000, Ur.l. RS, št. 55/2003, 
83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2, 85/2009 
139 Zakon o socialnem varstvu, Ur.l. RS, št. 54/1992, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 
2/2004, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 
Odl.US: U-I-11/07-45).  
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strani osebe iz prejšnjega odstavka, če organizacija 
oziroma delodajalec odkloni osebo iz prejšnjega 
odstavka, ki jo je napotil zavod. Mnenje se izda po 
postopku kot ga določajo predpisi o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti za primerno 
delo. Zaposlitev in primerno začasno ali občasno 
humanitarno ali drugo podobno delo iz prvega 
odstavka je opredeljeno v zaposlitvenem načrtu v 
skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti.' 

 Delovne obveznosti prejemnika DSP se po Zakonu o 
socialnovarstvenih prejemkih prenašajo na področje 
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti 
(Predlog ZSVP).140  

Priprava in uvedba sistema, v katerem 
bodo imeli uporabniki večji vpliv na 
oblikovanje kakovostnih storitev in 
programov ter bodo soudeleženi v 
načrtovanju in ocenjevanju posameznih 
procesov.  

Uveljavlja se strokovni pristop, pri katerem strokovni 
delavec uporablja perspektivo moči in opolnomočenje 
uporabnikov. Preverjanje le-tega se izvaja skozi projekta 
E-Qalin®141 in Enotni postopek evalviranja 
socialnovarstvenih programov142  

Usklajevanje standardov in normativov na 
področju socialnega varstva s koristmi 
uporabnikov in spoznanji sodobne stroke, 
v skladu s tem pa tudi ustrezno oblikovanje 
vrst in razmerij poklicnih profilov, ki bodo 
bolj usmerjeni na specifičnosti socialnih 
institucij in njihovega poslanstva. 

V pripravi je Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, v 
letošnjem letu pa je bil sprejet Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev.143 
 

 

Strategija D: Oblikovanje in izvajanje take politike denarnih prejemkov, ki spodbuja lastno 

aktivnost upravičencev 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Določitev enotnega postopka za vse 
prejemke in enotnega mesta za 
uveljavljanje vseh pravic do denarnih 
prejemkov. 

V letošnjem letu je bil sprejet ZUPJS. Z njim se uvaja 
»enotna vstopna točka« v sistemu socialnih pravic, ki so 
vezane na ugotavljanje materialnega položaja 
posameznikov in ne temeljijo na socialnem zavarovanju. 
Na CSD bodo posamezniki oddali le eno vlogo za 
pridobitev katerekoli izmed 11 v zakonu urejenih pravic do 
denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil. Zakon 
uvaja enotna merila in pogoje za uveljavljanje posameznih 
pravic.144  

Povečanje ciljne usmerjenosti k najnižjim 
dohodkovnim razredom in preprečitev 
kopičenja prejemkov ali uvedba zgornje 
meje možnih prejemkov ter poenotenje 

Sprejet je bil ZUTPG-A145 in podzakonski akti, ki se 
večinoma sprejemajo na letni ravni: 

- Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v 
nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih 

                                            
140 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
141 http://www.firis-imperl.si/, (22.11.2010) 
142 Rode N. in ostali. (2006). 
143 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/,  (24.3.2010), Ur.l.RS 45/2010 
144 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
145 Zakon o spremembi zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Ur.l RS 
114/2006, 71/2008, 62/2010 
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definicije družine in virov dohodka, ki se 
upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti 
do prejemkov, odvisnih od dohodkov in 
premoženja. 

transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 
1. januarja in 1. julija 2010146 (in tudi za vsa pretekla 
leta posebej) 

- Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v 
nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v 
Republiki Sloveniji od 1. julija 2010 147 (in tudi za vsa 
pretekla leta posebej) 

- V letu 2010 je bil sprejet ZUPJS. Pri uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev se za ugotavljanje materialnega 
položaja upoštevajo s tem zakonom določene osebe, 
dohodek in premoženje. Na ta način je zagotovljen 
enoten način ugotavljanja materialnega položaja za 
vse navedene pravice, odvisne od dohodka in 
premoženja. Zakon tudi določa, da denarne prejemke 
vlagatelj uveljavlja v določenem vrstnem redu. Če 
vlagatelj ne uveljavlja katerega od denarnih 
prejemkov, ki je po vrstnem redu pred pravico, ki jo 
uveljavlja, se denarni prejemek upošteva, kot če bi mu 
bil dodeljen. Na ta način se prepreči neutemeljeno 
povečanje pravice iz javnih sredstev, ki je naslednja 
po vrsti.148  

Zmanjšanje morebitnega 
nespodbudnega vpliva sistema socialnih 
transferjev na prizadevanja poiskati si 
delo in ga tudi obdržati ter preprečiti 
nastanek t. i. pasti revščine in/ali pasti 
brezposelnosti. 

- ZVS 149 z dne 12. 01. 2007 vpliva na zmanjševanje 
morebitnega nespodbudnega vpliva sistema socialnih 
transferjev na prizadevanja poiskati si delo.  

- Nov zakon 150 predvideva uvedbo novih spodbud 
zaposlovanja upravičencev do DSP in sodelovanje 
med CSD in ZRSZ pri obravnavi posebne skupine 
brezposelnih upravičencev do DSP in drugih 
brezposelnih oseb. 

Uvedba vrstnega reda pri uveljavljanju 
pravic in upoštevanju različnih virov 
dohodka pri ugotavljanju upravičenosti 
do posamezne pravice.  

- Sprejet je bil Zakon o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v RS151 z 
dopolnjujočimi podzakonski akti. Zakon določa višine, 
enotni način in rok usklajevanja posameznih vrst 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se 
izplačujejo iz javnih finančnih virov v RS, to je iz 
državnega proračuna, proračunov občin, ZPIZ in 
ZZZS. 

- Sprejet je bil ZUPJS152. Pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev se za ugotavljanje materialnega položaja 
upoštevajo s tem zakonom določene osebe, dohodek 
in premoženje. Na ta način je zagotovljen enoten 
način ugotavljanja materialnega položaja za vse 
navedene pravice, odvisne od dohodka in 
premoženja. Zakon tudi določa, da denarne prejemke 
vlagatelj uveljavlja v določenem vrstnem redu. Če 

                                            
146 Ur.l.RS, 7/2010, 56/2010 
147 Ur.l.RS, 65/2010 
148 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
149 Zakon o socialnem varstvu, Ur.l. RS, št. 54/1992, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 
2/2004, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 
Odl.US: U-I-11/07-45).  
150 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010, dne 26.07.2010 
151 Zakon o dopolnitvi zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Ur.l. RS. 
114/2006, 71/2008, 73/2008, 98/2009-ZIUZGK, 62/2010-ZUPJS, 85/2010 
152 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ur.l. RS 62/2010 
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vlagatelj ne uveljavlja katerega od denarnih 
prejemkov, ki je po vrstnem redu pred pravico, ki jo 
uveljavlja, se denarni prejemek upošteva, kot če bi mu 
bil dodeljen. Na ta način se prepreči neutemeljeno 
povečanje pravice iz javnih sredstev, ki je naslednja 
po vrsti. 

Uvedba preglednega sistema reguliranih 
priložnostnih kratkotrajnih občasnih del, 
ki se lahko opravljajo prostovoljno ali pa 
tudi za plačilo. 

V javni razpravi je Predlog ZMD153  
Malo delo je plačano, začasno ali občasno delo oziroma 
trajnejše časovno omejeno delo študentov in dijakov, 
upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih oseb. 
Predlog zakona omejuje število delovnih ur na teden 
oziroma na koledarsko leto (študenti in dijaki), opredeljuje 
višino bruto prejemka, omejuje število upravičencev, ki pri 
delodajalcu opravljajo malo delo in preprečuje opravljanje 
malega dela na sistematiziranih delovnih mestih. Dejavnost 
posredovanja malega dela bo po Predlogu zakona 
opredeljena kot nepridobitna dejavnost. Predlog zakona 
tudi določa, da se oseba, ki opravlja malo delo obvezno 
vključi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
zdravstveno zavarovanje. Bistveno novost pomeni tudi 
»Centralna evidenca o malem delu«, ki bo zagotavljala 
tekoče podatke o opravljenih urah in doseženemu prihodku 
na posameznika, hkrati pa omogočala ustrezno spremljanje 
in učinkovit nadzor nad izvajanjem malega dela.154  

Za brezposelne, ki so aktivni iskalci 
zaposlitve in so brez dohodkov ali pa so 
njihovi dohodki pod ravnijo minimalnega 
dohodka, uvesti pravico do denarne 
socialne pomoči po drugačnem postopku 
in z dodatnim pogojem, da je 
upravičenec ves čas prejemanja aktiven 
iskalec zaposlitve in je pripravljen 
sprejeti zaposlitev ali se vključiti v 
opravljanje družbenokoristnega dela ali v 
drugo obliko aktivnosti, kar v postopku 
odločanja ugotavljajo uradi za delo.  

Sprejet je bil ZSVP155  
- Zakon določa, da je med razlogi zaradi katerih 

upravičenec ni upravičen do denarne socialne pomoči, 
upoštevana aktivnost upravičenca pri iskanju 
zaposlitve, izobraževanju ali vključevanju v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja.  

- Zakon predvideva, da se osebi, ki opravlja dejavnost, je 
v delovnem razmerju ali je vključena v program 
izboljšanja njenih zaposlitvenih možnosti, ki ni 
izobraževalne narave, v določenem obsegu ur na 
mesec, kar pomeni, da ima status delovno aktivne 
osebe, dodeli dodatek (dodatek za aktivnost) k 
minimalnemu dohodku te osebe. Namenjen je 
spodbujanju k delu oziroma ohranjanju motivacije za 
delo. 

Racionalizacija podeljevanja socialnih 
transferjev za doseganje večje 
učinkovitosti. 

- Sprejeta je bila novela ZVS156, ki vpliva na 
zmanjševanje morebitnega nespodbudnega vpliva 
sistema socialnih transferjev na prizadevanja poiskati 
si delo.  

- Sprejet je bil ZUPJS157. 
- Sprejet je bil ZSVarPre158. 

Razvoj sistema za večje aktiviranje 
prejemnikov denarnih socialnih pomoči 

- Sprejeta je bila novela ZVS159, ki vpliva na 
zmanjševanje morebitnega nespodbudnega vpliva 

                                            
153 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (18.03.2010) 
154 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (18.03.2010) 
155 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
156 Zakon o socialnem varstvu, Ur.l. RS, št. 54/1992, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 
2/2004, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 
Odl.US: U-I-11/07-45).  
157 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ur.l. RS 62/2010 
158 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
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(socialnih transferjev nasploh) s 
povečanim preusmerjanjem iz pasivnih 
ukrepov v aktivne (subvencije za 
zaposlitev, različne oblike delovne 
aktivnosti, preučitev možnosti t. i. 
sofinanciranja z mikrokrediti ipd.). 

sistema socialnih transferjev na prizadevanja poiskati 
si delo.  

- Sprejet je bil ZUPJS.160 
- Sprejet je bil ZSVarPre.161 
- Financiranje programov aktivne politike zaposlovanja 

(npr. Javno povabilo delodajalcem za izvedbo 
programov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 
2009/2011, Javni razpis za izbor programov javnih del 
v RS za leto 2010 itd.162  

- ZSVarPre163 uvaja dodatek za aktivnost z namenom 
motiviranja upravičencev DSP za delovno aktivnost in 
samostojno aktivno reševanje socialne problematike. 
Predvideva uvedbo novih spodbud zaposlovanja 
upravičencev do DSP in sodelovanje med CSD in 
ZRSZ pri obravnavi posebne skupine brezposelnih 
upravičencev do DSP in drugih brezposelnih oseb. 
Delovne obveznosti prejemnika DSP se prenašajo na 
področje zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti. 

Povezava evidenc in pridobivanje 
podatkov o vlagateljih/upravičencih do 
socialnih transferjev (ob ustrezni ureditvi 
pravnih in tehničnih pogojev za 
pridobivanje ali uporabo podatkov) za 
potrebe samega odločanja in spremljanja 
v času podeljevanja socialnih transferjev 
(večja ažurnost in boljša dostopnost do 
podatkov). 

- MDDSZ ima vzpostavljen informacijski sistem za 
nekatere pravice iz javnih sredstev, o katerih odločajo 
CSD na prvi stopnji, MDDSZ pa na drugi stopnji. 
(ISCSD) trenutno omogoča povezavo z naslednjimi 
viri podatkov: BS, ZRSZ, JPS, DURS, Univerze, 
Centralni register prebivalstva, KURIR, EUROTAX, 
ZZZS, Uprava RS za javna plačila. 

- ZUPJS določa način pridobivanja podatkov o 
vlagateljih. Podatki se zbirajo neposredno od 
posameznika za njega in za druge osebe, ki se 
upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, ter 
iz drugih uradnih zbirk, ki jih v RS vodijo za to 
pooblaščeni organi in organizacije. MDDSZ in CSD 
brezplačno pridobivajo podatke od MNZ, MORS, 
MŠŠ, MVZT, CSD, ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, JPS, DURS, 
Geodetske uprave RS, upravnih enot, Uprave za 
izvrševanje kazenskih sankcij, BS, Uprave RS za 
pomorstvo, okrajnih sodišč, KDD, študentskih pisarn, 
SISBON, AJPES, EUROTAX, KAD. Obstoječ 
informacijski sistem je tako potrebno prilagoditi 
spremembam, ki jih prinaša zakon v primerjavi z 
obstoječo ureditvijo in nadgraditi še s potrebnimi 
vsebinami za pravice iz javnih sredstev, za katere bo 
odločanje z začetkom uporabe tega zakona 
preneseno na CSD.164  

Poglobiti sodelovanje med uradi za delo 
in CSD za doseganje večje učinkovitosti 

- Letos je bil noveliran ZZZPB165, sprejeta pa ZUPJS in 
ZSVarPre.166  

                                                                                                                                        
159 Zakon o socialnem varstvu, Ur.l. RS, št. 54/1992, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 
2/2004, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 
Odl.US: U-I-11/07-45). 
160 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ur.l. RS 62/2010 
161 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Ur.l. RS 61/2010 
162 http://www.ess.gov.si/ (04. 04. 2010) 
163 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
164 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
165Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Ur.l. RS 5/1991 (17/1991 popr., 2/1994 popr.) 12/1992, 
12/1993-ZUPDN93, 71/1993, 38/1994, 80/1997 Odl.US: U-I-343/94, 69/1998, 97/2001-ZSDP, 67/2002, 2/2004-ZDSS-1 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
pri dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči. 

- ZSVarPre167predvideva uvedbo novih spodbud 
zaposlovanja upravičencev do DSP in sodelovanje 
med CSD in ZRSZ pri obravnavi posebne skupine 
brezposelnih upravičencev do DSP in drugih 
brezposelnih oseb. 

 

Strategija E: Prilagajanje standardov in normativov potrebam uporabnikov in razvoju strok 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Dopolnitev pravilnika o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev tako, 
da bodo bolj upoštevane posebnosti 
uporabnikov in različne stopnje socialne 
stiske ter določitev minimalnih meril za 
vstop v storitev in njihovo izvajanje. 

V letu 2010 je bil noveliran Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev.168  

 

Izboljšanje tehničnih standardov za 
izvajanje storitev javne službe s 
poudarkom na zagotavljanju zasebnosti pri 
vseh storitvah, ki vključujejo bivanje (več 
enoposteljnih sob, lastnih prostorov za 
osebno higieno ipd.), omogočanje večje 
individualnosti (možnost lastnega pohištva, 
domače živali ipd.), prilagoditev tehničnih 
standardov potrebam uporabnikov z 
demenco in podobnimi stanji (ustrezna 
ureditev prostorov, ki omogoča lažjo 
orientacijo, uporabo sodobnih tehničnih 
pripomočkov za zaznavanje gibanja ipd.).  

Aktivnosti za doseganje tega ukrepa se v določeni meri 
izvajajo. 

Osebam, ki bi potrebovale institucionalno 
varstvo, zagotoviti finančno pomoč za 
prilagoditev bivalnih prostorov, ki bi jim 
omogočali večjo samostojnost in mobilnost 
ter dali možnost, da tako lahko še naprej 
bivajo v svojem domačem okolju. 

Cilj se ni uresničil, je pa v javni razpravi ZDOZDO, ki 
predvideva kritje stroškov za prilagoditev stanovanja in 
plačilo pripomočkov za izvajanje dolgotrajne oskrbe.169  

 

Strategija F: Spodbujanje razvoja kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti na področju 

dejavnosti socialnega varstva 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Uvedli bomo sistem ocenjevanja kakovosti 
(odličnosti) in vsako leto izbrali najboljše 
izvajalce storitev in programov.  

V posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje, 
VDC, domovih za stare in CSD se (na podlagi rezultatov 
pilotnih projektov) vpeljuje evropski model upravljanja s 
kakovostjo E-Qalin®.170  

Z vsakoletnimi razpisi bomo spodbujali MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 

                                                                                                                                        
(10/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 79/2006, 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 51/2010 Odl.US: 
U-I-159/07-22, 80/2010-ZUTD 
166 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ur.l. RS 62/2010 
167 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Ur.l. RS 61/2010 
168 Pravilnik o standardih in normativih socialnovartvenih storitev. Ur.l. RS 45/2010 
169 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/, (18.03.2010) 
170 http://www.firis-imperl.si/, ( 22.11.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
izvajalce neinstitucionalnih 
socialnovarstvenih storitev in programov k 
razvoju takih inovativnih projektov, ki bodo 
prispevali k izboljšanju kakovosti in 
učinkovitosti obstoječih storitev in 
programov ali k razvoju novih programov 
ali storitev. Letno bomo izbrali določeno 
število najboljših projektov, za katere bomo 
zagotovili zagonska sredstva za začetek 
njihovega izvajanja in sredstva za 
delovanje za obdobje dveh let.  

namen: 
- sofinancira različne javne programe socialnega 

varstva.171  
- razpisuje koncesije na področju socialnega 

varstva.172  

Z vsakoletnimi razpisi bomo spodbujali 
izvajalce inovativnih projektov na področju 
institucionalnega varstva, da bodo s 
svojimi idejami omogočali povečanje 
kakovosti, sodobnejše koncepte in večjo 
prilagojenost dejanskim potrebam 
uporabnikov. Na leto bomo izvedli vsaj en 
projekt, za katerega bo država zagotovila 
del nepovratnih sredstev. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- sofinancira različne javne programe socialnega 
varstva.173  

- razpisuje koncesije na področju socialnega 
varstva.174  

 

2.4. CILJ: Krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in 
racionalno poslovanje na področju socialnega varstva 

 

»Ukrepi za izvedbo tega cilja so namenjeni zlasti izvajalcem v sistemu socialnega varstva, 

njihov končni cilj pa je zagotoviti boljšo storitev uporabnikom. Izvajalcem storitev in 

programov javne mreže bo država, ki je odgovorna za stanje in razvoj, določila jasne cilje, ki 

jih morajo doseči v določenem razvojnem obdobju, vodstveni ekipi pa bo dala možnost za 

izbor in iskanje najustreznejših rešitev, ki bodo zagotavljale uresničitev cilja. Nadzorno 

funkcijo bodo sproti opravljali upravni odbori ali nadzorni sveti, odgovorni za izvajanje 

usmeritev iz nacionalnega programa« (ReNPSV). 

 

Strategija A: Krepitev strokovne avtonomije izvajalcev na področju socialnega varstva 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Izdelati in izvajati programe usposabljanja 
in strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo 
vplivali na izvajanje prednostnih nalog 
politike socialnega varstva, povečati obseg 
inštruktažnega svetovanja in supervizije ter 
v te namene zagotoviti dodatna finančna 

Tovrstne programe izvaja več akterjev. Naj omenimo le: 
- SZS  
- FSD  
- posamezne zveze društev ali društva, ki se ukvarjajo 

s tematiko socialnega varstva. 

                                            
171 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11.03.2010) 
172 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (18.03.2010) 
173 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (11.03.2010) 
174 http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/, (18.03.2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
sredstva. 

Določiti širše pristojnosti strokovnega sveta 
socialnega varstva pri odločanju o 
strokovnih vprašanjih. 

V skladu z 8. členom ZVS175 se pri ministrstvu, pristojnem 
za socialnovarstvo, ustanovi strokovni svet z namenom 
spremljanja politike ter dajanja pobud in mnenj k 
razvojnim usmeritvam na področju socialnega varstva. 
Strokovni svet opravlja zlasti naslednje naloge: sodeluje 
pri pripravi socialnovarstvenega programa; spremlja 
potrebe na področju socialnega varstva v RS in predlaga 
programe ukrepov; sodeluje pri pripravi normativov in 
standardov storitev; predlaga in spremlja programe 
znanstveno raziskovalnih nalog na področju socialnega 
varstva; daje mnenje k socialnovarstvenim storitvam in 
programom, kadar zanj zaprosi minister, pristojen za 
socialnovarstvo.  

Ustrezno urediti financiranje pripravništva 
na področju socialnega varstva. 

- ZVS176 v drugem odstavku 4. alineje 77. člena 
določa, da določi pogoje in način opravljanja 
pripravništva in spremlja pripravništvo ter nadzoruje 
izvajanje pripravništva, kot javno pooblastilo. SZS s 
Pravilnikom o pripravništvu na področju socialnega 
varstva ZVS177 ureja pogoje in način opravljanja ter 
spremljanja in nadzor izvajanja pripravništva za 
strokovne delavce na področju socialnega varstva. 

- Pripravništvo je usmerjena, načrtovana in stalna skrb 
za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih 
šolanih kadrov v delo, za načrtno izpopolnjevanje in 
prilagajanje izobrazbene strukture zaposlenih 
zahtevanim pogojem dela, poslovanja in 
gospodarjenja. Pripravništvo je oblika posebne skrbi 
za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v 
delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe. 

- SZS je v Uradnem listi RS 16.7.2010, (Ur. l. RS, št. 
56/2010) odprla javni razpis za spodbujanje 
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju 
socialnega varstva – Pripravniki v okviru četrte 
razvojne prioritete »Enakost možnosti in 
spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne 
usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev 
socialne vključenosti Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Javni 
razpis se je zaprl 16. 8. 2010.178 

Določiti širše pristojnosti izvajalcem s 
področja socialnega varstva pri odločanju 
o poslovnih in strokovnih vprašanjih 
izvajanja dejavnosti. 

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso 
na voljo. 

 

                                            
175 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Ur.l. RS 5/1991 (17/1991 popr., 2/1994 popr.) 12/1992, 
12/1993-ZUPDN93, 71/1993, 38/1994, 80/1997 Odl.US: U-I-343/94, 69/1998, 97/2001-ZSDP, 67/2002, 2/2004-ZDSS-1 
(10/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 79/2006, 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 51/2010 Odl.US: 
U-I-159/07-22, 80/2010-ZUTD 
176 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Ur.l. RS 5/1991 (17/1991 popr., 2/1994 popr.) 12/1992, 
12/1993-ZUPDN93, 71/1993, 38/1994, 80/1997 Odl.US: U-I-343/94, 69/1998, 97/2001-ZSDP, 67/2002, 2/2004-ZDSS-1 
(10/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 79/2006, 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 51/2010 Odl.US: 
U-I-159/07-22, 80/2010-ZUTD 
177 Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva. Ur. l. RS, št. 128/04 
178 http://www.soczbor-sl.si/4Aktualno/4Aktualno_JR_SZIPZP_2010.asp (30.11.2010) 
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Strategija B: Decentralizacija in deregulacija sistemov na področju socialnega varstva 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Vzpostavitev enovitega sistema vodenja 
rezultatov in prikazovanja ter ocenjevanja 
učinkov, ki so podlaga za morebitno 
ukrepanje na državni ravni. 

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta 
namen: 

- je razvilo aplikacijo Baza socialnih podatkov za 
beleženje storitev na CSD 

- je razvilo Informacijski sistem CSD za beleženje 
finančnih storitev in javnih pooblastil na CSD 

- vpeljuje enovit sistem evalviranja179  
- v posebnih socialnih zavodih, zavodih za 

usposabljanje, VDC, DSP in CSD se (na podlagi 
rezultatov pilotnih projektov) vpeljuje evropski model 
upravljanja s kakovostjo E-Qalin®.180  

Zakonsko zavezati občine, da v večji meri 
sooblikujejo in odgovarjajo za socialni 
položaj prebivalstva na svojem območju 
ter jih spodbujati, da poleg storitev in 
programov, ki jih zagotavlja zakon o 
socialnem varstvu, razvijajo še druge 
socialne programe. 

Glede na dejstvo, da nekatere občine, kljub zakonski 
obvezi, da sofinancirajo storitev pomoči na domu, ki je 
temeljna storitev, ki se izvaja v domačem okolju 
uporabnika in ki naj bi preprečevala prezgoden odhod v 
institucijo in s tem omogočala vztrajanje v domačem 
okolju in lajšala pritisk na institucije, tega za svoje občane 
ne zagotavljajo, ugotavljamo, da ukrep ni realiziran. V prvi 
vrsti je potrebno zagotoviti izvajanje zakonsko že 
določenih ukrepov. 

Deregulacija postopkov upravljanja 
institucij, finančnih sredstev/virov, vodenja 
razvojne politike in avtonomnost pri 
kadrovanju ter zmanjšanje obsega in 
števila različnih soglasij. 

V javni razpravi je Zakon o negospodarskih javnih 
službah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.181 

V ceno storitve v socialnovarstvenih 
zavodih vključiti celotno amortizacijo in 
sredstva za investicijsko vzdrževanje ter 
za njihovo materialno krepitev omogočiti 
vlaganje zasebnega kapitala v njihov 
razvoj. 

Glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev z dne 23. 1. 2009, je za 
stroške zgradb, v katerih poteka socialnovarstvena 
storitev, predvideno postopno uvajanje stroškov 
amortizacije iz 1,8 % na 3 % kot je navedeno v alinejah: 
– od 1. 2. 2009 v višini 0,4 odstotne točke,  
– od 1. 2. 2010 v višini 0,4 odstotne točke,  
– od 1. 2. 2011 v višini 0,4 odstotne točke (4. člen). 

 

                                            
179 Rode N. in ostali (2006) 
180 http://www.firis-imperl.si/, (22.11.2010) 
181 http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJP/PDF/Zakon_o_negosp.javnih_sluzbah_-_020810.pdf 
(29.11.2010) 
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Strategija C: Sprememba vloge centrov za socialno delo pri usklajevanju in financiranju 

storitev in programov 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Sprememba nalog, ki jih izvajajo CSD, tako da se: 

- spremeni vrsta in obseg storitev (CSD izvajajo socialno 
preventivo, prvo socialno pomoč ter svetovanje in 
organiziranje pomoči),  

- spremeni vrsta in obseg javnih pooblastil (zlasti na 
področju družinskega prava in odločanja o socialnih 
transferjih),  

- dodajo nove naloge (spremljanje socialnega stanja v 
okolju – socialni monitoring, spodbujanje in razvoj 
socialnih programov, usklajevanje izvajalske mreže, 
financiranje in spremljanje izvajanja programov) ter 

  postopoma prenese izvajanje programov javne službe  
  na druge izvajalce. 

Načrtovana reorganizacija CSD je bila 
vezana na izpeljavo t.im. 'pokrajinske 
reforme Slovenije', ki pa se trenutno ne 
izvaja. 
Sicer pa poteka proces reorganizacije 
CSD, saj so v okviru predvidene 
reorganizacije in novih nalog centri 
med drugim postali tudi enotna vstopna 
točka za štipendijsko politiko. 
MDDSZ si prizadeva za reorganizacijo 
CSD, saj je v pripravi Zakon o 
socialnovarstveni dejavnosti182 
Zakon o socialnovarstveni dejavnosti 
predvideva preoblikovanje CSD, ki 
bodo izvajali javna pooblastila iz 
državne pristojnosti ter druge naloge, ki 
jih centrom določajo drugi predpisi. 
Modernizacija CSD ima za cilj 
zagotoviti enak standard storitev za vse 
uporabnike v državi ter z več nivojsko 
razdelitvijo nalog zagotoviti strokovno 
podporo lokalnim centrom in na regijski 
ravni vzpodbuditi razvoj skupnostnih 
programov in projektov, na 
organizacijskem nivoju pa doseči 
racionalno porabo vseh virov in 
sredstev183. 
V državnozborskem postopku je tudi 
DZak, ki predvideva kar nekaj 
sprememb na področju delovanja 
CSD.184 

 

Določiti nove pristojnosti CSD pri napotitvah uporabnikov k 
izvajalcem programov in storitev javne službe na področju 
socialnega varstva tako, da so ti dolžni sprejeti uporabnika, 
ki ga je k njim napotil CSD, pri čemer je pri napotitvi obvezno 
treba upoštevati željo uporabnika in njegovo izbiro storitve 
ali programa ali njegovo odločitev, da se ne bo odločil za 
vključitev v nobeno od možnih storitev ali programov. 
Izvesti prenos odločanja o nekaterih ukrepih iz naslova 
družinskega prava s CSD na sodišča z možnostjo 
sprejemanja začasnih ukrepov CSD. 
Normativno opredeliti funkcijo osrednjega koordinatorja vseh 
ključnih izvajalcev in določiti mehanizme za izvajanje 
usklajevalne vloge CSD v lokalni skupnosti. 
Na novo opredeliti obseg in vrsto storitev javne službe, ki so 
izključno v pristojnosti CSD, za vse preostale storitve in 
programe pa z javnimi razpisi dobiti usposobljene in 
ustrezne izvajalce. 
Zagotoviti, da lokalni CSD zaradi večje učinkovitosti ostanejo 
še naprej samostojni pravni subjekti ali z drugimi mehanizmi 
zagotoviti njihovo strokovno avtonomijo. 
Zagotoviti, da lokalni CSD zaradi večje učinkovitosti ostanejo 
še naprej samostojni pravni subjekti ali z drugimi mehanizmi 
zagotoviti njihovo strokovno avtonomijo. 
Zagotoviti druge mehanizme, s katerimi bodo CSD postali 
skupna izvajalska služba države in lokalne skupnosti. 
Vzpostaviti sistem obveznega sklepanja pogodb med CSD 
in verificiranimi izvajalci posameznih storitev ali programov 
ter izdelati sistem napotnic, ki so podlaga za izvajanje in 
plačevanje individualnih programov.  
Določiti neposredno odgovornost CSD, da v lokalni 
skupnosti, v kateri ni preventivnega ali razvojnega programa, 
vzpostavi vsaj en tak program glede na posebnosti okolja ali 
obseg problematike. 

                                            
182 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/,(15.03.2010) 
183 Kopač Mrak A. (2009) 
184 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/DZak__22.12.2009_.pdf, (20. 2. 2010) 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Zagotoviti podlage, da bodo CSD prevzeli odgovornost za 
spodbujanje in uvajanje novih programov in izvajalcev 
storitev ter programov socialnega varstva, vključevanje 
izvajalcev v mrežo pri razreševanju posameznega primera, 
vodenje primera na ravni mreže in nadzorovanje dela 
izvajalcev v mreži. 
Za financiranje storitev in programov, ki so za uporabnika 
brezplačni, bodo CSD pogodbenim (pod)izvajalcem sredstva 
za financiranje zagotovili iz javnih virov na podlagi enotnih 
meril. 
Omogočiti pogoje, da se izvajanje posebno zahtevnih 
storitev ali storitev, ki jih uporablja zelo majhno število 
uporabnikov lokalne skupnosti ali pri katerih je mogoče 
doseči večjo učinkovitost, če se organizirajo na regionalni 
ravni, organizira na regionalni ravni (za več CSD skupaj). 
Organizirati nekatere servisne dejavnosti izvajalcev, ki niso 
neposredno vezane na izvajanje storitev, kot so npr. 
vzdrževanje računalniških programov, notranji revizor ipd., 
po regionalnem načelu. 
Pripraviti reorganizacijo CSD v skladu z izhodišči v drugih 
ukrepih in jo na modelu preskusiti. 
 
Strategija D: Plačevanje dogovorjenih in izvedenih storitev ali programov 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Uvesti sistem plačila oziroma doplačila 
(pod)izvajalcem storitev ali programov za 
opravljeno delo za uporabnika, ki ga je 
napotil CSD. 

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso 
na voljo.  

Spodbujati razvoj specializiranih izvajalcev 
raznih terapevtskih storitev (za zasvojene, 
žrtve spolnega ali drugega nasilja, ljudi s 
težavami v partnerskih odnosih, s hujšimi 
težavami pri odraščanju, družine z 
invalidom ipd.), ki bi delovali na ravni regij.  

Razvoj specializiranih izvajalcev raznih terapevtskih 
storitev MDDSZ spodbuja z vsakoletnimi razpisi za 
sofinanciranje socialnovarstvenih programov.185  

Pri storitvah javne službe uvesti možnost 
plačila na podlagi diferenciranega 
standarda in obsega izbranih in izvedenih 
storitev. 

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso 
na voljo. 

 
Strategija E: Večja učinkovitost in racionalnost v upravljanju javnih zavodov 
Ukrepi Uresničevanje ukrepov 
Vodstvenim ekipam javnih zavodov 
omogočiti samostojno sprejemanje 
ukrepov in iskanja rešitev, ki prispevajo k 
boljšemu in učinkovitejšemu delu ter 
finančni racionalizaciji. 

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso 
na voljo.  

Vodstvene ekipe finančno stimulirati za 
primere, če pridobijo sredstva za izvajanje 
programov ali za izboljšanje kakovosti 
storitev za uporabnike iz drugih virov 
oziroma iz »nejavnih sredstev«. 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev186 
ureja finančno stimuliranje direktorjev s področja dela, 
družine in socialnih zadev. 

                                            
185 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/, (18.03.2010) 
186Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev Ur.l. RS. 28/2006 
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Ukrepi Uresničevanje ukrepov 

Predpisati in uvesti povezovanje 
informacijskih sistemov in izmenjavo 
informacij, ki jih potrebujejo izvajalci na 
področju socialnega varstva.  

MDDSZ si prizadeva za uresničitev tega cilja. V ta namen 
podpira: 

- razvoj aplikacije Baza socialnih podatkov za 
beleženje storitev na CSD 

- razvoj Informacijskega sistema CSD za beleženje 
finančnih storitev in javnih pooblastil na CSD 

- razvoj aplikacije DOMIS za beleženje storitev v 
domovih za stare 

- razvoj e-poslovanja tudi v socialnovarstvenih 
zavodih. 

Kljub temu, da se aktivnosti za doseganje tega ukrepa že 
odvijajo, ocenjujemo, da še vedno prepočasi. Za uvajanje 
sprememb namreč potrebujemo kakovostno podatkovno 
podlago. 

Uvesti model sprotnega ocenjevanja 
izvajalcev in njihovo delo vrednotiti po 
merilih modela odličnosti. Odličnost 
uveljaviti kot prestižno priznanje, ki ga 
lahko na leto prejme le nekaj izvajalcev, ki 
poslujejo po merilih podobno kakor pri 
pridobivanju standardov po modelih 
kakovosti in vodenja. 

V posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje, 
varstveno delovnih centrih, domovih za stare in centrih za 
socialno delo se (na podlagi rezultatov pilotnih projektov) 
vpeljuje evropski model upravljanja s kakovostjo E-
Qalin®.187  

 

                                            
187 http://www.firis-imperl.si/, (22.11.2010) 
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3. MERILA ZA RAZVOJ MREŽE JAVNE SLUŽBE 

 

 
ReNPSV določa merila za vzpostavitev javne mreže socialnovarstvenih storitev in 

programov, ki so na voljo posameznikom in družinam, kadar se znajdejo v socialnih stiskah 

ali materialnih težavah. Na podlagi teh meril bodo izvajalci organizirali storitve in programe 

za preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva.  

 

3.1. Socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini 
za dom in na domu 

 

Preglednica 12: Socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za 

dom in na domu 

 

Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi 
podatki Realizacija  

Socialna preventiva188 
vključitev 10 % celotnega 
prebivalstva v 
preventivne programe 

V letu 2008: 8.252 
uporabnikov, kar pomeni 
0,4 % celotnega 
prebivalstva Slovenije (Vir: 
Analiza delovanja CSD, 
IRSSV). 

 4 % realizacija  

Prva socialna pomoč 

1 strokovni delavec na 
25.000 prebivalcev (81 
delavcev za  
2.032.362 prebivalcev) 

V letu 2009: 
52.546 uporabnikov (Vir: 
SCSD). 

 

Ni podatka o številu 
strokovnih delavcev, 
ki izvajajo to storitev. 

Prva socialna pomoč 
kot krizni center za 
intervencije in 
kratkotrajne 
namestitve 

10 kriznih centrov  
V letu 2010: 
9 kriznih centrov (Vir: 
MDDSZ). 

90 % realizacija  

Socialna pomoč 
posameznikom s 
težavami v duševnem 
zdravju, žrtvam 
nasilja, invalidom, 
osebam z oblikami 
zasvojenosti.. 

1 strokovni delavec na 
40.000 prebivalcev (50 
delavcev na 2.025.866 
prebivalcev) 

V letu 2008: 2.704 
uporabnikov (Vir: Analiza 
delovanja CSD, IRSSV). 

Ni podatka o številu 
strokovnih delavcev, 
ki izvajajo to storitev. 

Socialna pomoč 
družini pri vzgoji in 
varstvu otrok 

1 strokovni delavec na 
5000 družin z 
mladoletnimi otroki  

V letu 2007: 318 družin (Vir: 
SBP). 

Ni podatka o številu 
strokovnih delavcev, 
ki izvajajo to storitev. 

Socialna pomoč 1 strokovni delavec na V letu 2007: 318 družin (Vir: Ni podatka o številu 

                                            
188 V socialno preventivo so šteti programi, ki jih CSD izvajajo v okviru rednega delovnega časa, torej tiste, kjer so izvajalci 
plačani v okviru rednega delovnega razmerja. 
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Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi 
podatki Realizacija  

družini z osebo z 
motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju 

100 družin z osebo z 
motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju  

SBP). strokovnih delavcev, 
ki izvajajo to storitev. 

Storitve pomoči 
družini na domu in 
mobilne pomoči 

Socialna oskrba na 
domu za vsaj 10.000 
oseb (3 %), starih nad 65 
let in za vsaj 900 drugih 
odraslih oseb 

Storitev je na dan 1. 12. 
2009 prejemalo 5. 675 oseb 
starih 65 let in več na 
mesec, kar je 1,7 % oseb v 
tej starostni skupini.  
 
Storitev je na dan 1. 12. 
2009 prejemalo 826 oseb 
mlajših od 65 let. (Vir: 
Smolej in ostali (2010). 

Soc. oskrba za 
osebe stare 65 let in 
več v letu 2009: 56,2 
% realizacija 
 
Soc. oskrba za 
osebe mlajše od 65 
let v letu 2009: 91,8 
% realizacija. 

 

Količinski kriteriji nekaterih socialnovarstvenih storitev (prav socialna pomoč, osebna pomoč, 

pomoč družini za dom) so opredeljeni glede na normativ storitev, ki izhaja iz Pravilnika o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 52/1995, 2/1998, 61/1998, 

19/1999 (28/1999 popr.), 127/2003, 125/2004, 120/2005 Odl.US: U-I-192/05-29, 90/2008). 

Normativi oziroma količinski kriteriji so opredeljeni s številom strokovnih delavcev na 

določeno število prebivalcev. Problem pri merjenju realizacije teh kriterijev je pomanjkanje 

podatkov o številu strokovnih delavcev, ki so v določenem letu delali na posamezni 

socialnovarstveni storitvi. Tak podatek bi bilo nujno potrebno vključiti v Bazo socialnih 

podatkov, kjer se med drugim beleži opravljanje socialnovarstvenih storitev na centrih za 

socialno delo. Vendar pa se ob tem lahko pojavi problem, saj na centrih za socialno delo 

(predvsem manjših) posamezen strokovni delavec opravlja več različnih socialnovarstvenih 

storitev. V skladu s tem bi bilo potrebno predhodno ugotoviti koliko »celih« strokovni 

delavcev opravlja posamezno socialnovarstveno storitev. Brez zagotovitve ustreznih 

podatkov o številu strokovnih delavcev, ki opravljajo posamezno socialnovarstveno storitev 

realizacije količinskih kriterijev ni mogoče meriti.  

 

Količinski kriterij storitve »Socialna pomoč posameznikom s težavami v duševnem zdravju, 

žrtvam nasilja, invalidom, osebam z oblikami zasvojenosti..« je težko merljiv, saj storitev ni 

jasno opredeljena in zajema različne vrste uporabnikov. 

 

Glede količinskega kriterija, ki se nanaša na izvajanje socialne oskrbe na domu za osebe 

starejše od 65 let, predlagamo, da se le ta nekoliko zviša, opredeli pa se za prebivalstvo 

starejše od 70 ali pa 75 let. Dobra polovica (53,4 %) uporabnikov te storitve je namreč 

starejših od 80 let. Poleg tega ocenjujemo, da je potrebno poleg te pomembne storitve v 

skupnosti, spodbujati in razvijati še druge storitve v skupnosti (na primer varovanje na 
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daljavo), ki zaenkrat še niso dobile zadostne spodbude s strani občin in države (Smolej, 

2010). Dejstvo je, da je Slovenija izrazito institucionalizirana država s premalo razvito mrežo 

pomoči na domu oziroma skrbjo v domačem okolju. Nujno je, da se v veliko večji meri, v 

primerjavi s trenutnim stanjem, vzpodbuja in razvija skupnostno oskrbo, saj bomo le na ta 

način omogočili formalno oskrbo večjemu številu ljudi in obenem blažili pritisk na 

institucionalno varstvo. Pomembno je, da ima človek, ki potrebuje pomoč in podporo, na 

voljo različne oblike storitev in da lahko na tej osnovi izbere sebi najprimernejšo. Nujno je 

storitev pomoči na domu načrtno in hitreje širiti.  

 
3.2. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov 
Preglednica 13: Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov 

 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva otrok in 
mladostnikov, 
prikrajšanih za 
normalno družinsko 
življenje, ki zaradi 
težav v odraščanju 
ali zaradi neugodnih 
pogojev ne morejo 
živeti pri starših 

Ohranitev sedanjega števila 
rejniških družin 

Število rejnic oz. rejnikov pri 
katerih so trenutno 
nameščeni otroci upada: leta 
2009 pa 691, septembra 
2010 pa le 682 (upada tudi 
število rejnikov z dovoljenjem 
za delo) (Vir: MDDSZ) 

Upada tudi število otrok v 
rejništvu: leta 2007 jih je bilo 
1.288, novembra leta 2009 
pa 1.166 in septembra 2010 
pa le 1.150 (Vir: MDDSZ, 
SURS). 

Trend izvajanja 
rejniške dejavnosti 
je v upadanju. Ker 
količinski kriterij ni 
določen, tudi 
realizacije ni 
mogoče 
spremljati. 

Storitve 
institucionalnega 
varstva otrok in 
mladostnikov z 
zmerno, težjo ali 
težko motnjo v 
razvoju, v zavodu, v 
dnevnem varstvu, v 
drugi družini ali v 
drugi organizirani 
obliki ter drugi 
programi, namenjeni 
razbremenitvi 
družine 

Zmogljivost za vključitev 20 
% vseh otrok in 
mladostnikov z zmerno, 
težjo ali težko razvojno 
motnjo. 
 
Zagotoviti najmanj 500 
mest za otroke, mladostnike 
in odrasle osebe, stare od 1 
do 26 let 

V letu 2009 je bilo v 
socialnovarstvene zavode 
vključenih 500 otrok in 
mladostnikov z zmerno, s 
težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju (Vir: 
SURS). 

Glede na število 
otrok ugotovimo, 
da realizacija 
dosega 100 %. 
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3.3. Storitve institucionalnega varstva za posebne skupine odraslega 

prebivalstva 
Preglednica 14: Storitve institucionalnega za posebne sk. odraslega prebivalstva 1 

 

Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi 
podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva posebnih 
skupin odraslega 
prebivalstva: 
Institucionalno 
varstvo odraslih 
oseb z dolgotrajnimi 
težavami v 
duševnem zdravju. 

Vključenost najmanj 0,1 % 
prebivalstva, starega od 20 
do 64 let, ki imajo 
dolgotrajnejše težave v 
duševnem zdravju 
zagotovljenih najmanj 1.350 
mest, od tega 25 % mest za 
različne oblike organizirane 
namestitve v skupnosti. 

V letu 2009 je bilo med 
oskrbovanci posebnih 
zavodov 878 oseb z 
dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju 
(SURS). 
 
V stanovanjskih 
skupinah na področju 
duševnega zdravja je 
bilo v letu 2009 241 
zasedenih mest 
oziroma kapacitet. 

Realizacija je 65,03 % 
(če kot kriterij 
upoštevamo 1.350 
mest). Če od tega 
kriterija odštejemo 25 
%, je realizacija 86,71 
%. Učinek merimo s 
številom oskrbovancev 
in ne s kapacitetami, saj 
s tem podatkom ne 
razpolagamo. 
Učinek je bil realiziran v 
71,40 % (17,85 % 
mest). 

 

SURS vodi podatke o tem koliko oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem razvoju je 

vključenih v posebne SV zavode in to so edini dosegljivi podatki, s katerimi lahko merimo 

realizacijo zgornjega merila.  

 

Preglednica 15: Storitve institucionalnega za posebne sk. odraslega prebivalstva 2 

 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva posebnih 
skupin odraslega 
prebivalstva: 
Institucionalno 
varstvo oseb z 
motnjami v 
duševnem razvoju in 
z več motnjami, ki 
niso vključeni v 
storitve VDC. 

Vključenost najmanj 
0,135 % prebivalstva, 
starega od 20 do 64 let z 
motnjami v duševnem 
razvoju ali več motnjami 
zagotovljenih vsaj 1.800 
mest, od tega 25 % mest 
za različne oblike 
organizirane namestitve 
v skupnosti. 

Število oskrbovancev z 
motnjami v duševnem 
razvoju ali več motnjami v 
posebnih SV zavodih v letu 
2009: 1.431 (Vir: SURS). 
 
Opomba: Čeprav se je 
metodologija zbiranja 
podatkov o teh oskrbovancih 
z leti spreminjala, lahko kljub 
temu izluščimo, da je bilo v 
posebnih zavodih v letih od 
2004 do 2009 vseskozi več 
kot 1.000 oseb s tovrstnimi 
motnjami. 

Realizacija v letu 
2008 je 79,50 % (ob 
upoštevanju samo 
oskrbovancev v 
institucionalnem 
varstvu za vsa 
mesta). Če 
upoštevamo 
oskrbovance v 
institucionalnem 
varstvu za 75 % 
mest, je realizacija 
106 % - učinek je 
realiziran oziroma 
presežen. 
 

 
Predlagamo, da se oblikujejo merila za razvoj mreže institucionalnega varstva in bivanja v 

skupnosti v okviru posebnih SV zavodov za osebe z motnjami v duševnem razvoju ali več 
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motnjami (in ne razvoj institucionalnega varstva oseb z motnjami v duševnem razvoju in z 

več motnjami, ki niso vključeni v storitve VDC, kot je navedeno v trenutnem nacionalnem 

programu) s poudarkom na razvoju kapacitet bivanja v skupnosti.  

 

Preglednica 16: Storitve institucionalnega za posebne sk. odraslega prebivalstva 3 

 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  

Institucionalno 
varstvo oseb z 
motnjami v telesnem 
in duševnem 
razvoju, ki so 
vključene v storitev 
varstveno-delovnih 
centrov in 
potrebujejo 
organizirano oskrbo 
in varstvo. 

Vključenost 35 % vseh, ki 
so vključeni v programe 
varstveno-delovnih centrov 
in potrebujejo nastanitev ter 
oskrbo v zavodu, drugi 
družini ali bivanjski 
skupnosti. 
 
Zagotovljenih vsaj 1.100 
mest za celodnevno 
obravnavo, od tega 30 % v 
stanovanjskih skupinah. 

V začetku leta 2010 je bilo v 
celodnevno varstvo 
vključenih 1.341 uporabnikov 
ali 43 % vseh vključenih v 
VDC (3.117 vseh 
oskrbovancev) (Neobjavljeni 
podatki, Božič Testen S., 
12.04.2010, MDDSZ). 
 
V začetku leta 2010 je bilo v 
celodnevno varstvo v okviru 
VDC vključenih 1.341 
uporabnikov, od tega jih je 
613 (dobrih 45 %) živelo v 
bivalnih enotah in 
stanovanjskih skupinah 
(Neobjavljeni podatki, Božič 
Testen S., 12.04.2010, 
MDDSZ). 

 
Učinek je v letu 
2010 že realiziran 
oziroma presežen.  

 

Ocenjujemo, da bi bilo smiselno merilo za razvoj institucionalnega varstva in bivanja v 

skupnosti v okviru VDC povečati, saj je učinek izvajanja trenutnega ReNPSV že presežen, 

poudarek pa mora biti na razvoju kapacitet bivanja v skupnosti, torej večanje teh kapacitet. 

Vsaj 50 % vseh nastanitvenih kapacitet v okviru VDC mora biti zagotovljenih v okviru 

bivanjskih ali stanovanjskih skupin.  
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Preglednica 17: Storitve institucionalnega za posebne sk. odraslega prebivalstva 4 

 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva posebnih 
skupin odraslega 
prebivalstva: 
Institucionalno 
varstvo odraslih 
oseb, ki imajo težko 
gibalno ali senzorno 
motnjo ter poškodbo 
glave. 

Vključenost najmanj 0,025 
% prebivalstva, starega od 
20 do 60 let, ki zaradi 
telesne, duševne ali 
senzorne motnje 
potrebujejo nastanitev in 
oskrbo v posebnem SV 
zavodu ali v drugih oblikah 
nastanitve v skupnosti  
zagotovljenih najmanj 300 
mest, od tega 25 % mest za 
različne oblike organizirane 
namestitve v skupnosti. 

V letu 2009 je bilo med 
oskrbovanci posebnih 
zavodov 213 oseb z gibalno 
ali senzorno oviranostjo, 
medtem ko osebe s 
poškodbami glave kot 
varovanci teh zavodov niso 
posebej vodeni. (Vir: SURS) 
 
Osebe s poškodbo glave so 
vključene v številne zavode. 
V dnevnem varstvo (storitev 
vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji) je 
vključenih 134 oseb: toliko jih 
MDDSZ financira. 134 je 
takšnih, ki so vključeni v 
zavode, ki so specializirani 
za osebe z možgansko 
poškodbo, posamezni 
uporabniki pa so vključeni 
tudi v druge VDC-je. 
 
Institucionalno varstvo: 35 
uporabnikov je v Zavodu v 
Stari Gori, večina v 24- 
urnem varstvu, manj kot 10 
pa jih je v 16- urnem varstvu. 
V Zarji jih je v 16-urnem 
varstvu 14 (za toliko oseb 
imajo koncesijo) (Vir: 
Neobjavljeni podatki,  Božič 
Testen S., 12.04.2010, 
MDDSZ 27.11.2010   
MDDSZ).  

Realizacije 
predvidenih 
učinkov izvajanja 
NPSV 2006-2010 
glede na pojasnila 
v prejšnjem 
stolpcu ne 
moremo 
ocenjevati. 
 

 
Za osebe s poškodbami glave je potrebno v prihodnjem nacionalne programu oblikovati 

svoje količinsko merilo razvoja storitev, saj večina teh oseb potrebuje predvsem dolgotrajno 

rehabilitacijo, le nekateri so »primerni« za vključitev v storitve VDC, sploh pa ne v posebne 

SV zavode.  

 

Tudi za osebe z gibalno in senzorno oviranostjo mora biti merilo postavljeno posebej 

(podatke o vključenosti v posebne SV zavode je možno pridobiti na SURS.  
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Preglednica 18: Storitve institucionalnega za posebne sk. odraslega prebivalstva 5 

 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  

Storitve vodenja in 
varstva ter 
zaposlitve pod 
posebnimi pogoji 

vključenih najmanj 36 % 
odraslih oseb s statusom 
invalida po zakonu o 
družbenem varstvu 
telesno in duševno 
prizadetih  
zagotovljenih vsaj 3.135 
mest v varstveno 
delovnih centrih 

V letu 2007 je status invalida po 
ZDVDTP imelo 7.637 oseb, od 
tega je bilo v storitev vodenja, 
varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji vključenih 
1.920 oseb (25, 1 %). 
Ob koncu leta 2008 je status 
invalida po ZDVDTP imelo 
7.641 oseb (Neobjavljen 
podatek, Sonja Božič Testen, 
12.04.2010, MDDSZ). 
v začetku leta 2010 
zagotovljenih 3.117 mest in 
toliko vključenih uporabnikov 
(Neobjavljeni podatki, Sonja 
Božič Testen, 12.04.2010 
MDDSZ). 

V začetku leta 
2010 99,4 % 
realizacija. 

 

Kapacitete storitev dnevnega varstva v VDC je smiselno širiti, vendar predvsem v smeri 

razvoja novih oblik storitev. Storitve dnevnega varstva v VDC je potrebno razdeliti v več 

sklopov, npr. vzdrževanje pridobljenih znanj in sposobnosti, storitve dolgotrajne rehabilitacije 

(za osebe s poškodbo glave) in storitve prilagojenih/integriranih zaposlitev ter programov 

socialnega vključevanja za osebe z lažjimi motnjami. Populacija v VDC-jih je namreč vse bolj 

heterogena, se stara, v storitve pa so vključene tudi osebe, ki tja ne sodijo (npr. osebe z 

lažjimi motnjami). To smo ugotovili tudi z Analizo delovanja varstveno delovnih centrov iz leta 

2008 (Nagode in ostali, 2008). 

 

Predlogi (storitve institucionalnega varstva za posebne skupine odraslega 
prebivalstva): 
Predlagamo, da se trenutna starostna omejitev od 20 do 64 let pri normiranem obsegu 

spremeni v starostno omejitev od 21 do 60 let. Večina oseb z motnjami v duševnem 

razvoju ali z več motnjami se namreč do svojega 21 leta šola, v starosti okrog 60 let pa so že 

nekoliko prestari za to, da bi bili še vedno vključeni v storitve VDC. Obenem so v starostnem 

obdobju, ko so za storitve institucionalnega varstva domov za stare premladi. Za osebe v tej 

starosti bi bilo tako smiselno oblikovati posebne oblike dnevnega varstva. 

 

Predlagamo, da se oblikujejo posebej merila za storitve institucionalnega varstva in posebej 

za storitve bivanja v skupnosti, s poudarkom na širitvi mest v slednjih. 
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3.4. Storitve institucionalnega varstva starejših oseb 

 

Preglednica 19: Storitve institucionalnega starejših oseb 1 

 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva starejših 
oseb: Varstvo in 
oskrba v domovih 
za starejše 
osebe. 
 

vključenost najmanj 5 
% prebivalcev, starih 65 
let in več 
zagotovljenih 16.600 
mest za celodnevno 
obravnavo ter vsaj 300 
mest za kratkotrajne 
namestitve. 

 
SSZ poroča da je v domovih 
17.571189mest. Po njihovih 
podatkih je v domovih v 
povprečju 6 % oseb, ki so 
mlajše od 65 let, zato je 
potrebno število mest korigirati 
za 6 %. Izračun in obrazložitev 
skupnosti podajamo v naslednji 
preglednici.  
Podatkov o kratkotrajnih 
namestitvah nismo uspeli 
pridobiti. Na Skupnosti socialnih 
zavodov pravijo, da se 
kratkotrajne namestitve izvajajo, 
vendar pa skupnost teh 
podatkov ne zbira.  

Realizacija je, če 
upoštevamo dejansko 
število mest v domovih 
100 %, če pa upoštevamo 
korigirano vrednost, se 
pravi, da odštejemo 6 % 
oseb, ki so mlajši od 65 
let, pa realizacija znaša 96 
%.  
Realizacije kratkotrajnih 
namestitev ne moremo 
oceniti, saj nismo uspeli 
pridobiti ustreznih 
podatkov. 

 

Kriterija o kratkotrajnih namestitvah nihče sistematično ne spremlja. Na Skupnosti socialnih 

zavodov Slovenija pravijo, da kratkotrajne namestitve sicer so, vendar skupnost teh podatkov 

posebej ne zbira. Meni, da v kolikor so potrebe višje od dejanskih možnosti ter v kolikor je 

prihodek domov odvisen od števila dejansko opravljenih in zaračunanih storitev ni smiselno 

pričakovati, da bodo domovi del kapacitet namenjali začasnim namestitvam (kratkotrajnim, 

kriznim, ipd.). Predlagajo tudi, da se preuči možnost, da financiranje kapacitet za kratkotrajne 

namestitve uredi po enakem sistemu kot financiranje kriznih centrov. Menijo, da bo le tako 

lahko moč dolgotrajno zagotoviti, da bodo kapacitete dejansko na voljo za tako opredeljene 

namestitve in da njihovo zagotavljanje ne bremenilo aktualne uporabnike storitev pri 

izvajalcu, ki take kapacitete zagotavlja. 

                                            
189 Podatki na začetku leta 2010, SSZ 
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Preglednica 20: Storitve institucionalnega starejših oseb 2 
 
Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi podatki Realizacija  
Storitve 
institucionalnega 
varstva starejših 
oseb: 
Organizirano 
varstvo v dnevnih 
centrih 

Zagotovljenih vsaj 1.000 
mest. 
Vključenih najmanj 0,3 % 
starejših oseb, starih 65 let 
in več, ki potrebujejo 
dnevno org. varstvo.  

Po podatkih Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije 
je bilo v začetku leta 2010 v 
33 domovih za starejše na 
voljo 299 mest.  
 

29,90 % (če kot kriterij 
upoštevamo 1.000 
mest) realizacija za 
leto 2010. 

 
Navedeni podatki so bili pripravljeni za potrebe zaračunavanja zdravstvenih storitev 

(zdravstvena nega I190) v dnevnih centrih DSO. Zatorej lahko pričakujemo, da je teh mest v 

realnosti dejansko več. S celotnim pregledom nad dejansko vključenostjo oz. izkoriščenostjo 

kapacitet torej ne razpolagamo, saj dogovor o pristojnosti spremljanja podatkov ni bil 

dokončno dorečen. Iz tega razloga je navedena realizacija kriterija zgolj ocena, ki zagotavlja 

minimum realizacije. 

Kriterij 'vključenih najmanj 0,3 % starejših oseb, starih 65 let in več, ki potrebujejo dnevno 

organizirano varstvo', je nemerljiv, saj takšnega podatka na nacionalni ravni v Sloveniji 

nimamo. Ne razpolagamo namreč z natančnim podatkom koliko je v Sloveniji oseb starejših 

od 65 let, ki potrebujejo dnevno organizirano varstvo. Predlagamo, da se tako oblikovan 

kriterij preoblikuje ali pa se ga izloči. 

 
Preglednica 21: Storitve institucionalnega starejših oseb 3 

 

Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi 
podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva starejših oseb: 
oskrba v oskrbovanih 
stanovanjih za starejše 

Vključenost najmanj 0,5 % 
prebivalcev, starih 65 let in 
več 
1.660 stanovalcev 
oskrbovanih stanovanj. 

V letu 2010 je bilo, po 
podatkih Skupnosti 
socialnih zavodov 
Slovenije, zagotovljenih 
najmanj 426 stanovanj. 

Realizacija cilja 
'vključenost 0,5 
% prebivalcev, 
starih 65 let in 
več v 

                                            
190  Zdravstveno osebje na osnovi individualnega načrta oziroma pristopa izvaja medicinsko tehnične storitve po naročilu zdravnika. 
Zdravstveno-negovalne storitve načrtuje negovalni tim v sodelovanju s stanovalcem, njegovimi potrebami in željami. Stanovalce razvrščamo 
v štiri kategorije zdravstvene nege.  
I kategorija se nanaša na pomične stanovalce oziroma stanovalce, ki skupno dnevno ne zahtevajo več kot  15 minut časa negovalnega tima.  
II kategorija zdravstvene nege zajema delno pomične stanovalce, ki zahtevajo nad 30 minut časa negovalnega tima na varovanca.  
III kategorija zajema stanovalce, ki so močno odvisni od zdravstveno – negovalne pomoči zaradi težje fizične ali psihične prizadetosti. 
Medicinski postopki zahtevajo več kot eno uro  časa negovalnega tima.  
IV kategorija zdravstvene nege zajema stanovalce, kjer gre za zelo veliko porabo materiala za zdravstveno nego in močno povečan obseg 
dela zdravstvene ekipe.  
Vir: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene 
negehttp://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/80f3c002e7429558c1256b8b00489bfc/$FILE/MERILA20.DOC (30.11.2010) 
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Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi 
podatki Realizacija  

osebe kot posebna 
oblika pomoči na 
domu. 

Ker podatka o velikosti in 
številu mest skupnost 
nima, smo za preračun 
vzeli podatek iz 2007, da 
je v enem oskrbovanem 
stanovanju povprečno 
stanovalo 1,3 oseb. Če ta 
podatek prevzamemo tudi 
za leto 2010, lahko 
ocenimo, da je bilo v letu 
2010 v oskrbovana 
stanovanja vključenih 
najmanj 556 oseb (0,17 % 
populacije, stare 65 ali 
več).  

oskrbovana 
stanovanja, za 
leto 2010 je 33 
% (vključenih 
najmanj 0,17 % 
populacije). 
Realizacija cilja 
'zagotovljene 
storitve 
oskrbovanih 
stanovanj za vsaj 
1.660 
stanovalcev' za 
leto 2010 je 25,6 
% (zagotovljenih 
najmanj 426 
mest). 

 

Navedeni podatki so bili pripravljeni za potrebe zaračunavanja zdravstvenih storitev 

(zdravstvena nega I) v dnevnih centrih DSO. Zatorej lahko pričakujemo, da je teh stanovanj 

in mest v realnosti dejansko več. S celotnim pregledom nad dejansko vključenostjo oz. 

izkoriščenostjo kapacitet torej ne razpolagamo, saj dogovor o pristojnosti spremljanja 

podatkov ni bil dokončno dorečen. Zaradi tega je tudi navedena realizacija kriterija zgolj 

ocena, ki zagotavlja minimum realizacije. 

 

Preglednica 22: Storitve institucionalnega starejših oseb 4 

 

Storitev Količinski kriterij Zadnji razpoložljivi 
podatki Realizacija  

Storitve 
institucionalnega 
varstva starejših oseb: 
oskrba v drugi družini. 

Vključenost najmanj 0,3 
% prebivalcev, starih 65 
let in več 
zagotovljenih vsaj 
1.000 mest za oskrbo v 
drugi družini 

Podatkov o oskrbi starejših 
v drugi družini ni na voljo. 
SSZ razpolaga le s podatki 
o institucionalnem varstvu v 
drugi družini kot nezavodski 
obliki namestitve za odrasle 
s posebnimi potrebami, za 
katere pa ne vemo, če so 
starejši od 65 let.  

Realizacije 
predvidenih učinkov 
izvajanja NPSV 2006 -
2010 glede na 
pojasnila v prejšnjem 
stolpcu ne moremo 
ocenjevati.  

 
S podatki o oskrbi v drugi družini SSZ ne razpolaga. Poudarijo tudi, da je oblika sistemsko 

neurejena (zahteve, pogoji, status oskrbovancev, zagotavljanje potreb po zdravstveni negi, 

cena), izvaja pa se, po mnenju skupnosti, v drugih družinah prek CSD, v penzionih in na 

črno.
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3.5. Javni socialnovarstveni programi  

 

Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k socialnovarstvenim storitvam in javnim 

pooblastilom, ki so v pristojnosti centrov za socialno delo. Njihovi izvajalci so predvsem 

nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki, na področju programov za invalide pa 

zlasti invalidske organizacije. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav 

posameznikov, družin in skupin prebivalstva, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo njihove 

potrebe in potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Financirani so iz različnih virov; 

med najbolj pomembnimi pa so država, lokalne skupnosti, FIHO, ZRSZ, donatorji, itd.  

 

Za izvajanje javnih programov je pogoj strokovna verifikacija programov in sprotno 

ocenjevanje (evalviranje) programov, vključenih v mrežo. Programi socialnega varstva, ki so 

bili do 2005 sofinancirani na podlagi sklepa o večletnem sofinanciranju, lahko po uspešni 

verifikaciji postanejo javni socialnovarstveni programi. Do sredine novembra 2010 je 

strokovno verifikacijo pridobilo 62 programov (SZS, november 2010). 
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Preglednica 23: Stanje v obdobju 2007-2009 v primerjavi s količinskimi in organizacijskimi merili za javne socialnovarstvene programe po 

ReNPSV 2006-2010 

 

 

Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV 
programe po ReNPSV 2006-
2010 

Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 Realizacija v 
letu 2009 

1 

Mreža materinskih domov in 
zavetišč za ženske s skupno 
okvirno zmogljivostjo 350 
mest v vseh regijah. S tem bo 
vzpostavljena in pokrita mreža 
materinskih domov in zavetišč 
za ženske na celotnem 
območju Slovenije. 

V 16. materinskih domovih, 
varnih hišah in zavetiščih 
je bila skupna zmogljivost 
327 prostih mest oziroma 
kapacitet.  

V 18. materinskih domovih, 
varnih hišah in zavetiščih je 
bila skupna zmogljivost 346 
prostih mest oziroma kapacitet.  

V 21. materinskih domovih, 
varnih hišah in zavetiščih je bila 
skupna zmogljivost 391 mest.191 

Programi se izvajajo na 34 
lokacijah, in sicer:  
v POM192: 2, PODR193: 6, KOR194: 
1, SAV195: 5, ZAS196: 0, SPP197: 1, 
JVS198: 1, OSR199: 12, GOR200: 2, 
NOTR201: 0, GORI202: 3, OBAL203: 
1 

112 % 
 
Noben izmed 
programov se 
ne izvaja v 
ZAS in v 
NOTR. 

 
 
 
 

    

                                            
191 Glede na problematiko nasilja nad ženskami in otroki bi v to mrežo programov sodil tudi program Center za pomoč žrtvam nasilja Krško, Zavod Emma, ki je pridobil verifikacijo. Vendar smo ga 
zaradi drugačne vsebine in metod dela šteli v mrežo centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja (REP). 
192 Pomurska regija 
193 Podravska regija 
194 Koroška regija 
195 Savinjska regija 
196 Zasavska regija 
197 Spodnjeposavska regija 
198 Jugovzhodna Slovenija 
199 Osrednjeslovenska regija 
200 Gorenjska regija 
201 Notranjsko - kraška regija 
202 Goriška regija 
203 Obalno – kraška regija 
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Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV 
programe po ReNPSV 2006-
2010 

Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 Realizacija v 
letu 2009 

2 

Mreža stanovanjskih skupin 
za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju 
s skupno zmogljivostjo 
najmanj 200 mest, mreža 
dnevnih centrov za redne ali 
občasne uporabnike s skupno 
zmogljivostjo najmanj 350 
mest ter mreža centrov za 
svetovanje in zagovorništvo 
za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju, 
ki zagotavlja pokritost po 
statističnih regijah 

Skupna zmogljivost 7. 
programov stanovanjskih 
skupin je bila 224 prostih 
mest oziroma kapacitet. 
 
Skupna zmogljivost 5. 
programov dnevnih centrov 
je bila 390 prostih mest 
oziroma kapacitet. 

Skupna zmogljivost 7. programov 
stanovanjskih skupin je bila 
236 prostih mest oziroma 
kapacitet. 
 
Skupna zmogljivost 9. programov 
dnevnih centrov je bila 551 
prostih mest oziroma kapacitet. 
 
Mreža 7. centrov oziroma 
pisarn za svetovanje in 
zagovorništvo (482 
uporabnikov). 

Skupna zmogljivost 6. programov 
stanovanjskih skupin je bila 241 
mest.  
Programi se izvajajo na 36 
lokacijah, in sicer: v POM: 1, 
PODR: 2, KOR: 1, SAV: 4, ZAS: 0, 
SPP: 0, JVS: 1, OSR: 17, GOR: 2, 
NOTR: 2, GORI: 2, OBAL: 4  
 
Skupna zmogljivost 9. programov 
dnevnih centrov je bila 648 mest. 
Programi se izvajajo na 22 
lokacijah, in sicer: v POM: 1, 
PODR: 3, KOR: 1, SAV: 1, ZAS: 1, 
SPP: 1, JVS: 2, OSR: 2, GOR: 3, 
NOTR: 1, GORI: 2, OBAL: 4 
 
Mreža 6. pisarn za svetovanje in 
informiranje je imela 2.920 
uporabnikov. 
Programi se izvajajo na 14 
lokacijah, in sicer: v POM: 1, 
PODR: 0, KOR: 2, SAV: 1, ZAS: 0, 
SPP: 2, JVS: 2, OSR: 2, GOR: 2, 
NOTR: 0, GORI: 1, OBAL: 1 

- st. skupine: 
120 % 
Noben izmed 
programov se 
ne izvaja v 
ZAS in SPP 
regiji. 
- dnevni centri: 
185 % 
Programi se 
izvajajo v vseh 
regijah. 
- inf. pisarne: 
Noben izmed 
programov se 
ne izvaja v 
PODR, ZAS in 
NOTR regiji. 
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Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV 
programe po ReNPSV 2006-
2010 

Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 Realizacija v 
letu 2009 

3 

Mreža programov za 
podporno bivanje pri 
neodvisnem življenju invalidov 
s skupno zmogljivostjo 
najmanj 200 mest in mreža 
drugih specializiranih 
programov za organizacijo in 
spodbujanje neodvisnega 
življenja invalidov ter osebne 
asistence invalidov. 

Skupna zmogljivost 5. 
programov osebne 
asistence je bila 313 mest, 
od tega je 72 oseb prejemalo 
9,3 ure osebne asistence na 
mesec, 83 uporabnikov 43,6 
ur, 54 uporabnikov 98,4 ur 
ter 104 uporabniki od 138 do 
142 ur osebne asistence na 
mesec.  

Skupna zmogljivost 7. programov 
osebne asistence je bila 387 
mest, od tega je 132 oseb 
prejemalo 120 ur ali več osebne 
asistence na mesec, 57 
uporabnikov 102 uri, 10 oseb 
82,3 ure ter 188 uporabnikov od 
10 do 40 ur osebne asistence na 
mesec.  

Skupna zmogljivost 6. programov 
za podporno bivanje pri 
neodvisnem življenju invalidov 
in programov osebne asistence 
je bila 513 mest, od tega 20 ležišč. 
Trije programi se izvajajo na 
območju celotne Slovenije, dva v 
OBAL regiji in eden v Ljubljani. 

256 % 

4 

Mreža terapevtskih skupnosti 
in drugih programov, ki 
omogočajo nastanitev za 
uživalce drog, z okvirno 
zmogljivostjo 280 mest, 
skupaj s pripadajočimi 
mrežami sprejemnih in 
dnevnih centrov (za 
motiviranje in pripravo 
uporabnikov na vstop v 
terapevtske skupnosti), 
centrov za reintegracijo 
abstinentov v družbo, 
programov za vzporedno 
terapevtsko pomoč družinam 
uživalcev drog ter 
terapevtskim skupnostim 
alternativnih programov za 
uživalce drog. 

V komuni je bila zmogljivost 
6 prostih mest (6 
uporabnikov), v terapevtskih 
skupnostih je bila 
zmogljivost 64 prostih mest 
(na mesec povprečno 90 
uporabnikov, v celotnem letu 
133 uporabnikov); v mreži 
terapevtskih skupnosti in 
drugih programov za 
uživalce drog je bilo rednih 
(vsak dan ali nekajkrat na 
teden) uporabnikov 405 
(285 uživalcev drog in 120 
bližnjih) ter preko 4.700 
občasnih iskalcev pomoči 
(3.980 uživalcev drog in 733 
bližnjih). 

V komuni je bila zmogljivost 6 
prostih mest (6 uporabnikov), v 
terapevtskih skupnostih je bila 
zmogljivost 74 prostih mest (v 
celotnem letu 112 uporabnikov); 
v mreži terapevtskih skupnosti in 
drugih programov za uživalce 
drog je bilo 344 rednih (vsak dan 
ali nekajkrat na teden) 
uporabnikov ter preko 5.600 
občasnih iskalcev pomoči (od 
tega 1.220 bližnjih). Skupna 
zmogljivost programov, ki 
omogočajo nastanitve za 
uživalce drog, je 135 postelj, od 
tega 21 za reintegracijo. 

Skupna zmogljivost 9 programov 
je 1.122 mest. Tu je potrebno 
omeniti, da podatek zajema tudi 81 
mest (ležišč) v komunah in 
terapevtskih skupnostih ter 21 
mest (ležišč) v programih 
reintegracije. 
 
Programi se izvajajo na 26 
lokacijah, in sicer:  
v POM: 1, PODR: 3, KOR: 1, SAV: 
1, ZAS: 2, SPP: 0, JVS: 1, OSR: 5, 
GOR: 6, NOTR: 0, GORI: 3, 
OBAL: 3. 

Realizacija 
izračunana na 
podlagi vseh 
mest: 400 % 
 
Realizacija 
izračunana na 
podlagi števila 
ležišč: 36 % 
 
Noben izmed 
programov se 
ne izvaja SPP 
in NOTR regiji. 
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Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV 
programe po ReNPSV 2006-
2010 

Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 Realizacija v 
letu 2009 

5 

Mreža terapevtskih 
programov in drugih 
programov za urejanje 
socialnih stisk zaradi 
alkoholizma in drugih oblik 
zasvojenosti za 200 
uporabnikov. 

Skupna zmogljivost 5. 
terapevtskih programov za 
urejanje socialnih stisk 
zaradi alkoholizma je bila 
146 mest, od tega je bilo 22 
uporabnikov vključenih 180 
ur na mesec, 45 uporabnikov 
155 ur, 65 uporabnikov 20 ur 
in 14 uporabnikov 10 ur na 
mesec. 

Skupna zmogljivost 6. 
terapevtskih programov za 
urejanje socialnih stisk zaradi 
alkoholizma je bila 229 mest, od 
tega je bilo 61 uporabnikov 
vključenih 155 ur na mesec, 
ostali pa okrog 20 ur. 

Skupna zmogljivost 4 
terapevtskih programov za 
urejanje socialnih stisk zaradi 
alkoholizma in drugih oblik 
zasvojenosti je bila 402 mest, od 
tega na področju alkoholizma 262 
mest in na področju motenj 
hranjenja 140 mest. 
Programi se izvajajo na 5 
lokacijah, in sicer štirje v Ljubljani v 
eden v Kopru. 

201 % 
 
Programi se 
izvajajo le v 
OSR in OBAL 
regiji. 

6 

Mreža 15 regionalnih 
medgeneracijskih središč z 
mrežo socialnih programov za 
kakovostno življenje v starosti 
in sožitje med generacijami v 
lokalni skupnosti 

3 medgeneracijska 
središča (Komenda, Ruše, 
Maribor)  

6 medgeneracijskih središč 
(Komenda, Ruše, Maribor, 3x 
Ljubljana) 

4 dnevni centri v Ljubljani.  
27 % 
Programi se 
izvajajo le v 
Ljubljani. 
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Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV 
programe po ReNPSV 2006-
2010 

Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 Realizacija v 
letu 2009 

7 

Mreža specializiranih 
preventivnih programov s 
skupno okvirno zmogljivostjo 
50 mest za kratkotrajno 
dnevno ali celodnevno 
obravnavo za otroke, 
prikrajšane za normalno 
družinsko življenje in otroke 
ter mladoletnike, ki doživljajo 
nasilje ali spolne zlorabe 

V 7. mladinskih središčih 
ter dnevnih centrih za 
obravnavo in oskrbo otrok 
in mladostnikov, 
prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje ter 
specializiranih preventivnih 
programi, namenjeni otrokom 
in mladostnikom s težavami v 
odraščanju je bilo 212 mest. 
Dejansko pa programi, ki bi 
vsebinsko povsem 
odgovarjali zastavljenemu 
cilju, niso zaživeli. 

V 7. mladinskih središčih ter 
dnevnih centrih za obravnavo 
in oskrbo otrok in 
mladostnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje ter 
specializiranih preventivnih 
programi, namenjeni otrokom in 
mladostnikom s težavami v 
odraščanju je bilo 320 mest. 
Dejansko pa programi, ki bi 
vsebinsko povsem odgovarjali 
zastavljenemu cilju, niso zaživeli. 

V treh specializiranih programih je 
bilo skupaj vključenih 209 otrok in 
mladostnikov, od tega 39 z 
izkušnjo nasilja ali spolne zlorabe 
ter 170 prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje.204 
 
Dva programa sta se izvajala v 
Ljubljani, en pa v Ilirski Bistrici. 

Realizacija 
izračunana na 
podlagi 
podatkov o 
številu oseb z 
izkušnjo 
nasilja ali 
spolne 
zlorabe: 78 % 
 
Realizacija 
izračunana na 
podlagi 
podatkov o 
skupnem 
številu 
uporabnikov: 
418 % 

8 

Mreža sprejemališč in 
zavetišč za brezdomce s 
skupno zmogljivostjo najmanj 
250 mest v vseh statističnih 
regijah 

Sprejemališča, dnevni 
centri: 198 uporabnikov 
dnevno 
Zavetišča in prenočišča: 
103 prosta mesta 

Sprejemališča, dnevni centri: 
140 uporabnikov dnevno 
Zavetišča in prenočišča: 118 
prostih mest 

Skupna zmogljivost zavetišč in 
prenočišč je 192 mest ter 
sprejemališč in razdelilnice 
hrane 60, skupaj torej 252 
mest.205 

 
Programi se izvajajo v POM 1, 
PODR 3, KOR 1, SAV 1, OSR 1 in 
GOR 2. 

101 % 
 
Noben izmed 
programov se 
ne izvaja v 
ZAS, SPP, 
JVS, NOTR, 
GORI in OBL 
regiji. 

      

                                            
204 Noben izmed programov še nima pridobljene verifikacije. 
205 V mrežo sprejemališč in zavetišč za brezdomce smo šteli tudi 5 programov, ki še nimajo pridobljene verifikacije. 
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Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV 
programe po ReNPSV 2006-
2010 

Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 Realizacija v 
letu 2009 

9 

Mreža specializiranih 
terapevtskih programov 
psihosocialne pomoči 
otrokom, odraslim ali 
družinam, namenjena 
razreševanju medsebojnih 
osebnostnih problemov – na 
50.000 prebivalcev približno 
en specialist. 

MDDSZ je sofinanciralo 
11,5 (4 zaposlitve za polni 
delovni čas in 40 zaposlitev 
za delovni čas krajši od 
polnega) zaposlitev 
specialistov družinske in 
zakonske terapije. 

MDDSZ je sofinanciralo 15 
zaposlitev specialistov 
družinske in zakonske terapije. 
En specialist na približno 135.000 
prebivalcev. 

MDDSZ je sofinanciralo 19,5 
zaposlitev specialistov 
družinske in zakonske terapije. 
En specialist na približno 104.200 
prebivalcev.206 

48 % 

10 

Mreža sprejemališč in 
zavetišč za brezdomne 
uživalce nedovoljenih drog s 
skupno zmogljivostjo najmanj 
80 mest v vseh statističnih 
regijah. 

Zavetišče za brezdomne 
uživalce nedovoljenih drog 
s skupno zmogljivostjo 17 
prostih mest oziroma 
kapacitet. 

Zavetišče za brezdomne 
uživalce nedovoljenih drog s 
skupno zmogljivostjo 19 prostih 
mest oziroma kapacitet. 

Zmogljivost dveh zavetišč s 
skupno zmogljivostjo 30 mest.207 
Programa se izvajata v SAV 
(Žalec) in OSR (Ljubljana) regiji. 

37,5 % 
Programa se 
izvajata v SAV 
in OSR regiji. 

 

                                            
206 V mreži specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjena razreševanju medsebojnih je verificiran le en program, in sicer program 
Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju (Frančiškanski družinski inštitut) 
207 Noben izmed programov še nima pridobljene verifikacije. 
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3.6. Izhodišča za vzpostavitev mreže razvojnih in eksperimentalnih programov, 

ki jih bo s skupnim programom spodbujala in sofinancirala država 

 

Poleg javnih socialnovarstvenih storitev in programov, ki jih določa zakon kot javno službo, 

predstavljajo pomemben delež celovitega sistema socialnega varstva tudi razvojni in 

eksperimentalni programi, ki dopolnjujejo javno službo ali pa ji ponujajo alternativo. Nosilci 

teh programov so civilna združenja, nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki.  

Razvojni in eksperimentalni programi, ki jih je država sofinancirala v obdobju 2007–2009 so 

predstavljeni v spodnji preglednici (glej preglednico 24). Primerjali smo jih z mrežo, ki jo na 

tem področju predvideva ReNPSV 2006-2010. 
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Preglednica 24: Stanje v letih 2007, 2008 in 2009 glede na mrežo razvojnih in eksperimentalnih programov po ReNPSV 2006-2010 

 
 Mreža razvojnih in eksperimentalnih 

programov po ReNPSV 2006-2010 Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 

1 

Mreža ekip za svetovanje po 
telefonu otrokom, mladostnikom in 
drugim osebam v osebnih stiskah. 
Vzpostavitev vsaj treh različnih vrst 
programov svetovanja po telefonu za 
različne starostne populacije na 
celotnem ozemlju države, svetovanje 
ljudem v stiski, otrokom in ženskam, 
žrtvam nasilja. 

2 ekipi za svetovanje po telefonu za 
osebe v stiski, 1 nacionalna mreža 
za svetovanje po telefonu otrokom 
in mladostnikom s 13. 
svetovalnimi skupinami po 
različnih slo. krajih, 1 ekipa za 
svetovanje ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja, 2 ekipi za 
svetovanje po telefonu specifičnim 
skupinam prebivalstva (istospolno 
usmerjeni, s fenilketonurijo) v 
težavah 

2 ekipi za svetovanje po 
telefonu za osebe v stiski, 1 
nacionalna mreža za 
svetovanje po telefonu 
otrokom in mladostnikom s 
11. svetovalnimi skupinami po 
različnih slo. krajih, 1 ekipa za 
svetovanje ženskam in 
otrokom žrtvam nasilja, 1 
ekipa za svetovanje po telefonu 
starim in njihovim bližnjim. 

11 ekip (med njimi 1 za starejše) za 
svetovanje po telefonu za osebe v 
stiski, 7 ekip za svetovanje po 
telefonu otrokom in mladostnikom 
ter 3 ekipe za svetovanje ženskam 
in otrokom žrtvam nasilja. 
 
Programi se izvajajo na 21 lokacijah, 
in sicer:  
v POM: 1, PODR: 3, KOR: 0, SAV: 3, 
ZAS: 1, SPP: 0, JVS: 1, OSR: 7, 
GOR: 1, NOTR: 1, GORI: 2, OBAL: 
1.  

2 

Mreža nizkopražnih programov za 
uživalce drog, mreža centrov za 
svetovanje in socialno rehabilitacijo 
zasvojenih s prepovedanimi drogami, 
potrebnih vsakodnevne obravnave, ki 
zagotavlja regijsko pokritost po 
statističnih regijah. 

Skupaj 15 programov; od tega 
okvirno 7 nizkopražnih ter 8 
programov za svetovanje in 
socialno rehabilitacijo zasvojenih 
s prepovedanimi drogami. 

Skupaj 10 programov; od tega 
okvirno 7 nizkopražnih ter trije 
programi za svetovanje in 
socialno rehabilitacijo 
zasvojenih s prepovedanimi 
drogami. 

Skupaj 18 programov, ki se izvajajo 
na 47 lokacijah, in sicer:  
v POM: 4, PODR: 7, KOR: 3, SAV: 2, 
ZAS: 1, SPP: 3, JVS: 3, OSR: 12, 
GOR: 3, NOTR: 3, GORI: 3, OBAL: 
3. 
 

3 

Mreža terapevtskih programov in 
drugih programov za urejanje socialnih 
stisk zaradi alkoholizma in drugih 
oblik zasvojenosti. 

Mreža 28 terapevtskih programov in 
drugih programov za urejanje 
socialnih stisk zaradi alkoholizma in 
drugih oblik zasvojenosti. 

Mreža 33 terapevtskih 
programov in drugih programov 
za urejanje socialnih stisk zaradi 
alkoholizma in drugih oblik 
zasvojenosti. 

Mreža 29 terapevtskih programov in 
drugih programov za urejanje 
socialnih stisk zaradi alkoholizma in 
drugih oblik zasvojenosti, ki se 
izvajajo na 29 lokacijah, in sicer: 
v POM: 1, PODR: 0, KOR: 0, SAV: 5, 
ZAS: 0, SPP: 3, JVS: 3, OSR: 5, 
GOR: 6, NOTR: 1, GORI: 5, OBAL: 0 
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 Mreža razvojnih in eksperimentalnih 
programov po ReNPSV 2006-2010 Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 

4 

Mreža približno 1300 
medgeneracijskih in drugih skupin 
za samopomoč ter drugih 
programov, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne 
izključenosti starih: 
 – programi ozaveščanja celotnega 
prebivalstva o nalogah in možnostih 
za kakovostno življenje v starosti in 
sožitje med generacijami ter 
povezovanje vseh treh generacij v 
družbi, 
 – programi za razvoj zagovorništva za 
stare ljudi in programi varstva proti 
nasilju in zlorabi starih ljudi, 
 – predupokojitveni program za 
zaposlene pred upokojitvijo ob 
sodelovanju z delodajalcem, 
 – programi za usposabljanje mlade 
generacije za poznavanje starosti in 
za medgeneracijsko sožitje s starimi 
ljudmi, 
 – programi za samoorganizirane 
oblike samopomoči v pripravi na 
življenje v starosti, 
 – razvoj ponudbe izobraževalnih 
programov za starejše v Sloveniji. 

Mreža 968 skupin za samopomoč ter 
programov, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne 
izključenosti starih po različnih 
slovenskih krajih. 

Mreža 1.029 skupin za 
samopomoč ter programov, ki v 
bivalnem okolju skrbijo za 
zmanjševanje socialne 
izključenosti starih po različnih 
slovenskih krajih. 

Mreža 1.001 skupin za samopomoč 
ter programov, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne 
izključenosti starih po različnih 
slovenskih krajih. 
 
Realizacija: 77 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

92 

 

 Mreža razvojnih in eksperimentalnih 
programov po ReNPSV 2006-2010 Stanje v letu 2007 Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 

5 

Mreža centrov za psihosocialno 
pomoč žrtvam nasilja, ki zagotavlja 
regijsko pokritost po statističnih 
regijah. 

Mreža 10. centrov za psihosocialno 
pomoč žrtvam nasilja, in sicer 3 v 
Osrednjeslovenski regiji, 2 v 
Podravski regiji ter po eden na GOR, 
v SPP regiji, v SAV regiji, v OBAL 
regiji v POM. 

Mreža 13. centrov-programov 
za psihosocialno pomoč žrtvam 
nasilja, in sicer v OSR regiji 4, 
SPP 1, SAV 1, POM 1, OBAL 2, 
GOT 1, PODR 2 in JVS 1 
program.208 

Mreža 12. centrov-programov za 
psihosocialno pomoč žrtvam nasilja. 
 
Programi se izvajajo na 19 lokacijah, 
in sicer:  
v POM: 1, PODR: 1, KOR: 0, SAV: 2, 
ZAS: 0, SPP: 2, JVS: 1, OSR: 6, 
GOR: 1, NOTR: 2, GORI: 0, OBAL: 
3. 

6 

Mreža centrov za kratkotrajno dnevno 
ali celodnevno obravnavo in oskrbo 
otrok in mladoletnikov, prikrajšanih 
za normalno družinsko življenje, ter 
specializiranih preventivnih 
programov, namenjenih otrokom in 
mladostnikom s težavami v 
odraščanju, ki zagotavlja regijsko 
pokritost po statističnih regijah. 

Mreža 25 centrov/programov za 
kratkotrajno dnevno ali celodnevno 
obravnavo in oskrbo otrok in 
mladoletnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje, ter 
specializiranih preventivnih 
programov, namenjenih otrokom in 
mladostnikom s težavami v 
odraščanju. 

Mreža 25 centrov/programov za 
kratkotrajno dnevno ali 
celodnevno obravnavo in oskrbo 
otrok in mladoletnikov, 
prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje, ter 
specializiranih preventivnih 
programov, namenjenih otrokom 
in mladostnikom s težavami v 
odraščanju. 

Mreža 34 programov, ki so se izvajali 
na 50 lokacijah, in sicer: 
v POM: 1, PODR: 5, KOR: 1, SAV: 6, 
ZAS: 0, SPP: 3, JVS: 2, OSR: 17, 
GOR: 5, NOTR: 2, GORI: 6, OBAL: 
2. 

7 

Mreža drugih programov, ki so 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk, 
ki niso del drugih razpisanih 
programov (Romi, azilanti, begunci, 
bivši zaporniki …). 

Mreža 76 drugih programov, ki so 
namenjeni odpravljanju socialnih 
stisk, ki niso del drugih razpisanih 
programov. 

Mreža 87 drugih programov, ki 
so namenjeni odpravljanju 
socialnih stisk, ki niso del drugih 
razpisanih programov. 

Mreža 90 drugih programov, ki so 
namenjeni odpravljanju socialnih 
stisk, ki niso del drugih razpisanih 
programov. 

                                            
208 Med trinajstimi programi je tudi eden (Center za pomoč žrtvam nasilja Krško, Zavod Emma), ki je pridobil verifikacijo in bi glede na to sodil med javne socialnovarstvene programe. Vendar glede 
na vsebino in metode dela program sodi med v mrežo centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja. 
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4. SKLEPNE MISLI 
 

 

Na podlagi predstavljenih podatkov v poročilu lahko dolgoročno ugotavljamo, da so 

spremembe v zvezi s cilji ReNPSV narejene v pravo smer in sprožajo pozitivne učinke. 

Evidenca teh podatkov je pomembna zlasti zato, da se v procesu prilagajanja celotnega 

sistema socialnega varstva na okolje - ki je izrazito kontingenčno - ohranijo obstoječe 

prednosti in da se jih ne zapostavlja pri političnih spremembah prioritet med razvojnimi cilji. 

Vse večja kontingenčnost okolja, ki smo mu izpostavljeni (tako zunanjega, evropskega oz. 

svetovnega, kot tudi notranjega, nacionalnega), pomeni troje (Dragoš, 2010: Priloga 6.6.): 

- nepredvidljivost dogodkov 

- v tej zvezi vse večje težave pri ocenjevanju stopnje tveganja na različnih področjih 

- posledično pa gre za rastoč pritisk k redefiniciji obstoječih ciljev in prioritet med njimi. 

V sistemu, kjer je socialna politika šibkejša od ekonomske, je pogosta skušnjava, da se 

realizacija ciljev nadrejenega sistema reducira na račun ciljev podrejenega sistema in to ne 

glede, kakšni so ti cilji in trendi, ali so pomembni, manj pomembni, uresničeni, načrtovani itd. 

Skratka, večja kot je dvoumnost, nerazločnost oz. podrejenost socialne politike državnim 

politikam na drugih področjih, večja je nevarnost zapostavljanja socialnih ciljev v prid 

afirmacije drugih področij in večja je tudi verjetnost, da se znotraj področja socialnega 

varstva naglo poslabšajo kazalci, ki smo jih dolgotrajno razvijali v pravo smer. Za manjšo 

verjetnost takšnega scenarija je nujna transparentna evidenca o prednostih obstoječega 

socialnega sistema, kar predstavlja pričujoče poročilo (ibid.). 

 

Enako pomembne so tudi ugotovitve o sistemskih pomanjkljivostih v zvezi s cilji in nameni 

ReNPSV. Med njimi Dragoš (ibid) izpostavi naslednje: 

-  Delež revnih, ki je sicer evropsko podpovprečen, ne pomeni, da so problemi tistih, ki 

se znajdejo v tej kategoriji, manjši. Nasprotno, opozoriti je potrebno na zelo slab 

položaj ranljivih skupin na trgu delovne sile, zato kot dodatno grožnjo izpostavi 

prizadevana za preprečitev neupravičenega prejemanja socialnih pomoči ter 

aktivacijo prejemnikov k zaposlovanju. 

-  V Sloveniji je delež fleksibilnih oblik zaposlitve zelo visok in še narašča, vse večja 

rekrutacija delavcev v takšne oblike zaposlovanja pa je ravno iz najbolj socialno 

ranljivih kategorij. Poudarja, da je problem torej v tem, kako zmanjšati omenjene 

oblike dela. 
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-  Pereč je problem zaposlovanja in osamosvajanja mlade generacije, kjer ni premikov 

v smeri izboljšanja. 

-  Potrebna je jasnejša opredelitev osnovnih socialnih storitev, ki so splošnega 

družbenega pomena in jih mora država zagotavljati na način pravice vsem pod 

enakimi pogoji. 

-  Opozarja, da pluralizacija sistema storitev v Sloveniji poteka brez jasne strategije 

varovanja javnega interesa. Pluralizacija in vključevanje zasebnikov ter nevladnih 

organizacij namreč ne sme ogroziti osnovne socialne varnosti ljudi. 

Dragoš (ibid) opozarja na trend krčenja sredstev za socialno zaščito, v zvezi s podrejanjem 

socialne politike pod ekonomsko in glede prenizkega praga osnovnih socialnih pomoči, saj 

se delež sredstev, namenjenih za celotno socialno zaščito, pri nas vsako leto vztrajno 

manjša. Še leta 2000 je bilo za vse izdatke na področju socialne zaščite namenjenih 24,2 % 

BDP, tri leta kasneje 23,7 %, leta 2006 se je delež še zmanjšal na 22,1 % in v letu 2008 je le 

še 21,6 % BDP namenjenega socialni zaščiti. Kljub vsakokratnim strategijam na področju 

socialnega varstva, kjer vsaka reforma napoveduje »izboljšanje«, kljub gospodarskemu 

razcvetu pred sedanjo krizo, ki je bil največji v slovenski zgodovini in eden največjih v Evropi, 

kljub različnim vladam – kljub vsemu je trend s socialnimi sredstvi vztrajno negativen. 

Dejstvo, da je rast socialnih transferjev v absolutnih številkah manjša od rasti BDP, je 

namreč vzročno povezano z odnosom do koncepta socialne države, in ne s svetovno 

konjunkturo ali recesijo niti s političnim profilom vladnih koalicij.  

 

Čeprav imamo eno od najcenejših držav v Evropi, se nadaljuje trend krčenja sredstev za 

delovanje države, kjer so še posebej na udaru »socialne« postavke. Čeprav so se skupni 

izdatki države za različne namene, izraženi v % BDP, iz 45,2 % (2005) skrčili na 44,2 % BDP 

(2008), se je znotraj tega tanjšanja državne vreče zgodila največja prerazporeditev v prid 

ekonomskim dejavnostim; državno podpiranje ekonomije je (v obdobju 05/08) poraslo iz 3,9 

na 4,7 % BDP, obrambni sektor se je okrepil iz 1,3 % na 1,4 %, medtem ko so izrazitega 

krčenja državnih sredstev deležni sektorji javne uprave (iz 5,8 % na 5,1 %), zdravstva (iz 6,3 

% na 6,1 %), izobraževanja (iz 6,6 % na 6,2 %) in najbolj sektor socialne zaščite, ki se je 

zmanjšal iz 16,8 % na 15, 9 % BDP. Enak trend je za našo državo značilen tudi z vidika 

evropske primerljivosti: povprečje državnih izdatkov (v % BDP) za EU 27 znaša 45,8 %, za 

EU 15 je 46,1 % in za Slovenijo znaša podpovprečnih 42,4 %. Od tega deleža je kos pogače, 

namenjen socialni zaščiti, v EU 27 velik 18 %, v EU 15 je 18,3 % in v Sloveniji skromnih 15,5 

% BDP. Pri tem smo na evropskem povprečju po deležu, namenjenem za obrambo (1,5 %), 

nad evropskim povprečjem smo v državnem financiranju ekonomije s 4,1 % BDP (EU 27: 3,8 
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%; EU15: 3,7 %), evropsko podpovprečni pa smo pri financiranju javne uprave, javnega reda 

in miru, stanovanjskih dejavnosti, zdravstva in kot rečeno, najbolj odstopamo navzdol pri 

socialni zaščiti. Skandinavske države, na katere se sklicujemo pri uvajanju »prožne varnosti« 

(flexicurity), namenjajo za socialno zaščito dobro petino BDP (Danska 21,7 %, Švedska 21,6 

%), njim primerljive države po višini tega deleža so še Finska, Nemčija, pred vsemi prednjači 

Francija (22,2 %), mi pa krepko zaostajamo celo za državami v naši soseščini, za Avstrijo 

(19,9 %), za Italijo (18,2 %), celo za Madžarsko (17,4 %). Namesto v varnosti se trenutno 

odlikujemo v prožnosti, saj imamo, po izračunu OECD, indeks zaposlitvene varnosti 2,7 %, 

Kitajska pa 2,8 % (nižji indeks pomeni bolj prožen trg dela) (Dragoš, ibid) . 

 

Dragoš (ibid) predlaga, da je potrebno v tej luči bolj kritično ovrednotiti pomembnosti vladne 

reforme »rigidnega trga delovne sile«, saj nižji izdatki za državno regulacijo in zlasti nižji 

izdatki za socialno zaščito nikakor ne omogočajo bolj kompetitivne ekonomije. Če bi 

obstajala pozitivna korelacija med tema dvema pojavoma, potem ne bi najboljše v Evropi prej 

naštete države, pač pa Slovaška, Irska, Romunija, Bolgarija, Latvija, Ciper, ki namenjajo 

občutno nižji delež za socialno zaščito od našega, prav tako imajo bistveno cenejšo državo v 

celoti, hkrati pa namenjajo bistveno višji delež od našega (in od evropskega) za državno 

stimuliranje ekonomije. Da se po omenjenih kazalcih bolj nagibamo v smeri te zadnje 

skupine držav kot v smeri evropskega povprečja, ki skuša loviti prvo skupino držav, za to 

niso krivi svetovni konjunkturno-depresivni cikli niti omejenost državnih proračunov niti 

kulturna zgodovina, pač pa razmerje med socialnimi in ekonomskimi politikami znotraj 

nacionalnih držav. Bolj ko je razmerje med socialno in ekonomsko politiko uravnoteženo v 

smislu avtonomije obeh, lažja je regulacija problemov na njunih presekih (skandinavski 

pristop) in obratno, kolonizacija ekonomske nad socialno politiko je premosorazmerna z 

ignoranco do družbenih neenakosti, premosorazmerna je s porastom preživetvenih tveganj 

spodnjih slojev in z nevarnostjo dezintegracije pri tistih marginaliziranih kategorijah, ki so 

izpostavljene intergeneracijski revščini.  



 

96 

 

Realizacija CILJEV ReNPSV 

 

V ReNPSV so zastavljeni štirje cilji: 

1. Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske 

družbe. 

2. Izboljšati dostop do storitev in programov. 

3. Doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati 

kakovost storitev in programov ter hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in 

učinkovitost. 

4. Krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje 

na področju socialnega varstva. 

 

Vsak cilj je definiran s strategijami in konkretnimi ukrepi za doseganje cilja. Uresničevanje 

ciljev smo spremljamo tako, da smo vsak ukrep opremili z razpoložljivimi informacijami. 

 

Pri spremljanju izvajanja ukrepov ugotavljamo, da le ti nemalokrat niso dovolj konkretno 

opredeljeni, kar seveda onemogoča kakovostno in zanesljivo merjenje in spremljanje 

njihovega izvajanja. Na primer: »Uvedba in spodbujanje posvetovanja uporabnikov in 

izvajalcev zaradi dajanja pobud, ocenjevanja, predlaganja ukrepov in spremljanja dela ter 

učinkov vseh izvajalcev socialnih programov, vključenih v lokalno usklajevanje, pri čemer 

bodo na strani izvajalcev enakopravno zastopani izvajalci javnega, zasebnega in nevladnega 

sektorja.« Iz tega razloga smo pri merjenju uresničevanja ukrepov pogosto naleteli na težave 

merljivosti in tako nismo uspeli podati konkretnega odgovora. Predlagamo, da se v prihodnje 

ukrepe v nacionalnem programu zastavi konkretno, pregledno in tako, da se bo njihovo 

izvajanje s pomočjo posameznih indikatorjev, lahko spremljalo bodisi na kvalitativen bodisi 

na kvantitativen način. V ta namen je potrebno določiti in opredeliti, kdo so glavni nosilci 

posameznih ukrepov ter način na katerega bodo o izvajanju oziroma realizaciji ukrepa 

poročali.  

 

Kot bistveno pomanjkljivost ciljev ReNPSV izpostavimo nenatančno načrtovanje izvajanja 

opredeljenih ukrepov, zato za oblikovanje novega nacionalnega programa predlagamo: 

- vsak ukrep mora imeti določenega glavnega nosilca, ki je zadolžen za izvajanje ali 

koordinacijo izvajanja ukrepa ter za poročanje o realizaciji in ki bo odgovornost nosilstva 

dejansko prevzel 
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- vsak ukrep mora vsebovati okvirno časovnico 

- pri načrtovanju ukrepov bi bilo smiselno določiti tudi glavni vir financiranja, da bi lahko 

spremljali tudi finančno plat realizacije NPSV po posameznih ciljih 

- da načrtujemo morda manj obsežne, a bolj uresničljive aktivnosti (predlagamo torej 

manjši nabor strategij in aktivnosti za doseganje ciljev, ki pa bodo dejansko bolj ciljno 

usmerjeni).  

 

Ker so, kot smo že omenili, cilji mestoma zelo ohlapno in opisno definirani, je seveda 

otežkočeno tudi ugotavljanje njihove realizacije. Naša splošna ocena je, da se aktivnosti za 

doseganje prvih treh ciljev dosledno izvajajo, najmanj aktivnosti pa je bilo izvedenih za četrti 

cilj. 

 

Realizacija ciljev je v veliki meri odvisna od zakon regulacije. V obdobju od leta 2005 do leta 

2010 je bilo sprejetih več ključnih zakonskih aktov, ki posegajo na delovanje socialnega 

varstva, nekaj najpomembnejših pa je še v fazi priprave in /ali obravnave. Prav zadnji dve leti 

sta ključni za oblikovanje novih konceptov na polju socialne politike.  

 

Na področju dela in zaposlovanja so bili pripravljeni: predlog sprememb Zakona o delovnih 

razmerjih, Zakon o urejanju trga dela (Ur.l. RS, št. 80/2010), Zakon o minimalni plači (Ur.l. 

RS, št. 13/2010), Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Ur.l. RS, št. 

5/2009, 40/2009, 57/2009), Zakon o delnem povračilu nadomestila plač (Ur.l. RS, št. 

42/2009), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre (Ur.l. RS, št. 61/2010), Zakon o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/2010), Predlog Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Predlog Zakona o malem delu (ZMD). 

 

Odgovor na ta priporočila so predvsem: predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih, 

Zakon o urejanju trga dela (Ur.l. RS, št. 80/2010), Zakon o minimalni plači (Ur.l. RS, št. 

13/2010), Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Ur.l. RS, št. 5/2009, 

40/2009, 57/2009), Zakon o delnem povračilu nadomestila plač (Ur.l. RS, št. 42/2009), Zakon 

o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre (Ur.l. RS, št. 61/2010), Zakon o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/2010), Zakon o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno, predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, Predlog Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Predlog Zakona o malem delu (ZMD). 
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S področja socialnega varstva je bilo, v obdobju trajanja ReNPSV (od leta 2005 do novembra 

2010), sprejetih oziroma noveliranih veliko zakonov s področja socialnega varstva, omenimo 

le naslednje: 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 

114/2006 - ZUTPG) 

- Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene - ZPDSO (Ur.l. RS, št. 57/2009) 

- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih - ZSVarPre (Ur.l. RS, št. 61/2010) 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/2010) in 

- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 

Sloveniji (Ur.l. RS, št. 114/2006, 71/2008, 85/2010). 

 

V pripravi je predlog Zakona o osebni asistenci, usklajen je predlog Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V 

državnozborskem postopku je Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki bo 

neposredno vplival tudi na področje socialnega varstva invalidov (MDDSZ, 2010). 

 

MDDSZ je 26. 11. 2010 na novinarski konferenci (MDDSZ, 2010) predstavilo svoje dosežke 

v prvi polovici mandata, ki sovpada z nastopom krize. Predstavili so zakone, ki so bili od 

januarja 2009 do vključno novembra, sprejeti na področju socialne politike: 

- Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (objava v Ur.l. RS na dan 

23. 1. 2009) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane 

(objava v Ur.l. RS na dan 30. 4. 2009) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (objava v Ur.l. RS na 

dan 29. 5. 2009) 

- Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (objava v Ur.l. RS na dan 5. 6. 2009) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona odpravljanju posledic dela z azbestom 

(objava v Ur.l. RS na dan 3. 7. 2009) 

- Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (objava v Ur.l. RS na dan 24. 7. 

2009) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (objava v Ur.l. RS na 

dan 18. 9. 2009) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja (objava v Ur.l. 

RS na dan 18. 9. 2009) 
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- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 

(objava v Ur.l. RS na dan 30. 10. 2009) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih 

kvalifikacij državljanom držav članic EU, EGP in švicarske konfederacije za 

opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v RS (objava v Ur.l. RS na dan 30. 

10. 2009) 

- Zakon o minimalni plači (objava v Ur.l. RS na dan 22. 2. 2010) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

(objava v Ur.l. RS na dan 9. 4. 2010) 

- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med RS in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju 

ter Administrativnega dogovora o izvajanju sporazuma med RS in R Srbijo o 

socialnem zavarovanju (objava v Ur.l. RS na dan 13. 4. 2010) 

- Zakon o prenosu pokojninskih pravic (objava v Ur.l. RS na dan 30. 4. 2010) 

- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (objava v Ur.l. RS na dan 26. 7. 2010) 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (objava v Ur.l. RS na dan 30. 7. 2010) 

- Zakon o urejanju trga dela (objava v Ur.l. RS na dan 12. 10. 2010) 

- Zakon o malem delu (še ni objave Ur.l. RS) 

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (še ni objave Ur.l. RS). 

 

Sprejetih oz. noveliranih je bilo tudi več deset področnih podzakonskih aktov med katerimi 

omenimo le:  

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur.l. 

RS, št. 67/2006) 

- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika 

(Ur.l. RS, št. 19/2007) 

- Pravilnik o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve (Ur.l. RS, št. 

55/2005, 26/2007) 

- Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne 

oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči (Ur.l. RS, št. 68/2001, 

71/2001, 119/2005, 36/2007)  

- Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v postopku za 

pridobitev pravice do denarne socialne pomoči (Ur.l. RS, št. 39/2007) 

- Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do 

denarne socialne pomoči (Ur.l. RS, št. 42/2007) 
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- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št., 

23/2006, 42/2007) 

- Pravilnik o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov 

(Uradni list RS, št., 45/2007, dne 25.05.2007 - neuradno prečiščeno besedilo) 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 

87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008) 

- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 72/2004, 113/2008)  

- Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu 

opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti (Ur.l. RS, št. 49/2009) 

- Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju 

duševnega zdravja (Ur.l. RS, št. 49/2009) 

- Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju 

duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter 

o postopku njihove verifikacije (Ur.l. RS, št. 97/2009) 

- Pravilnik o opravljanju socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa 

v register (Ur.l. RS, št. 3/2006) 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010)  

 

V državnozborskem postopku ali javni razpravi so naslednji pomembni zakoni in pravilniki, ki 

jih je pripravilo MDDSZ in neposredno vplivajo na področje socialnega varstva oz. spadajo v 

področje socialnega varstva: 

(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/):  

- Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

- Predlog Zakona o malem delu 

- Predlog Družinskega zakonika  

- Predlog Zakona o štipendiranju  

- Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo  

- Predlog Zakona o osebni asistenci za invalide  

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov  

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev  

- Predlog Zakona o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja  

- Novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu  

- Predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno  
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- Pravilnik o delovanju kriznih centrov in interventne službe v okviru regijske službe  

- Pravilnik o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo 

zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja.  

 

V pripravi je nov program socialnega varstva za obdobje 2011 – 2015 in Strategija za 

kakovostno staranje, solidarnost in sožitje generacij v Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 

2015 (MDDSZ, 2010). 

 

Seveda pa tudi zakonodaja z drugih področij vpliva na delovanje socialnega varstva. Naj 

omenimo le nekatere zakonske akte, ki so jih pripravili (oz. jih pripravljajo) na drugih 

ministrstvih in so ključni za področje socialnega varstva: 

- Zakon o duševnem zdravju (Ur.l. RS, št. 77/2008), ki uzakonja koncept duševnega 

zdravja v skupnosti in tako se problematika duševnega zdravja iz področja zdravstva 

razširja tudi na področje sociale.  

- Na MJU so pripravili Predlog zakona o prostovoljstvu, ki je v državnozborski obravnavi 

(http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/) in bo uredil 

izvajanje in financiranje prostovoljstva (pričakujemo velik prispevek k realizaciji 1. cilja 

ReNPSV) 

- Na MJU so pripravili Predlog zakona o negospodarskih javnih službah 

(http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/), ki bo posegel v 

financiranje, upravljanje in vodenje javnih zavodov (4. cilj ReNPSV).  

 

Cilji so bili oblikovani v obdobju gospodarske rasti, in v obdobju, ko so bili za Slovenijo 

načrtovani koreniti organizacijsko-sistemski premiki – regionalizacija Slovenije. Zato je 

razumljivo, da je, ob spremenjenih socialno-ekonomskih in nespremenjenih organizacijsko-

sistemskih okoliščinah, realizacija mestoma šibka. Pri nastajanju novega nacionalnega 

programa socialnega varstva bo, ob upoštevanju napovedi gospodarske rasti in gibanj na 

trgu dela, potrebno zelo realno oziroma zmerno ambiciozno postaviti tudi cilje na tem 

področju. Znatno zmanjšanje števila prejemnikov denarne socialne pomoči v kratkem 

obdobju najverjetneje ni realno, k cilju postopnega zmanjšanja in predvsem dodeljevanja 

denarne pomoči tistim, ki so do nje resnično upravičeni, pa je pripomoglo tudi sprejetje 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS. 62/2010). 
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Pregled realizacije MERIL ZA RAZVOJ MREŽE JAVNE SLUŽBE 

 

ReNPSV določa merila za vzpostavitev javne mreže socialnovarstvenih storitev in 

programov, ki so na voljo posameznikom in družinam, kadar se znajdejo v socialnih stiskah 

ali materialnih težavah. Na podlagi teh meril naj bi izvajalci organizirali storitve in programe 

za preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva.  

 

Ugotavljamo, da je področje storitev bistveno slabše evidentirano kot področje programov, 

čeprav bi, zaradi utečenosti izvajanja in spremljanja storitev, pričakovali ravno nasprotno. 

Problemi so večinoma v ne-merljivem definiranju količinskih kriterijev. Po drugi strani pa 

lahko pri programih opažamo, da so bili količinski kriteriji zapisani premalo ambiciozno, zato 

realizacija večinoma presega količinske kriterije. Kot problematična se pri programih pojavlja 

nezadostna regijska razpršenost programov. 

 

Storitve 

 

Splošna ugotovitev pri merilih za izvajanje storitev je, da za spremljanje realizacije, ni na 

voljo podatkov, saj se izvajanje storitev ne evidentira na način, kot ga predvideva besedilo 

ReNPSV. Večkrat se tudi poimenovanje storitev, ki jo predvideva ReNPSV, razlikuje od 

zakonsko določenih storitev ali pa storitev ni jasno opredeljena in zajema različne vrste 

uporabnikov. Čeprav uvedba »Baze socialnih podatkov« pomeni velik premik k informatizaciji 

spremljanja storitev centrov za socialno delo, pa nam novi način spremljanja in beleženja, 

onemogoča sledenje realizacije meril ReNPSV. Tako večkrat razpolagamo z zastarelimi 

podatki.  

 

Predlagamo, da se merila v novem NPSV zapišejo tako, da jih bo mogoče dosledno 

spremljati, kar pomeni, da se morajo imena in vsebina storitev ujemati z utečenim načinom 

beleženja storitev: tako v smislu same opredelitve storitve, kot tudi v načinu beleženja. 

Večinoma namreč podatki o številu strokovnih delavcev, ki izvajajo storitve, namreč niso na 

voljo. Predlagamo tudi, da je vsako merilo namenjeno le eni storitvi za eno ciljno skupino.  

 

1. V sklopu »Socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za 

dom in na domu«, ugotavljamo, da sta merljivi le dve storitvi in sicer: 

- socialna preventiva, kjer smo na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov zabeležili 4 % 

realizacijo in 
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- storitve pomoči družini na domu in mobilne pomoči, kjer na podlagi zadnjih 

razpoložljivih podatkov ugotavljamo, da je socialna oskrba za osebe stare 65 let in 

več v letu 2009 realizirana v višini: 56,2 % realizacija, za osebe mlajše od 65 let pa v 

višini 91,8 %. 

 

Realizacije ostalih meril ne moremo spremljati, saj ne razpolagamo s podatki o številu 

strokovnih delavcev, ki izvajajo storitve. To velja za naslednja merila: 

- socialna pomoč posameznikom s težavami v duševnem zdravju, žrtvam nasilja, 

invalidom, osebam z oblikami zasvojenosti 

- socialna pomoč družini pri vzgoji in varstvu otrok 

- socialna pomoč družini z osebo z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 

- prva socialna pomoč. 

 

Posebej za ta sklop ugotavljamo nekatere pomanjkljivosti in predlagamo naslednje: 

- Količinski kriteriji nekaterih socialnovarstvenih storitev (prav socialna pomoč, osebna 

pomoč, pomoč družini za dom) so opredeljeni glede na normativ storitev, ki izhaja iz 

Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 52/1995, 

2/1998, 61/1998, 19/1999 (28/1999 popr.), 127/2003, 125/2004, 120/2005 Odl.US: U-

I-192/05-29, 90/2008). Normativi oziroma količinski kriteriji so opredeljeni s številom 

strokovnih delavcev na določeno število prebivalcev. Problem pri merjenju realizacije 

teh kriterijev je pomanjkanje podatkov o številu strokovnih delavcev, ki so v 

določenem letu delali na posamezni socialnovarstveni storitvi. Tak podatek bi bilo 

nujno potrebno vključiti v Bazo socialnih podatkov, kjer se med drugim beleži 

opravljanje socialnovarstvenih storitev na centrih za socialno delo. Vendar pa se ob 

tem lahko pojavi problem, saj na centrih za socialno delo (predvsem manjših) 

posamezen strokovni delavec opravlja več različnih socialnovarstvenih storitev. V 

skladu s tem bi bilo potrebno predhodno ugotoviti koliko »celih« strokovni delavcev 

opravlja posamezno socialnovarstveno storitev. Brez zagotovitve ustreznih podatkov 

o številu strokovnih delavcev, ki opravljajo posamezno socialnovarstveno storitev 

realizacije količinskih kriterijev ni mogoče meriti.  

- Količinski kriterij storitve »Socialna pomoč posameznikom s težavami v duševnem 

zdravju, žrtvam nasilja, invalidom, osebam z oblikami zasvojenosti..« je težko merljiv, 

saj storitev ni jasno opredeljena in zajema različne vrste uporabnikov. 

- Glede količinskega kriterija, ki se nanaša na izvajanje socialne oskrbe na domu za 

osebe starejše od 65 let, predlagamo, da se le ta nekoliko zviša, opredeli pa se za 
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prebivalstvo starejše od 70 ali pa 75 let. Dobra polovica (53,4 %) uporabnikov te 

storitve je namreč starejših od 80 let. Poleg tega ocenjujemo, da je potrebno poleg te 

pomembne storitve v skupnosti, spodbujati in razvijati še druge storitve v skupnosti 

(na primer varovanje na daljavo), ki zaenkrat še niso dobile zadostne spodbude s 

strani občin in države (Smolej in ostali, 2010). Dejstvo je, da je Slovenija izrazito 

institucionalizirana država s premalo razvito mrežo pomoči na domu oziroma skrbjo v 

domačem okolju. Nujno je, da se v veliko večji meri, v primerjavi s trenutnim stanjem, 

vzpodbuja in razvija skupnostno oskrbo, saj bomo le na ta način omogočili formalno 

oskrbo večjemu številu ljudi in obenem blažili pritisk na institucionalno varstvo. 

Pomembno je, da ima človek, ki potrebuje pomoč in podporo, na voljo različne oblike 

storitev in da lahko na tej osnovi izbere sebi najprimernejšo. Nujno je storitev pomoči 

na domu načrtno in hitreje širiti.  

 

2. V sklopu »Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov« ugotavljamo, da je: 

- merilo za »storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali 

težko motnjo v razvoju, v zavodu, v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi 

organizirani obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine« realizirano v 

celoti 

- merila »Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov, prikrajšanih za 

normalno družinsko življenje, ki zaradi težav v odraščanju ali zaradi neugodnih 

pogojev ne morejo živeti pri starših«, pa ni mogoče spremljati, saj ni zastavljeno 

količinsko. Ugotavljamo lahko le, da je trend izvajanja rejniške dejavnosti v upadanju. 

 

3. V sklopu »Storitve institucionalnega varstva za posebne skupine odraslega prebivalstva 

realizacijo lahko ugotavljamo za vse storitve, razen za eno, in sicer »storitve 

institucionalnega varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva: institucionalno varstvo 

odraslih oseb, ki imajo težko gibalno ali senzorno motnjo ter poškodbo glave«. Ugotavljamo, 

da so bili količinski kriteriji doseženi oz. že preseženi pri naslednjih storitvah:  

- »Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so 

vključene v storitev varstveno-delovnih centrov in potrebujejo organizirano oskrbo in 

varstvo«  

- »Storitve institucionalnega varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva: 

Institucionalno varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju in z več motnjami, ki 

niso vključeni v storitve VDC« (Realizacija v letu 2008 je 79,50 % (ob upoštevanju 

samo oskrbovancev v institucionalnem varstvu za vsa mesta). Če upoštevamo 
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oskrbovance v institucionalnem varstvu za 75 % mest, je realizacija 106 % - učinek je 

realiziran oziroma presežen). 

 

Realizacija za ostale storitve je: 

- »Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji«: v začetku leta 2010 

je bila realizacija 99,4 %. 

- »Storitve institucionalnega varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva: 

Institucionalno varstvo odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju«: 

Realizacija je 65 % (če kot kriterij upoštevamo 1.350 mest). Če od tega kriterija 

odštejemo 25 %, je realizacija 86,7 %. Učinek merimo s številom oskrbovancev in ne 

s kapacitetami, saj s tem podatkom ne razpolagamo. Učinek je bil realiziran v 71,4 % 

(17,6 % mest). 

 

Naši komentarji in predlogi za pripravo meril v nastajajočem NPSV so naslednji:  

- SURS vodi podatke o tem koliko oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem razvoju je 

vključenih v posebne SV zavode in to so edini dosegljivi podatki, s katerimi lahko 

merimo realizacijo zgornjega merila.  

- Predlagamo, da se oblikujejo merila za razvoj mreže institucionalnega varstva in 

bivanja v skupnosti v okviru posebnih SV zavodov za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ali več motnjami (in ne razvoj institucionalnega varstva oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in z več motnjami, ki niso vključeni v storitve VDC, kot je navedeno 

v trenutnem nacionalnem programu) s poudarkom na razvoju kapacitet bivanja v 

skupnosti.  

- Ocenjujemo, da bi bilo smiselno merilo za razvoj institucionalnega varstva in bivanja v 

skupnosti v okviru VDC povečati, saj je učinek izvajanja trenutnega ReNPSV že 

presežen, poudarek pa mora biti na razvoju kapacitet bivanja v skupnosti, torej 

večanje teh kapacitet. Vsaj 50 % vseh nastanitvenih kapacitet v okviru VDC mora biti 

zagotovljenih v okviru bivanjskih ali stanovanjskih skupin.  

- Za osebe s poškodbami glave je potrebno v prihodnjem nacionalnemu programu 

oblikovati svoje količinsko merilo razvoja storitev, saj večina teh oseb potrebuje 

predvsem dolgotrajno rehabilitacijo, le nekateri so »primerni« za vključitev v storitve 

VDC, sploh pa ne v posebne SV zavode.  

- Tudi za osebe z gibalno in senzorno oviranostjo mora biti merilo postavljeno posebej 

(podatke o vključenosti v posebne SV zavode je možno pridobiti na SURS).  
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- Kapacitete storitev dnevnega varstva v VDC je smiselno širiti, vendar predvsem v 

smeri razvoja novih oblik storitev. Storitve dnevnega varstva v VDC je potrebno 

razdeliti v več sklopov, npr. vzdrževanje pridobljenih znanj in sposobnosti, storitve 

dolgotrajne rehabilitacije (za osebe s poškodbo glave) in storitve 

prilagojenih/integriranih zaposlitev ter programov socialnega vključevanja za osebe z 

lažjimi motnjami. Populacija v VDC-jih je namreč vse bolj heterogena, se stara, v 

storitve pa so vključene tudi osebe, ki tja ne sodijo (npr. osebe z lažjimi motnjami). To 

smo ugotovili tudi z Analizo delovanja varstveno delovnih centrov iz leta 2008 

(Nagode in ostali, 2008). 

- Pri storitvah institucionalnega varstva za posebne skupine odraslega prebivalstva 

predlagamo, da se trenutna starostna omejitev od 20 do 64 let pri normiranem 

obsegu spremeni v starostno omejitev od 21 do 60 let. Večina oseb z motnjami v 

duševnem razvoju ali z več motnjami se namreč do svojega 21 leta šola, v starosti 

okrog 60 let pa so že nekoliko prestari za to, da bi bili še vedno vključeni v storitve 

VDC. Obenem so v starostnem obdobju, ko so za storitve institucionalnega varstva 

domov za stare premladi. Za osebe v tej starosti bi bilo tako smiselno oblikovati 

posebne oblike dnevnega varstva. 

- Oblikujejo naj se merila posebej za storitve institucionalnega varstva in posebej za 

storitve bivanja v skupnosti, s poudarkom na širitvi mest v slednjih. 

 

4. V sklop »Storitve institucionalnega varstva starejših oseb« ene storitve, in sicer »Storitve 

institucionalnega varstva starejših oseb: oskrba v drugi družini« ne moremo ocenjevati, saj ti 

podatki niso razpoložljivi. Predstavniki SSZ poudarjajo, da je oblika sistemsko neurejena 

(zahteve, pogoji, status oskrbovancev, zagotavljanje potreb po zdravstveni negi, cena), 

izvaja pa se, po mnenju skupnosti, v drugih družinah prek CSD, v penzionih in na črno. 

Realizacijo lahko prikažemo za naslednje storitve: 

- »Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: Varstvo in oskrba v domovih za 

starejše osebe«: realizacija je, če upoštevamo dejansko število mest v domovih 100 

%, če pa upoštevamo korigirano vrednost, se pravi, da odštejemo 6 % oseb, ki so 

mlajši od 65 let, pa realizacija znaša 96 %. Realizacije kratkotrajnih namestitev ne 

moremo oceniti, saj n razpoložljivih podatkov. 

- »Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: Organizirano varstvo v dnevnih 

centrih«: realizacija za leto 2010 je 29,9 % (če kot kriterij upoštevamo 1.000 mest)  

- »Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: oskrba v oskrbovanih stanovanjih 

za starejše osebe kot posebna oblika pomoči na domu«: Realizacija cilja 'vključenost 
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0,5 % prebivalcev, starih 65 let in več v oskrbovana stanovanja, za leto 2010 je 33 % 

(vključenih najmanj 0,2 % populacije). Realizacija cilja 'zagotovljene storitve 

oskrbovanih stanovanj za vsaj 1.660 stanovalcev' za leto 2010 je 25,6 % 

(zagotovljenih najmanj 426 mest). 

 

Posebej za ta sklop opažamo in predlagamo naslednje: 

- Navedeni podatki so bili pripravljeni za potrebe zaračunavanja zdravstvenih storitev 

(zdravstvena nega I) v dnevnih centrih DSO. Zatorej lahko pričakujemo, da je teh 

mest v realnosti dejansko več. S celotnim pregledom nad dejansko vključenostjo oz. 

izkoriščenostjo kapacitet torej ne razpolagamo, saj dogovor o pristojnosti spremljanja 

podatkov ni bil dokončno dorečen. Iz tega razloga je navedena realizacija kriterija 

zgolj ocena, ki zagotavlja minimum realizacije. 

- Kriterij 'vključenih najmanj 0,3 % starejših oseb, starih 65 let in več, ki potrebujejo 

dnevno organizirano varstvo', je nemerljiv, saj takšnega podatka na nacionalni ravni v 

Sloveniji nimamo. Ne razpolagamo namreč z natančnim podatkom koliko je v 

Sloveniji oseb starejših od 65 let, ki potrebujejo dnevno organizirano varstvo. 

Predlagamo, da se tako oblikovan kriterij preoblikuje ali pa se ga izloči. 

- Navedeni podatki so bili pripravljeni za potrebe zaračunavanja zdravstvenih storitev 

(zdravstvena nega I) v dnevnih centrih DSO. Zatorej lahko pričakujemo, da je teh 

stanovanj in mest v realnosti dejansko več. S celotnim pregledom nad dejansko 

vključenostjo oz. izkoriščenostjo kapacitet torej ne razpolagamo, saj dogovor o 

pristojnosti spremljanja podatkov ni bil dokončno dorečen. Zaradi tega je tudi 

navedena realizacija kriterija zgolj ocena, ki zagotavlja minimum realizacije. 

 

Javni socialnovarstveni programi  

 

Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k socialnovarstvenim storitvam in javnim 

pooblastilom, ki so v pristojnosti centrov za socialno delo. Njihovi izvajalci so predvsem 

nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki, na področju programov za invalide pa 

zlasti invalidske organizacije. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav 

posameznikov, družin in skupin prebivalstva, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo njihove 

potrebe in potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Financirani so iz različnih virov; 

med najbolj pomembnimi pa so država, lokalne skupnosti, FIHO, ZRSZ, donatorji, itd.  
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Za izvajanje javnih programov je pogoj strokovna verifikacija programov in sprotno 

ocenjevanje (evalviranje) programov, vključenih v mrežo. Programi socialnega varstva, ki so 

bili do 2005 sofinancirani na podlagi sklepa o večletnem sofinanciranju, lahko po uspešni 

verifikaciji postanejo javni socialnovarstveni programi. Do sredine novembra 2010 je 

strokovno verifikacijo pridobilo 62 programov (SZS, november 2010). 

 

V sklopu »javni socialnovarstveni programi« ugotavljamo, da je realizacija, celotno gledano, 

zelo uspešna, mestoma smo zabeležili celo realizacijo, ki večkrat preseže Količinsko in 

organizacijsko merilo (tudi do 4-krat). Zato predlagamo, da se količinske kriterije pri novem 

NPSV zviša skladno z realizacijo v ReNPSV. Glede na število uporabnikov v programih 

najbrž dvoma o tem, ali so programi potrebni ali niso, ni. Večkrat pa se kot kritična izkaže 

regijska razpršenost programov, saj je očitno, da se programi koncentrirajo v bolj urbanih 

središčih. Kljub temu pa predlagamo, da se količinski kriteriji določijo na čim manj dvoumen 

in lažje merljiv način (npr. ne na celotno slovensko populacijo, ki ima izkušnjo z nasiljem; da 

se jasno določi, ali gre za število ležiš ali celotne kapacitete itd.). 

 

Realizacija za leto 2009 presega količinsko in organizacijsko merilo za javne SV programe 

po ReNPSV 2006-2010 pri naslednjih skupinah programov (kjer v oklepaju zapišemo delež 

realizacija in regije, kjer se programi ne izvajajo): 

- Mreža specializiranih preventivnih programov s skupno okvirno zmogljivostjo 50 mest 

za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo za otroke, prikrajšane za normalno 

družinsko življenje in otroke ter mladoletnike, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe 

(Realizacija izračunana na podlagi podatkov o številu oseb z izkušnjo nasilja ali 

spolne zlorabe: 78 %. Realizacija izračunana na podlagi podatkov o skupnem številu 

uporabnikov: 418 %). 

- Mreža materinskih domov in zavetišč za ženske s skupno okvirno zmogljivostjo 350 

mest v vseh regijah. S tem bo vzpostavljena in pokrita mreža materinskih domov in 

zavetišč za ženske na celotnem območju Slovenije (112 %, noben izmed programov 

se ne izvaja v ZAS in v NOTR regiji). 

- Mreža programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov s skupno 

zmogljivostjo najmanj 200 mest in mreža drugih specializiranih programov za 

organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence 

invalidov (256 %). 

- Mreža terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki omogočajo nastanitev za 

uživalce drog, z okvirno zmogljivostjo 280 mest, skupaj s pripadajočimi mrežami 
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sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v 

terapevtske skupnosti), centrov za reintegracijo abstinentov v družbo, programov za 

vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim 

alternativnih programov za uživalce drog (Realizacija izračunana na podlagi vseh 

mest: 400 %. Realizacija izračunana na podlagi števila ležišč: 36 %. Noben izmed 

programov se ne izvaja SPP in NOTR regiji). 

- Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju s 

skupno zmogljivostjo najmanj 200 mest, mreža dnevnih centrov za redne ali občasne 

uporabnike s skupno zmogljivostjo najmanj 350 mest ter mreža centrov za svetovanje 

in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zagotavlja 

pokritost po statističnih regijah. (Stanovanjske skupine: 120 %; noben izmed 

programov se ne izvaja v ZAS in SPP regiji. Dnevni centri: 185 %; programi se 

izvajajo v vseh regijah. Inf. pisarne: noben izmed programov se ne izvaja v PODR, 

ZAS in NOTR regiji). 

- Mreža terapevtskih programov in drugih programov za urejanje socialnih stisk zaradi 

alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti za 200 uporabnikov. (201 % Programi se 

izvajajo le v OSR in OBAL regiji). 

- Mreža sprejemališč in zavetišč za brezdomce s skupno zmogljivostjo najmanj 250 

mest v vseh statističnih regijah (101 %. Noben izmed programov se ne izvaja v ZAS, 

SPP, JVS, NOTR, GORI in OBL regiji.). 

 

Kot kritične pa se izpostavijo naslednje skupine programov: 

- Mreža 15 regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov za 

kakovostno življenje v starosti in sožitje med generacijami v lokalni skupnosti (27 %. 

Programi se izvajajo le v Ljubljani). 

- Mreža sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog s skupno 

zmogljivostjo najmanj 80 mest v vseh statističnih regijah (37,5 %. Programa se 

izvajata v SAV in OSR regiji). 

- Mreža specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, 

odraslim ali družinam, namenjena razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov 

– na 50.000 prebivalcev približno en specialist (48 %). 



 

110 

 

Izhodišča za vzpostavitev mreže razvojnih in eksperimentalnih programov, ki jih bo s 

skupnim programom spodbujala in sofinancirala država 

 

Poleg javnih socialnovarstvenih storitev in programov, ki jih določa zakon kot javno službo, 

predstavljajo pomemben delež celovitega sistema socialnega varstva tudi razvojni in 

eksperimentalni programi, ki dopolnjujejo javno službo ali pa ji ponujajo alternativo. Nosilci 

teh programov so civilna združenja, nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki. Ker 

gre za področje socialnih inovacij, seveda količinski kriteriji večinoma niso določeni. 

Količinski kriterij je določen le pri »Mreži približno 1300 medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne 

izključenosti starih«, kjer beležimo 77 % realizacijo.  

 

K novemu nacionalnemu programu socialnega varstva 

 

Na podlagi pomanjkljivosti, na katere smo opozarjali že v posameznih delih poročila, 

izpostavili pa smo jih tudi v sklepnem delu, na tem mestu še enkrat poudarimo dve ključni 

pripombi:  

- Glede realizacije ciljev ReNPSV velja, da tako, kot so zapisani, so zelo težko merljivi, da 

smo z realizacije postavljenih ciljev v zaostanku in da smo doslej najmanj naredili v smeri 

krepitve strokovne avtonomije in upravljavske samostojnosti na področju socialnega 

varstva (4. cilj ReNPSV). 

- Pogoste so težave pri dostopnosti do podatkov v zvezi z uresničevanjem posameznih 

ukrepov v zvezi z ReNPSV, kar pomeni, da so bili ukrepi neustrezno formulirani, da 

podatkov ni bilo mogoče najti ali pa se ni vedelo, kdo je za podatke pristojen, da bi se 

lahko nanje obrnili. 

 

Zato pri oblikovanju ciljev, strategij in ukrepov novega nacionalnega programa, predlagamo 

naslednje:  

- ohranimo majhno (obvladljivo) število ciljev (4) 

- da upoštevamo družbeno ekonomsko situacijo v RS, kateri prilagodimo cilje  

- zmanjšamo število strategij in ukrepov za doseganje ciljev 

- ukrepi naj bodo zapisani na merljiv način (bodisi s kvantitativnimi ali kvalitativnimi 

podatki) 

- pri vsakem ukrepu naj se določi glavnega nosilca, ki je zadolžen za izvajanje, 

koordinacijo in / ali poročanje o realizaciji in ki bo odgovornost nosilstva dejansko prevzel 
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- vsak ukrep naj vsebuje tudi časovni okvir realizacije 

- pri načrtovanju ukrepov se zdi smiselno določiti tudi glavni vir financiranja (da bi lahko 

spremljali tudi finančno plat realizacije NPSV po posameznih ciljih). 

 

Predlog sprememb za področje mreže storitev lahko strnemo v naslednje alineje: 

- merila naj se zapišejo tako, da jih bo mogoče dosledno spremljati, kar pomeni, da se 

morajo imena in vsebina storitev ujemati z utečenim načinom beleženja storitev: tako v 

smislu same opredelitve storitve, kot tudi v načinu beleženja (večinoma namreč podatki o 

številu strokovnih delavcev, ki izvajajo storitve, namreč niso na voljo)  

- vsako merilo naj bo namenjeno le eni storitvi za eno ciljno skupino 

-  količinske kriterije pri novem NPSV oblikujmo na podlagi realizacije ReNPSV  

- količinski kriteriji naj se določijo na čim manj dvoumen in čim bolj merljiv način. 

V smislu izvajanja in spremljanja nacionalnega programa pa predlagamo naslednje: 

- Predlagamo, da se ponovno oživijo regijske koordinacije za izvajanje in spremljanje 

nacionalnega programa, ki povezujejo različne izvajalce na lokalnem nivoju. V ta namen 

je potrebno vzpostaviti enoten način dela in poročanje regijskih koordinatorjev, saj 

pretekle izkušnje kažejo na neenoten način izvajanja, spremljanja in poročanja 

koordinacij, kar bistveno zmanjšuje možnost učinkovite evalvacije njihovega dela in 

realizacije ciljev nacionalnega programa. 

- Predlagamo, da se nosilce za izvajanje posameznih ukrepov na nacionalnem nivoju 

zadolži, da o aktivnostih za realizacijo ciljev poročajo IRSSV, ki zanje pripravi poseben 

protokol za spremljanje izvajanja nacionalnega programa.  

- Predlagamo, da IRSSV v naslednjem letu pripravi nabor kazalnikov za spremljanje 

izvajanja novega nacionalnega programa in, da te kazalnike, preden se začne 

sistematično spremljanje izvajanja nacionalnega programa, obravnava tudi Strokovni svet 

socialnega varstva pri MDDSZ. Smiselno se zdi, da se člani in članice Strokovnega sveta 

tudi sproti seznanjajo z letnimi poročili in morebitnimi težavami, ki so povezane z 

realizacijo in spremljanjem realizacije nacionalnega programa.  

 

*** 

 

V obdobju tranzicije je Sloveniji uspelo, da je z ustrezno vodeno socialno politiko zelo 

uspešno blažila njene socialne posledice in ohranila razmeroma visoko raven kakovosti 

življenja, ne da bi pri tem, zaradi prevelikih izdatkov, hromila gospodarski razvoj. Model 

socialne politike, ki se je v Sloveniji uveljavil v tem obdobju, je predstavljal kombinacijo 
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konzervativno korporativističnega in socialno demokratskega modela. Njegovi učinki so se 

odražali v socialnih kazalcih, ki Slovenijo uvrščajo v vrh Evropske unije. Sloveniji je uspelo z 

manjšimi izdatki za socialno zaščito, kot so jo za te namene namenile države evropske 

petindvajseterice, doseči boljše socialne kazalce (Kobal in ostali, 2008).  

 

Vstop Slovenije v EU (2004) ni vplival na spremembo modela socialne politike, saj dokumenti 

EU na tem področju niso zavezujoči. Spremembe, ki so se na tem področju dogajale, so bile 

v večji meri rezultat vladne politike, ki je, predvsem z usmeritvami, zapisanimi v Strategiji 

razvoja Slovenije, želela izvesti reforme tudi na področju socialne politike. Te naj bi se 

odrazile v zmanjšani vlogi države in povečevanju odgovornosti posameznika za lastno 

socialno varnost. Dejanske spremembe pa so bile manjše od pričakovanih (Kobal in ostali, 

2008). 

 

Slovenski socialni model je v kriznih razmerah pred novimi razvojnimi izzivi, ki so zapisani v 

Slovenski izhodni strategiji. Upoštevaje makroekonomske kazalnike in spremembe področne 

zakonodaje, prehajamo v t.im. aktivacijski model socialne politike (Črnak Meglič A., 2010), ki 

temelji na ohranjanju zaposljivosti posameznikov. Rdeča nit nadaljnjega 5-letnega razvoja na 

področju socialnega varstva bo zagotovo novi nacionalni program socialnega varstva, ki je v 

pripravi.  
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Priloga 1: OTROCI IN MLADOSTNIKI 

 

V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (OZN 1989) so otroci osebe od rojstva do 18. leta 

starosti. Konvencija namreč prepoznava za otroka vsako človeško bitje, mlajše od 18 let. 

Otrok zaradi telesne in duševne nezrelosti potrebuje posebno varstvo in skrb, vključujoč 

ustrezno pravno varstvo, tako pred rojstvom, kot tudi po njem.  

 

Program za otroke in mladino 2006-2016 se nanaša na otroštvo, ki ga starostno omejujemo 

do 14 let in vključuje predšolsko in osnovnošolsko obdobje, kot tudi na klasično mladost (15-

19 let), ki zajema srednješolsko mladino (MDDSZ 2006, Javornik Novak, 2007). 

 

Skladno z Ustavo RS (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I , 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 

69/2004, 69/2004, 68/2006) in Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (Generalna 

skupščina ZN 1948) ter drugimi mednarodnimi dokumenti je soglasno sprejeto, da so otroci 

upravičeni do posebne družbene skrbi in pomoči, ter da je država odgovorna za to, da 

vsakemu otroku prizna in zagotovi pravico do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu 

telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju. 

 

Vsak otrok ima pravico do življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja. 

Zagotovljene mu morajo biti vse državljanske in politične, kakor tudi vse ekonomske, 

socialne in kulturne pravice, integrirane v Konvenciji o otrokovih pravicah. Varen in zdrav 

začetek življenja ter dostop do ustreznih zdravstvenih in socialnih servisov ter kakovostnega, 

brezplačnega izobraževanja na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni je pravica 

vsakega otroka. Vsi otroci pa morajo biti deležni tudi ustrezne vzgoje, ki bo razvijala njihovo 

splošno kulturno raven in jih usposobila, da bodo na osnovi enakih možnosti razvili svoje 

sposobnosti za lastno presojo, čut moralne in socialne odgovornosti in s tem postali 

odgovorni in koristni člani družbe. Prav tako moramo otrokom zagotoviti možnosti za 

kakovostno preživljanje prostega časa, igro, kulturno udejstvovanje in razvedrilo, ki so 

sestavni del vzgoje (MDDSZ 2006, Javornik Novak, 2007: 6).  
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1. Institucionalno varstvo 

1.1. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

 

Vključitev otrok in mladostnikov v storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z 

zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju se izvaja na podlagi odločbe o usmeritvi 

Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Center za usposabljanje in varstvo otrok in 

mladostnikov izvaja programe vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvenega 

varstva, sprejema otroke z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju in z 

več motnjami, ki so usmerjeni v »Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami« ali v »Posebni program vzgoje in izobraževanja«. Ta program je celovit in traja 

najmanj do izpolnjene šolske obveznosti, praviloma pa se podaljšuje toliko časa, dokler 

učenec napreduje – vendar največ do 26. leta starosti. Vse pedagoške programe izvaja 

pedagoška služba v najtesnejšem sodelovanju z drugimi strokovnimi službami (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur.l. št. 54/2000, 118/2006, 3/2007, 52/2010209 v 

nadaljevanju: ZUOPP) . 

 

V letu 2009 je delovalo pet centrov za usposabljanje, delo in varstvo otrok in mladostnikov s 

težko, težjo ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju (Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Črna na Koroškem, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Center 

za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža 

Langusa Radovljica, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijan Borštnar Dornava 

(MDDSZ, 2010a).  

 

V njih pa je bilo trajno nastanjenih (tj. v domskem varstvu) 382 otrok in mladostnikov (21 

manj kot v letu 2008), ki zaradi hujših duševnih motenj potrebujejo poseben program 

usposabljanja in izobraževanja. Program dnevnega varstva pa je obiskovalo 118 otrok in 

mladostnikov, kar sta 2 otroka in mladostnika manj kot leto poprej (glej preglednico 25).  

 

Za otroke v domskem in dnevnem varstvu je skrbelo več kot 600 strokovnih in drugih 

delavcev, od tega skoraj 200 varuhov in negovalcev, 130 specialnih pedagogov in nekaj več 

kot 80 zdravstvenih delavcev (SURS, 2009c in 2010e). 

 

                                            
209 Leta 2010 se je razveljavil 27. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, po odločbi (Ur.l.št. 52/2010) 
Ustavnega sodišča 
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Preglednica 25: Domsko in dnevno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, s težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju 

 

 Centri za usposabljanje, 
delo in varstvo Domsko varstvo Dnevno varstvo 

Leto 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Število centrov skupaj 5 5 5  

Število otrok in mladostnikov 
skupaj 531 523 500 422 403 382 109 120 118 

Deklice 222 217 205 171 159 152 51 58 53 

Otroci in mladostniki po starosti  

10 let in manj 56 60 74 26 28 33 30 32 41 

11-15 let 96 82 71 69 56 46 27 26 25 

16-19 let 119 117 108 96 92 90 23 25 18 

20 let in več 260 264 247 231 227 213 29 37 34 

Vir: SURS, 2010e 
 

V domsko varstvo v okviru zavodov se vključujejo otroci s funkcionalnimi motnjami (z 

motnjami vida, sluha, gibalno ovirani), ki se v teh zavodih tudi redno izobražujejo in ki zaradi 

velike oddaljenosti od kraja stalnega prebivališča tu tudi bivajo. V letu 2009 je bilo v domski 

oskrbi 205 gibalno oviranih otrok in mladostnikov, 43 gluhih in naglušnih ter nekaj čez 24 

slepih in slabovidnih. Iz istega razloga se v domsko varstvo vključujejo tudi otroci z lažjimi in 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Ti bivajo v domovih, namenjenim tem otrokom, ali v 

posebnih enotah v okviru dijaških domov. V letu 2009 je bilo v domsko varstvo vključenih 

nekaj več kot 250 otrok z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju (glej preglednico 

26) (SURS, 2010e). 

 

V zavodsko varstvo je bilo v letu 2009 vključenih 530 otrok s fizičnimi ovirami in z lažjimi ali 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju (kar so 4 otroci manj kot v letu 2008) (glej 

preglednico 16). V zavodsko varstvo se vključujejo otroci s posebnimi potrebami, npr. otroci z 

motnjami vida, sluha, gibalno ovirani otroci in otroci z lažjimi ali zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki jim ni mogoče zagotoviti izobraževanja v kraju stalnega prebivališča. 

V domsko varstvo v vzgojnih, prevzgojnih in mladinskih domovih je bilo v letu 2009 vključenih 

skoraj 400 otrok in mladostnikov. Te ustanove so namenjene otrokom in mladostnikom, 

starim od 8 do 18 let, ki imajo težave pri odraščanju in prilagajanju na socialno okolje, doma 

pa nimajo ustreznih pogojev za življenje. Večina otrok, ki biva v teh ustanovah, je stara od 14 

do 18 let, povprečna starost otrok pa je 16 let. V zadnjih letih se organizacija vzgojnega dela 

v teh ustanovah spreminja. Vse več zavodov se odloča za ustanavljanje stanovanjskih 
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skupin, v katerih si mladi začasno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomoč pri učenju, 

vzgojitelji pa jim nudijo oporo, mentorstvo in svetovanje. V letu 2009 je tako v okviru zavodov 

(Vzgojni domovi 10 in mladinski domovi 9) delovalo 19 stanovanjskih skupin. Mladi, ki bivajo 

v teh ustanovah, se večinoma izobražujejo v rednih osnovnih ali srednjih šolah v bližnji 

okolici ali pa je izobraževanje zanje organizirano v okviru zavoda. Vsi otroci, ki bivajo v teh 

ustanovah, so vključeni v osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje. Osnovnošolsko 

izobraževanje je večinoma organizirano v okviru zavoda, medtem ko srednješolsko 

izobraževanje poteka večinoma v zunanjih institucijah. Po odhodu iz teh ustanov se več kot 

tri četrtine otrok vrnejo k staršem ali skrbnikom. (glej preglednico 26) (SURS, Prva objava 8. 

6. 2010). 

 

Preglednica 26: Otroci s posebnimi potrebami v institucionalnem varstvu in dnevnem varstvu 
 

 
 
 
 
 
 

2008 2009 

število 
institucij 

Otroci 
število 

institucij 

Otroci 

skupaj domsko 
varstvo 

dnevno 
varstvo skupaj domsko 

varstvo 
dnevno 
varstvo 

ZMERNA, TEŽJA, 
TEŽKA 

CUDV (socialno-
varstveni zavodi) 5 523 403 120 5 00 382 118 

Domovi v sklopu 
zavodov za otroke s 
posebnimi potrebami 

15 534 534 - 15 530 530 - 

FIZIČNE OVIRE - zavodi za gibalno 
ovirane otroke 2 213 213 - 2 205 205 - 

SENZORNE OVIRE 

- zavodi za slepe in 
slabovidne 1 24 24 - 1 22 22 - 

- zavodi za gluhe in 
naglušne 2 43 43 - 1 42 42 - 

INTELEKTUALNE 
OVIRE 

- domovi v okviru 
OŠPP za otroke z 
lažjimi in zmernimi 
motnjami v 
duševnem razvoju 

10 254 254 - 10 266 266 - 

 

Vzgojni zavodi, 
mladinski domovi in 
prevzg. zavod 

11 397 397 - 7 397 397 - 

- mladinski domovi 3 144 144 - 3 144 144 - 

- prevzgojni domovi 1 27 27 - 1 27 27 - 

- vzgojni zavodi 7 226 226 - 7 226 226 - 
Vir: SURS, neobjavljeni podatki (posredovano po e-pošti: Breda Ložar, 9. 9. 2010) 
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1.2. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko 
razvojno motnjo v zavodu, dnevnem varstvu, drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki, namenjeni razbremenitvi družine 

 

Normiran obseg: zagotoviti zmogljivosti za vključitev 20 % vseh otrok in mladoletnikov z 

zmerno, težjo ali težko razvojno motnjo. 

Učinek: zagotoviti najmanj 500 mest za otroke, mladostnike in odrasle osebe, stare od 1 do 

26 let. 

 

Spodnja preglednica prikazuje podatke Statističnega urada RS o institucionalnem varstvu 

otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju. Tu so centri še vedno vodeni pod evidenco 

zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, in sicer tudi tu beležijo 

5 takih javnih socialnovarstvenih zavodov. V preteklih letih so poročali o osmih zavodih, pri 

čimer so šteli vse enote v matični sestavi zavodov. Ta podatek so v letu 2009 popravili. 

Popravek je narejen od leta 2002 naprej, ko imamo ves čas 5 takih zavodov (glej preglednico 

27). 

 

Preglednica 27: Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju 

 

Število/Leto 2005 2006 2007 2008 2009 

Izvajalci (javni soc. zavodi) 5 5 5 5 5 

Uporabniki skupaj 577 465 531 523 500 

moški 345 275 309 306 295 

ženske 232 190 222 217 205 
Vir: SURS, 2007, 2009c in 2010e 
 

Število uporabnikov v petih zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjo v 

razvoju kaže, da se je število uporabnikov od leta 2005 do 2006 močno zmanjšalo, nato se je 

v letih 2007 in 2008 ponovno povečalo, leta 2009 pa je število uporabnikov rahlo upadlo (glej 

preglednico 27). Po letih se število uporabnikov po spolu razlikuje, vendar je v zavodu v vseh 

teh letih več moških kot žensk. Po normiranem obsegu bi moralo biti do leta 2010 

zagotovljenih najmanj 500 mest za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo ali 

težko razvojno motnjo, stare od 1 do 26 let. Če se torej podatki o številu otrok in 

mladostnikov z motnjami v razvoju v zavodih za usposabljanje nanašajo na osebe od 1. do 

26. leta starosti, potem število mest že danes dosega predviden učinek izvajanja NPSV 

2006-2010. 
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1.3. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje 

 

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. št. 30/1986, 20/1988, 1/1989, 

14/1989, 13/1994, 82/1994, 29/1995, 26/1999, 60/1999, 273/98, 70/2000, 64/2001, 

110/2002, 42/2003, 312/00-40, 16/2004, 69/2004, 101/2007, 328/05, 122/2007 11/07-45) in 

Konvenciji o otrokovih pravicah (OZN 1989) imajo starši pravico in dolžnost skrbeti za svoje 

otroke. V kolikor te pravice oz. dolžnosti ne izpolnjujejo, obstaja sum o neustreznem 

ravnanju, zanemarjanju, psihičnem ali telesnem nasilju. Institucije kot je CSD so dolžne 

poseči v njihovo skrb za otroke. Ena izmed nalog CSD je ugotavljanje in ocenjevanje 

otrokove ogroženosti, usklajevanje pomoči otroku in družini ter predvsem otroku nudijo 

pomoč v okviru naloge - pomoč družini na dom ali pa se odločijo o drugem potrebnem 

ukrepanju. Bistvenega pomena je namreč zagotoviti pomoč otroku v sodelovanju s starši, v 

kolikor so pripravljeni in zmožni sodelovanja, v nasprotnem primeru se odloča o ukrepih in 

posegih v družino zaradi zaščite otroka tudi proti volji staršev (MDDSZ, 2009).  

 

Pomemben cilj je otroku zagotoviti kakovostno življenje v krogu primarne socialne mreže, to 

je družine, prijateljev in sorodnikov v kolikor je to mogoče, seveda pa je potrebno zagotoviti, 

da so njegovi interesi in odločitve upoštevani.  

 

Večina otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje, je bivala v 

stanovanjskih skupinah. Te ustanove so namenjene otrokom in mladostnikom, starim od 8 

do 18 let, ki imajo težave pri odraščanju in prilagajanju na socialno okolje, doma pa nimajo 

ustreznih pogojev za življenje. To so majhne ustanove, v katerih si mladi začasno uredijo 

bivanjske razmere, dobijo pomoč pri učenju, vzgojitelji pa jim nudijo oporo, mentorstvo in 

svetovanje. Izobražujejo se v rednem osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju 

zunaj stanovanjskih skupin. Četrtina vseh otrok ostaja v teh domovih več kot dve leti (SURS, 

2010e).  

 

V domsko varstvo v vzgojnih, prevzgojnih in mladinskih domovih je bil leta 2009 vključen 401 

otrok in mladostnik, leta 2008 pa jih je bilo 397 (glej preglednico 28). Večina otrok, ki biva v 

teh ustanovah, je stara od 14 do 18 let, povprečna starost otrok pa je 16 let. V zadnjih letih 

se organizacija vzgojnega dela v teh ustanovah spreminja. Vse več zavodov se odloča za 



 

134 

 

ustanavljanje stanovanjskih skupin, v katerih si mladi začasno uredijo bivanjske razmere, 

dobijo pomoč pri učenju, vzgojitelji pa jim nudijo oporo, mentorstvo in svetovanje.  

V letu 2009 je tako v okviru zavodov delovalo že 19 stanovanjskih skupin – ena manj kot leto 

pred tem (glej preglednico 28). Mladi, ki bivajo v teh ustanovah, se večinoma izobražujejo v 

rednih osnovnih ali srednjih šolah v bližnji okolici ali pa je izobraževanje zanje organizirano v 

okviru zavoda (SURS, 2010e).  

 

Preglednica 28: Zavodska oskrba otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno 

družinsko življenje 
 

 Skupaj Vzgojni zavodi Prevzgojni domovi Mladinski domovi 

Leto 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Število 
zavodov/
domov 
skupaj 

11 11 11 7 7 7 1 1 1 3 3 3 

Število 
otrok in 
mladostni
kov 

403 397 401 234 226 230 25 27 31 144 144 140 

Ženske 140 141 143 74 69 65 1 1 1 65 69 77 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela 

Število 
stanovanj
skih 
skupin 

19 20 19 10 10 10 / / / 9 10 9 

Število 
vzgojnih 
skupin 

38 38 38 26 26 26 6 6 6 6 6 6 

Vir: SURS, 2010e 
 
Rejništvo 

 

Normiran obseg: ohranitev sedanjega števila rejniških družin, ki nudijo varstvo in vzgojo 

otrokom in mladoletnikom, za katere ne skrbijo starši. 

 

Učinek: organiziranje življenja za vse otroke in mladoletnike, ki nimajo pogojev za vzgojo in 

varstvo v lastni družini, stare do 18 let oziroma do 26 let, zaradi nadaljevanja šolanja. 

 

Rejništvo je urejeno v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. št. 30/1986, 

20/1988, 1/1989, 14/1989, 13/1994, 82/1994, 29/1995, 26/1999, 60/1999, 273/98, 70/2000, 

64/2001, 110/2002, 42/2003, 312/00-40, 16/2004, 69/2004, 101/2007, 328/05, 122/2007 

11/07-45) kot posebna oblika varstva otrok, ki potrebujejo oskrbo in vzgojo pri osebah, ki 
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niso njihovi starši. Zakon vsebuje določbe o namenu rejništva ter o odločitvi o namestitvi 

otroka v rejniško družino. Izvajanje rejniške dejavnosti pa je predmet posebnega zakonskega 

urejanja v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur.l., št. 110/2002, 56/2006, 289/04-26, 

114/2006) (v nadaljevanju ZIRD).  

  

ZIRD (Ur.l., št. 110/2002, 56/2006, 289/04-26, 114/2006) ureja pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za 

izvajanje te dejavnosti, način izvajanja, njeno financiranje ter druga vprašanja, povezana z 

izvajanjem.  

  

Izvajanje rejniške dejavnosti s sistemskega vidika predstavlja izvajanje storitve 

institucionalnega varstva, kar opredeljuje Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 42/1994 

Odl.US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-

ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 

21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 

41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS)210 (v 

nadaljevanju ZSV), ki med drugim v posebnem poglavju določa, da je dejavnost socialnega 

varstva nepridobitna. Rejnik lahko izvaja rejniško dejavnost samo pod pogoji, določenimi v 

ZIRD (Ur.l., št. 110/2002, 56/2006, 289/04-26, 114/2006), torej mora pridobiti dovoljenje za 

izvajanje rejniške dejavnosti.  

  

Rejnik lahko izvaja rejniško dejavnost tudi kot edini poklic, če izpolnjuje zakonske pogoje. V 

tem primeru je rejnik poleg rejnine upravičen do plačila prispevkov za socialno varnost. 

Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora izpolnjevati normativ za izvajanje rejniške 

dejavnosti, kar pomeni, da mora imeti hkrati nameščene tri otroke. Ob odločitvi o namestitvi 

otroka v posamezno rejniško družino skleneta rejnik in center za socialno delo rejniško 

pogodbo, katere predmet je opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti, med drugim tudi 

pravico do rejnine.  

 

Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino in je 

namenjena otrokom, ki začasno krajši ali daljši čas ne morejo prebivati v biološki družini. 

Ureja ga ZIRD (Ur.l., št. 110/2002, 56/2006, 289/04-26, 114/2006) in Pravilnik o pogojih in 

postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. 
                                            
210 Nova predpisa, ki spreminjata ZSV: Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (61/2010-ZSVarPre), Zakon o uveljaljanju pravic iz 
javnih sredstev  (62/2010-ZUPJS) 
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Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost in izpolnjuje pogoje: 

- ima stalno bivališče v RS, 

- ima zaključeno vsaj poklicno oz. strokovno izobrazbo, 

- je polnoletna, 

- ji ni bila odvzeta roditeljska pravica, 

- ji ni bila odvzeta poslovna sposobnost, 

- je CSD ugotovil primerne motive za izvajanje rejništva, 

- je CSD ugotovil primerne bivalne pogoje družine, 

- je opravil usposabljanje kandidatov in 

- je pridobil dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti od MDDSZ. 

 

Rejniška družina je celotna družina, ki jo sestavljajo rejnik in vsi družinski člani. V rejniški 

družini veljajo družinska pravila, vloge so razdeljene med družinske člane, v družini se deli 

delo in obveznosti. Pomembno je, da se pri odločanju za rejništvo vsi družinski člani 

pogovorijo o tem, ali so pripravljeni na sprejem tujega otroka, na spremembe v družini, ali so 

pripravljeni na sodelovanje s CSD in na sodelovanje z otrokovo matično družino in skupaj 

sprejmejo odločitev za rejništvo. 

 

Rejenec je otrok, ki živi v rejniški družini. Razlogi, ki pripeljejo do tega, da otrok živi v rejniški 

družini, so različni, vsekakor pa tako težki, da je za otrokov psihofizični razvoj bolje, da ne 

živi v svoji biološki družini, vsaj nekaj časa ne. 

Otrok v rejništvu je otrok z dvema družinama: ima svojo biološko družino, v kateri trenutno ne 

more živeti, ima pa z njo stike in starši delno prevzemajo skrb zanj in ima rejniško družino, v 

kateri trenutno živi, rejniška družina skrbi za njegovo oskrbo in vzgojo, ga uči prevzemanja 

skrbi zase, za šolanje, mu pomaga pri vzdrževanju stikov z matično družino ter pri 

osamosvajanju. 

 

Individualna projektna skupina (v nadaljevanju IPS) pomeni sodelovanje in dogovarjanje 

vseh pomembnih ljudi za otroka, ki živi v rejniški družini. IPS sestavljajo rejniška družina, 

rejenec, matična družina, rejniška socialna delavka in matična socialna delavka. Vsi 

pomembni za otroka rejenca se tako skupaj dogovarjajo o tem, kako bodo potekali stiki med 

otrokom in njegovimi starši, kako je z otrokovim zdravjem, šolanjem, kakšne so otrokove 

potrebe ali težave, kam bo šel na počitnice, kako zna poskrbeti za sebe, kako je z njegovim 

osamosvajanjem idr. 
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Socialno delo na področju rejništva, ki ga izvaja CSD lahko razdelimo na nekaj področij: 

urejanje namestitve otroka v rejniško družino, ki zajema strokovni tim, ki odloča o 

najustreznejši obliki pomoči za otroka, delo s starši in otrokom pri odločitvi za rejništvo, izbor 

in pripravo rejniške družine, namestitev otroka, sklenitev rejniške pogodbe, vnos podatkov v 

informacijski sistem spremljanje rejništva zajema delo z rejniško družino, z rejencem, z 

matično družino, delo individualne projektne skupine, urejanje vseh otrokovih zadev 

(zdravstveno zavarovanje, štipendije, družinske pokojnine in varstveni dodatek, urejanje 

osebnih dokumentov, letovanje preko ZPM idr.), spremljanje celotnega razvoja otroka 

(zdravje, šolanje, čustveni razvoj in vedenje, družbene in družinske odnose ter odnose z 

vrstniki, skrb zase, identiteto otroka) in delo pri odhodu otroka iz rejniške družine. 

 

Delo s kandidati za rejnike, urejanje statusa rejnika vključuje informacije zainteresiranim 

občanom, prijave kandidatov, ki želijo izvajati rejniško dejavnost, preverjanje pogojev, 

izdelava pisne ocene za MDDSZ, usposabljanje novih kandidatov, urejanje vpisa v register in 

urejanje rejništva kot poklic, izobraževanje rejnic in rejnikov, skupinsko ter skupnostno 

socialno delo. 

 

Podatki o rejništvu so novi, na strani MDDSZ so v septembru 2010 objavili zadnje podatke o 

rejništvu. Podatki kažejo, da je število rejnikov v zadnjih dveh letih ostalo nespremenjeno, 

velja pa opozoriti, da se je število precej zmanjšalo glede na podatke za leto 2007 in 2008. 

Prav tako se zmanjšuje število rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, število 

rejnikov pri katerih so otroci trenutno nastanjeni in pa število prostih mest pri rejnikih z 

izdanim dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnost. (glej preglednico 29). 

 

Preglednica 29: Podatki o rejnicah in rejnikih 2007, 2008, 2009 in september 2010 
 

 2007 2008 2009 2010 

Število rejnikov z dovoljenjem za izvajanje 
rejniške dejavnosti 

Skupaj 885 Skupaj 813 Skupaj 796 Skupaj 796 
Rejnice 793 Rejnice 723 Rejnice 707 Rejnice 706 
Rejniki 92 Rejniki 90 Rejniki 89 Rejniki 90 

Število rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot 
poklic 140 135 139 128 

Število rejnikov pri katerih so trenutno 
nameščeni otroci 757 701 691 682 

Število rejnikov pri katerih trenutno ni 
nameščenih otrok 128 112 105 114 

Število prostih mest pri rejnikih z izdanim 
dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti 169 154 128 164 

Vir: MDDSZ, 2010b) 
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Število otrok v rejništvu že nekaj let ostaja približno enako, na splošno pa se nekoliko znižuje 

(glej sliko 9 in preglednico 30), prav tako kot število rejnikov. 

 

Preglednica 30: Podatki o rejencih, 2007, 2008, 2009 in september 2010 

 

 2007 2008 2009 September 2010 

Število otrok v rejništvu 
Skupaj 1.228 Skupaj 1.153 Skupaj 1.166 Skupaj 1.150 
Deklice 624 Deklice 575 Deklice 587 Deklice 591 
Dečki 604 Dečki 578 Dečki 579 Dečki 559 

Število otrok nameščenih v družine, 
ki izvajajo rejništvo kot sorodniki 363 328 315 315 

Vir: MDDSZ, 2010b 
 

Slika 9: Povprečno trajanje rejništva (v letih) 

 

 
Vir: MDDSZ, neobjavljeni podatki, (posredovano po e-pošti, Tanja Oberski, 05.10. 2010) 

 

Preglednica 30 prikazuje, da število otrok v rejništvu, v letih 2007 do septembra 2010, upada 

vendar le za približno 6 %. Število otrok nameščenih v družine, ki izvajajo rejništvo kot 

sorodniki pa upada za 13 % glede na leto 2007. Upad nam lahko pojasni podatek, da je bilo 

v letu 2007 le 19 vodenih nalog v zvezi z delom s kandidati za rejnike, izdelav ocen o 

primernosti, vpisa v register in urejanj statusa rejnika. Enaka količina dela pa je bilo 

vloženega na področju izobraževanja in spremljanja že obstoječih rejnikov in rejništev. 
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Posvojitve 

 
CSD imajo javna pooblastila za izvajanje posvojitev. Zakon o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih (Ur.l. št. 30/1986, 20/1988, 1/1989, 14/1989, 13/1994, 82/1994, 29/1995, 26/1999, 

60/1999, 273/98, 70/2000, 64/2001, 110/2002, 42/2003, 312/00-40, 16/2004, 69/2004, 

101/2007, 328/05, 122/2007 11/07-45) določa pogoje za posvojitev (na strani otroka, staršev 

in posvojiteljev), razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo in postopek za posvojitev. Slovenija ima 

popolno posvojitev, kar pomeni, da s posvojitvijo otroka biološkim staršem prenehajo vse 

pravice in dolžnosti do otroka ter pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih staršev in 

sorodnikov. Istočasno pa s posvojitvijo nastanejo med posvojencem in njegovimi sorodniki 

ter posvojiteljem in njegovimi potomci enaka razmerja kot med sorodniki. Posvojitev se ne 

more razvezati, po posvojitvi se posvojitelji vpišejo v rojstno matično knjigo kot posvojenčevi 

starši. 

 

Na CSD izvajajo glede na krajevno pristojnost obojestranske in enostranske posvojitve. S 

partnerjema ali zakoncema, ki sta zainteresirana za posvojitev otroka se opravi storitev prve 

socialne pomoči, v kateri sta informirana o namenu posvojitve, postopku, pogojih, možnostih 

in doktrini strokovnega dela na področju posvojitev. Par, ki se odloči, da bo podal vlogo za 

posvojitev otroka, vloži vlogo na krajevno pristojni CSD. Vlogi mora biti priložen življenjepis, 

potrdilo o osebnem dohodku za zadnje tri mesece in zdravniško potrdilo ter upravna taksa. 

Po uradni dolžnosti pa CSD v postopku pridobi še izpisek iz rojstne matične knjige, izpisek iz 

poročne matične knjige, potrdilo o državljanstvu, potrdilo, da niso odvzete roditeljske pravice 

in da ni v kazenskem postopku, potrdilo da ni odvzeta poslovna sposobnost oz. da ni pod 

skrbništvom. Pri oceni primernosti za kandidata za posvojitev sodelujeta socialna delavka in 

psihologinja, par je vključen v individualno in skupinsko pripravo na posvojitev. Po zaključeni 

individualni pripravi na posvojitev, se za par izdela mnenje o primernosti za sprejem otroka v 

posvojitev. V kolikor par izpolnjuje pogoje za posvojitev otroka, se uvrsti na listo kandidatov 

za posvojitev. 

 

Dela in naloge na področju posvojitev obsegajo poleg izvajanja javnih pooblastil tudi 

strokovno delo z otrokovo matično družino in otrokom, individualno in skupinsko pripravo 

parov na posvojitev, pomoč pri vzpostavljanju kontaktov med posvojenim otrokom in 

njegovimi roditelji po posvojitvi, osebno pomoč v smislu svetovanja in druge naloge. 
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Individualna priprava para na posvojitev vsebuje usmerjene poglobljene intervjuje, psihološki 

pregled in obisk na domu. Skupinska priprava na posvojitev poteka v skupini šestih parov. 

Srečanja skupine so enkrat mesečno po tri šolske ure, predvidenih je deset srečanj. Delo 

poteka v obliki delavnic, predavanj zunanjih strokovnjakov in prestavitev parov, ki že imajo 

izkušnjo posvojitve otroka in izkušenj posvojenih otrok. 

 

Kot vidimo (glej preglednico 31) je število posvojitev močno padalo od leta 2005 do 2007, 

nato pa je v letu 2008 in lata 2009 ponovno naraslo. Glede posvojitev, v primeru ko je 

posvojenec tuji državljan, so bile v letu 2009 takšne 14 posvojitve. Podatki so iz različnih 

virov, zato so možne napake. Podatki, ki pa so vzeti iz letnih poročil CSD pa niso popolnoma 

zanesljivi, zato prihaja do razlik. Podatke o posvojitvah bi bilo potrebno voditi na enak 

zanesljiv način. 

 

Preglednica 31: Ukrepi CSD za varstvo otrok - Posvojitev 

 

Naloge po javnih pooblastilih ter zakonu 
št. vodenih št. vodenih št. vodenih št. vodenih št. vodenih 

2005 2006 2007 2008 2009 

Priprava na posvojitev 182 164 142 264* 310* 

Obojestranska posvojitev 19 14 7 14 14 

Enostranska posvojitev 25 14 12 12 6 

Posvojitev otroka tujega državljanstva 21 14 14 18 14** 

Število posvojenih otrok, ki so bili pred tem 
v rejništvu 8 4 4 5 11 

Število prijetih vlog za posvojitev 191 195 206 388* 437* 
Vir: (Letna poročila CSD – podatki niso popolnoma zanesljivi) 
*podatki so vzeti iz informacijske baze BSP, neobjavljeni (posredovano po e-pošti, Tanja Oberski 9.9.2010) 
**podatki so iz matičnega registra Ministrstva za notranje zadeve za leto 2009, neobjavljeni podatki (posredovano po e-pošti, 
Tanja Oberski 18.11. 2010) 
 
Skrbništvo 

 

Skrbništvo je definirano v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. št. 30/1986, 

20/1988, 1/1989, 14/1989, 13/1994, 82/1994, 29/1995, 26/1999, 60/1999, 273/98, 70/2000, 

64/2001, 110/2002, 42/2003, 312/00-40, 16/2004, 69/2004, 101/2007, 328/05, 122/2007 

11/07-45211). Gre za zakonsko urejeno obliko družbenega varstva mladoletnikov (skrbništvo 

nad ml. osebami), za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki zaradi določenih vzrokov 

                                            
211 V pripravi je nov Družinski zakonik; druga obravnava – MDT, (03.03.2010) 
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niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi (skrbništvo nad odraslimi 

osebami, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost). Posebno varstvo pa se daje tudi osebam, 

ki nimajo možnosti, da bi same skrbele za svoje pravice in koristi (skrbništvo za posebne 

primere). 

Pri vseh je skupno, da tretja oseba (skrbnik) za daljši ali krajši čas prevzame skrb za drugo 

osebo (varovanca) v celoti ali samo za določene naloge oz. za konkretno pravno dejanje. Pri 

tem zakonodaja tudi jasno določa kdo je lahko skrbnik in kakšna je njegova funkcija. Prav 

tako pa nalaga CSD vrsto nalog in dolžnosti (postavitev skrbnika za poseben primer; 

postavitev/prenehanje stalnega skrbnika otroku; privolitev odtujitve/obremenitve otrokovega 

premoženja, odobritev pravnih poslov otroka; spremljanje skrbništva mladoletnih otrok), 

preko katerih je mogoče dosegati temeljne namene in cilje skrbništva.  

 

CSD mora, ko izve, da je treba nekoga postaviti pod skrbništvo, ukreniti vse potrebno za 

varstvo njegove osebnosti, pravic in koristi in uvesti postopek za postavitev pod skrbništvo, 

odloča o postavitvi pod skrbništvo, imenuje in razrešuje skrbnika, opravlja popis in cenitev 

varovančevega premoženja, odloča o obsegu skrbnikovih pravic in dolžnosti oz. pooblastil, 

odloča o pravicah in koristih varovanca, obvešča matičarja in zemljiško knjigo o postavitvi 

osebe pod skrbništvo, daje soglasje k določenim poslom, ki jih sklepa skrbnik za varovanca, 

odloča o prenehanju skrbništva spremlja oz. nadzira skrbnikovo delo (skrbniška poročila), 

odloča o ugovoru zoper delo skrbnika pri obliki varstva, ki naj se daje varovancu, mora 

upoštevati predvsem potrebe in koristi varovanca, kar vključuje tudi možnost spreminjanja 

svojih odločitev ravna v skladu s pravili, ki veljajo za splošni upravni postopek ter v skladu z 

družbeno vlogo in pravili stroke druge naloge: CSD kot skrbnik varovancu in vse naloge, ki iz 

tega izvirajo, CSD kot vlagatelj zahtevkov za postopek odvzema ali vrnitve poslovne 

sposobnosti itd. 

 

Število vodenih storitev postavitve skrbnika za poseben primer se od leta 2005 naprej 

zmanjšuje (glej preglednico 32). Pri nalogah postavitvi/prenehanju stalnega skrbnika otroku, 

odobritvi pravnih poslov otroka ter spremljanju skrbništva mladoletnih otrok število ne niha 

veliko, vendar kljub temu upada. Tudi pri nalogi privolitev odtujitve/obremenitve otrokovega 

premoženja, odobritev pravnih poslov otroka število vodenih nalog upada. 
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Preglednica 32: Ukrepi CSD za varstvo otrok – Skrbništvo otrok 

 

Naloge po javnih pooblastilih ter zakonu 
št. 
vodenih 

št. 
vodenih 

št. 
vodenih 

št. 
vodenih 

Št. 
vodenih 

2005 2006 2007 2008 2009 
Postavitev skrbnika za poseben primer 1.202 1.046 857 649 678 
Privolitev odtujitve/obremenitve otrokovega 
premoženja, odobritev pravnih poslov otroka / 601 630 453 475 

Vir: SCSD 
 
Krizni centri za mlade 

 

Krizni center za mlade je namenjen vsem otrokom in mladostnikom od 7. do 18. leta starosti, 

ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo, saj 

izvajanje ambulantne oblike pomoči ne zadošča. Uporabniki storitev so tudi starši, rejniki ali 

skrbniki sprejetega otroka oz. mladostnika za čas krize (CSD Maribor, spletno mesto, 2009). 

  

Krizni centri (v nadaljevanju KCM) delujejo v okviru naslednjih centrov za socialno delo (v 

nadaljevanju CSD): Celje, Grosuplje, Krško, Ljubljana – Bežigrad, Maribor, Murska Sobota, 

Radovljica in Slovenj Gradec.  

 

Spodnja preglednica (glej preglednico 33) prikazuje podatke o uporabnikih kriznih centrov za 

mlade (število storitev, uporabnikov storitve prva socialna pomoč - PSP in nočitev v KCM) za 

leta 2006 - 2009 po enotah CSD (glej preglednico 33).  

 

Opravljenih storitev prve socialne pomoči se iz leta v leto zvišuje. V letu 2006 je največje 

število storitev prve socialne pomoči (brez nastanitve) opravil CSD Radovljica (237), v letu 

2009 pa je teh storitev največ izvedel CSD Grosuplje (1.019). Tudi število uporabnikov 

storitev prve socialne pomoči (brez nastanitve) se je povečalo iz 237 v letu 2006 na 1.019 v 

letu 2009. Opravljenih storitev prve socialne pomoči v primeru nastanitve tudi raste, saj je 

bilo v letu 2006 103 storitev, v letu 2009 pa 133 storitev. Tudi število otrok in mladostnikov, ki 

so bivali v kriznih centrih se relativno povečuje, povprečno število otrok se je od leta 2006 do 

leta 2009 povečalo za 35 %. Povprečno število otrok in mladostnikov na dan po posameznih 

mesecih (2006 - 2010) je 2,02, povprečno število dni bivanja v KCM (2006 - 2010) pa 12,03. 
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Preglednica 33: Število storitev, uporabnikov PSP in nočitev v KCM po CSD (leto 2006-2009) 

 

Enote KCM Leto 

Brez nastanitve Z nastanitvijo 

skupaj št. 
opravljenih 
storitev PSP 

povprečno št. 
otrok oz. 
mladostnikov 
na dan po 
posameznih 
mesecih 

povprečno število 
dni bivanja otroka 
oz. mladostnika v 
KCM v letu  

št. 
opravljeni
h storitev 
PSP 

št. 
uporabnikov 
PSP 

št. 
opravljenih 
storitev PSP 

št. vseh 
nočitev v 
mesecu 

število 
novo 
sprejetih 

skupaj št. 
otrok oz. 
mladostnikov, 
ki so bivali v 
KCM 

Celje 

2006 

55 55 38 527 38 54 93 1,44 9,76 
Krško 21 28 80 466 30 47 101 1,28 9,91 
Ljubljana 
Bežigrad 46 36 57 590 57 71 103 1,62 8,31 

Maribor 18 18 65 1.786 59 122 83 4,89 14,64 
Murska Sobota 129 80 63 850 28 40 192 2,33 21,25 
Radovljica 237 237 64 722 34 64 301 1,98 11,28 
Slovenj Gradec 52 57 103 134 15 15 155 0,37 8,93 
Celje 

2007 

24 24 53 608 53 70 77 1,67 8,69 
Grosuplje 10 12 6 113 7 9 16 0,31 12,56 
Krško 27 32 49 864 49 85 76 2,37 10,16 
Ljubljana 
Bežigrad 35 28 64 599 64 64 99 1,64 9,36 

Maribor 18 18 66 1.786 59 124 84 4,89 14,40 
Murska Sobota 184 108 198 644 30 46 382 1,76 14,00 
Radovljica 263 192 76 785 49 76 339 2,15 10,33 
Slovenj Gradec 105 109 34 113 26 26 139 0,31 4,35 
Celje 

2008 

339 193 106 1.044 53 86 445 2,86 12,14 
Grosuplje 5 7 0 594 35 52 5 1,63 11,42 
Krško 9 12 70 568 40 55 79 1,56 10,33 
Ljubljana 
Bežigrad 40 29 72 772 72 72 112 2,12 10,72 

Maribor 33 33 88 1.102 88 121 121 3,02 9,11 
Murska Sobota 184 160 128 950 35 61 312 2,6 15,57 
Radovljica 67 67 33 388 33 41 100 1,06 9,46 
Slovenj Gradec 302 126 56 171 28 28 358 0,47 6,11 
Celje 2009 

303 179 73 461 37 46 376 1,26 10,02 
Grosuplje 1.019 1.019 30 785 49 69 1.049 2,15 11,38 



 

144 

 

Enote KCM Leto 

Brez nastanitve Z nastanitvijo 

skupaj št. 
opravljenih 
storitev PSP 

povprečno št. 
otrok oz. 
mladostnikov 
na dan po 
posameznih 
mesecih 

povprečno število 
dni bivanja otroka 
oz. mladostnika v 
KCM v letu  

št. 
opravljeni
h storitev 
PSP 

št. 
uporabnikov 
PSP 

št. 
opravljenih 
storitev PSP 

št. vseh 
nočitev v 
mesecu 

število 
novo 
sprejetih 

skupaj št. 
otrok oz. 
mladostnikov, 
ki so bivali v 
KCM 

Krško 48 55 28 1.067 35 82 76 2,92 13,01 
Ljubljana 
Bežigrad 41 26 51 539 51 60 92 1,48 8,98 

Maribor 18* 18* 66* 1.786* 59* 124* 84* 4,89* 14,40 
Murska Sobota 134 101 133 446 28 40 267 1,22 11,15 
Radovljica 25 25 132 954 66 94 157 2,61 10,15 
Slovenj Gradec 91 82 92 226 46 46 183 0,62 4,91 

Vir: Letna poročila CSD za leto 2007, 2008, 2009 
 
Slika 10 Število opravljenih storitev PSP leta 2009 
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Zgornja slika prikazuje skupno število opravljenih storitev po KCM za leto 2009. Največje odstotek storitev je opravil KCM CSD Grosuplje (45,92 

%) in najmanj KCM CSD Krško (3 %). KCM CSD Grosuplje je specifičen KC, saj sprejema tudi otroke stare 0 – 6 let. 

 

Spodnja preglednica (glej preglednico 34) prikazuje podatke o številu otrok in mladostnikov, ki so bivali v KCM v obdobju od leta 2007 do 2009. 

Največ mladostnikov je v KCM bivalo v letu 2008 (495), najmanj pa v letu 2009 (447). O trendu upadanja števila mladostnikov, uporabnikov 

KCM, bi težko govorili, saj je bilo le teh v letu 2007 473. 

 

V letih 2007 in 2008 je bilo največ mladostnikov na CSD Maribor, najmanj pa na CSD v Slovenj Gradcu. Leta 2009 se število precej spremeni, 

kajti največ mladostnikov je bilo na CSD Radovljica, najmanj pa na CSD v Murski Soboti. V prikazanem obdobju je največ otrok oz. 

mladostnikov v KCM bivalo od 2 do 7 dni, najmanj pa jih je v KCM bivalo 1 dan. V obsegu bivanja od dveh do 21 dni število otrok in 

mladostnikov najbolj niha (2007 - 2009), med tem ko število otrok, ki biva v KCM le en dan (povprečno število otrok in mladostnikov je 43) ali 

več kot 21 dni ostaja po letih približno enako (povprečno število otrok in mladostnikov je 83). 
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Preglednica 34: Število otrok oz. mladostnikov v obdobju 2007 – 2009, ki so bivali v KCM po CSD 

 

Kraj Leto 

Število otrok in mladostnikov, ki so bivali v KCM 

1 dan od 2 do 7 dni od 8 do 14 dni od 15 do 21 dni več kot 21 dni 

skupaj št. otrok oz. 
mladostnikov, ki so bivali v 

KCM 
Celje 

2007 

4 30 18 12 6 70 
Grosuplje 4 4 2 1 1 12 
Krško 9 20 8 8 10 55 
Ljubljana Bežigrad 3 28 15 12 6 64 
Maribor 9 26 31 20 35 124 
Murska Sobota 4 11 12 4 15 46 
Radovljica 10 22 24 7 13 76 
Slovenj Gradec 14 4 7 1 0 26 
Celje 

2008 

2 22 13 2 14 53 
Grosuplje 3 20 4 7 1 35 
Krško 7 39 12 12 15 85 
Ljubljana Bežigrad 8 30 16 10 8 72 
Maribor 16 56 23 8 18 121 
Murska Sobota 1 13 14 9 23 60 
Radovljica 2 20 9 4 6 41 
Slovenj Gradec 5 16 4 2 1 28 
Celje 

2009 

0 19 8 3 7 37 
Krško 5 24 25 10 18 82 
Ljubljana Bežigrad 4 21 12 7 7 51 
Maribor 0 49 16 10 15 90 
Murska Sobota 0 10 4 8 6 28 
Radovljica 2 39 26 15 12 94 
Slovenj Gradec 18 17 7 1 3 46 
Grosuplje 0 10 15 8 16 49 
Vir: Letna poročila CSD za leto 2007, 2008 in 2009 
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Slika 11: Skupaj število otrok oz. mladostnikov, ki so bivali v KCM 2007 – 2009 

 



 

 

3. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
 

ZUOPP, (Ur.l. RS 54/2000, 118/2006, 3/2007, 52/2010212) utemeljuje pravico posameznega 

otroka, da glede na svoje primanjkljaje dobi ustrezno pomoč in prilagoditve. To pomeni, da 

se bo šola z uresničevanjem individualiziranih programov prilagajala otroku in ne otrok 

splošnemu šolskemu programu. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole 

pooseblja drugačen pristop na področju razumevanja drugačnih, saj otroci s posebnimi 

potrebami niso več predmet specializiranih strokovnjakov in posebnih ustanov temveč 

celotnega vzgojno izobraževalnega sistema.  

 
Predšolska vzgoja  

 

Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000, 59/2001, 71/2004, 23/2005, 

53/2005, 70/2005, 60/2006, 81/2006, 102/2007) iz leta 1996 je tudi za otroke s posebnimi 

potrebami uvedel možnost pridobitve ustreznega izobrazbenega standarda, primerljivega s 

tistim za ostale otroke, in sicer z uveljavitvijo izobraževalnih programov s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. V vrtce je bilo v šolskem obdobju 2009/2010 

vključenih 857 otrok s posebnimi potrebami. Dve tretjini teh otrok je bilo vključenih v redne 

oddelke in ena tretjina v razvojne oddelke. V rednih oddelkih je bilo največ otrok z motnjami v 

duševnem razvoju in otrok z govorno jezikovnimi motnjami, v razvojnih oddelkih prav tako 

največ otrok z motnjami v duševnem razvoju ter otrok z slušnimi težavami (glej preglednico 

35). 

 

                                            
212 Leta 2010 se je razveljavil 27. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, po odločbi (Ur.l.št. 52/2010) 
Ustavnega sodišča 
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Preglednica 35: Otroci s posebnimi potrebami, vključeni v programe predšolske vzgoje in 

izobraževanja v vrtcih 
 

Otroci po vrsti motnje Redni oddelki Razvojni oddelki 

leto 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Skupaj 474 545 639 162 251 218 

Otroci z motnjami v 
duševnem razvoju 152 158 182 98 133 125 

Slepi in slabovidni 10 14 12 0 2 4 

Gluhi in naglušni 47 51 64 22 33 38 

Otroci z govorno 
jezikovnimi motnjami 115 124 161 8 6 8 

Gibalno ovirani otroci 86 99 109 24 64 29 

Otroci s čustvenimi in 
osebnostnimi motnjami 35 46 48 2 5 4 

Dolgotrajno bolni otroci 24 53 63 8 8 10 

Vir: SURS, 2010b) 
 

Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi 

potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: 

individualizirani program). 

 

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in 

izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način 

izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter 

potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 

časovni razporeditvi pouka (ZUOPP, Ur.l. RS 54/2000, 118/2006, 3/2007, 52/2010213). 

 
Osnovnošolsko izobraževanje 
 

Absolutni podatki o gibanju števila osnovnošolcev v obdobju od 2007 do 2009 kažejo, da 

število šolajočih upada (glej preglednico 36 in 37), vendar moramo upoštevati, da je to 

posledica demografskih gibanj prebivalstva (upadanja števila rojstev do vključno leta 2003). 

Ob koncu šolskega leta 2009/10 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje oziroma programe 

oblikovane za mladino vključenih nekaj več kot 160.000 učencev in skoraj 1.600 učencev v 

prilagojene programe (SURS, Statistične informacije, 2010). 

 
                                            
213 Leta 2010 se je razveljavil 27. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, po odločbi (Ur.l.št. 52/2010) 
Ustavnega sodišča 
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Preglednica 36: Osnovne šole, skupaj, oddelki, število učencev, po spolu 

 
Leto 2007 2008 2009 
Število šol 792 791 786 
Število oddelkov 8.511 8.489 8.463 

Število otrok 163.208 161.887 160.252 

Število dečkov 83.940 83.242 82.457 

Število deklic 79.268 78.645 77.795 
Vir: SI-STAT, 2010a 
 
Preglednica 37: Osnovne šole s prilagojenim programom, oddelki, število učencev, po spolu 

 
Leto 2007 2008 2009 

Število šol 60 58 58 

Število oddelkov 273 270 282 
Število otrok 1.560 1.571 1.553 

Število dečkov 1.005 991 984 

Število deklic 555 580 569 
Vir: SI-STAT, 2010a  
 

Učenci s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo po programih za pridobitev izobrazbe, se v 

skladu s svojimi sposobnostmi izobražujejo bodisi po rednih osnovnošolskih programih s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo ali po prilagojenih programih. V 

šolskem letu 2009/10 se je po prilagojenih programih izobraževalo 1.553 učencev (med temi 

so prevladovali otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju) (glej Preglednico 38 in 39) 

(SURS, Statistične informacije, 2010). 
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Preglednica 38: Učenci v 9-letnem programu osnovne šole po vrsti šole, spolu, Slovenija, 

začetek šolskega leta 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Osnovne šole 

vsi 130.652 143.988 155.040 161.887 160.252 

dečki 67.035 74.023 79.747 83.242 82.457 

deklice 63.617 69.965 75.293 78.645 77.795 

Osnovne šole s prilagojenim 
programom 

 

vsi 1.088 1.280 1.410 1.571 1.553 

dečki 692 825 901 991 984 

deklice 396 455 509 580 569 

Za otroke z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju 

vsi 880 1.057 1.157 1.326 1.297 

dečki 563 670 726 825 809 

deklice 317 387 431 501 488 

Za slepe in slabovidne otroke 

vsi 26 24 23 22 18 

dečki 3 16 16 16 12 

deklice 23 8 7 6 6 

Za gluhe in naglušne otroke 

vsi 88 107 131 165 183 

dečki 61 75 92 119 133 

deklice 27 32 39 46 50 

Za otroke s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami 

vsi 59 53 46 / / 

dečki 50 47 38 / / 

deklice 9 6 8 / / 

Za gibalno ovirane otroke 

vsi 35 39 53 58 55 

dečki 15 17 29 31 30 

deklice 20 22 24 27 25 

Vir: SI-STAT, 2010a 
 

Preglednica 39: Osnovnošolsko izobraževanje otrok in mladine v začetku šolskega leta 

 

 
2008/2009 2009/2010 

Skupaj Redni 
programi 

Prilagojeni 
programi Skupaj Redni 

programi 
Prilagojeni 
programi 

Učenci V programu 
9-letne šole 163.457 161.887 1.570 161.805 160.252 1.553 

Vir: SI-STAT, 2010a 
 

Srednješolsko izobraževanje 
 

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se dijaki s posebnimi potrebami 

vključujejo v prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom.  
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V teh programih se prilagodi predmetnik in trajanje izobraževanja, pa tudi organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Dijakom se 

nudi dodatna strokovna pomoč. Ti programi se izvajajo pretežno v specializiranih 

izobraževalnih zavodih. Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja Gora, Mladinski dom Jarše, 

Mladinski dom Maribor (MŠŠ, 2009). 

 

V srednjih šolah za mladino s posebnimi potrebami je bilo po zadnjih dostopnih podatkih 

2.756 dijakov. Moških je več kot žensk, največ dijakov je z primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, najmanj pa slepih in slabovidnih (glej Preglednico 40). 

 

Preglednica 40: Srednje šole za mladino s posebnimi potrebami, 2009/10 

 
2009/2010 skupaj moški ženske 

skupaj 2.756 1.828 928 
za slepe in slabovidne 53 26 27 
za gluhe in naglušne 146 80 66 
z gibalnimi ovirami 219 130 89 
za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami 87 50 37 

za mladostnike z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju  191 103 88 

za mladostnike z govornimi motnjami 142 108 34 

za mladostnike s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 1421 1014 407 

za dolgotrajno bolne 497 317 180 
Vir: SURS, 2008b214 
*zadnji dostopni podatki  
 
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje 
 

Število vpisanih v študijske programe terciarnega izobraževanja se je dolga leta opazno 

povečevalo, v zadnjih dveh letih pa je začelo upadati. Tega pojava nikakor ne moremo 

pripisati manjšemu zanimanju za nadaljevanje izobraževanja po končani srednji šoli, ampak 

predvsem zmanjševanju številčnosti generacij. Delež populacije, vključene v terciarno 

izobraževanje, namreč še vedno narašča. Spodbuden je tudi pogled na število študentov, 

vpisanih na doktorski študij – v zadnjih štirih letih se je namreč to število podvojilo (SURS, 

2009a). 

 

                                            
214http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0953202S&ti=%8Atevilo+dijakov+s+posebnimi+potrebami+po+spolu%2C+let
nikih%2C+vrsti+programov+in+vrsti+motnje%2C+za%E8etek+%9Aolskega+leta%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/D
em_soc/09_izobrazevanje/07_srednjesol_izobraz/01_09532_zac_sol_leta/&lang=2 (27.11.2010) 
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Študentje s posebnimi potrebami imajo poseben položaj oziroma pravice na številnih 

področjih. Včasih so omenjeni izrecno, včasih pa lahko njihove posebne potrebe 

uveljavljamo pod pojmi, kot so npr. »utemeljeni razlogi« ter »opravičeni razlogi«. 

Za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami ni enotnega postopka. Tako ni enotnih 

pravil, na podlagi česa študentu pripadajo posebne pravice s področja štipendij, 

izobraževalnega procesa, zato so na vsakem področju posebej navedeni pogoji za 

uveljavljanje pravic (Svetovalnica ŠOU, 2009). 

 

Pravica študenta s posebnimi potrebami, da se lahko vpiše na želeni študijski program, v 

kolikor izpolnjuje splošne pogoje za vpis in dosežejo najmanj 85 % minimuma točk, potrebnih 

za uvrstitev. Študentom s posebnimi potrebami se lahko tudi dovoli tretji redni vpis. V 

izobraževalnem sistemu jim pripadajo pravice do dodatne potrebne oprema pri 

izobraževanju, izjemno podaljšanje statusa, izjemni vpis v višji letnik, kot redni študentje 

opravljajo izpite v izrednih izpitnih rokih, posebni način opravljanja študijskih obveznosti ter 

pogoji za prehod v višji letnik (Svetovalnica ŠOU, 2009). 

 

Pravice študentov s posebnimi potrebami so: 

- vpis v visokošolski program, 

- izobraževalnem sistemu – dodatna oprema, 

- pravice v zvezi s štipendiranjem, 

- subvencionirano bivanje, 

- prehrana - do desetih bonov za prehrano več kot običajno, 

- Pravica do otroškega dodatka, 

- Pravica do dodatka za nego (Svetovalnica ŠOU, 2009). 

 
Otroci z vedenjskimi težavami 

 

V skupino vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladostnikov štejemo uživalce mamil 

oz. prestopnike (otroci: do 14. leta starosti; mlajši mladoletniki: od izpolnjenega 14. leta do še 

neizpolnjenega 16. leta starosti; starejši mladoletniki: od izpolnjenega 16. do še ne 

izpolnjenega 18. leta starosti) (SURS, 2007b).  
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Kriminaliteta med otroki in mladostniki 

 

Kriminaliteta z vidika statističnih raziskovanj obsega pojav od vložitve ovadbe za storjeno 

kaznivo dejanje do pravnomočnega končanja postopka pri pristojnem organu. 

Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot 

kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake (SURS, 2007b).  

 

Mladoletni storilci kaznivih dejanj so osebe, ki so ob storitvi kaznivega dejanja že dopolnile 

14, ne pa še 18 let, proti katerim je postopek pri državnem tožilstvu ali pred senatom končan. 

 

Z izrazom mladoletna oseba, zoper katero je kazenski postopek pri državnem tožilstvu 

končan, razumemo mladoletnika, proti kateremu je postopek pri državnem tožilstvu končan z 

izdajo odločbe, s katero: 

- postopek po kazenski ovadbi ni uveden - ovadba zavržena, 

- je pripravljalni postopek ustavljen, 

- je podan predlog za izrek kazni ali vzgojnega ukrepa.  

 

Z izrazom mladoletna oseba, zoper katero je kazenski postopek pred senatom pravnomočno 

končan, razumemo mladoletnika, proti kateremu je podan predlog za izrek kazni ali 

vzgojnega ukrepa in je: 

- postopek pred senatom ustavljen, 

- izrečen varnostni ukrep brez izreka kazni, 

- izrečen vzgojni ukrep ali izrečena kazen.  

 

Mladoletne storilce delimo na mlajše mladoletnike, ki so ob storitvi kaznivega dejanja 

dopolnili 14, ne pa še 16 let, ter na starejše mladoletnike, ki so ob storitvi kaznivega dejanja 

že dopolnili 16, ne pa še 18 let. Mlajši mladoletnik ne more biti kaznovan, izreče se mu lahko 

le vzgojni ukrep, starejši mladoletnik pa je lahko tudi obsojen na mladoletniški zapor ali 

denarno kazen (SURS, 2007b).  

 

Število mladoletnih oseb, zoper katere je bil kazenski postopek pred senatom pravnomočno 

končan, je do leta 2003 naraščalo, nato pa spet upadalo, v letu 2008 pa je zopet opazen 

porast tovrstnih dejanj, vendar so le ta že naslednje leto ponovno upadla. (glej preglednico 

41). 
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Preglednica 41: Mladoletne osebe, zoper katere je bil kazenski postopek pred senatom 

pravnomočno končan 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SKUPAJ 967 1.307 1.083 986 762 796 732 812 737 

Postopek pred senatom ustavljen 396 578 515 371 264 285 273 323 319 

Izrečen varnostni ukrep brez izreka kazni - 1 - 3 1 5 - - 1 

Izrečena vzgojni ukrep ali kazen 571 728 568 612 497 506 459 489 417 

Mladoletniški zapor 5 6 4 8 8 11 13 6 3 

Denarna kazen** 5 7 4 5 3 7 6 3 1 

Vzgojni ukrep 561 715 560 599 486 488 440 480 410 

ukor 167 217 171 147 101 102 80 80 59 

navodila in prepovedi1) 104 106 76 95 88 71 87 122 104 

nadzorstvo organa socialnega varstva 270 363 275 328 263 286 244 230 212 

oddaja v vzgojni zavod 12 24 29 19 28 26 25 31 28 

oddaja v prevzgojni dom 7 5 9 9 5 3 4 10 6 

oddaja v zavod za usposabljanje 1 - - 1 1 - - 7 1 
* podatki še niso dostopni 
**Kazen oz. vzgojni ukrep je uvedel Kazenski zakonik (Ur. l. RS 63/1994). 
Vir: SURS, 2009c in SURS SI-STAT, 2010b  
 

Število mladoletnikov, katerim je bil izrečen vzgojni ukrep ali kazen, je od leta 2002 do 2009 

močno upadlo. Največ kaznivih dejanj je že ves čas zoper premoženje, nato zoper življenje 

in telo ter zoper javni red in mir (glej preglednico 42). Najmanj kaznivih dejanj mladoletniki 

storijo zoper okolje, prostor in naravne dobrine in gospodarstvo ter splošno varnost ljudi in 

premoženja. 
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Preglednica 42: Mladoletne osebe, ki sta jim bila izrečena vzgojni ukrep ali kazen, po 

skupinah kaznivih dejanj 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SKUPAJ 571 729 568 615 498 511 459 489 418 

Zoper življenje in telo 47 49 40 58 47 65 58 35 60 

Zoper človekove pravice in svoboščine 34 29 20 17 16 20 27 29 21 

Zoper spolno nedotakljivost 4 8 6 8 18 9 5 19 11 

Zoper človekovo zdravje 38 74 58 60 29 26 17 28 17 

Zoper premoženje 403 503 400 420 335 336 298 310 169 

Zoper gospodarstvo - - - - - 13 6 5 4 

Zoper pravni promet 4 2 4 5 6 2 3 5 1 

Zoper pravosodje 3 10 5 3 4 - 2 4 2 

Zoper javni red in mir 12 16 14 20 25 29 34 46 23 

Zoper splošno varnost ljudi in premoženja 6 7 4 7 3 1 1 3 4 

Zoper varnost javnega prometa 8 13 11 6 4 9 8 5 2 

Zoper okolje, prostor in naravne dobrine - - - - - 1 - - 1 

Druga kazniva dejanja 12 18 6 11 11 - - - - 
Vir: SURS, Letopis 2009c in SI-STAT, 2010b 
 

5. Javni socialnovarstveni programi in eksperimentalni programi socialnega 
varstva ter programi v podporo družini 
 

Stanje v letu 2008 in 2009 v primerjavi s količinskimi in organizacijskimi merili za javne 

socialnovarstvene programe po ReNPSV 2006-2010 za področje programov, namenjenih 

otrokom in mladostnikom prikazuje Preglednica 43. 
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Preglednica 43: Javni socialnovarstveni programi po ReNPSV 2006-2010, namenjeni 

otrokom in mladostnikom 

 
Količinsko in organizacijsko 
merilo za javne SV programe po 
ReNPSV 2006-2010 

Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 

Mreža specializiranih preventivnih 
programov s skupno okvirno 
zmogljivostjo 50 mest za 
kratkotrajno dnevno ali celodnevno 
obravnavo za otroke, prikrajšane 
za normalno družinsko življenje in 
otroke ter mladoletnike, ki 
doživljajo nasilje ali spolne zlorabe 
 
 

V sedmih mladinskih središčih ter 
dnevnih centrih za obravnavo in 
oskrbo otrok in mladostnikov, 
prikrajšanih za normalno družinsko 
življenje ter specializiranih 
preventivnih programi, namenjeni 
otrokom in mladostnikom s 
težavami v odraščanju je bilo 320 
mest. Dejansko pa programi, ki bi 
vsebinsko povsem odgovarjali 
zastavljenemu cilju, niso zaživeli. 

V treh specializiranih 
programih je bilo skupaj 
vključenih 209 otrok in 
mladostnikov, od tega 39 
z izkušnjo nasilja ali spolne 
zlorabe ter 170 
prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje.215 
 
Dva programa sta se 
izvajala v Ljubljani, en pa v 
Ilirski Bistrici. 

Vir: Smolej in ostali 2010 

 

Stanje v letu 2008 in 2009 glede na mrežo razvojnih in eksperimentalnih programov po 

ReNPSV 2006-2010 za področje programov, namenjenih otrokom in mladostnikom prikazuje 

Preglednica 44. 

 
Preglednica 44: Razvojni in eksperimentalni programi po ReNPSV 2006-2010, namenjeni 

otrokom in mladostnikom 

 
Mreža razvojnih in 
eksperimentalnih programov 
po ReNPSV 2006-2010 

Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 

Mreža ekip za svetovanje po 
telefonu otrokom, 
mladostnikom in drugim 
osebam v osebnih stiskah. 
Vzpostavitev vsaj treh različnih 
vrst programov svetovanja po 
telefonu za različne starostne 
populacije na celotnem ozemlju 
države, svetovanje ljudem v 
stiski, otrokom in ženskam, 
žrtvam nasilja. 

Dve ekipi za svetovanje po 
telefonu za osebe v stiski, ena 
nacionalna mreža za 
svetovanje po telefonu otrokom 
in mladostnikom z enajstimi 
svetovalnimi skupinami po 
različnih slovenskih krajih, ena 
ekipa za svetovanje ženskam 
in otrokom žrtvam nasilja, ena 
ekipa za svetovanje po 
telefonu starim in njihovim 
bližnjim. 

11 ekip (med njimi 1 za starejše) 
za svetovanje po telefonu za 
osebe v stiski, 7 ekip za 
svetovanje po telefonu otrokom in 
mladostnikom ter 3 ekipe za 
svetovanje ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja. 
 
Programi se izvajajo na 21 
lokacijah, in sicer:  
v POM: 1, PODR: 3, KOR: 0, 
SAV: 3, ZAS: 1, SPP: 0, JVS: 1, 
OSR: 7, GOR: 1, NOTR: 1, GORI: 
2, OBAL: 1. 

Mreža centrov za kratkotrajno 
dnevno ali celodnevno 
obravnavo in oskrbo otrok in 

Mreža 25 centrov/programov 
za kratkotrajno dnevno ali 
celodnevno obravnavo in 

Mreža 34 programov, ki so se 
izvajali na 50 lokacijah, in sicer: 
v POM: 1, PODR: 5, KOR: 1, 
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Mreža razvojnih in 
eksperimentalnih programov 
po ReNPSV 2006-2010 

Stanje v letu 2008 Stanje v letu 2009 

mladoletnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje, 
ter specializiranih preventivnih 
programov, namenjenih 
otrokom in mladostnikom s 
težavami v odraščanju, ki 
zagotavlja regijsko pokritost po 
statističnih regijah. 

oskrbo otrok in mladoletnikov, 
prikrajšanih za normalno 
družinsko življenje, ter 
specializiranih preventivnih 
programov, namenjenih 
otrokom in mladostnikom s 
težavami v odraščanju. 

SAV: 6, ZAS: 0, SPP: 3, JVS: 2, 
OSR: 17, GOR: 5, NOTR: 2, 
GORI: 6, OBAL: 2. 

Vir: Smolej S. in ostali 2010 
 

Programi v podporo družini  
 

Direktorat za družino na MDDSZ preko vsakoletnega javnega razpisa sofinancira programe 

na področju družine, ki jih kot dopolnitev ponudbe javnih programov izvajajo različni izvajalci, 

zlasti nevladne organizacije. 

 

V letu 2009 je na javni razpis prispelo 222 prijav. Po izločitvi nepravilnih vlog je Komisija 

opravila strokovni pregled vlog. Med njimi je bilo 44 vlog za programe »družinske mediacije 

in 163 programov »družinskih centrov«. Komisija je nato vse pravočasno prispele vloge 

ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma v razpisni 

dokumentaciji.  

Na podlagi meril za izbor in razdelitev sredstev je komisija predlagala sofinanciranje 111 

programov. Skupna sredstva, dodeljena po merilih iz razpisa, bi znašala 762.209,13 EUR. 

Ker višina razpisanih sredstev ne zadošča sredstvom, ki so po javnem razpisu na razpolago, 

so v 

skladu z merili v razpisu predlagana sredstva vsem prijaviteljem znižana za 61,2 % (MDDSZ, 

2009216). 

 

                                            
216 Sklep javnega razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 
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Priloga 2: STAREJŠI 

 
1. Institucionalno varstvo starejših 

 
V ReNPSV pod merila za razvoj mreže javne službe, institucionalno varstvo in oskrba v 

domovih za starejše osebe so merila, ki določujejo normiran obseg in predviden učinek. 

  

Normiran obseg: Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: Varstvo in oskrba v 

domovih za starejše osebe. 

Predviden učinek: Vključenost najmanj 5 % prebivalcev, starih 65 let in več 

Zagotovljenih 16.600 mest za celodnevno obravnavo ter vsaj 300 mest za kratkotrajne 

namestitve 

 

Po podatkih SURS je v letu 2009 je v domovih za starejše živelo 16.192 oskrbovancev 

(oskrbovanci v domovih za starejše in domovih za starejše s posebnimi oblikami varstva 

odraslih skupaj), od tega 12.065 žensk in 4.127 moških (glej preglednico 45). Izrazito večji 

delež žensk v institucionalnem varstvu starejših je razumljiv, saj je tudi delež žensk med 

starejšo populacijo večji od deleža moških. S tega vidika ni nenavadno, da delež žensk po 

starostnih skupinah raste in je najbolj izrazit v starostni skupini starejših od 80 let, kjer je 

oskrbovancev moškega spola le 16 %, medtem ko je, upoštevajoč vse oskrbovance nad 65 

let, oskrbovancev moškega spola še 25,49 %.  

 

Število domov za starejše, ki nudijo posebne oblike varstva odraslih je bilo leta 2009 6, kar je 

2 manj kot v letih prej. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pa naj bi bilo teh 

domov 5 (podatki odstopajo zaradi različne metodologije pridobivanja podatkov). Število 

uporabnikov, ki so vključeni v te oddelke, iz leta v leto pada. Število domov za starejše s 

posebnimi oblikami varstva pa se po podatkih SURS ostaja enako, po podatkih SSZS pa se 

zmanjšuje. Tudi število oskrbovancev se razlikuje po viru podatkov, po SSZS jih je bilo 

1.516, po podatkih SURS pa 809. 
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Preglednica 45: Domovi za starejše in domovi za starejše s posebnimi oblikami varstva 

odraslih (2000, 2005 – 2009) 

 Domovi za starejše Domovi za starejše s posebnimi oblikami varstva odraslih 
leto Domovi oskrbovanci Domovi Oskrbovanci 

2000 49 11.905 8 1.036* 
2005 68 13.641 8 1.039 
2006 69 13.699 8 925 
2007 69 13.856 8 841 
2008 84* 15.235 6* 763* 
2009 89**217 17.571**/16.192218 5**/6* 1516**/809* 

Vir: : SURS: Statistične informacije 124/2006; Statistične informacije 69/2007; SI-STAT podatkovni portal219, : Statistične 
informacije 
* neobjavljeni podatki SURS (podatek posredovan po e-pošti Jacovič A., 22. 11. 2010) 
**Skupnost socialnih zavodov Slovenije - podatki za začetek leta 2010 (17.11.2010)220 
 

MDDSZ na svoji spletni strani objavlja, da je novembra 2010 je v Sloveniji v okviru mreže 

javne službe delovalo 88 domov za starejše (in 10 dislociranih enot po celotni Sloveniji) in 1 

Center za dnevno oskrbo in druženje starejših (zavod ima dovoljenje za delo za opravljanje 

te storitve), od katerih je bilo 60 javnih zavodov in 27 zasebnih domov, ki so pridobili 

koncesijo za opravljanje te socialnovarstvene storitve in 1 dom za starejše, ki je pridobil 

dovoljenje za delo za varstvo starejših v oskrbnem domu. V domovih je bilo na voljo 16.192 

mest, kar zadostuje za okoli 4,7 % populacije, starejše od 65 let (MDDSZ221, 2010). Kot 

vidimo se podatki SURS in MDDSZ o številu domov malenkost razlikujejo (podatki MDDSZ 

se nanašajo na stanje v novembru 2010 in kažejo na manjše število domov kot podatki 

SURS-a, ki se nanašajo na leto 2009). Prav tako se razlikujejo podatki o številu 

oskrbovancev, kar pa ni sporno, saj naj bi bilo novembru 2010 več oskrbovancev kot v letu 

2009. 

                                            
217 Zajeti so le matični domovi, ki poročajo zase in za svoje enote na enem vprašalniku – t. p., da z upoštevanjem vseh enot to 
število še nekoliko večje. Neobjavljeni podatki SURS (podatek posredovan po e-pošti Jacovič A., 22. 11. 2010) 
218 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3435 (17.11.2010) 
219http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12623-socio-DOM/12623-socio-
DOM.asp(17.11.2010) 
220 http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=2361E17F (17.11.2010) 
221 http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/6181/8ae78c8b26/ 
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Preglednica 46: Osebe, ki živijo v domovih za ostarele po starosti in spolu (2000, 2005 – 

2009) 

 
 Domovi za starejše Domovi za starejše s posebnimi oblikami varstva odraslih 

leto Domovi oskrbovanci Domovi Oskrbovanci 
2000 49 11.905 8 1.036* 
2005 68 13.641 8 1.039 
2006 69 13.699 8 925 
2007 69 13.856 8 841 
2008 78 15.235 6* 763* 
2009 83*222 16.192 6* 809* 

Vir: SURS, SI-STAT portal (17. 11. 2010) 
*neobjavljeni podatki SURS (podatek posredovan po e-pošti Jacovič, Anita., 22. 11. 2010) 
 
Normiran obseg: Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: Varstvo in oskrba v 

domovih za starejše osebe. 

Predviden učinek: Vključenost najmanj 5 % prebivalcev, starih 65 let in več 

Zagotovljenih 16.600 mest za celodnevno obravnavo ter vsaj 300 mest za kratkotrajne 

namestitve 

 

MDDSZ na svoji spletni strani objavlja, da je avgusta 2009 je v Sloveniji v okviru mreže javne 

službe delovalo 83 domov za starejše, v katerih je bilo na voljo 15.994 mest (od tega 3.235 

pri koncesionarjih), kar zadostuje za okoli 4,7 % populacije, starejše od 65 let (MDDSZ223, 

2009).  

 

Realizacija cilja 'vključitev najmanj 5 % prebivalcev, starih 65 let in več, v domove za 

starejše', je za leto 2009 97 %. 

                                            
222 Zajeti le matični domovi, ki poročajo zase in za svoje enote na enem vprašalniku – t. p., da z upoštevanjem vseh enot to 
število še nekoliko večje.  
223 http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/6181/8ae78c8b26/ 
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Preglednica 47: Mesta v domovih za starejše – pokritost potreb (SSZ) 

 
Celodnevno institucionalno varstvo starejših 2008 

april 2010 SURS cilj dejansko število postelj 
v DSO korekcija - 6 %* 

starejši 30.6.2009 5 % kapacitete pokritost - 6 %* kapacitete pokritost 
65 + 336.860 16.843 16.756 99,50 % - 1.005 15.751 93,50 % 
primanjkljaj   - 87 - 0,50 %  - 1.092 - 6,50 % 

Celodnevno institucionalno varstvo starejših 2009 

konec 2010 SURS cilj dejansko število postelj 
v DSO korekcija - 6 % * 

starejši 1.1.2010 5 % kapacitete pokritost - 6 %* kapacitete pokritost 
65 + 338.265 16.913 17.571224 103,89 % - 1051 16.466  97,25 % 
primanjkljaj   +658 + 3,89 %  - 447 - 2,75 % 
Obrazložitev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije:  
* KOREKCIJA - 6 %: ZA RAZPIS KONCESIJ LETA 2007 in 2008 smo po dogovoru z MDDSZ uporabili tudi izračun korigirane 
pokritosti, ki pomeni: povprečno 5 – 7 % mest domov za starejše konstantno (odkar spremljamo podatke) zasedajo osebe, 
mlajše od 65 let, ki zaradi ponavadi zelo zahtevnih zdravstvenih stanj (bolezni, poškodbe) potrebujejo velik obseg storitev 
zdravstvene nege in osebne pomoči, ki jih na domu ni mogoče zagotoviti, zaradi zaključenega zdravljenja pa so bile odpuščene 
iz bolnišnic (nerazvita in draga pomoč na domu, nezagotovljene zdravstveno-negovalne storitve - patronaža , skrajševanje 
ležalnih dob v bolnišnicah.. ) dejstvo je, da zaradi tega celotne kapacitete niso na voljo v celoti ciljni skupini 65 in več let starih 
prebivalcev, število postelj v domovih je tako znižano za povprečno 6 % (korigirana pokritost) 
 

Preglednica prikazuje razpoložljive kapacitete in pokritost celodnevnega institucionalnega 

varstva starejših v letih 2008 in 2009 v RS. Cilj ReNPSV je 5 % pokritost celodnevnega 

institucionalnega varstva starejših, glede na število prebivalstva starega nad 65 let. V letu 

2009 je ta cilj presežen (pokritost dosegla 103,89 %), vendar je nujno potrebno upoštevati 

podatek, da mesta v institucionalnem varstvu zasedajo tudi osebe, mlajše od 65 let, zato je 

obvezna vsaj 6 % korekcija podatkov. Upoštevajoč korekcije smo v letu 2009 dosegli 97,25 

% pokritost, kar je za 3,75 % več kot lani. Podatki, ki se nanašajo na začetek leta 2010 

kažejo, da je še vedno 447 (2,75 %) mest v celodnevnem institucionalnem varstvu starejših 

premalo, da bi bil ta cilj ReNPSV dosežen.  

                                            
224 Podatki na začetku leta 2010, SSZ 
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Preglednica 48: Indeks pokritosti potreb za ciljno skupino 5 % oseb starih 65 let ali več (SSZ) 

za leto 2009 

 
Območna enota ZZZS INDEKS POKRITOSTI POTREB CILJNA SKUPINA 5% 65+ 

 Upravna enota DEJANSKA MESTA KORIGIRANE KAPACITETE 

1 CELJE 109,0 102,5 

1 MO Celje 120,6 113,4 
2 Laško 103,4 97,2 
3 Slovenske Konjice 100,1 94,1 
4 Šentjur pri Celju 112,0 105,3 
5 Šmarje pri Jelšah 129,5 121,7 

6 Žalec 79,9 75,1 

2 KOPER 105,0 98,7 

7 MO Koper - Capodistria 46,4 43,6 
8 Ilirska Bistrica 132,4 124,5 
9 Izola - Isola 174,3 163,8 
10 Piran - Pirano 106,2 99,8 
11 Postojna 122,5 115,2 

12 Sežana 89,0 83,6 

3 KRANJ 77,9 73,2 

13 MO Kranj 70,0 65,8 
14 Jesenice 74,2 69,8 
15 Radovljica 83,6 78,6 
16 Škofja Loka 66,7 62,7 

17 Tržič 138,2 129,9 

4 KRŠKO 107,0 100,6 

18 Krško 93,1 87,5 
19 Brežice 54,5 51,2 

20 Sevnica 202,5 190,4 

5 LJUBLJANA 102,8 96,6 

21 MO Ljubljana 84,1 79,0 
22 Cerknica 104,1 97,8 
23 Domžale 110,9 104,2 
24 Grosuplje 93,5 87,9 
25 Hrastnik 136,7 128,5 
26 Idrija 175,3 164,8 
27 Kamnik 91,2 85,7 
28 Kočevje 113,2 106,4 
29 Litija 132,2 124,3 
30 Logatec 257,4 241,9 
31 Ribnica 173,1 162,7 
32 Trbovlje 127,9 120,2 
33 Vrhnika 140,8 132,4 

34 Zagorje ob Savi 124,6 117,1 

6 MARIBOR 89,2 83,9 

35 MO Maribor 84,6 79,5 
36 Lenart 114,2 107,4 
37 Ormož 103,5 97,3 
38 Pesnica 106,2 99,9 
39 Ptuj 95,4 89,7 
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Območna enota ZZZS INDEKS POKRITOSTI POTREB CILJNA SKUPINA 5% 65+ 

 Upravna enota DEJANSKA MESTA KORIGIRANE KAPACITETE 

40 Ruše - - 

41 Slovenska Bistrica 110,2 103,6 

7 MURSKA SOBOTA 106,2 99,9 

42 MO Murska Sobota 95,1 89,4 
43 Gornja Radgona 153,3 144,1 
44 Lendava - Lendva 104,2 97,9 

45 Ljutomer 92,6 87,0 

8 NOVA GORICA 111,7 105,0 

46 MO Nova Gorica 93,5 87,9 
47 Ajdovščina 132,3 124,4 

48 Tolmin 142,2 133,7 

9 NOVO MESTO 117,7 110,7 

49 MO Novo mesto 92,2 86,6 
50 Črnomelj 133,6 125,6 
51 Metlika 254,9 239,6 

52 Trebnje 119,5 112,3 

10 RAVNE NA KOROŠKEM 119,7 112,5 

53 Ravne na Koroškem 85,6 80,5 
54 Dravograd 376,4 353,8 
55 Radlje ob Dravi 116,6 109,6 
56 Mozirje 106,3 99,9 
57 MO Slovenj Gradec 60,2 56,5 

58 Velenje 116,4 109,4 

 
Kriterija o kratkotrajnih namestitvah nihče sistematično ne spremlja. Na Skupnosti socialnih 

zavodov Slovenija pravijo, da kratkotrajne namestitve sicer so, vendar skupnost teh podatkov 

posebej ne zbira. Meni, da v kolikor so potrebe višje od dejanskih možnosti ter v kolikor je 

prihodek domov odvisen od števila dejansko opravljenih in zaračunanih storitev ni smiselno 

pričakovati, da bodo domovi del kapacitet namenjali začasnim namestitvam (kratkotrajnim, 

kriznim, ipd.). Predlagajo tudi, da se preuči možnost, da financiranje kapacitet za kratkotrajne 

namestitve uredi po enakem sistemu kot financiranje kriznih centrov. Menijo, da bo le tako 

lahko moč dolgotrajno zagotoviti, da bodo kapacitete dejansko na voljo za tako opredeljene 

namestitve in da njihovo zagotavljanje ne bremenilo aktualne uporabnike storitev pri 

izvajalcu, ki take kapacitete zagotavlja.  

 

Starejše osebe, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje, so nastanjene 

tudi v t.i. oskrbovanih stanovanjih. Ta so arhitektonsko prilagojena in omogočajo starejšim in 

tudi drugim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju temeljnih vsakodnevnih aktivnosti, 

možnost 24 urne oskrbe.  
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Oskrbovana in varovana stanovanja so se začela v Sloveniji graditi po letu 2000. Ob koncu 

leta 2009 je bilo uporabnikom na voljo najmanj 428 stanovanj (od teh je bilo 56 varovanih 

stanovanj) na 21-ih lokacijah po Sloveniji, v letu 2012 je v občino Koper pa je predvidena 

vselitev v še 30 novih oskrbovanih stanovanj.  

 

Oskrbovana stanovanja so arhitektonsko prilagojena za starejše ljudi z lastnim 

gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali kakšni drugi obliki strnjene stavbe. V njih lahko 

dobijo pomoč določene ustanove 24 ur dnevno. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim 

zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje (Nepremičninski sklad, 2010). 

Zdravstvena oskrba je tem stanovalcem na razpolago v zdravstvenem domu. Namenjena so 

predvsem bolnim in starim ljudem, ki potrebujejo redno gospodinjsko pomoč in pomoč pri 

osebni negi (Grdiša, 2010). 
 

Preglednica 49: Oskrbovana stanovanja 
 

Lokacija Število oskrbovanih stanovanj 
Logatec 30 

Celje 27 (Kajuhova) + 21 (Novi trg) namenskih najemnih 
stanovanj za upokojence in ostale starejše osebe 

Maribor 34 
Ljutomer 7 

Nova Gorica 28 
Trebnje 30 

Trzin 14 
Kranj 30 

Ormož 8 
Portorož 39 

Slovenj Gradec 8 
Šentjur pri Celju 14 

Medvode 20 
Ljubljana, Trnovo 60 

Ljubljana, Trg komandanta Staneta,  35* 
Murska Sobota 21 

Krško 21 
Koper 30 – vseljivih 2012***225 

Sežana 72 – vseljivo 2011*** 
Kamnik 147 – 96 stanovanj vseljivih 2011*** 
Lokacija Število varovanih stanovanj 

Postojna** 12 
Tolmin 32 
Laško 12 

Viri Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja226; Podatki posredovani po e-pošti227.  
* komercialna stanovanja za prodajo 
** telefonski pogovor z go. Cizelj Dom Nine Pokorn 
*** stanovanja v gradnji 

Lastnik največjega števila oskrbovanih stanovanj je Nepremičninski sklad pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Na dan 23.11.2010 je bilo v njihovi lasti 170 oskrbovanih najemnih 

                                            
225 http://www.seniorji.info/VAROVANA_OSKRBOVANA_STANOVANJA_ZA_STAREJSE 
226 http://www.ns-piz.si/oskr_stan.html (9. 11. 2009) 
227 info.medvode@deos.si 
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stanovanj. Nekaj stanovanj imajo v lastništvu tudi javni stanovanjski skladi nekaterih mestnih 

občin (Maribor, Celje, Nova gorica), oskrbovana stanovanja v Ljubljani (Trnovo, nekaj tudi na 

Trgu komandanta Staneta) in Medvodah ima v upravljanju Deos in drugi posamezniki. 

Ponekod imajo oskrbovana stanovanja v lasti tudi zasebniki, ki stanovanje priredijo za 

potrebe starejših ljudi in ga le tem tudi oddajo. 

Za leto 2010 je veljal podatek, da je v enem oskrbovanem stanovanju povprečno stanovalo 

1,3 oseb228. Če ta podatek prevzamemo tudi za leto 2010, lahko ocenimo, da je bilo v letu 

2010 v oskrbovanih stanovanjih vključenih najmanj 654 oseb (0,19 % populacije, stare 65 ali 

več). 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima v lasti tudi 2.882 

namenskih stanovanj, in sicer v 119 krajih po Sloveniji. Namenska stanovanja so prav tako 

namenjena upokojencem in starejšim, vendar niso popolnoma prilagojena za starejše po 

normiranih standardih (npr. manjka naprava za klic v sili itd.). 

Normiran obseg: Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: oskrba v oskrbovanih 

stanovanjih za starejše osebe kot posebna oblika pomoči na domu. 

Predviden učinek: Vključenost najmanj 0,5 % prebivalcev, starih 65 let in več; zagotovljene 

storitve za vsaj 1.660 stanovalcev oskrbovanih stanovanj, od tega 1.300 novih. 

Realizacija cilja 'vključenost 0,5 % prebivalcev, starih 65 let in več v oskrbovana stanovanja, 

za leto 2010 je 38,66 % (vključenih najmanj 0,17 % populacije). 

Realizacija cilja 'zagotovljene storitve oskrbovanih stanovanj za vsaj 1.660 stanovalcev' za 

leto 2010 je 39,40 % (zagotovljenih najmanj 654 mest).  

 

2. Skupnostna skrb 
 
Izvajanje pomoči na domu  
Normiran obseg: zagotovi se socialna oskrba na domu za najmanj 3% oseb, starih 65 in več 

let.  

Predviden učinek: zagotovljena socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 (ali 3 %) oseb, 

starih nad 65 let. 

                                            
228 Telefonski pogovor z g. Bartalaničem iz Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (23.11.2010) 
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Pomoč na domu je v okviru javne službe v prvi polovici leta 2008 izvajalo 78 različnih 

organizacij oziroma izvajalcev (trije več kot v letu prej), v letu 2009 pa 76 izvajalcev. Pomoč 

na domu se je v okviru javne službe na dan 1. 12. 2009 izvajala v 201 slovenski občini. 

Ugotavljamo, da na dan 1. 12. 2009 v devetih občinah ni bilo uporabnikov pomoči na domu 

(Cankova, Hodoš, Horjul, Jezersko, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Zavrč in Žetale). V Hodošu 

in Zavrču so sicer v letu 2009 devet oziroma osem mesecev izvajali pomoč na domu, proti 

koncu leta pa so z izvajanjem prenehali, ker ni bilo več uporabnikov. Enako kot v letu 2008 

tudi v lanskem letu štiri občine (Horjul, Jezersko, Loški Potok, Osilnica) te socialnovarstvene 

storitve niso zagotavljale V enakem obdobju leta 2007 trinajst občin ni imelo uporabnikov 

pomoči na domu, od tega v šestih te storitve niso zagotavljali (Smolej in ostali, 2009). 

 

Število uporabnikov pomoči na domu se od leta 2006 počasi zvišuje. V tem obdobju se je 

število uporabnikov te storitve povečalo za 7,8 %. V letu 2006 je bilo v Sloveniji na mesec 

povprečno 5.328,1 uporabnikov pomoči na domu, v prvi polovici leta 2007 5.595,2, v prvi 

polovici leta 2008 5.780, 01.12.2009 pa 6.502 uporabnika. 

 

Realizacija zastavljenih ciljev iz ReNPSV 2006-2010: 

- Zagotovljena socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 oseb, starih 65 let ali več, kar je 3 % 

oseb v tej starostni skupini: 

o storitev je v letu 2006 prejemalo povprečno 4.612,7 oseb starih 65 let in več na 

mesec, kar je 1,2 % oseb v tej starostni skupini. Realizacija zastavljenega cilja: 

46,1 %. 

o Storitev je v prvem polletju leta 2007 prejemalo povprečno 4.880,3 oseb starih 65 

let in več na mesec, kar je 1,3 % oseb v tej starostni skupini. Realizacija 

zastavljenega cilja: 48, 8 %. 

o Storitev je v prvem polletju leta 2008 prejemalo povprečno 5.096,78 oseb starih 65 

let in več na mesec, kar je 1,5 % oseb v tej starostni skupini. Realizacija 

zastavljenega cilja: 51 %. 

o Storitev je 01.12.2010 prejemalo povprečno 5.675 oseb starih 65 let in več na 

mesec, kar je 1,7 % oseb v tej starostni skupini. Realizacija zastavljenega cilja 56,2 

%. 

- Zagotovljena socialna oskrba na domu za vsaj 900 drugih odraslih oseb oziroma najmanj 

0,05 % drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu ali mobilno pomoč zaradi 

duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov: 
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o storitev je v prvem polletju leta 2007 prejemalo povprečno 714,8 oseb mlajših od 

65 let. Realizacija zastavljenega cilja: 79,4 %. 

o Storitev je v prvem polletju leta 2008 prejemalo povprečno 682,37 oseb mlajših od 

65 let. Realizacija zastavljenega cilja: 75,8 %. 

o Storitev je na dan 01.12.2009 prejemalo povprečno 826 oseb mlajših od 65 let. 

Realizacija zastavljenega cilja 91,8 %. 

 

Kot lahko vidimo v zgornji preglednici, sta bila v letu 2009 oba cilja realizirana v več kot 

polovični meri. Realizacija cilja, ki se nanaša na osebe, mlajše od 65 let, je bila v preteklem 

letu že zelo dobra, in sicer skoraj 92 %. Že vsa leta izvajanja ReNPSV 2006 – 2010 pa je bolj 

problematična realizacija zastavljenega cilja, ki se nanaša na vključitev uporabnikov starejših 

od 65 let. Pomoč na domu se je v letu 2009 izvajala za 5.675 oziroma 1,7 % oseb starih 65 

let in več, kar pomeni, da je predviden cilj leto pred iztekom ReNPSV 2006 – 2010 realiziran 

v dobrih 56 %. Trend naraščanja števila starejših uporabnikov te storitve je sicer opazen, 

vendar se delež starejših, ki so vključeni v to storitev, zvišuje prepočasi, v nekaterih regijah 

se je celo malenkost znižal. Naraščanje števila prebivalcev starejših od 65 let je hitrejše kot 

naraščanje števila starejših vključenih v pomoč na domu. Podatki torej nakazujejo, da cilj 

»zagotovitev socialne oskrbe na domu za vsaj 10.000 oseb, starih 65 let ali več, kar je 3 % 

oseb v tej starostni skupini« v letu 2010 ne bo realiziran.  

 

Problem še vedno predstavljajo precejšne regionalne razlike pri zagotavljanju storitve pomoči 

na domu. Če se osredotočimo samo na populacijo starejših, vidimo, da v Sloveniji še vedno 

obstaja regija, kjer se pomoč na domu ne izvaja niti za 1 % populacije starih 65 let in več. 

Gre za Koroško regijo, ki je sicer med letoma 2007 in 2008 zabeležila rahel porast, vendar v 

letu 2009 ponovno zdrsnila na le 0,82 % vključenost v pomoč na domu med populacijo, ki je 

starejša od 65 let. Pod slovenskim povprečjem so še Pomurska, Podravska, Gorenjska in 

Osrednjeslovenska regija. V letu 2009 so kar štiri regije beležile upad deleža uporabnikov 

pomoči na domu, ki so starejši od 65 let, in sicer Koroška, Notranjsko Kraška, 

Osrednjeslovenska in Pomurska regija (Smolej in ostali, 2009). 

 

Spodnja slika (glej sliko 12) prikazuje delež oseb, starih 65 let in več, ki prejemajo pomoč na 

domu v posamezni slovenski regiji.  



 

169 

 

Slika 12: Delež oseb, starih 65 let in več, ki so uporabniki pomoči na domu (2006, prvo 

polletje 2007, 2008 in 2009) 

 

 
Vir: Smolej in ostali, 2009 

 

Med uporabniki pomoči na domu je največ oseb starih 80 let in več. Njihov delež med 

uporabniki pomoči na domu je v prvi polovici leta 2009 glede na prejšnje leto ostal skoraj 

nespremenjen, glede na leto 2007 pa se je povečal. V letu 2009 je znašal 53,37 % (v letu 

2008 53,4 %, v letu 2007 48,7 %). Delež uporabnikov glede na starostno strukturo prikazuje 

spodnja slika (glej sliko 13). 
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Slika 13: Struktura uporabnikov pomoči na domu glede na starost (prvo polletje 2008) 
 

0,46

12,24

33,9353,37

število oseb straješih od 18 let

število oseb starih od 18 do 64 let

število oseb starih od 65 do 79 let

število oseb starejših od 80 let
 

Vir: Smolej in ostali, 2010 

 

Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem 

okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih  

Predviden učinek: Mreža približno 1.300 medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč 

ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti 

starih. 

 

V letu 2008 je MDDSZ sofinanciralo mrežo 1.001 skupine za samopomoč ter programov, ki v 

bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih po različnih slovenskih 

krajih. Te programe je izvajalo 20 izvajalcev po različnih slovenskih krajih (Smolej in ostali, 

2010). 

Realizacija predvidenega učinka za leto 2009 je 77 %. 

Predviden učinek: Mreža 15 regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih 

programov za kakovostno življenje v starosti in sožitje med generacijami v lokalni skupnosti. 

 

V letu 2009 je MDDSZ sofinanciralo 4 medgeneracijskih središč in sicer v Ljubljani (Smolej in 

ostali, 2010). 

Realizacija predvidenega učinka za leto 2009 je 27 %. 
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3. Denarni prejemki 

 
V tem poglavju predstavljamo denarne prejemke do katerih so upravičeni starejši. Podatke 

smo povzeli po analizi, ki smo jo v letu 2009 opravili na Inštitutu RS za socialnovarstvo 

(Dremelj in ostali, 2009) in vsebuje podroben pregled državne skrbi za invalide.  

 
Pokojnine in drugi prejemki za stare 
 

Število starostnih pokojnin iz leta v leto narašča (od leta 2000 za dobrih 15 %), prav tako 

število vdovskih pokojnin (prišle v veljavo po letu 2000). Število nekaterih vrst pokojnin se 

zmanjšuje, najbolj število družinskih in kmečkih pokojnin (glej preglednico 50). 

 
Preglednica 50: Povprečno število vseh prejemnikov pokojnin in uživalcev dodatnih pravic 

(2000 - 2009) 

 

leto starost. druž. vdovske vojaške akontac. kmečke 
SZK 

državn
e invalidnina varstv. 

dodat. 

dodatek 
za 
pomoč in 
postrež. 

del 
vdovske 
pokojn. 

2000 282.005 86.976 663 4.548 450 9.744 50 49.769 46.418 22.662 / 

2005 315.092 73.254 19.977 4.089 298 4.522 17.178 54.662 47.702 27.155 9.201 

2006 322.755 69.735 22.569 3.961 277 3.784 17.690 55.266 47.628 27.656 19.030 

2007 332.780 65.601 25.913 3.829 250 3.157 17.432 55.575 45.021 28.799 31.741 

2008 342.992 62.624 28.928 3.699 206 2.588 16.832 55.914 45.111 29.599 36.917 

2009 354.514 59.699 32.119 3.550 168 2.087 16.168 56.193 46.492 30.092 40.380 

Vir: ZPIZ, 2009 in 2010229 
 

Kljub znanemu dejstvu, da se je razmerje med številom zavarovancev na enega upokojenca 

v zadnjem obdobju zmanjševalo, vidimo da se je trend po letu 2005 obrnil rahlo navzgor. V 

letu 2008 je bilo razmerje med številom zavarovancev in upokojencev 1 : 1,64, lansko leto pa 

je začelo razmerje spet upadati, tako je bilo 1 : 1,60 (glej preglednico 51). 

                                            
229 http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/a0345080440fba64b133f9745e837060/letno_porocilo2008.pdf?MOD=AJPERES (27. 
11.2010) 
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Preglednica 51: Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev (1990, 2000 in 2005-

2009) 

 
Leto Razmerje 

1990 1 : 2,30 

2000 1 : 1,74 

2005 1 : 1,59 

2006 1 : 1,59 

2007 1 : 1,62 

2008 1 : 1,64 

2009 1 : 1,60 
Vir: ZPIZ 2009230, 2010a231 
 
Varstveni dodatek 

 

Pravica do varstvenega dodatka je od 1. 2. 2008 urejena s posebnim zakonom (Zakon o 

varstvenem dodatku (ZVarDod) (Ur.l.10/2008)). Varstveni dodatek je tudi po novi ureditvi 

mesečni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, če ta 

za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje. V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZ v 

povprečju 45.111 prejemnikov, v letu 2009 pa 46.492. Povprečni mesečni varstveni dodatek, 

izplačan v letu 2009, je znašal 91,39 EUR ali 3,8 % več kot v predhodnem letu. Glede na 

vrsto pokojnine so v povprečju najvišji mesečni znesek varstvenega dodatka prejeli uživalci 

vdovskih in družinskih pokojnin, in sicer 104,88 EUR, kar je 4,4 % več kot leta 2008, 

povprečni mesečni znesek varstvenega dodatka uživalcev starostnih pokojnin je znašal 

86,51 EUR oziroma je bil večji za 3,2 %, povprečni mesečni varstveni dodatek uživalcev 

invalidskih pokojnin pa je znašal 79,14 EUR. ZPIZ je imel v letu 2008 za namen varstvenega 

dodatka 50.104.774 EUR odhodkov (ZPIZ, 2010). 

 
Dodatek za pomoč in postrežbo 

 

Mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v 

RS. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb 

                                            
230http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/a0345080440fba64b133f9745e837060/letno_porocilo2008.pdf?MOD=AJPERES 
(2711.2010) 
231 http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/ozavarovanju/statisticnipodatki/statisticni+pregled+2010-
09#s03 (27.11.2010) 
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v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje 

tujo nego in pomoč.  

 

V letu 2009 je bilo po podatkih ZPIZ povprečju 30.092 prejemnikov dodatka za pomoč in 

postrežbo (glej sliko 14). Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 2009, 

je znašal v povprečju 282,15 EUR, nižji pa 141,08 EUR. Mesečno povprečje dodatka za 

pomoč in postrežbo za najtežje kategorije prizadetih pa je znašalo 403,05 EUR. (ZPIZ je imel 

v letu 2009 za namen dodatka za pomoč in postrežbo 75.312.018 EUR odhodkov (ZPIZ, 

2010).) 

 
Slika 14: Povprečno število uživalcev varstvenega dodatka, invalidnin za telesno okvaro, 

dodatka za pomoč in postrežbo ter dela vdovske pokojnine (2000 - 2009) 
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VIR: ZPIZ, 2010232 

 

Vsi ti prejemki se ne nanašajo samo na starejše od 65, ampak tudi na druge starostne 

populacije. Kljub temu lahko upravičeno domnevamo, da med upravičenci do zgoraj 

navedenih prejemkov velika večina upokojencev oz. starejših.  

                                            
232 http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/a0345080440fba64b133f9745e837060/letno_porocilo2008.pdf?MOD=AJPERES 
(2711.2010) 
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Priloga 3: INVALIDI 
 

1. Institucionalno varstvo posebnih skupin prebivalstva 
 

Na področju institucionalnega varstva posebnih skupin prebivalstva je v letu 2008 delovalo 

12 javnih zavodov, od tega 6 posebnih socialnih zavodov in 6 enot za posebne oblike varstva 

odraslih znotraj domov oziroma kot dislocirane enote pri domovih za starejše. V prejšnjem 

letu je bilo slednjih 8, vendar sta po podatkih Statističnega urada RS233 (2 enoti v tem času 

prenehali delovati. 

 

V naslednji preglednici (glej preglednica 52) vidimo, da se je v opazovanem obdobju (2004-

2008) število prosilcev za sprejem v zavode povečalo, in sicer iz 1.097 v letu 2004 na 1.377 

v letu 2008. Število vseh uporabnikov pa je nekoliko upadlo (posebej število žensk). Znatno 

je upadlo število oskrbovancev v posebnih oblikah varstva odraslih znotraj domov za 

starejše, ki se tudi štejejo pod posebne socialnovarstvene zavode. Kot smo že omenili, se 

tudi število teh enot postopoma zmanjšuje – v preteklem letu sta prenehali delovati 2 enoti.  

 

Število odobrenih prošenj za sprejem v zavod je vsa leta nekoliko naraščalo, v zadnjem pa je 

upadlo (iz 400 v letu 2008 na 339 v letu 2009). Zmanjšalo se je tudi število odklonjenih 

prosilcev, iz 748 v letu 2008 na 619 v letu 2009. Število vseh oskrbovancev v javnih zavodih 

pa se je v primerjavi z letom 2008, ko je bilo oskrbovancev 2.487, povečalo na 2.500. Rahlo 

pa se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo število oskrbovancev v posebnih 

socialnovarstvenih zavodih (6 zavodov), in sicer iz 1.715 na 1.691, kar skoraj toliko kot leta 

2007. Po drugi strani pa se je ponovno zvišalo število oskrbovancev v posebnih oblikah 

varstva znotraj domov, in sicer iz 763 na 809.  

                                            
233 Neobjavljeni podatki, odgovor Jacović, A. po e-pošti 21. 12. 2009.  
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Preglednica 52: Oskrbovanci in zaposleni v posebnih socialnovarstvenih zavodih ter 

nesprejeti prosilci, 2004-2009 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
število javnih zavodov* 15 14 14 14 12 12 
število prosilcev za sprejem v zavod skupaj 1.097 1.424 1.303 1.417 1.377 1.160 
pozit. rešen. vloge 354 (470) (430) 488 400 339 
odklonjeni prosilci 355 698 651 626 748** 619** 
Oskrbovanci vsi 2.746 2.674 2.590 2.531 2.478 2.500 
moški  1.292 1.265 1.263 1.275 1.257 1.267 
ženske 1.454 1.409 1.327 1.256 1.221 1.233 
oskrbovanci (samo v posebnih SV zavodih)  1.710 1.635 1.665 1.690 1.715 1.691 
oskrbovanci (samo v posebnih obl. varstva odraslih 
znotraj domov za starejše) 1.036 1.039 925 841 763 809 

zaposleni vsi 925 1.466 1.397 1.462 1.474 1.454 
zdravstveno in negovalno osebje 559 808 703 748 832 741 
osebje za storitve socialnega varstva 366 658 694 714 642 713 
Vir: SURS, Statistične informacije, št. 216/2005, Statistične informacije, št. 124/2006, Statistični letopis 2006, SI-STAT 
podatkovni portal234, neobjavljeni podatki, odgovor Jacovič, Anita po e-pošti 18.12.2008 in 21.11.2010 
*posebni socialnovarstveni zavodi + enote za posebne oblike varstva odraslih 
() približen podatek 
**obstajajo še neaktualne vloge 

 

Število zaposlenih v javnih zavodih na področju invalidskega varstva posebnih skupin 

prebivalstva je bilo v letu 2009 1.454, v letu prej pa nekoliko več (1.474). Med vsemi 

zaposlenimi je število zdravstvenega in negovalnega osebja zmanjšalo na 741 ter povečalo 

število (713) osebja za storitve socialnega varstva, glede na leto poprej. 

 
Preglednica 53: Oskrbovanci po zdravstvenem stanju-po stopnjah prizadetosti 2004 – 2009 

 

                                            
234 http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/12625-socio-VDC.asp 
(7. 12. 2009) 

Oskrbovanci po zdr. 
stanju-po stopnjah 
prizadetosti 

2004 2005 Oskrbovanci po zdr. stanju-po stopnjah 
prizadetosti 

2006 2007 2008 2009 

2.746 2.674 2.590 2.531 2.478 2.500 
s kronično duševno 
boleznijo 764 778 z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju  925 957 896 878 

z demenco 522 504 z zmerno motnjo v duševnem razvoju 230 216 123 189 

s kroničnimi alkoholnimi 
organskimi psihozami 211 214 s težjo motnjo v duševnem razvoju 147 129 114 189 

z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju 269 268 z težko motnjo v duševnem razvoju 121 92 79 99 

z zmerno, težjo ali težko 
motnjo v duševnem 
razvoju ob dodat. razvoj. 
motnjah 

100 84 z več motnjami 926 973 981 954 
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Vir: SURS, Statistične informacije, št. 216/2005, Statistične informacije, št. 124/2006, Statistične informacije, št. 69/2007, 
neobjavljeni podatki, odgovor Jacovič, Anita po e-pošti 18.12.2008 in 21.11.2010, SI-STAT podatkovni portal235  
 

V letu 2009 se je skupno število oskrbovancev posebnih zavodov povečalo iz 2.478 v letu 

2008 na 2.500. Najbolj se je povečalo število tistih oskrbovancev, ki s težjo motnjo v 

duševnem razvoju 75, najbolj pa zmanjšalo število varovancev z več motnjami, in sicer za 27 

(glej preglednico 53). 

 

Kot vidimo iz zgornje preglednice, kjer je prikazano število oskrbovancev posebnih zavodov 

glede na njihovo zdravstveno stanje oziroma stopnjo prizadetosti, je SURS med leti 2005 in 

2006 spremenil kategorije po katerih vodi oskrbovance. Glede na to težko primerjamo 

podatke med seboj po letih. Kljub temu se iz zgornje preglednice da razbrati, da je v vseh 

letih med oskrbovanci posebnih zavodov in posebnih oblik varstva odraslih znotraj domov za 

starejše največ tistih, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju (kronično duševno 

bolezen). V letih 2004 in 2005 velik delež oskrbovancev predstavljajo tudi oskrbovanci z 

demenco, ki pa v letu 2006 niso več vodeni pod posebno kategorijo. V letu 2009 je bilo v 

posebnih zavodih 954 oseb z več motnjami, sledijo jim osebe z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem zdravju, ki pa jih je 878, število ostalih oseb kategoriziranih po stopnjah 

prizadetostih pa je občutno manj. Z gibalno ali senzorno oviranostjo je v socialnovarstvo 

vključenih 665 manj oseb, kot ostalih dveh najbolj številčnih kategorijah. 

 
Institucionalno varstvo odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju  

 

Normiran obseg: 

vključenih najmanj 0,10 % prebivalcev, starih od 20 do 64 let, ki imajo dolgotrajnejše težave 

v duševnem zdravju. 

Učinek: 

zagotovljenih vsaj 1350 mest, od tega 25 % mest za različne oblike organizirane nastanitve v 

skupnosti. 
                                            
235 http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/12625-socio-VDC.asp 
(07. 12. 2009). 

 2004 2005  2006 2007 2008 2009 
s težjo ali težko motnjo v 
duševnem razvoju z 
dodatnimi motnjami 

298 283 z gibalno ali senzorno oviranostjo 142 137 187 213 

z vsemi stopnjami motenj 267 238 drugi 99 27 98 72 

z motnjami v telesnem 
razvoju 315 305 - - - - - 
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Število oskrbovancev z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v posebnih zavodih se je 

z leti povečevalo, v zadnjih dveh letih pa je nekoliko upadlo. V letu 2009 je bilo torej med 

oskrbovanci posebnih zavodov 878 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. To 

pomeni, da je bil v tem letu načrtovan učinek izvajanja NPSV 2006-2010 uresničen v 

približno 65,02 %, če kot kriterij upoštevamo vsa predvidena mesta skupaj (1.350). Če od 

tega absolutnega kriterija (1.350) odštejemo 25 %, ki je namenjen organiziranim nastavitvam 

v skupnosti, potem se izkaže, da je realizacija 86,67 % (od 1.013 mest). Učinek v tem 

primeru merimo s številom oskrbovancev in ne s kapacitetami (številom mest), saj s tem 

podatkom ne razpolagamo. 

 

V stanovanjskih skupinah na področju duševnega zdravja je bilo v letu 2009 241 zasedenih 

mest oziroma kapacitet (Smolej in ostali, 2010). To predstavlja 17,5 %, od predvidenih 25 % 

načrtovanih mest v institucionalnem varstvu v okviru NPSV 2006-2010. Učinek je bil 

realiziran v 70 %. 

 
Institucionalno varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju in z več motnjami, 
ki niso vključeni v storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
 

Normiran obseg: 

vključenih najmanj 0,135 % prebivalcev, starih od 20 do 64 let, z motnjami duševnem razvoju 

in z več motnjami. 

Učinek: 

zagotovljenih vsaj 1.800 mest, od tega 25 % mest za različne oblike organizirane nastanitve 

v skupnosti. 

 

Čeprav se je metodologija zbiranja podatkov o oskrbovancih posebnih zavodov z leti 

spreminjala, lahko kljub temu izluščimo, da je bilo v teh zavodih v letih od 2004 do 2009 

vseskozi več kot 1.000 oseb s tovrstnimi motnjami, v letu 2009 1.431. Od tega je bilo 189 

oskrbovancev z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 189 s težjo, 99 s težko in 954 z več 

motnjami. 

 

Predviden učinek izvajanja NPSV 2006-2010 je bil tako v letu 2009 uresničen v 79,5 % (ob 

upoštevanju samo oskrbovancev v institucionalnem varstvu za celoten učinek, tj. 1800 mest). 

Če upoštevamo oskrbovance v zavodu za 75 % vseh mest (1.350) po NPSV 2006-2010, 

potem je cilj več kot realiziran v 106 %. Učinek v tem primeru merimo s številom 

oskrbovancev in ne s kapacitetami (številom mest), saj s tem podatkom ne razpolagamo. 
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S podatkom o številu mest za različne oblike organizirane nastavitve v skupnosti ne 

razpolagamo. 

 

 
Institucionalno varstvo odraslih oseb, ki imajo težko gibalno ali senzorno 
motnjo ter poškodbo glave 
 
Normiran obseg: 

vključenih najmanj 0,025 % prebivalcev, starih od 20 do 60 let, ki zaradi telesne, duševne ali 

senzorne motnje potrebujejo nastanitev in oskrbo v posebnem socialnovarstvenem zavodu 

ali v različnih oblikah nastanitve v skupnosti. 

Učinek: 

zagotovljenih vsaj 300 mest, od tega vsaj 25 % mest za različne oblike organizirane 

nastanitve v skupnosti. 

 

V letu 2009 je bilo med oskrbovanci posebnih zavodov 213 oseb z gibalno ali senzorno 

oviranostjo, medtem ko osebe s poškodbami glave kot varovanci teh zavodov niso posebej 

vodeni. Realizacijo predvidenih učinkov izvajanja NPSV 2006-2010 je glede na to težko 

ocenjevati. 

 

V dnevnem varstvo (storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji) je 

vključenih 134 oseb poškodbo glave (toliko jih MDDSZ financira po pogodbi, dejansko jih je 

malo več). 134 je takšnih, ki so vključeni v zavode, ki so specializirani za osebe z možgansko 

poškodbo, posamezni uporabniki pa so vključeni tudi v druge VDC-je. 

 

V institucionalno varstvo pa jih je bilo vključenih 69; 35 jih je v Stari Gori, večina v 24- urnem 

varstvu, manj kot 10 pa v 16- urnem varstvu. V Zarji jih je v 16-urnem varstvu 14 (za toliko 

imajo koncesijo). Letos pa je Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja 

Dornava tudi začel izvajati 24-urno varstvo, v njihovem je 8 oseb. Po mnenju MDDSZ pa so 

osebe s poškodbami glave nastanjene tudi v nekaterih drugih zavodih, ki zadnje niso 

posebej specializirani (tudi domovi za starejše in posebni zavodi), vendar te statistike 

MDDSZ ne vodi. 
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2. Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji 

 

V VDC je bilo po podatkih SURS leta 2009 vključenih 3.038 varovancev, kar je slab odstotek 

več kot leto prej, povečalo pa se je število VDC na 99 (11 %), vendar moramo upoštevati, da 

nam je letos informacije posredoval SURS. Med njimi je bilo dobri dve petini žensk. Glede na 

starostno strukturo ugotavljamo, da je bila večina stara manj kot 45 let (81,7 %), 

najštevilčnejša med temi je bila starostna skupina 26 - 35 let (41,7 %). Prevladovali so 

oskrbovanci z zmerno motnjo v duševnem razvoju (59,9 %). Večina varovancev je stanovala 

doma s starši, in sicer 60,9 %. V dnevnem varstvu je bilo 2201 varovancev, kar je v 

primerjavi z letom 2007, ko je bilo takih varovancev 2062 varovancev, dokaj visok porast. V 

stalnem varstvu z nastanitvijo jih je bilo 806 (v letu 2007 767), 3 v občasnem varstvu z 

nastanitvijo in oskrbo, 6 uporabnikov pa je prejemalo mobilno pomoč na domu (Neobjavljeni 

podatki,- odgovor Jacovič, Anita po e-pošti 18.12.2008 in 8. 12. 2009). 

 

Po podatkih MDDSZ je bilo aprila 2010 v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji je bilo vključenih 3.038 uporabnikov; v institucionalnem varstvu je bilo 

1.341 oseb, od tega 613 oseb v bivalnih enotah in stanovanjskih skupinah (Neobjavljeni 

podatki MDDSZ, odgovor Sonje Božič – Testen po elektronski pošti, 05. 11. 2010).  

 

Podatki pridobljeni od SURS in MDDSZ se razlikujejo. Pri preverjanju učinkov upoštevamo 

najprej podatek MDDSZ, v kolikor s podatkom MDDSZ ne razpolagamo, pa podatek od 

SURS.  

 

Preglednica 54: Število VDC in oskrbovancev 2000, 2005 - 2009 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Število VDC  40 78* 70* 71* 88* 99* 
Število oskrbovancev 1.976 2.695 2.587 2.621 3.016 3.038 
Vir: SURS, Statistične informacije, št. 216/2005, Statistične informacije št. 69/2007, Statistične informacije, št. 1/2009, 
neobjavljeni podatki MDDSZ, (odgovor Božič –Testen, Sonja po e-pošti 12. 04. 2010) 
* Zajete vse enote posamično (matične in enote v sestavi). 
 

V varstveno-delovnih centrih je bilo po podatkih SURS (SI-STAT) v letu 2008 zaposlenih 

1.078 oseb, od tega jih je 893 izvajalo storitve socialnega varstva, 92 storitve zdravstvenega 

varstva in 93 izvajalcev storitev, ki jih plačuje Zavod za zaposlovanje.  

 

Konec novembra 2009 (zadnji razpoložljivi podatki.) je MDDSZ objavilo javni razpis za 

podelitev koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji (za 20 let) ter institucionalnega varstva (za 40 let). Z razpisom naj bi se 
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mreže javne službe storitev razširila za 95 mest, od tega okvirno 50 mest za osebe s 

poškodbo glave, za storitev institucionalno varstvo pa za 95 mest, od tega okvirno 50 mest 

za osebe s poškodbo glave (MDDSZ, 2009236). 

 

Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji 

 

Normiran obseg: 

vključenih najmanj 36 % odraslih oseb s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu 

telesno in duševno prizadetih. 

Učinek: zagotovljenih vsaj 3.153 mest v VDC. 

 

V letu 2007 je status invalida po ZDVDTP imelo 7.637 oseb (v letu 2008 pa 7.641237), od 

tega je bilo v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 1.920 

oseb (25, 1 %)238. 

 

Po podatkih MDDSZ je bilo v letu 2008 v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji vključenih 2.861 uporabnikov, aprila 2010 pa 3.177. Realizacija predvidenih 

učinkov izvajanja ReNPSV 2006 -2010 je bila v letu 2008 91 % odstotna, letos pa že 98,8 %. 

 

Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so 
vključene v storitev varstveno-delovnih centrov in potrebujejo organizirano 
oskrbo in varstvo 
 
Normiran obseg: 

vključenih 35 % vseh, ki so vključeni v programe varstveno-delovnih centrov in potrebujejo 

nastanitev ter oskrbo v zavodu, drugi družini ali bivanjski skupnosti. 

Učinek: 

zagotovljenih vsaj 1.100 mest za celodnevno obravnavo, od tega 30 % v stanovanjskih 

skupinah. 

 

V letu 2010239 je bilo v celodnevno varstvo vključenih 1.351 uporabnikov ali 44,5 % vseh 

vključenih v VDC (3.038 vse oskrbovancev). Od tega jih je 613 živelo v bivalnih enotah in 

stanovanjskih skupinah, kar je več kot tretjina vseh varovancev.  

                                            
236http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/jr_koncesije_vdc_maj09_jr.pdf (30.11.2010) 
237 Vir: Neobjavljeni podatki, odgovor Božič – Testen, S. po elektronski pošti, (24. 11. 2010), MDDSZ.  
238 Na razpolago ni novejših podatkov 
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Če učinek merimo s številom oskrbovancev vključenih v celodnevno obravnavo (1.351), je 

zastavljen učinek (1.100 mest) že presežen. Glede na podatek MDDSZ da v stanovanjskih 

skupinah in bivalnih enotah živi 613 varovancev, lahko ugotovimo, da je tudi ta učinek (30 % 

oziroma 330 mest) že realiziran oziroma presežen. Vprašanje je, ali s tem podatkom res 

merimo zastavljen učinek (opredelitve stanovanjskih skupin in podobno).  

 

3. Družinski pomočnik 
 

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem 

pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim 

osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, 

solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za 

invalidne osebe. Pravico do izbire družinskega pomočnika invalidna oseba za katero je pred 

uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o 

starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, oseba, ki je invalid po 

Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 

41/1983) in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali oseba, za 

katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da gre za 

osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 

življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 

osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo 

potrebuje. To je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma 

eden od družinskih članov invalidne osebe (oče ali mati, sin ali hči, brat ali sestra, stric ali 

teta, stari oče ali stara mama,…). Invalidna oseba pa lahko za družinskega pomočnika pod 

pogoji, ki jih določa zakon, izbere tudi drugo osebo (ne samo enega od staršev). Družinski 

pomočnik je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz 

evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, 

ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri 

delodajalcu. Družinski pomočnik opravlja osebno, zdravstveno in socialno oskrbo, 

organiziranje prostočasnih aktivnosti ter gospodinjsko pomoč (MDDSZ240, 2010b). 

 

                                                                                                                                        
239 Podatki so za april 2010 
240 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/ (27.11.2010) 
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Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo na dan 2.2.2007 v 

Sloveniji 1.245 oseb s pravico do izbire do družinskega pomočnika, od tega največ težko 

gibalno oviranih oseb (68 %). V istem obdobju je delovalo 1.349 družinskih pomočnikov, 

večina (78,8 %) je družinskih članov invalidne osebe.  

 
4. Denarni prejemki 
 
V tem poglavju predstavljamo le nekatere denarne prejemke do katerih so upravičeni invalidi. 

Podatke smo povzeli po analizi, ki smo jo v letu 2009 opravili na Inštitutu RS za 

socialnovarstvo (Dremelj in ostali, 2009) in vsebuje podroben pregled državne skrbi za 

invalide.  

 
Invalidska pokojnina  

 
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih 

drugih pogojev, določenih v zakonu in zagotavlja socialno varnost tudi po tem, ko zaradi 

izgube delovne zmožnosti ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela oziroma 

dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovan. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska 

komisija Zavoda. 

 

V letu 2009 je bilo 92,123 prejemnikov invalidske pokojnine. Povprečen znesek invalidske 

pokojnine je po podatkih ZPIZ za prvo polletje znašal 483,76 EUR in za prvo polletje 2010 

500,46 EUR. Odhodki v letu 2009 za namen invalidskih pokojnin 508.607.680,00 EUR (ZPIZ, 

2010). letno poročilo 2009). 

 
Invalidnina 

 
Mesečna denarna dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali uživalec pokojnine zaradi 

telesne okvare, nastale med zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine. Telesna okvara je 

podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša 

onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in 

zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara 

povzroča invalidnost ali ne. 

 

Leta 2009 je bilo po podatkih ZPIZ 56.193 prejemnikov invalidnine, povprečno v letu 2008 pa 

55.914. Povprečne mesečne invalidnine za telesne okvare, nastale zaradi posledic poškodbe 

pri delu ali poklicne bolezni, izplačane v letu 2009, so znašale od 40,31 do 96,74 EUR, za 
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telesne okvare, nastale zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, pa od 28,22 do 67,72 EUR. 

ZPIZ je imel v letu 2009 za namen invalidnin 34.679.633 EUR odhodkov (ZPIZ, 2010). 

 
Dodatek za tujo nego in pomoč / dodatek za pomoč in postrežbo 

 
Osebe, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij so 

upravičene tudi do denarnega prejemka, s katerim si lahko zagotavljajo neformalne oblike 

pomoči oziroma si s temi sredstvi plačujejo ali doplačujejo storitve. Tovrstna finančna pomoč 

(dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za tujo nego in pomoč) je urejena na podlagi štirih 

zakonov (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, 

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Zakon o vojnih veteranih in 

vojnih invalidih). 

 
Mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v 

RS. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb 

v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje 

tujo nego in pomoč.  

 

V letu 2009 je bilo po podatkih ZPIZ v povprečju 30.092 prejemnikov dodatka za pomoč in 

postrežbo. Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 2008, je znašal v 

povprečju 282,15 EUR, nižji pa 141,08 EUR. Mesečno povprečje dodatka za pomoč in 

postrežbo za najtežje kategorije prizadetih pa je znašalo 403,05 EUR. ZPIZ je imel v letu 

2009 za namen dodatka za pomoč in postrežbo 75.312.018 EUR odhodkov (ZPIZ, 2010). Do 

istega zneska kot pri Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je upravičena tudi 

oseba po Zakonu o socialnem varstvu. 

 

Invalid, ki mu je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba 

drugega, ima poleg nadomestila po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, če takega dodatka ne prejema že 

po kakšnem drugem predpisu.  

 

Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 2009, je znašal v povprečju 

282,15 EUR, nižji pa 141,08 EUR. Mesečno povprečje dodatka za pomoč in postrežbo za 

najtežje kategorije prizadetih pa je znašalo 403,05 evra. Povprečni mesečni zneski dodatkov 
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za pomoč in postrežbo, izplačani v letu 2009, so se razlikovali od povprečnih mesečnih 

zneskov, izplačanih v predhodnem koledarskem letu, za 3,2 odstotka. 

 

Po Zakonu o vojnih veteranih in vojnih invalidih dodatek pripada v primeru potrebe po stalni 

pomoči in postrežbi za opravljanje vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb, potrebi po 

stalnem nadzorstvu ter nepokretnosti. 

 

Število vojnih invalidov, upravičenih do dodatka za pomoč in postrežbo sta bila po podatkih 

MDDSZ v letu 2009 dva. Dodatek za pomoč in postrežbo znaša za prvo stopnjo na podlagi 

vojne invalidnosti: 1.062,08 EUR (Dremelj in ostali, 2009).  

 

Oseba je do denarnega prejemka lahko upravičena na podlagi več zakonov in v tem primeru 

lahko oseba sama izbira iz katerega naslova ga bo prejemala. Prejme ga v denarju in ga 

lahko porabi po lastni presoji glede na svoje potrebe.  

 
Nadomestilo za invalidnost  

 

Pravica do denarnega nadomestila za invalidnost je urejena po Zakonu o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb. Upravičenci do nadomestila so invalidi ob dopolnjenem 

18. letom starosti oz. z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ugotovljena kasneje 

(prizadetost, ki je nastala v otroški oz. mladostni dobi, vendar najdalj do dopolnjenega 26. 

leta, če se otrok šola). Upravičenci do pokojnine (pok. in invalid. zavarovanje, invalidnina-

vojaški invalidi, civilni invalidi vojne), imajo pravico do razlike med zneskom pokojnine oz. 

invalidnine in zneskom nadomestila. 

 

Po podatkih ZPIZ je bilo v letu 2009 11.297 povprečno število uživalcev nadomestila za 

invalidnost. ZPIZ je imel v letu 2009 za namen varstvenega dodatka 24.597.369,00 EUR 

odhodkov (ZPIZ). 
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Varstveni dodatek  
 

Pravica do varstvenega dodatka je od 1. 2. 2008 urejena s posebnim zakonom (Zakon o 

varstvenem dodatku (ZVarDod) (Ur.l.10/2008)). Varstveni dodatek je tudi po novi ureditvi 

mesečni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, če ta 

za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje. V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZ v 

povprečju 45.111 prejemnikov, leta 2009 pa 46.492. Povprečni mesečni varstveni dodatek, 

izplačan v letu 2009, je znašal 91,39 EUR. Glede na vrsto pokojnine so v povprečju najvišji 

mesečni znesek varstvenega dodatka prejeli uživalci vdovskih in družinskih pokojnin, in sicer 

104,88 EUR, povprečni mesečni znesek varstvenega dodatka uživalcev starostnih pokojnin 

je znašal 86,51 EUR, povprečni mesečni varstveni dodatek uživalcev invalidskih pokojnin pa 

je znašal 79,14 EUR. ZPIZ je imel v letu 2009 za namen varstvenega dodatka 53.025.546,00 

EUR odhodkov (ZPIZ, 2010). 

 
Delna invalidska pokojnina 

 

To je pravica, ki jo pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala III. kategorija invalidnosti, ki 

kljub morebitni poklicni rehabilitaciji ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom in 

pridobi obenem tudi pravico do delne invalidske pokojnine. 

Povprečno število uživalcev delne invalidske pokojnine v letu 2009 je bilo po podatkih ZPIZ 

9.113. Povprečen znesek delne invalidske pokojnine je znašal v letu 2009 282,00 EUR. ZPIZ 

je imel v letu 2009 za namen delne invalidske pokojnine (za obe kategoriji za ni vključen v 

zavarovanje in je vključen v zavarovanje) 32.424.168,00 EUR odhodkov (ZPIZ, 2010). 

 

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije 

 

Zavarovancu pripada v obdobju od pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije pa do 

končane poklicne rehabilitacije denarno nadomestilo. V letu 2009 je bilo po podatkih ZPIZ 

277 uživalcev (povprečno). Povprečna višina nadomestila v letu 2009 je bila 406,41 EUR. 

ZPIZ je imel v letu 2009 za namen nadomestila za čas poklicne rehabilitacije 1.483.838 EUR 

odhodkov (ZPIZ, 2009). 
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Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz leta 1992: Uživalci pravic na podlagi preostale 

delovne zmožnosti (II. in III. kategorija invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se 

uporabljali do datuma določenega v 446. členu tega zakona, obdržijo te pravice v 

nespremenjenem obsegu tudi po navedenem datumu.  

Zavarovancu pripada v obdobju od nastopa poklicne rehabilitacije pa do končanja poklicne 

rehabilitacije denarno nadomestilo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( 

Ur. l. RS št. 12/92,5/94, 7/96, 54/98 – zakon iz leta 1992). 

 

Nadomestilo za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 

 

Nadomestilo za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo oziroma za čas njenega trajanja, ki je v 

letu 2009 znašalo v povprečju 435,90 evra, kar je 8,2 odstotka manj kot v letu pred tem. 

Nadomestilo za čas čakanja na ustrezno zaposlitev je znašalo v povprečju 419,88 evra, kar 

je 3,3 odstotka več od povprečja leta 2008. Nadomestilo zaradi nižje plače na drugem 

ustreznem delu pa je znašalo v povprečju 190,59 evra, to je za 1,7 odstotka ve č kot v 

predhodnem koledarskem letu (ZPIZ, 2010). 

 

Začasno nadomestilo 

 

Po uspešno končani poklicni rehabilitaciji ima zavarovanec pravico do začasnega 

nadomestila. V letu 2009 je bilo pom podatkih ZPIZ povprečno 188 uživalcev. Povprečen 

znesek nadomestila v letu 2009 je v povprečju znašal 134,53 EUR. ZPIZ je imel v letu 2009 

za namen začasnega nadomestila 342.861 EUR odhodkov (ZPIZ, 2009). 

 

Letni dodatek ali dodatek za rekreacijo 
 

Je ena od pravic do dodatka k pokojnini, izplačana je enkrat na leto (kot nekakšen regres). V 

letu 2009 je bilo po podatkih ZPIZ 563.889 prejemnikov letnega dodatka (402.957 jih je 

prejelo nižji znesek, 95.535 višjega, 65.397 pa sorazmerni del). Poleg navedenega števila 

prejemnikov letnega dodatka v letu 2009 je bilo še 1.259 upravičencev, ki so prejeli letni 

dodatek na podlagi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so 

upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ. Višji znesek je znašal 367,95 EUR, nižji 
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pa 223,55 EUR. Od zneskov, izplačanih v predhodnem letu, sta se razlikovala za 4,1 %. 

Izplačilo je bilo izvedeno v mesecu maju. 

 

Za letni dodatek upokojencev je bilo v letu 2009 namenjenih 133.479.102 EUR ter 176.848 

EUR za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti zvez in društev upokojencev in invalidov 

(ZPIZ, 2010). 
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Priloga 4: MNENJA, PREDLOGI IN IZKUŠNJE OBČIN PRI DOSEGANJU CILJEV 
ReNPSV06-10 

 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 

(ReNPSV06-10) med nosilci nalog in dejavnosti za doseganje ciljev, ki jih le-ta določa, 

uvršča tudi občine. Slednje zagotavljajo izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katero so 

pristojne po zakonu; razpisujejo javne natečaje za podelitev koncesij in sklepajo pogodbe o 

koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti; zagotavljajo sredstva za plačila oskrbnih stroškov 

v socialnovarstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v 

celoti oproščene plačil po posebnih merilih; zagotavljajo sredstva za (do)plačilo pomoči na 

domu in družinskega pomočnika in pospešujejo in organizirajo dejavnosti in programe 

socialnega varstva po zakonu o lokalni samoupravi.  

 

Poleg države so občine pomemben organizator in financer dejavnosti javne mreže na 

področju socialnega varstva, zato smo v poročilo vključili tudi njihova mnenja, predloge in 

izkušnje, ki se nanašajo na doseganje ciljev ReNPSV06-10. V ta namen smo oblikovali 

nabor vprašanj oziroma iztočnic za intervjuje z občinami. Posamezna vprašanja so bila 

umeščena v dva širša sklopa, in sicer 1) področje financiranja in 2) vloga občin pri 

zagotavljanju socialnovarstvene dejavnosti ter sodelovanje z drugimi v skupnostmi. 

 

Ključna vprašanja v obliki iztočnic za intervjuje smo poslali 117 občinam preko elektronske 

pošte in jih prosili, naj na vprašanja odgovorijo pisno, v treh občinah (Ljubljana, Maribor in 

Šentjur) pa smo opravili osebni intervju. Odziv občin je bil zelo slab, saj so nam odgovore 

posredovali le iz 14-ih občin. Med njimi je glede na število prebivalcev 7 manjših občin (od 

1.400 do 7.000 prebivalcev), 6 srednje velikih občin (od 11.000 do 25.000 prebivalcev) in dve 

večji občini (Maribor s 112.642 prebivalci in Ljubljana s 278.314 prebivalci). 

 

V nadaljevanju so povzeti odgovori občin glede na posredovane iztočnice. Ob tem moramo 

posebej poudariti, da odgovorov vsekakor ne posplošujemo na celotno populacijo občin, 

vseeno pa ponujajo pomemben vpogled na položaj občin in na njihove izkušnje v zvezi z 

doseganjem ciljev nacionalnega programa. Menimo tudi, da je dialog in sodelovanje med 

občinami in nosilci izvajanja posameznih ciljev oziroma ukrepov, zapisanih v tem programu, 

pomemben in da ga je potrebno nadgrajevati. 
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Slika 15. Občine glede na število prebivalcev 

 

 
Vir: SURS, podatki na dan 30.6.2009 

 

1. Področje financiranja dejavnosti na področju socialnega varstva med leti 

2006 in 2010 
 
Spremembe v deležu občinskega proračuna, namenjenega (so)financiranju dejavnosti 
na področju socialnega varstva 

Delež proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju socialnovarstvene dejavnosti se je 

med leti 2006 in 2010 večinoma zvišal. Med vzroki za povišanje občine navajajo predvsem: 

- zvišanje stroškov institucionalnega varstva, 

- povišanje števila uporabnikov pomoči na domu, 

- višje število brezposelnih v letu 2009 in 2010 (višje število enkratnih denarnih 

pomoči), 

- povišanje števila uporabnikov institucionalnega varstva, 
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- povečanje financiranja javnih del. 

Merila in kriteriji, na podlagi katerih se občine odločajo za sofinanciranje. 
 

Občine večinoma sofinancirajo različne dejavnosti glede na obvezujoča merila. Za 

sofinanciranje dodatnih dejavnosti se odločajo glede na izkušnje iz preteklih obdobij (krepitev 

mreže socialnovarstvene dejavnosti v občinah), trenutne razmere in potrebe (zaradi finančne 

krize so na primer morali več sredstev nameniti za socialne transferje, zagotovitvi toplih 

obrokov) in glede na ocenjeno socialno problematiko v občini (na primer nekatere občine več 

sredstev namenjajo dejavnostim preprečevanja nasilja v družini, preprečevanja zasvojenosti 

s prepovedanimi drogami ipd). 

 

Spremembe v deležu občinskega proračuna, namenjenega pravici do družinskega 
pomočnika  
 

Zaradi spremembe zakona v letu 2007 se je število družinskih pomočnikov močno 

zmanjšalo. V nekaterih (manjših) občinah tako družinskih pomočnikov več ne financirajo, ker 

se ljudje ne odločajo več za to vrsto pomoči. Kot glavni razlog za to navajajo spremembo z 

vknjižbo občine na premoženje upravičenca do družinskega pomočnika do višine izplačanih 

sredstev družinskemu pomočniku iz proračuna občine. Večje občine predlagajo ureditev 

plačila družinskega pomočnika z minimalno plačo, saj gre za 24 urni delovnik družinskega 

pomočnika.  

 

Spremembe v deležu občinskega proračuna, namenjenega pravici do pomoči družini 
na domu 

 

Število uporabnikov se je v večini občin povišalo. Nekatere občine navajajo, da je delež 

občinskega proračuna v ta namen ostal na isti ravni, saj so ponekod krčili efektivni čas 

storitve. V občinah, kjer se je delež občinskega proračuna v ta namen povišal, med razlogi 

za povišanje navajajo: povišanje števila uporabnikov, povišanje cene storitve, nižje 

subvencije Zavoda RS za zaposlovanje, dodatne zaposlitve socialnih oskrbovalk, večja 

finančna stiska občanov. 
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Spremembe v deležu občinskega proračuna, namenjenega pravici do 
institucionalnega varstva (stroški storitev v zavodih za odrasle osebe, število delnih 
ali celotnih oprostitev plačila) 

 

Občine navajajo, da se zaradi omejenih kapacitet število uporabnikov institucionalnega 

varstva ne spreminja v veliki meri. Zvišuje pa se število uporabnikov, ki si sami niso sposobni 

kriti oskrbnih stroškov. Razlog za to je predvsem povišanje cen storitev.  

Delež sredstev za storitve institucionalnega varstva se trenutno zvišuje predvsem zaradi 

višanja stroškov storitev, naraščajočega števila upravičencev do delnih oprostitev in 

naraščajoče višine oprostitev.  

 

Občine navajajo še dodaten problem pri zagotavljanju sredstev uporabnikom. Ob spremembi 

tipa oskrbe, do katere pride zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja uporabnika, je le-ta 

upravičen do višjega dodatka za pomoč in postrežbo. Veliko število uporabnikov (oz. 

svojcev, socialnih delavcev v domu) si te pravice ne zagotovi, zato občina plačuje višji 

znesek za uporabnika kot bi ga sicer. 

 

Spremembe v deležu občinskega proračuna, namenjenega razvojnim in dopolnilnim 
programom na področju socialnega varstva  
 

Večina občin ne izvaja posebnih analiz na podlagi katerih bi se odločali za sofinanciranje 

posameznih programov, ampak se večinoma odločajo glede na potrebe oziroma na podlagi 

pravilnikov. Delež sredstev se je v nekaterih občinah zvišal, predvsem zaradi večjih potreb. 

Zaradi trenutne krize na primer v nekaterih občinah v večji meri sofinancirajo programe 

humanitarnih organizacij (nabava prehrambnih izdelkov, dodeljevanje denarne pomoči 

socialno ogroženim). 

 
Finančna sredstva občin za druge namene na področju socialnega varstva 
 

Občine namenjajo finančna sredstva za: 

- pomoč ob rojstvu otroka 

- subvencije (za letovanje otrok, zdravstveno letovanje, najemnine, vrtce, dnevne 

centre za stare), 

- prehrana otroka (beli recept), 

- prehrana otrok v osnovni in srednji šoli, 
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- pogrebni stroški socialno ogroženim,  

- pomoč ob začetku šolskega leta,  

- kosila za občane in občanke nad 65 let, 

- občinska denarna pomoč (enkratna denarna pomoč, izredna denarna pomoč), 

- javna dela,  

- osnovno zdravstveno zavarovanje, 

- prevoz učencev v osnovno šolo,  

- obšolske dejavnosti z otroke iz socialno ogroženih družin, 

- sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del. 

 

Večina občin navaja, da se je v zadnjem času, ko se tudi v Sloveniji soočamo z gospodarsko 

in socialno krizo, zvišalo predvsem število prosilcev za enkratno občinsko denarno socialno 

pomoč ter upravičencev do oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev.  

 

2. Vloga občin pri izvajanju socialnovarstvenih dejavnosti ter sodelovanje z 
drugimi v skupnosti 
 
Ocena sodelovanja s CSD, območno službo zavoda za zaposlovanje (oz. lokalnim 
uradom za delo), nevladnimi organizacijami in z drugimi izvajalci s področja 
socialnega varstva v občini 

 

Občine ocenjujejo sodelovanje s centri za socialno delo kot dobro. Prav tako kot dobro 

ocenjujejo sodelovanje z zavodom za zaposlovanje, čeprav z njimi sodelujejo v manjši meri 

kot s centri za socialno delo (sodelovanje v okviru javnih del, posredovanja podatkov o 

brezposelnih osebah ipd.). Občine navajajo tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kar 

prav tako ocenjujejo kot dobro. 

 

Ocena rešitev, ki jih predvideva Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po 

katerem bo CSD pooblaščen za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (tudi tistih, ki se 

financirajo iz občinskega proračuna).  

 

Rešitve, ki jih predvideva Predlog v smislu poenostavljanja postopkov pridobivanja informacij 

in z vidika prijaznejšega in enostavnejšega uveljavljanja pravic za stranke, občine večinoma 

podpirajo. Kot problematične pa ocenjujejo predvsem predvidene kadrovske rešitve, saj se 

občine ne strinjajo oziroma ne razumejo prenosa kadrov iz občin na centre, predvsem na 
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tistih občinah, kjer delavci ne opravljajo le postopkov, ki se bodo prenesli na centre, temveč 

tudi druga dela in naloge. Ob tem se lahko občina sooči s pomanjkanjem delavcev. Ne 

strinjajo se tudi s prenosom pristojnosti odločanja o postopkih, kjer gre za sredstva iz 

občinskega proračuna.  

 

Mnenje glede Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno 

oskrbo in o spremembah, ki jih bo prinesel občinam 
 

Občine smo tudi povprašali o njihovem mnenju glede Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in 

zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in o spremembah, ki jih bo prinesel občinam. Občine s 

predlogom niso dobro seznanjene (menijo, da je bila predstavitev predloga zakona 

nerazumljiva in pomanjkljiva). Menijo, da je še veliko nejasnosti glede samega postopka in 

finančnih obveznosti za občine. Predlagajo, da predlagatelj konkretizira postopek in finančno 

ovrednoti obveznosti za občinske proračune. Smatrajo, da predlog zakona prinaša nove 

finančne obveznosti za občine, ki že sedaj težko pokrivajo vse zakonsko določene stroške. 

 

Predlogi za prihodnji nacionalni program socialnega varstva (vloga lokalnih skupnosti 
pri izvajanju socialnovarstvene dejavnosti v prihodnje) 
 
Občine predlagajo njihovo večjo vključenost pri samih postopkih odločanja o posameznih 

pravicah. Ne želijo sprejeti le vloge financerjev.  

 

Nadalje predlagajo ureditev financiranja socialnovarstvene dejavnosti v občinah na način, kot 

je v veljavi za družinskega pomočnika. In sicer, v kolikor sredstva za posamezno pravico 

presežejo 4 % občinskega proračuna, presežek povrne država.  

 

Nekatere občine smatrajo, da Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev vodi v 

smer centralizacije odločanja in dodeljevanja pravic iz javnih sredstev preko CSD. To prinaša 

dodatne zaposlitve na CSD, zagotovitev dodatnih prostorov, nepoznavanje dejanskih razmer 

in socialnega stanja posameznikov in družin pri odločanju in dodeljevanju pravic.  
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Priloga 5: DENARNA SOCIALNA POMOČ 

 

Denarna socialna pomoč (DSP) so sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb 

v višini, ki omogoča preživetje. Preživetje pa je omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni 

dohodki, s katerimi razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, 

v višini minimalnega dohodka, določenega z Zakonom o socialnem varstvu241 (MDDSZ, 

2010e) 
 

Spodnja preglednica prikazuje število izplačanih DSP v mesecu, povprečno vrednost ter 

sredstva za izplačilo DSP v mesecu. Pri teh statistikah so prikazane tiste denarne socialne 

pomoči, ki so bile izplačane v izbranem mesecu, januarja se na primer upošteva drugo 

izplačilo za mesec december, približno 6. januarja, ter glavno izplačilo v januarju, približno 

20. dan v mesecu januarju. 

Preglednica 55: Število izplačanih DSP v mesecu, povprečna vrednost ter sredstva za 

izplačilo DSP v mesecu 

 

Mesec Število izplačanih DSP Povprečna vrednost (EUR) Sredstva (EUR) 
2010 

oktober 52.415 234,52 12.292.507 
september 52.624 234,68 12.349.633 
avgust 53.110 234,00 12.427.541 
julij 53.152 233,65 12.419.164 
junij 53.928 230,03 12.405.218 
maj 53.897 229,74 12.382.205 
april 55.984 229,49 12.847.946 
marec 55.321 230,49 12.750.703 
februar 54.533 230,97 12.595.585 
januar 53.164 229,66 12.209.700 

2009 
december 53.692 229,88 12.342.985 
november 52.661 231,51 12.191.470 
oktober 50.843 237,67 12.083.680 
september 47.386 231,34 10.962.248 
avgust 47.583 231,33 11.007.151 
julij 47.376 230,51 10.920.692 
junij 46.613 225,82 10.526.294 
maj 46.099 226,37 10.435.627 
april 45.686 226,4 10.343.228 
marec 44.210 226,61 10.018.613 
februar 42.923 227,5 9.765.182 
januar 39.921 227,1 9.065.927 

                                            
241 http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/denarna_socialna_pomoc/ (30.11.2010) 
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Mesec Število izplačanih DSP Povprečna vrednost (EUR) Sredstva (EUR) 
2008 

december 41.359 227,96 9.428.079 
november 40.644 231,22 9.397.664 
oktober 38.594 233,47 9.010.378 
september 38.038 231,04  8.788.363 
avgust 37.777 240,11  9.070.804 
julij 38.633 218,90  8.456.578 
junij 39.914 218,09 8.704.915 
maj 40.949 218,43 8.944.460 
april 41.974  217,81  9.142.227 
marec 43.641  218,40  9.531.398 
februar 43.789  219,01  9.590.320 
januar 43.393  217,60  9.442.490 

2007 
december 46.087 208,86 9.625.892 
november 44.242 209,52 9.269.796 
oktober 42.467 210,39 8.934.820 
september 44.151 207,83 9.176.041 
avgust 44.488 207,26 9.220.518 
julij 45.543 205,64 9.365.647 
junij 47.878  204,50  9.790.911 
maj 47.759  207,24  9.897.500 
april 50.457 206,34 10.411.488 
marec 51.748 208,51 10.789.782 
februar 52.176 210,58 10.987.036 
januar 52.751 209,79 11.066.763 

2006 
december 55.386 49.402 2.736.167.444 
november 54.576 48.759 2.661.045.069 
oktober 53.639 48.856 2.620.560.713 
september 55.657 48.662 2.708.371.003 
avgust 55.581 48.575 2.699.824.559 
julij 56.796 48.256 2.740.743.802 
junij 60.442 47.952 2.898.297.569 
maj 59.528 47.873 2.849.768.252 
april 62.391 47.186 2.943.994.399 
marec 62.946 47.100 2.964.758.065 
februar 62.289 47.107 2.934.256.459 
januar 62.106 45.749 2.841.286.410 

2005 
december 63.302 46.037 2.914.225.864 
november 60.572 46.397 2.810.336.661 
oktober 58.863 46.980 2.765.377.008 
september 59.288 47.156 2.795.798.854 
avgust 58.682 47.191 2.769.280.571 
julij 59.483 47.173 2.805.966.738 
junij 61.761 47.237 2.917.409.969 
maj 61.943 47.410 2.936.706.275 
april 64.052 47.451 3.039.345.024 
marec 62.633 47.593 2.980.872.750 
februar 62.037 47.554 2.950.127.490 
januar 62.256 45.732 2.847.065.418 

Vir: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/excel/v_mesecu_okt2010.xls (30.11.2010) 
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Priloga 6: POROČILO O ŠTUDIJI: Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o 
nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2007 

 
Po naročilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je Inštitut RS za socialnovarstvo 

izdelal študijo z naslovom Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu 

socialnega varstva 2006 – 2007 (P. Dremelj idr.: december 2009, 114 str.; drugi del oz. 

vmesno poročilo: april 2010, 76 str.). 

Poročilo ima v obeh delih (XII '09, IV '10) enako strukturo, sestavljeno je iz štirih poglavij in 

sicer: 

- Makroekonomski in socialni vidiki razvoja Slovenije 

- Cilji, strategije in ukrepi za doseganje ciljev 

- Merila za razvoj mreže javne službe 

- Sklepne misli. 

V prvem delu poročila je (XII '09) zgornji strukturi ob navedenih virih dodana še obsežna 

statistična priloga, v drugem delu poročila (IV '10) pa še razdelek z naslovom Mnenja, 

predlogi in izkušnje občin pri doseganju ciljev ReNPSV. 

 

Osnovna metoda kvalitativne analize, ki jo avtorice uporabljajo v poročilu znotraj vseh 

navedenih poglavij (razen prvega, ki je opisno oz. pregledno), je primerjanje posamičnih 

ukrepov, predvidenih v IV '10), z njihovim dejanskim uresničevanjem. V prvem delu (XII '09) 

so avtorice črpale podatke za poročilo iz več kot 110 virov in v drugem delu iz 25 virov. 

Glavne ugotovitve poročila so z vidika večletnih primerjav relativno ugodne, torej glede na 

presojo evropskih in slovenskih trendov, kakor so se odvijali in vplivali na sistem socialnega 

varstva od osamosvojitve dalje. Dovolj jasne, stvarne in empirično podprte so tudi ocene 

tistih področij oz. ukrepov, kjer je ugotovljeno, da so spremembe v zvezi s cilji ReNPSV 

narejene v pravo smer in sprožajo pozitivne učinke. Njihova evidenca je dragocena zlasti 

zato, da se v procesu prilagajanja celotnega sistema socialnega varstva na okolje - ki je 

izrazito kontingenčno - ohranijo obstoječe prednosti in da se jih ne zapostavlja pri 

vsakokratnih političnih spremembah prioritet med razvojnimi cilji. Zelo pomembno bi bilo 

doseči konsenz o tem, da se tisto, kar je dobro, ne žrtvuje za nekaj, česar si sicer želimo, ker 

ocenjujemo, da bi bilo koristno, kar pa je prioriteta z nekega drugega področja izven 

socialnega varstva (npr. s področja ekonomske, obrambne ali kakšne druge politike). Kajti 

vse večja kontingenčnost okolja, ki smo mu izpostavljeni (tako zunanjega, evropskega oz. 

svetovnega, kot tudi notranjega, nacionalnega), pomeni troje: 

- nepredvidljivost dogodkov, 
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- v tej zvezi vse večje težave pri ocenjevanju stopnje tveganja na različnih področjih, 

- posledično pa gre za rastoč pritisk k redefiniciji obstoječih ciljev in prioritet med njimi. 

 

V sistemu, kjer je socialna politika šibkejša od ekonomske, je pogosta skušnjava, da se 

realizacija ciljev nadrejenega sistema reducira na račun ciljev podrejenega sistema in to ne 

glede, kakšni so ti cilji in trendi, ali so pomembni, manj pomembni, uresničeni, načrtovani itd. 

Skratka, večja kot je dvoumnost, nerazločnost oz. podrejenost socialne politike državnim 

politikam na drugih področjih, večja je nevarnost zapostavljanja socialnih ciljev v prid 

afirmacije drugih področij in večja je tudi verjetnost, da se znotraj področja socialnega 

varstva naglo poslabšajo kazalci, ki smo jih dolgotrajno razvijali v pravo smer. Za manjšo 

verjetnost takšnega scenarija je nujna transparentna evidenca o prednostih obstoječega 

socialnega sistema in recenzirano poročilo omogoča prav to. 

 

Enako pomembne so tudi ugotovitve o sistemskih pomanjkljivostih v zvezi s cilji in nameni 

ReNPSV. Med njimi je še zlasti potrebno izpostaviti naslednje: 

- delež revnih, ki je sicer evropsko podpovprečen, ne pomeni, da so problemi tistih, ki 

se znajdejo v tej kategoriji, manjši. Nasprotno, »opozoriti je potrebno na zelo slab 

položaj ranljivih skupin na trgu delovne sile«, hkrati pa je sedanja vlada v zvezi s tem 

področjem najbolj aktivna v prizadevanjih, da bi »preprečili neupravičeno prejemanje 

socialnih pomoči« ter prejemnike aktivirali k zaposlovanju (XII '09, str. 67-68), 

- velik delež fleksibilnih oblik zaposlitve v Sloveniji, ki še narašča, vse večja rekrutacija 

delavcev v takšne oblike zaposlovanja pa je ravno iz najbolj socialno ranljivih 

kategorij. Problem je torej v tem, kot ugotavljajo avtorice poročila, kako zmanjšati, ne 

pa povečevati omenjene oblike dela, 

- pereč problem zaposlovanja in osamosvajanja mlade generacije, kjer ni premikov v 

smeri izboljšanja, 

- jasnejša opredelitev osnovnih socialnih storitev, ki so splošnega družbenega pomena 

in jih mora država zagotavljati na način pravice vsem pod enakimi pogoji, 

- »pluralizacija sistema storitev v Sloveniji poteka brez jasne strategije varovanja 

javnega interesa, na račun slabitve položaja javnega sektorja, zmanjševanja kvalitete 

storitev ter njihove komercializacije.« Pluralizacija in vključevanje zasebnikov ter 

nevladnih organizacij »ne sme ogroziti osnovne socialne varnosti ljudi« (ibid., str. 69), 

- glede realizacije ciljev ReNPSV velja, da tako, kot so zapisani, so zelo težko merljivi, 

da smo z realizacije postavljenih ciljev »v velikem zaostanku« in da smo doslej 
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najmanj naredili v smeri krepitve strokovne avtonomije in upravljavske samostojnosti 

na področju socialnega varstva (ibid., str. 71), 

- pogoste težave pri dostopnosti do podatkov v zvezi z uresničevanjem posameznih 

ukrepov v zvezi z ReNPSV, kar pomeni, da so bili ukrepi slabo formulirani, da 

podatkov ni bilo mogoče najti ali pa se ni vedelo, kdo je za podatke pristojen, da bi se 

lahko obrnili nanj (IV '10, str. 72). 

 

Mislim, da so prav navedena opozorila takšne narave, da v kolikor ne bodo upoštevana, bi 

njihova ignoranca bistveno poslabšala dosežen standard socialnega varstva. V kolikor pa 

slabosti v zvezi z omenjenimi opozorili odpravimo, bi že zgolj s tem dosegli opazne 

izboljšave za uporabnike socialnega varstva. 

 

Kljub omenjeni kakovosti recenziranega poročila je opaziti tudi nekaj slabosti, ki so po mojem 

mnenju iste kot osnovne predpostavke, vgrajene že v ReNPSV in ki jim podlega tudi vsaka 

vlada doslej, vključno s sedanjo. Te slabosti so v zvezi z vsakoletnim krčenjem sredstev za 

socialno zaščito, v zvezi s podrejanjem socialne politike pod ekonomsko in glede prenizkega 

praga osnovnih socialnih pomoči. 

 

Če pogledamo sredstva, namenjena za celotno socialno zaščito, se njihov delež pri nas 

vsako leto vztrajno manjša in ne veča. Še leta 2000 je bilo za vse izdatke na področju 

socialne zaščite namenjenih 24,2 % BDP, tri leta kasneje 23,7, leta 2006 se je delež še 

zmanjšal na 22,1 in v letu 2008 je le še 21,6 % BDP namenjenega socialni zaščiti. Kljub 

vsakokratnim strategijam na področju socialnega varstva, kjer vsaka reforma napoveduje 

»izboljšanje«, kljub gospodarskemu razcvetu pred sedanjo krizo, ki je bil največji v slovenski 

zgodovini in eden največjih v Evropi, kljub različnim vladnim garnituram – kljub vsemu je 

trend s socialnimi sredstvi vztrajno negativen. Dejstvo, da je rast socialnih transferjev v 

absolutnih številkah manjša od rasti BDP, je vzročno povezano z odnosom do koncepta 

socialne države, ne pa s svetovno konjunkturo ali recesijo niti s političnim profilom vladnih 

koalicij. Čeprav imamo eno od najcenejših držav v Evropi, se nadaljuje histerija s krčenjem 

sredstev za delovanje države, znotraj te redukcije pa seveda ni težko uganiti, katere 

postavke so najbolj na udaru in katere niso. Čeprav so se skupni izdatki države za različne 

namene, izraženi v % BDP, iz 45,2 % (2005) skrčili na 44,2 % BDP (2008), se je znotraj tega 

tanjšanja državne vreče zgodila največja prerazporeditev v prid ekonomskim dejavnostim; 

državno podpiranje ekonomije je (v obdobju 05/08) poraslo iz 3,9 na 4,7 % BDP, obrambni 

sektor se je okrepil iz 1,3 na 1,4 %, medtem ko so izrazitega krčenja državnih sredstev 
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deležni sektorji javne uprave (iz 5,8 na 5,1), zdravstva (iz 6,3 na 6,1), izobraževanja (iz 6,6 

na 6,2) in najbolj sektor socialne zaščite, ki se je zmanjšal iz 16,8 na 15, 9 % BDP. Enak 

trend je za našo državo značilen tudi z vidika evropske primerljivosti: povprečje državnih 

izdatkov (v % BDP) za EU 27 znaša 45,8, za EU 15 je 46,1 in za Slovenijo znaša 

podpovprečnih 42,4%. Od tega deleža je kos pogače, namenjen socialni zaščiti, v EU 27 

velik 18 %, v EU 15 je 18,3 % in v Sloveniji skromnih 15,5 % BDP. Pri tem smo na 

evropskem povprečju po deležu, namenjenem za obrambo (1,5%), nad evropskim 

povprečjem smo v državnem financiranju ekonomije s 4,1 % BDP (EU 27: 3,8; EU15: 3,7), 

evropsko podpovprečni pa smo pri financiranju javne uprave, javnega reda in miru, 

stanovanjskih dejavnosti, zdravstva in kot rečeno, najbolj odstopamo navzdol pri socialni 

zaščiti. Skandinavske države, na katere se sklicujemo pri uvajanju »prožne varnosti« 

(flexicurity), namenjajo za socialno zaščito dobro petino BDP (Danska 21,7, Švedska 21,6), 

njim primerljive države po višini tega deleža so še Finska, Nemčija, pred vsemi prednjači 

Francija (22,2), mi pa krepko zaostajamo celo za državami v naši soseščini, za Avstrijo 

(19,9), za Italijo (18,2), celo za Madžarsko (17,4). Namesto v varnosti pa se odlikujemo v 

prožnosti, kjer smo že pred sedanjimi reformami uresničili napoved predsednika vlade, da 

moramo premagati Kitajce, po izračunu OECD imamo indeks zaposlitvene varnosti 2,7, 

Kitajska pa 2,8 (nižji indeks pomeni bolj prožen trg dela). Tej slepi pegi naše politike brez 

potrebe nekritično podlega tudi poročilo, ko govori o pomembnosti vladne reforme »rigidnega 

trga delovne sile« (IV '10, str. 70). Če bi veljala ultraliberalna logika, da nižji izdatki za 

državno regulacijo in zlasti nižji izdatki za socialno zaščito omogočajo bolj kompetitivno 

ekonomijo, od katere imamo vsi korist (ker smo kobajagi vsi v »istem čolnu«, »vlaku«, 

»letalu«), potem ne bi bile najboljše v Evropi prej naštete države, pač pa Slovaška, Irska, 

Romunija, Bolgarija, Latvija, Ciper, ki namenjajo občutno nižji delež za socialno zaščito od 

našega, prav tako imajo bistveno cenejšo državo v celoti, hkrati pa namenjajo bistveno višji 

delež od našega (in od evropskega) za državno stimuliranje ekonomije. Da se po omenjenih 

kazalcih bolj nagibamo v smeri te zadnje skupine držav kot v smeri evropskega povprečja, ki 

skuša loviti prvo skupino držav, za to niso krivi svetovni konjunkturno-depresivni cikli niti 

omejenost državnih proračunov niti kulturna zgodovina, pač pa razmerje med socialnimi in 

ekonomskimi politikami znotraj nacionalnih držav. Bolj ko je razmerje med socialno in 

ekonomsko politiko uravnoteženo v smislu avtonomije obeh, lažja je regulacija problemov na 

njunih presekih (skandinavski pristop) in obratno, kolonizacija ekonomske nad socialno 

politiko je premosorazmerna z ignoranco do družbenih neenakosti, premosorazmerna je s 

porastom preživetvenih tveganj spodnjih slojev in z nevarnostjo dezintegracije pri tistih 

marginaliziranih kategorijah, ki so izpostavljene intergeneracijski revščini. V tem smislu 
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Slovenija sicer še ni nepovratno zavožena, je pa na razpotju, še hodi po robu, a čezenj nas 

potiska politika socialnega ministrstva. 

 

Ko so v demonstracijah pred enim letom delavci zahtevali dvig minimalne plače na 600 

evrov, smo imeli enkratno priložnost, da mejo preživetja rezerviramo za dvig osnovnih 

socialnih pomoči in za rehabilitacijo državnega koncepta iz drugega člena ustave. S tem bi 

dosegli tri najnujnejše pogoje za preživetje kapitalistične ekonomije in obstoječe družbene 

ureditve: 

- preprečili bi erozijo elementarne, najnižje zaščitne mreže socialne države, 

- minimalno plačo za polni delovni čas, kar pomeni za najtežja, najbolj duhomorna 

delovna mesta, bi dvignili malenkost nad preživetveni prag, ki bi tako ostal 

rezerviran za osnovno socialno pomoč tistim, ki se sami ne morejo preživeti, 

- počistili bi z ničvrednimi delovnimi mesti; to so tista, ki se jim delodajalci nočejo 

odpovedati zato, ker vlečejo dobiček izključno na račun živega dela tako, da 

delavcem in delavkam izplačujejo mezdo zgolj do višine stroškov osnovnega 

fizičnega preživetja (v resnici večinoma pod njim, pogosto sploh ne). 

 

Kaj se je zgodilo, vemo. Minister je naročil Inštitutu za ekonomska raziskovanja izračun 

minimalnih življenjskih stroškov – 562 evrov – in jih v pogajalskem procesu vsilil sprtima 

stranema v obliki minimalne plače, namesto da bi na omenjeno vsoto zvišal osnovne 

socialne pomoči ter ta preživetveni prag branil kot mejo, nad katero se sploh šele lahko 

začne, ne pa konča barantanje za minimalno plačo. Zaradi agresivnosti delodajalcev 

(predsednik GZS, gospod Milič, je v istem času trdil, da bi gospodarstvo preneslo minimalno 

plačo le v višini 100 evrov!) in zaradi nadomeščanja socialne politike z ekonomsko je 

popravljanje osnovnih socialnih pomoči »moralo« ostati pod mejo preživetja. S tem se 

izpodjeda tako socialna država kot tudi delavske pravice. Zaradi omenjene pogajalske taktike 

je sedanje stanje takšno: 

- trenutni statistični prag minimalnih življenjskih stroškov se je dvignil na 593 evrov 

(dejansko je višji; posameznik, ki izkazuje prihodke, npr. v višini 610 evrov in je 

brez drugih sredstev, bo zabredel v revščino že ob prvem obisku zobozdravnika), 

- veljavna minimalna delavska plača je fiksirana na izborjenih 562 evrih in s tem že 

po enem letu od delavskih štrajkov postala razvrednotena, saj je nižja od praga 

preživetja (pri čemer najslabše plačano delavstvo dejansko ne dobi niti te vsote, 

saj je za delodajalce predvideno nekajletno prilagajanje na zgornji znesek), 



 

201 

 

- osnovna socialna pomoč po novem znaša 288 evrov, torej je pol manjša od 

premajhne minimalne plače in za več kot pol manjša od praga preživetja. 

 

Skratka, en prag preživetja velja v uradni statistiki, malce drugačen za delavce in še bolj 

drugačen za revne. Teh konceptualnih problemov s socialno politiko, ki so v ReNPSV 

povsem prezrti, tudi recenzirano poročilo ne omenja, kar je škoda. 

 

Sklep: oba dela poročila Inštituta RS za socialno varstvo (XII '09, IV '10) predstavljata 

kakovosten vpogled v izvajanje Resolucije o socialnem varstvu '06/10. Kljub omenjenim 

pomanjkljivostim v zvezi z refleksijo koncepta socialne politike pri nas, ki je sicer značilna tudi 

za vse vladne akterje v tej in v prejšnjih vladnih ekipah, vsebuje poročilo zelo pomemben 

pregled dobrih kot tudi slabih ukrepov v zvezi z izvajanjem ReNPSV. Celo v primeru, da se 

koncept socialne politike ne bo spremenil na bolje, kar je zelo verjetno, ocenjujem, da bi 

lahko odpravljanje glavnih slabosti v zvezi z ReNPSV, ki so v poročilu nazorno navedene, 

bistveno izboljšalo storitve za uporabnike socialnega varstva. 
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