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Seznam najpogosteje uporabljenih kratic
BDP: bruto doma i proizvod
CSD: Center za socialno delo
EU: Evropska Unija
FSD: Fakulteta za socialno delo
IRSSV: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
ReNPSV: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
RS: Republika Slovenija
SBP: Socialna baza podatkov
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UMAR: Urad za makroekonomske analize in razvoj
VDC: Varstvenodelovni center
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ZRSZ: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

6

Povzetek
V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010 (v
nadaljevanju ReNPSV) sta v poro ilo vklju eni dve vrsti kazalcev: kazalci, ki popisujejo
podro je socialnega varstva in kazalci, ki segajo na podro je socialne zaš ite prebivalstva
Slovenije. Podatki so zbrani z uporabo statisti nih virov (npr. Statisti ni urad Republike
Slovenije, Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje, Eurostat ipd.), informacij Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, zbirk podatkov Inštituta Republike Slovenije za socialno
varstvo (v nadaljevanju IRSSV) ter drugih zbirk podatkov.
V poro ilu sledimo ciljem in poglavjem ReNPSV na slede na in:
− predstavimo podatke o socialnem vklju evanju v Republiki Sloveniji, pri emer sledimo I.
poglavju ReNPSV o makroekonomskih in socialnih vidikih razvoja Slovenije
− opisno predstavimo uresni evanje ciljev, strategij in ukrepov ReNPS
− predstavimo pregled mreže izvajanja dejavnosti socialnega varstva, pri emer sledimo
merilom ReNPSV
− v prilogi podamo klju ne informacije o socialnovarstvenih programih in storitvah za tri
izpostavljene skupine, in sicer za otroke in mladostnike, invalide in stare.
Pri spremljanju ReNPSV na splošno ugotavljamo, da smo trenutno z izvajanjem ReNPSV v
precejšnjem zaostanku in da nam zastavljenih ciljev po vsej verjetnosti do konca leta 2010
ne bo uspelo v celoti realizirati.

Klju ne besede
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 - 2010, socialno varstvo,
pluralna mreža izvajalcev, kazalci socialnega vklju evanja.
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Uvod
Glede na naloge iz programa dela in razvoja IRSSV za leto 2009, predstavlja pri ujo a naloga
krovno nalogo inštituta, ki povezuje vsebino skorajda vseh nalog, ki so del letnega programa
inštituta.
Cilj naloge dosegamo s sistemskim spremljanjem podro ij, 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, ki predstavlja rde o nit
ReNPSV.
Na in priprave poro ila sledi naboru ciljev in posameznim poglavjem ReNPSV. V skladu z
ReNPSV sta v poro ilo vklju eni dve vrsti kazalcev: kazalci, ki popisujejo podro je socialnega
varstva in kazalci, ki segajo na podro je socialne zaš ite prebivalstva Slovenije.
V poro ilu sledimo ciljem in poglavjem ReNPSV na slede na in:
- predstavimo podatke o socialnem vklju evanju v Republiki Sloveniji, pri emer sledimo I.
poglavju ReNPSV o makroekonomskih in socialnih vidikih razvoja Slovenije (kazalci, ki
segajo na podro je socialne zaš ite prebivalstva Slovenije)
- opisno in na kratko predstavimo uresni evanje ciljev, strategij in ukrepov ReNPS ter
- predstavimo pregled mreže izvajanja dejavnosti socialnega varstva, pri emer sledimo
merilom ReNPSV.
Nalogi smo dodali prilogo, v kateri smo predstavili pregled izvajanja razli nih 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.
V prilogi smo zbrali in analizirali: informacije o programih, katerih namen je prepre evati
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.
Prikaz kazalcev poskuša v okviru danih možnosti – 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 dopuš ajo, so podatki predstavljeni v asovnih vrstah. Pri graditvi podatkovne opore so
bili uporabljeni podatki iz razli nih nacionalnih virov, najpogosteje pa iz razli nih zbirk podatkov
IRSSV, Statisti nega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), ter MDDSZ. Splošna
razpoložljivost podatkov na nacionalni ravni dolo a obdobje njihovega upoštevanja, zato so
opazovane asovne to ke pri razli nih kazalcih mestoma razli ne. 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 ina ica, sprejeta
leta 2005. Evropska unija naj bi do leta 2010 postala najbolj dinami na in konkuren na
družba temelje a na znanju, za katero bo zna ilno odpiranje novih delovnih mest, visoka
stopnja socialne vklju enosti in varovanje okolja. Isto asno pa NPSV kot izhodiš e sledi tudi
ciljem razvoja, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013. Klju ni
cilj te strategije je izboljšanje blaginje prebivalcev s tem, da bo gospodarski razvoj Slovenije
presegal povpre no gospodarsko rast v državah Evropske unije (v nadaljevanju EU).

1.1. Hitra rast BDP na prebivalca, tako, da bi v desetih letih presegli povpre no
raven gospodarske razvitosti EU
Pri akuje se hitra rast bruto doma ega proizvoda na prebivalca (v nadaljevanju BDP), tako,
da bi v desetih letih presegli povpre no raven gospodarske razvitosti EU (v obdobju 20062013 povpre no 5,3 % stopnjo gospodarske rasti, kar naj bi dosegli s pospešeno
gospodarsko rastjo po letu 2007).
Do leta 2007 je bila za Slovenijo zna ilna pospešena gospodarska rast, v letu 2008 pa se je
predvsem zaradi mednarodne finan ne in gospodarske krize mo no upo asnila. V letu 2008
se je tako gospodarska rast v Sloveniji z 3,5 % v primerjavi z letom 2007, ko je znašala
6,8%, skoraj prepolovila1. Gospodarska recesija se v skladu z neugodnimi razmerami v
mednarodnem finan nem okolju nadaljuje tudi v letu 2009.
Preglednica 1: Bruto doma i proizvod, Slovenija (2000 - 2008)
2000
BDP v €
21.600
(teko i te aj)
Stopnje rasti ( %)
4,4
2
Vir: SURS

2001

2002

2003

2004

2005

22.790

24.500

25.752

27.162

28.750

2,8

4,0

2,8

4,3

4,3

2006

2007

31.055 34.568
5,9

6,8

2008
37.135
3,5

V celotnem obdobju 2004-2007 je Slovenija beležila znatno višjo stopnjo rasti od povpre ja
EU-25 (glej sliko 1). Na ta trend so v veliki meri vplivali ugodna mednarodna konjunktura,
pove evanje izvoza ter investicije v infrastrukturne investicije.

1
2

SURS, Bruto doma i proizvod. Kazalniki. Dostopno na: http://www.stat.si/indikatorji.asp?id=20&zacobd=1-2006, 4.8.2009.
http://www.stat.si/doc/vsebina/03/BDP_1995-2008_temagr_SLO.xls (2. 12. 2009)
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Slika 1: Realna rast BDP v %, Slovenija, EU-15, EU-27 (2000 - 2008)

Vir: EUROSTAT

3

Bruto doma i proizvod na prebivalca, ki je leta 2000 dosegal 79,7% EU je po zadnjih
dostopnih podatkih v letu 2008 dosegel 90,7 % povpre ja EU (glej sliko 2).
Slika 2: Bruto doma i proizvod na prebivalca po kupni mo i v Sloveniji v razmerju do
povpre ja EU (2000 - 2008)

VIR: EUROSTAT

4

Glede na upo asnjeno gospodarsko krizo v svetu in v državah EU, na katere je vezan
najve ji del izvoza naše države, bo za doseganje osrednjega gospodarskega cilja Republike
3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 (2.12.2009)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1 (2. 12. 2009

4
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Slovenije (v nadaljevanju RS) (hitra rast BDP na prebivalca, tako, da bi v desetih letih
presegli povpre no raven gospodarske razvitosti EU) klju nega pomena preboj na podro ju
strukturnih sprememb.

1.2. Pove anje zaposlenosti, zlasti starejših in mladih iskalcev zaposlitve ter
nadaljnje zmanjševanje brezposelnosti
ReNPSV predvideva pove anje zaposlenosti,
tem da bo ciljna 70-odstotna zaposlenost
dosežena šele leta 2013 in ne leta 2010, kar
nadaljnje zmanjševanje brezposelnosti (pod 4

zlasti starejših in mladih iskalcev zaposlitve (s
po Strategiji razvoja Slovenije predvidoma
je kot cilj zastavljeno v lizbonski strategiji), ter
% do leta 2013).

Zaposlenost in brezposelnost
V letu 2007 so bila gibanja zaposlenosti in brezposelnosti v Sloveniji ugodna5, kar je v veliki
meri posledica visoke gospodarske rasti na eni strani in ukrepov Aktivne politike
zaposlovanja na drugi. Stopnja zaposlenosti (prebivalstva v starosti 15-64 let) se je po oceni
Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR)6 v letu 2007 pove ala na
67,8 %.
Vse do leta 2003 je stopnja zaposlenosti v Sloveniji nihala okoli 63 %, kar je bilo nekoliko
nad povpre jem EU, v letu 2004 pa se je mo no pove ala in presegla tudi povpre je starih
lanic EU (EU-15). Visoka je predvsem delovna aktivnost žensk, ki je nad evropskim
povpre jem, delovna aktivnost moških pa je precej nižja kot v EU.
V letu 2008 je bila stopnja zaposlenosti 64,5-odstotna (1,9 odstotne to ke ve kot leta 2007).
Tudi delovna aktivnost se je v letu 2008 v Sloveniji mo no pove ala predvsem zaradi
pove ane rasti števila zaposlenih, med njimi zlasti tujcev.
Stopnji delovne aktivnosti starejših in mladih se pove ujeta, pri emer je delovna aktivnost
starejših še naprej problemati no nizka in ena najnižjih v EU, delovna aktivnost mladih pa je
leta 2007 že presegla povpre no v EU (UMAR 2009).
Stopnji anketne in registrirane brezposelnosti sta se v Sloveniji v letu 2008 v primerjavi z
letom 2007 ponovno znižali. S tem se je nadaljeval ve letni trend padanja brezposelnosti.
Povpre na letna stopnja anketne brezposelnosti je bila leta 2008 4,5 % in je bila za 0,3
odstotne to ke manjša kot v letu 2007 (4,8 %). V primerjavi z državami EU ima Slovenija eno
najnižjih stopenj anketne brezposelnosti (glej sliko 3), tako da mednarodno primerljiva
anketna stopnja ostaja še naprej nižja od povpre ja EU (povpre je EU-25 je 7,0 %) (UMAR
2009).
V letu 2008 so bila gibanja brezposelnosti in zaposlenosti v povpre ju leta še vedno ugodna,
saj sta se stopnji registrirane in anketne brezposelnosti v Sloveniji precej znižali, posledice
mednarodne finan ne krize na trgu dela so se tako za ele kazati šele v zadnjih mesecih leta
(ZRSZ, 2009).

5

Stopnjo brezposelnosti v Sloveniji merimo v dveh oblikah, kot registrirano brezposelnost, ki je stopnja prijavljenih brezposelnih
oseb med aktivnimi in kot brezposelnost izmerjeno z Anketo o delovni sili (anketna brezposelnosti), ki daje podatke o osebah
starih 15 let in ve , ki v referen nem tednu niso delale, vendar aktivno iš ejo delo in so takoj pripravljene sprejeti delo.
6
Poro ilo o razvoju 2008, UMAR.
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Slika 3: Stopnja anketne brezposelnosti v državah EU (december 2008, junij 2009)

VIR: EUROSTAT

7

7

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 (2. 12.
2009)
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Povpre na stopnja registrirane brezposelnosti se v Sloveniji od leta 2000 manjša. Stopnja
registrirane brezposelnosti se je v letu 2008 znižala in je bila 6,7 %, medtem ko je v letu 2007
znašala 7,7 % (glej preglednico 2 in sliko 4). V Sloveniji že dalj asa opažamo razliko med
anketno brezposelnostjo in registrirano brezposelnostjo, vendar se ta razlika manjša.
Preglednica 2: Gibanje registrirane brezposelnosti (2000 - 2008)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Junij
2009

Število registriranih
brezposelnih oseb 104.583 104.316 99.607 95.993 90.728 92.575 78.303 68.411 66.239 86.481
(stanje 31. 12.)
Povpre no število
registriranih
brezposelnih oseb

106.601 101.857 102.635 97.674 92.826 91.889 85.836 71.366 63.216

Povpre na stopnja
registrirane
8
brezposelnosti (v %)

12,2

11,6

11,6

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

11,2

10,6

10,2

9,4

7,7

6,7

NP

NP

9

Slika 4: Stopnja registrirane in anketne brezposelnosti, Slovenija (2000 – 2008)

Vir: Letna poro ila ZRSZ

10

8

Od 1. januarja 2005 SURS pridobiva podatke o zaposlenih osebah in samozaposlenih osebah (razen o kmetih) iz
Statisti nega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Zaradi spremenjenega vira podatkov se je število delovno
aktivnih prebivalcev pove alo za približno 25.000, stopnja registrirane brezposelnosti pa se je zmanjšala. SURS je zaradi
primerljivosti prera unal podatke o delovni aktivnosti za obdobje od leta 2000 do 2004 na osnovi novega vira podatkov
(SRDAP). V tej tabeli so stopnje registrirane brezposelnosti za leto 2001 in naprej izra unane 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/slo/predstavitev/letnaporocila/letnaporocila.htm
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V letu 2008 je bila stopnja anketne brezposelnosti žensk 4,9 % (leta 2007 5,8 %), moških pa
3,5 % (leta 2007 3,6 %). Razlika med stopnjo anketne brezposelnosti med spoloma je bila v
letu 2008 1,4 odstotne to ke in se je v primerjavi z letom 2007 (2,2 odstotne to ke)
zmanjšala (glej sliko 5).
Slika 5: Stopnje anketne brezposelnosti po spolu, Slovenija (2004 – 2008)

Vir: Letno poro ilo ZRSZ za leto 2008

11

Stopnja anketne brezposelnosti mladih, starih od 15 od 24 let, se je od leta 2003
zmanjševala, v letu 2006 pa se je zopet pove ala na 13,9 %. V letu 2007 se je sicer znižala
na 10,4 %, leta 2008 pa narasla za 0,3 odstotne to ke (10,7 %).
Glede na stopnjo izobrazbe je bila v letu 2006 najbolj prisotna med osebami brez osnovne
izobrazbe ter osebami s srednjo splošno izobrazbo. V letu 2007 se je nekoliko pove alo
število brezposelnih s VI. In VII. stopnjo izobrazbe, in sicer je bil njihov delež v letu med
vsemi brezposelnimi nad enim letom 7,7 %, v letu 2007 pa 8,2 %. Prav tako se je pove al
delež brezposelnih oseb starih 40 let in ve s I. in II. stopnjo izobrazbe, in sicer je bil njihov
delež v letu 2006 29,9 %, v letu 2007 pa 32,8 %.
Struktura brezposelnih oseb se je v letu 2008 glede na leto 2007 spremenila. Znižali so se
deleži iskalcev prve zaposlitve za 2,5 odstotne to ke in delež oseb, ki so stari do 26 let za
2,3 odstotne to ke. V letu 2008 pa se je v primerjavi z letom 2007 pove al delež
brezposelnih starih 50 let in ve in sicer za 3,6 odstotne to ke in brezposelni nad 1 leto za
0,1 odstotne to ke. Delež brezposelnih žensk se iz leta 2007 na 2008 zmanjšal za 2,1
odstotne to ke, vendar so brezposelne ženske še vedno predstavljajo ve ji delež med
brezposelnimi (glej preglednico 3).

11

http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp08/Slovenija/slo/G12-08.xls (4. 12. 2009)
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Preglednica 3: Povpre ni deleži posameznih kategorij brezposelnih v obdobju 2000 do 2008

Leto

Povpre no
štev.
registriranih
brezposelnih
oseb*

Stari
do
26 let

Iš ejo
prvo
zaposlitev

2000

106.601

23,4

17,9

50,7

2001

101.857

24,1

18,8

2002

102.635

24,0

2003

97.674

2004

Deleži posameznih kategorij v letih od 2000 do 2008 (v %)
Brez
strokovne
izobrazbe

Stari
50 let in
ve

62,9

47,2

27,3

50,8

58,9

47,0

27,0

19,6

51,2

54,4

47,0

25,4

26,1

23,2

52,8

48,6

44,2

21,4

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

Opomba: * Stanje 31. 12.

VIR: Letna poro ila ZRSZ

Ženske Brezposelni
nad 1 leto
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Na zmanjšanje deleža iskalcev prve zaposlitve oziroma mladih je vplivala tudi sprememba
zakonodaje, kot brezposelne osebe se ne morejo ve prijaviti dijaki, študenti in udeleženci
izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, razen e so upravi eni do denarnega nadomestila za
as brezposelnosti (Letno poro ilo ZRSZ 2009).
Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je bila
struktura novoprijavljenih brezposelnih oseb v letu 2008 podobna kot v preteklih letih.
Najve jo kategorijo novoprijavljenih so v letu 2008 predstavljale osebe, ki se jim je iztekla
zaposlitev za dolo en as (38,4 %), petino priliva so predstavljali iskalci prve zaposlitve,
trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi ste aja pa je bilo 14,0 %. Iz drugih razlogov
(sporazumno prenehanje delovnega razmerja, iztek ali prekinitev javnega dela, prenehanje
poslovanja delodajalca ipd.) se je prijavilo še 27,5 % oseb (Letno poro ilo ZRSZ 2009).
V Sloveniji opažamo konstantni trend upadanja dolgotrajne brezposelnosti. eprav se je
delež dolgotrajno brezposelnih v letu 2008 zmanjšal od 2,2 % v letu 2007 na 1,9 % v letu
2008 (UMAR 2009), dolgotrajno brezposelne osebe še vedno predstavljajo kar 46,4 % vseh
brezposelnih oseb (Letno poro ilo ZRSZ 2009).
Delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji je nekoliko ve ji od povpre nega od EU, eprav
sta stopnja brezposelnosti in stopnja dolgotrajne brezposelnosti nižji kot v državah EU. V letu
2000 je bila še višja od povpre ne stopnje dolgotrajne brezposelnosti v državah EU-15 in
EU-25, od leta 2004 dalje pa Slovenija beleži nižjo stopnjo dolgotrajne brezposelnosti kot
povpre no države Evropske Unije (glej sliko 6) (UMAR 2009).

12

http://www.ess.gov.si/slo/predstavitev/letnaporocila/lp08/Slovenija/slo/T12-08.xls (2. 12. 2009)
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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 prepre evanje dolgotrajne brezposelnosti
pomembna usmeritev politike trga dela. Po podatkih UMAR-ja13 je v Sloveniji stopnja
dolgotrajne brezposelnosti dosegla najvišjo vrednost leta 2000. eprav sta tako stopnja
brezposelnosti kot stopnja dolgotrajne brezposelnosti pod povpre jem EU, nadpovpre ni
delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji še vedno kaže, da mora Slovenija v okviru aktivne
politike zaposlovanja okrepiti programe za prepre evanje in zmanjševanje dolgotrajne
brezposelnosti (UMAR 2009).
Slika 6: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, Slovenija, EU 15, EU 27 (2001 – 2008)

Opomba: za leto 2005 ni podatkov na EUROSTATU

Vir: EUROSTAT

14

Invalidi
Po podatkih ZRSZ je bilo med brezposelnimi leta 2008 11.025 invalidov (16,6 %). V
primerjavi z letom 2007 se je njihov delež med brezposelnimi pove al za 1,5 odstotne to ke.
Nadaljuje se trend pove evanja brezposelnih invalidov, ki smo ga zaznali že v letu 2004
(Letno poro ilo ZRSZ 2009).
Med brezposelnimi invalidi naraš a število delovnih invalidov in invalidov z ugotovljeno
telesno okvaro. Podatki ZRSZ kažejo, da je v bil porast le-teh iz leta 2007 v 2008 7,3odstoten.
Romi
Posebej ranljivo skupino na trgu dela predstavljajo Romi15. Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve na svoji spletni strani navaja, da je brezposelnih 95 % vseh Romov v
13

Poro ilo 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
14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&int=1&language=en&pcode=tsisc070&plugin=1 (3. 12. 2009)
15
Urad vlade RS za narodnosti, Romska skupnost,
http://www.uvn.gov.si/si/manjsine_oziroma_narodne_skupnosti/romska_skupnost/ (4. 12. 2009)
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Sloveniji. Država skuša z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja zmanjšati njihovo
brezposelnost, izboljšati izobrazbeno strukturo med Romi ter pove ati zaposlenost.
Pomurje in Dolenjska sodita med podro ja, kjer prebiva najve slovenskih Romov. Iz
Obmo ne enote Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota poro ajo, da je bilo v letu 2006
med brezposelnimi osebami v Pomurju okrog 1.000 Romov. Omenjajo njihovo slabo
izobrazbeno strukturo, zato preko programov APZ aktivno pristopajo k izboljšanju te slike. Od
leta 2004 posebej motivirajo mlajše Rome za dokon anje osnovne šole in pridobitve poklica,
ne glede na starost pa jih vklju ujejo tudi v javna dela in druge oblike usposabljanj. Že ve let
jih zaposlujejo kot sezonske delavce v kmetijstvu, v okviru programa Equal pa se pri akuje
zaposlitev petnajstih romskih mentorjev na osnovnih šolah. Na tem koncu Slovenije so v letu
2006 izvajali 9 nacionalnih programov javnih del, kamor se je vklju ilo 57 Romov. Najve
takih programov je bilo na podro ju komunalnega urejanja (37 vklju enih Romov), 2
programa javnih del na podro ju socialnega varstva (6 Romov), 1 program s podro ja
izobraževanja 14 Romov.16
Tudi na Dolenjskem so se izvajali nacionalni in lokalni programi javnih del posebej za Rome.
Sedem Romov je bilo vklju enih v lokalne programe javnih del, 42 pa v nacionalne
programe. V letu 2006 je bilo v obmo ni službi Novo mesto 12 oseb vklju enih v
usposabljanje za romske koordinatorje v izobraževanju, 3 osebe pa v program Koordinator
za pove anje zaposlitvenih možnosti Romov. 17
K izboljšanju položaja Romov v Sloveniji naj bi prispeval tudi Zakon o romski skupnosti, ki je
bil sprejet 30.3.2007.
Število Romov v evidenci brezposelnih18 se spreminja, konec decembra 2007 je bilo v
evidenci brezposelnih zabeleženih 2.069 Romov (od teh 1.060 žensk). Najve Romov je bilo
v letu 2007 prijavljenih v Obmo ni službi Murska Sobota 738, V letu 2007 je bilo v ukrepe
APZ vklju enih 1.891 brezposelnih Romov (nekateri v ve ukrepov), 320 Romov se je redno
zaposlilo.
Kljub relativno slabi sliki, ki jo kažejo podatki o registrirano brezposelnih Romih, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve ocenjuje, da je na tem podro ju v nekaj letih prišlo do
številnih pozitivnih sprememb, od katerih so nekatere že jasno razvidne, druge pa se bodo
pokazale v naslednjih letih. V prvo skupino sprememb šteje ve je število zaposlitvenih
programov posebej namenjenih Romom, ve je število prilagojenih in njim namenjenih
programov javnih del in ve jo soudeležbo Romov pri vsebinskih opredelitvah razvojnih
programov.

16

(http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/LP2006MS.pdf).
(http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/LP2006NM.pdf).
Število Romov je ocenjeno s strani svetovalcev zaposlitev, saj se beleži v evidenci tiste, ki se sami opredelijo za Rome in
želijo biti obravnavani kot posebna etni na skupina. Vse ostale, ki se ne želijo opredeliti kot Rome, se obravnava enako kot
ostale brezposelne osebe (Urad RS za narodnosti 2009).

17
18

17

1.3. Ve ja vklju enost mladih in odraslih v izobraževanje, izboljševanje
izobrazbene strukture in ve vseživljenjskega u enja
ReNPSV spodbuja vklju enost mladih in odraslih v izobraževanje (v starosti 15–19 let 80odstotna vklju enost, v starosti 19–23 let 55-odstotna vklju enost), izboljševanje izobrazbene
strukture in ve vseživljenjskega u enja.
Izobrazbena struktura
V naslednji preglednici (glej preglednico 4) je predstavljeno prebivalstvo Slovenije, staro 15
let in ve , po stopnjah dosežene izobrazbe in po starostnih razredih.
Preglednica 4: Prebivalstvo, staro 15 let in ve , po stopnjah dosežene izobrazbe, po
starostnih razredih, 2008
Skupaj

Starostne skupine (leta)
15-24 25-34 35-44

45-54 55-64

65-74

75+

Skupaj
Brez šolske izobrazbe, nepopolna
osnovna izobrazba
Osnovna izobrazba

1751

255

300

301

315

250

191

138

76

4

3*

4

10

10

19

27

387

97

20

42

60

61

59

48

Nižja ali srednja poklicna izobrazba

435

32

68

89

95

72

50

28

Srednja strokovna, splošna izobrazba

546

116

119

95

88

67

39

23

Višješolska,visokošolska izobrazba

306

5

90

71

63

40

24

13

*Opomba: manj natan na ocena.

Vir: SURS, Statisti ni letopis 2009
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Eden pomembnejših kazalcev izobrazbene strukture prebivalstva je povpre no število let
šolanja. To se v Sloveniji še naprej pove uje, je pa še vedno nižje kot v drugih razvitih
državah. Po podatkih ankete o delovni sili je imelo leta 2007 prebivalstvo v starosti 25-64 let
11,8 leta zaklju enega šolanja (0,1 leta ve kot leto prej in 1,1 leta ve kot leta 1995). Ta
trend gre pripisati predvsem naraš ajo emu deležu generacij, ki kon a terciarno
izobraževanje, medtem ko se je delež mladine, ki kon a srednje izobraževanje, bolj ali manj
ustalil.
Po oceni UMAR je leta 2007 kon alo vsaj eno raven srednje šole okoli 81 % generacije, to je
6 % ve kot leta 2000, na višji in visoki stopnji pa je diplomiralo preko 33 % generacije, kar je
11 % ve kot leta 2000 (UMAR 2009: 99).
Drugi pomembni kazalec je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo, ki se v Sloveniji
postopno pove uje že vse od leta 2001 naprej, zmanjšal se je tudi zaostanek za povpre jem
EU. V drugem etrtletju 2008 je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo dosegel 21,9 % in je
bil za 2,2 o.t. nižji od evropskega povpre ja, medtem ko je v letu 2000 ta razlika znašala 3,2
o.t. Med letoma 2007 in 2008 se je delež prebivalcev s terciarno izobrazbo v Sloveniji
pove al za 1,0 o.t., to je bolj kot v ve ini drugih evropskih držav (v EU-27 za 0,8 o.t.).
Po ve letni rasti je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo po rezultatih ankete o delovni sili
v drugem etrtletju 2008 upadel, zaostanek Slovenije za evropskim povpre jem pa pove al.
Pridobljena terciarna izobrazba pozitivno vpliva na gospodarski razvoj, terciarno izobraženi
19

http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=6&lang=si&leto=2009 (14. 12. 2009)
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posamezniki pa imajo v primerjavi z osnovno in srednje izobraženimi v povpre ju višji
(vseživljenjski) dohodek. Verjetnost, da bodo brezposelni, je pri njih manjša, nižja pa je tudi
stopnja tveganja revš ine. Zaostanek za evropskim povpre jem po deležu terciarno
izobraženega prebivalstva se je v zadnjem letu pove al z 0,4 o. t. na 2,2 o. t., Slovenija pa je
bila v tem letu poleg Estonije edina država EU, kjer se je delež prebivalstva s terciarno
izobrazbo zmanjšal. Slovenija po deležu terciarno izobraženih zaostaja za ve ino starih
lanic EU, najbolj za nekaterimi severnoevropskimi državami, ki imajo najvišje deleže
prebivalstva s terciarno izobrazbo in visok BDP na prebivalca. V daljšem asovnem obdobju
(2000–2008) se je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v Sloveniji sicer precej pove al
(za 6,2 o. t.), vendar se je zaostanek za evropskim povpre jem le rahlo zmanjšal (za 0,9 o .
t.) (UMAR 2009, 97).
Slovenija se tako glede na kazalce izobrazbene strukture po asi približuje t.i. družbi znanja.
Vklju enost v izobraževanje
V naslednji preglednici prikazujemo število predšolskih otrok, u encev, dijakov in študentov
glede na vrsto izobraževalnega programa, in sicer od šolskega leta 2004/2005 do
2008/2009.
Preglednica 5: Predšolski otroci, u enci, dijaki (mladina) in študenti po vrstah izobraževalnih
programov
2

Predšolsko izobraževanje
Osnovnošolsko
1
izobraževanje
2
Srednješolsko izobraževanje

Nižji in srednje poklicni
izobraževalni programi
Tehniški in strokovni
izobraževalni programi
Splošno izobraževanje - splošne
strokovne gimnazije

Višješolsko strokovno
2
izobraževanje
2
Visokošolsko izobraževanje

2004/2005
54.815
171.358

2005/2006
57.134
167.616

2006/2007
58.127
164.991

2007/2008
61.359
164.768

2008/2009
65.966
163.458

98.578
20.258

97.885
18.881

93.073
16.647

88.630
14.949

NP
3
NP

39.215

39.280

37.772

36.502

NP

39.105

39.724

38.654

37.179

NP

12.621

14.246

15.831

16.424

16.263

99.607

100.548

100.113

99.021

98.128

*Opombe:
1 – Podatki se nanašajo na za etek šolskega leta
2 - Podatki se nanašajo na konec šolskega leta
3 – Podatki o srednjih šolah še niso objavljeni

3

3
3

Vir: SURS, Statisti ni letopis Republike Slovenije 2009; SURS, SI-STAT podatkovni portal; SURS,
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Statisti ne informacije 36/2009

Podatki Statisti nega urada RS kažejo, da se delež otrok vklju enih v organizirane oblike
varstva, vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh iz leta v leto pove uje. V letu 2008/2009 je
bilo v predšolsko izobraževanje vklju enih 65.966 otrok, kar je glede na preteklo leto ve je za
7,5 %. Od vseh otrok ustrezne starosti je vklju enih v predšolsko izobraževanje 70 % otrok
(SURS, Prva statisti na objava, 7. 5. 2009).
V osnovnošolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu vklju enih 163.458 otrok. Zaradi
upadanja števila rojstev pa je bilo v šolskem letu 2008/2009 dobrih 11 % manj šoloobveznih
otrok kot v letu 2000 (SURS, Prva statisti na objava, 3. 4. 2009).
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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)
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V srednješolsko izobraževanje je bilo ob koncu šolskega leta 2007/2008 vklju enih 88.630
dijakov in 14.568 odraslih. Ve kot 40 % vseh vklju enih dijakov je bilo v splošnih in
strokovnih gimnazijah. Že nekaj let se opaža, da se vpis v splošne in strokovne gimnazije iz
leta v leto pove uje in ob koncu šolskega leta 2007/2008 je bilo v te šole vklju enih 41 %
vseh v srednje šole vklju enih dijakov. Število dijakov, vpisanih v programe poklicnega
tehniškega izobraževanja ter v poklicne te aje in maturitetni te aj, se v zadnjih petih letih ni
opazno razlikovalo. V opazovanem šolskem letu je izobraževanje zaklju ilo 21.762 dijakov;
med temi je bilo najve gimnazijskih maturantov (38 %), nekoliko manj (29 %) jih je opravilo
poklicno maturo v tehniških in strokovnih programih, slaba petina (20 %) pa zaklju ni izpit v
srednjih poklicnih programih. Vse ve mladih se po uspešno kon ani srednji šoli odlo a za
nadaljevanje šolanja (SURS, Prva statisti na objava, 29. 4. 2009).
V splošno izobraževalne programe je bila vpisana ena tretjina vseh fantov. Najve (37 %) pa
jih je bilo vpisanih v programe s podro ja tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva,
torej v tipi no »moško« izobraževalno podro je, saj je bilo med vsemi vpisanimi le 8 %
deklet. Še manj, le 2 % deklet je bilo med vpisanimi v programih s podro ja naravoslovja,
matematike in ra unalništva. Na vseh preostalih podro jih je bilo vpisanih ve deklet kot
fantov (SURS, Statisti ne informacije 36/2009).
Vklju enost odraslega prebivalstva v formalno izobraževanje se je po zadnjih dosegljivih
podatkih v letu 2006 ohranila na ravni predhodnega leta. Vklju enost v izobraževanje
pove uje posameznikovo fleksibilnost in konkuren nost na trgu dela ter vodi k višjim
zaslužkom. V letu 2006 je vklju enost prebivalstva, starega 25–64 let, v vse ravni formalnega
izobraževanja dosegla 4,4 %, s imer je Slovenija že drugo leto zapored presegla povpre je
EU. Med letoma 2005 in 2006 se vklju enost odraslih v izobraževanje v nasprotju z ve ino
ostalih evropskih držav ni pove ala, v obdobju 2000–2006 pa se je pove ala bolj od
povpre ja EU. V letu 2006 je vklju enost odraslih v srednje izobraževanje upadla, vendar pa
presega evropsko povpre je. V letu 2006 je znašala 0,8 %, kar je ve od evropskega
povpre ja (0,5 %), Slovenija pa se po vrednosti obravnavanega kazalnika uvrš a v zgornjo
etrtino evropskih držav (UMAR 2009, 158).
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 namre imela v svoji sestavi tudi enoto za odrasle. 30 % izobraževanja za odrasle
so v šolskem letu 2007/2008 organizirale ljudske univerze, najmanjši del pa specializirane
organizacije za izobraževanje odraslih, ki sicer organizirajo glavni del neformalnega
izobraževanja (SURS, Prva statisti na objava, 29. 4. 2009).
Pri razporeditvi po spolu glede na podro je izobraževalnih programov pri odraslih je bila
polovica žensk (49 %) vpisana v programe s podro ja družbenih, poslovnih, upravnih in
pravnih ved, skoraj polovica moških (43 %) pa v programih s podro ja tehnike, proizvodnih
tehnologij in gradbeništva, mo no pa so bili zastopani tudi na podro ju družbenih, poslovnih,
upravnih in pravnih ved (29 %). V programih s podro ja storitev se jih je izobraževalo 13 %, v
programe z drugih podro ij pa so moški vklju eni 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 kon ali programe tehniškega in strokovnega
izobraževanja, med te programe vklju ujemo tudi programe poklicnega tehniškega
izobraževanja, v katere se odrasli vklju ijo po kon ani srednji poklicni šoli, prav ti programi so
že precej let za odrasle najzanimivejši, saj je delež maturantov v teh programih že nekaj let
najve ji. 30 % odraslih je kon alo srednje poklicne programe, kar je nekoliko manj kot v
preteklih letih. Zelo malo odraslih kon a programe splošnih in strokovnih gimnazij (SURS,
Statisti ne informacije 36/2009).
Število vpisanih v študijske programe terciarnega izobraževanja se je dolga leta opazno
pove evalo, v zadnjih dveh letih pa je za elo upadati. Tega pojava ne moremo pripisati
manjšemu zanimanju za nadaljevanje izobraževanja po kon ani srednji šoli, ampak
predvsem zmanjševanju generacije. Delež generacije, vklju ene v terciarno izobraževanje,
namre še vedno naraš a. V zadnjem letu je bilo v bolonjske programe vpisanih že 36 %
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vseh visokošolskih študentov. Spodbuden je tudi pogled na število študentov, vpisanih na
doktorski študij – v zadnjih štirih letih se je namre to število podvojilo (SURS, Statisti ne
informacije 36/2009).
Rast deleža prebivalstva s terciarno izobrazbo po letu 2000 je posledica naraš ajo ega vpisa
v terciarno izobraževanje v tem obdobju. Število vpisanih v terciarno izobraževanje se je med
šolskima letoma 2000/2001 in 2007/2008 pove alo za 26,2 %. Razmerje med številom
vpisanih v terciarno izobraževanje in številom prebivalcev v starosti 20–29 let je v šolskem
letu 2007/2008 znašalo 39,9, kar je 9,0 ve kot leta 2000. V obdobju 2000–2006 se je
pove alo tudi precej bolj kot v povpre ju EU.
Delež žensk s terciarno izobrazbo je višji od deleža moških in se je v obdobju 2000–2008
tudi bolj pove al. Delež terciarno izobraženih žensk je v letu 2008 znašal 25,8 % in je bil za
1,3 o. t. višji od povpre ja EU, delež moških pa je z 18,2 % za 5,5 o. t. zaostajal za
evropskim povpre jem (UMAR 2009, 97).
Med vsemi vpisanimi v terciarno izobraževanje je najve študentov, vpisanih v študijske
programe s podro ja družboslovja, poslovnih ved in prava (43.437). To podro je je
najzanimivejše za ženski del študijske populacije, saj je v te programe vpisanih kar 44 %
vseh študentk. Za bolj "ženska" podro ja veljajo še podro je Izobraževanja, umetnosti in
humanistike ter zdravstva in sociale, kjer zastopanost ženske populacije presega 70 %.
Moški pa prevladujejo predvsem med vpisanimi na študijske programe s podro ja tehnike,
proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništva ter naravoslovja, matematike in
ra unalništva. Od leta 2000 se je število diplomantov terciarnega izobraževanja zvišalo
skoraj za 6000. Najve so k tej rasti prispevali diplomanti višjih strokovnih šol. Na za etku
desetletja jih je bila le peš ica, kajti takrat so višješolske strokovne programe kon evali 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. etrto leto po spremembi visokošolske zakonodaje in po za etku
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 kon ali že pred letom
2008 (SURS, Statisti ne informacije 36/2009).
Opustitev šolanja (osipništvo)
Osipništvo oz. opustitev šolanja se pogosto izpostavlja kot pere problem celotne družbe, saj
je prav nizka stopnja izobrazbe pogosto glavni vzrok za brezposelnost, okrnjene zaposlitvene
možnosti in posledi no ve je tveganje revš ine. Vendar pa na drugi strani od leta 1999 dalje
ni novih podatkov, ki bi spremljali omenjeni problem. Na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport so nam na vprašanje o dostopnosti novih podatkov o osipništvu pojasnili, da od leta
1999 ne spremljajo osipništva, saj nimajo ustrezne metodologije. Ministrstvo je v letu 2007
pripravilo delovno gradivo Pregled dejavnosti za udejanjanje strategije vseživljenjskosti
u enja, kjer je zapisano, da je potrebno za spremljanje gibanja šolske neuspešnosti in osipa
pripraviti metodologijo in jo posebej umestiti. Vendar pa zaenkrat lahko povzamemo le stare
podatke.
Osip je eno klju nih vprašanj, s katerim se soo amo predvsem na podro ju poklicnega in
strokovnega izobraževanja, prvi u enci pa izpadejo iz izobraževanja že v osnovni šoli. Po
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 statisti ni
podatki kažejo, da se zmanjšuje število otrok, ki jim ne uspe dokon ati osnovne šole.
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Preglednica 6: Osip v osnovnih šolah (%)
2004/2005
Delež otrok, ki so zaklju ili osnovnošolsko
obveznost in niso uspeli dokon ati
1,5
zadnjega razreda osnovne šole (%)
Vir: SURS, Statisti ne informacije 36/2009 (7. 12. 2009)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2

1,5

1,4

Drugi del u encev izpade iz izobraževanja na ravni srednješolskega izobraževanja. V
generaciji 1993-1998 je delež osipa v srednješolskem izobraževanju znašal 13 %, osipniki so
bili pogosteje moški (15 %), najve ji osip pa je zna ilen za nižje poklicno izobraževanje, kjer
je v omenjeni generaciji skoraj tretjina (31,9 %) srednješolcev opustila šolanje. Po
pri akovanjih je bil osip najmanjši v gimnazijah, kjer je šolanje opustilo 6,5 % dijakov in
dijakinj (Skupni memorandum o socialnem vklju evanju, 2003, statisti na priloga, tabela 12).
Gibanje (ne)vklju enosti v izobraževanje lahko spremljamo tudi s kazalcem zgodnje
opustitve izobraževanja. Ta predstavlja delež mladih, starih od 18 do 24 let, ki niso vklju eni
v izobraževanje ali usposabljanje in imajo dokon ano najve 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 Evro
obmo ju ta delež v letu 2006 znašal 17,8 %, v vseh 27 lanicah pa 15,3 % (EUROSTAT,
2008). Vendar pa je potrebno izpostaviti, da ta kazalec ne zajema prebivalstva pod 18. letom
starosti, kjer je osip pogostejši.
Vseživljenjsko u enje
V letu 2007 je bila sprejeta Strategija vseživljenjskosti u enja v Sloveniji, ki velja za
programsko obdobje 2007-2013. V strategiji je vseživljenjsko u enje opredeljeno kot
dejavnost in proces, ki zajema vse oblike u enja, bodisi formalno bodisi neformalno in
aformalno ter naklju no ali priložnostno. Strategija zahteva temeljito preureditev in dopolnitev
zdajšnje sistemske ureditve vzgoje in izobraževanja.
Vklju enost v vseživljenjsko u enje, ki pomembno prispeva k zaposljivosti in produktivnosti
prebivalstva, je v Sloveniji po podatkih UMAR relativno visoka, skromnejša pa je vklju enost
starejših in manj izobraženih. Po podatkih ankete o delovni sili vklju enost v vseživljenjsko
u enje v Sloveniji v zadnjih treh letih sicer upada, leta 2008 je znašala 15,9 %. Vendar pa je
to še vedno precej nad povpre jem EU-27, ki je istega leta znašalo 10,1 % in tudi višje v
primerjavi z letom 2003 (UMAR 2009, 29).
V skladu s koncepcijo vseživljenjskosti u enja je potrebno razviti in sistemsko urediti tudi
izobraževanje odraslih.
Nadaljnje izobraževanje
V šolskem letu 2007/2008 je bilo v 326 organizacijah za izobraževanje odraslih zabeleženih
skoraj 300.000 udeležb, kar je za skoraj 10 % ve kot v predhodnem letu. Za toliko se je
pove al tudi obseg opravljenih ur v nadaljnjem izobraževanju. Najve programov nadaljnjega
izobraževanja izvedejo specializirane organizacije za izobraževanje odraslih. Najve jih je
bilo v programih, ki nimajo javne veljavnosti, od tega ve ina, 80 %, v programih za potrebe
poklicnega dela. Pove al se je tudi delež udeležb v programih nadaljnjega izobraževanja, ki
imajo javno veljavnost. Med izvajalci nadaljnjega izobraževanja je bilo najve specializiranih
organizacij za izobraževanje odraslih (približno tretjina), sledile so avtošole, enote za
izobraževanje pri podjetjih, enote za izobraževanje pri šolah in delavske univerze. Naraš a
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tudi zanimanje za tuje jezike. Delež udeležb v jezikovnih te ajih je v primerjavi z udeležbami
v vsem nadaljnjem izobraževanju še porasel. Najpopularnejši jezik je angleš ina, sledi ji
nemš ina (SURS, Prva objava 10. 7. 2009).
Preglednica 7: Izvajalci programov nadaljnjega izobraževanja in udeležbe v teh programih
Leto

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Število

izvajalci

vpisani

izvajalci

vpisani

izvajalci

vpisani

SKUPAJ

357

301.790

348

268.745

326

291.205

34

30.546

34

24.339

32

22.255

130

79.441

122

80.790

110

66.247

Enote pri šolah

49

15.809

44

14.850

36

13.297

Enote pri podjetjih itd.

36

113.143

35

90.401

42

134.486

2

9.647

2

9.076

2

5.118

11

9.304

11

12.312

15

12.379

Vozniške šole

75

20.216

70

21.875

67

23.526

Drugi izvajalci

20

23.684

30

15.102

22

13.897

Ljudske oziroma
delavske univerze
Druge specializirane
organizacije

Izobraževalni centri pri
Gz ali Oz
Poklicna ali strokovna
združenja

Vir: SURS, Prva statisti na objava, 28. 6. 2007; 3. 7. 2008; 10. 7. 2009.
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1.4. Podaljševanje življenjske dobe, staranje in spreminjanje strukture
prebivalcev
ReNPSV predvideva podaljševanje življenjske dobe, staranje in nadaljnje spreminjanje
strukture prebivalcev, posledica esar bo zmanjševanje deleža prebivalstva v starosti 15–64
let ter pove evanje deleža prebivalstva v starosti nad 65 in nad 80 let.
Staranje prebivalstva je proces, ki poteka intenzivno v vseh evropskih družbah. Delež
populacije, stare 65 let in ve , 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 ez 30 % celotne
populacije.21 Pri akovana življenjska doba in povpre no 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 ve starega prebivalstva, kakor ga je bilo v asu mladosti današnjih starih ljudi.
Slovenija je po starosti prebivalstva v evropskem povpre ju.
Vse ve je približevanje številnih razvitih držav, vklju no s Slovenijo, pretiranemu staranju
prebivalstva povzro a, da je ta problematika stopila iz ožjih strokovnih in politi nih krogov na
široko družbeno sceno. Demografske spremembe imajo številne ekonomske in širše
družbene posledice, prinašajo probleme in zahtevajo njihovo reševanje.
V razvitem svetu potrebuje 25 % ljudi, ki so stari nad 60 let, pomo pri vsakdanji oskrbi, od
tega okrog 15 % sorazmerno malo pomo i, okrog 10 % pa veliko oskrbe in nege.
Najizraziteje naraš a 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 podro ju 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 vklju evanje mladih ljudi v družbeno delitev dela,
hitro izklju evanje srednje in tretje generacije iz družbene delitve dela ter naglo naraš anje
števila najstarejših ljudi in nemo 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 uresni evanja in izvajanja strategije, skrbel pa bo tudi za usklajeno sodelovanje
države, stroke in civilne družbe pri na rtovanju in izvajanju politike na tem podro ju.22
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, Statisti ne informacije, 160/2005). Skozi leta
delež starega prebivalstva naraš a, v letu 2008 je bil ta delež 16,4 % (glej preglednico 8). To
pomeni, da je v tej starostni dobi že ve kot 334 000 prebivalcev Slovenije.

21
22

Nagode in druge, 2004: 22.
http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/novice/novica/browse/3/article/1966/5580/?cHash=9ae698de00
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Preglednica 8: Podatki o prebivalstvu, Slovenija

Indeks
staranja*

Pri akovano
trajanje
življenja ob
rojstvuženske

Pri akovano
trajanje
življenja ob
rojstvu moški

Povpre na
starost

14,1

87,8

79,1

71,94

38,8

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

82,3

75,0

41,1

2008

334.029

16,4

117,6

82,3

75,4

41,2

Leto

Število
prebivalstva,
starih nad 65
let

Delež
prebivalstva,
starega nad 65
let

2000

281.406

2001

Opomba:* Indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let ali ve ) in mladim prebivalstvom (starim od 0–14
let), pomnoženo s 100.
Za leti 2001 in 2003 na SURS ni podatka o povpre ni starosti prebivalstva v Sloveniji.
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Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal , Statisti ne informacije 27/2009; Statisti ni letopis 2008

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 ve .
Leta 2008 rojene deklice lahko pri akujejo, da bodo živele že 82,3 let, de ki pa 75,4 let. V
primerjavi z razvitimi zahodnoevropskimi državami pa glede na vrednost tega kazalnika v
letu 200624 še vedno zaostajamo, in sicer za 1,39 leta pri ženskah in 2,98 leta pri moških(glej
preglednico 8).
Po kazalniku povpre ne starosti prebivalstva se je prebivalstvo Slovenije za elo starati sredi
20. stoletja. Leta 1931, ko je bila na ozemlju današnje Slovenije povpre na starost
prebivalstva 23,3 leta (moških 22,3 in žensk 24,1 leta), so bile ženske povpre no 1,8 leta
starejše od moških. Tri desetletja pozneje je bila povpre na starost prebivalstva že 32,0 let
(moških 30,6 in žensk 33,3 leta), in so bile ženske v povpre ju 2,7 leta starejše od moških.
Ob popisu leta 1991, ko so bili ljudje v Sloveniji povpre no stari 36,4 leta ( moški 34,7 in
ženske 38,0), pa so bile ženske povpre no 3,3 leta starejše od moških. Konec leta 2008 se
je povpre na starost prebivalstva zvišala na 41,2 leta (žensk 42,8 let in moških 39,5 leta)25.
Oblike prebivalstvenih piramid se v asu spreminjajo in danes za marsikatero sploh ne
moremo ve trditi, da ima obliko piramide. Prebivalstvena piramida ima namre obliko prave
piramide takrat, kadar predstavljajo najštevilnejšo skupino prebivalstva otroci in je tako v
spodnjem delu najširša, proti vrhu pa se zožuje; s staranjem namre verjetnost smrti
naraš a. Taka oblika piramide je zna ilna za mlada prebivalstva, pri katerih je pri akovano
trajanje življenja kratko.
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http://www.stat.si (7. 12. 2009)
Zadnji dosegljivi primerljivi podatki na EUROSTAT so za leto 2006.
25
Ženske v Sloveniji, prva statisti na objava, 6. 3. 2008, SURS
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Za stara prebivalstva, med taka danes štejemo tudi prebivalstvo Slovenije, je zna ilna oblika
piramide, ki spominja na vazo. Zaradi manjšega števila rojstev, podaljševanje življenja in
posledi no ve anja deleža prebivalstva v višjih starostih postajajo vrhovi piramid vse bolj
kopasti. Spodnji deli, ki predstavljajo mlado prebivalstvo, pa se vse bolj ožijo (SURS, Eobjava, 24. 4. 2009).
Do starosti 59 let število moških v vseh starostnih skupinah presega število žensk. To je
posledica tako razmerja med spoloma novorojen kov kot tudi spolne sestave priseljencev.
Nad starostjo 60 let za ne delež žensk naraš ati, saj ženske v povpre ju živijo dlje kot moški
(glej sliko 7).
Slika 7: Starostna piramida za leto 2008

Viri: SURS, SI-STAT podatkovni portal
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http://www.stat.si (7. 12. 2009)
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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 prvi presegel delež
delovno aktivnih v industriji. Ob koncu devetdesetih let je delež delovno aktivnih v storitvah
prvi presegel mejo 50 %. Na ta na in se je Slovenija ob koncu stoletja pridružila državam, ki
so že prej doživele ta prehod v postindustrijsko družbo, v kateri ve ina ljudi ne dela ve v
industriji in kmetijstvu, temve v razli nih storitvenih dejavnostih.27
Delež zaposlenih glede na storitvene dejavnosti kaže, da njihov delež od leta 2000 ni ve
padel pod 50 % vseh zaposlenih. Tudi podatki za leto 2008 potrjujejo ta trend. V storitvenih
dejavnostih je bil delež zaposlenih 57,7 %, v nekmetijskih dejavnostih 37,6 % in v kmetijskih
dejavnostih 4,7 % (glej sliko 8).
Slika 8: Delež zaposlenih po dejavnostih (2003-2008)

Vir: SURS, Statisti ne informacije: 225/2004, 185/2005, 149/2006, 155/2007, 38/2008, 31/2009

Kot kažejo podatki (glej preglednico 9) se delež zaposlenih v dejavnostih zdravstva in
socialnega varstva ter izobraževanja med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v zadnjem
obdobju (2005-2008) ni bistveno spremenil.

27

Smolej, 2006
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Preglednica 9: Delež zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu in izobraževanju od vseh
delovno aktivnega prebivalstva (2005, 2006, 2007)
Dejavnost/Leto

2005

2006

2007

2008

Zdravstvo in socialno varstvo

6,5

6,1

6,2

5,9

7,5

7,1

7,2

6,9

Izobraževanje
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal
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http://www.stat.si (7. 12. 2009)
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2. CILJI, STRATEGIJE in UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV
'Temeljni cilj politike socialnega varstva je posamezniku in njegovi družini v primerih, ko si
osnovne socialne varnosti ne more zagotoviti sam, zagotoviti strokovno pomo in nujne
materialne vire za dostojno življenje in omogo anje ohranitve loveškega dostojanstva.
Ob upoštevanju temeljnega cilja in z izvajanjem ReNPSV bodo nosilci programa (DZ RS,
Vlada RS, MDDSZ in drugi nosilci) uresni evali naslednje podrobnejše cilje:
1. cilj: Prispevati k ve ji socialni vklju enosti posameznikov in povezanosti slovenske
družbe.
2. cilj: Izboljšati dostop do storitev in programov.
3. cilj: Dose i ve jo u inkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomo i ter izboljšati
kakovost storitev in programov ter hkrati pove ati njihovo ciljno usmerjenost in
u inkovitost.
4. cilj: Krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje
na podro ju socialnega varstva.' (Vir: ReNPSV)
Strategije posameznih ciljev se zaradi njihove ve dimenzionalnosti medsebojno dopolnjujejo
in prepletajo. Temu sledijo tudi ukrepi, ki so navedeni znotraj posamezne strategije ali cilja.
Zato jih je treba obravnavati povezano, ker se vsebinsko dopolnjujejo.
V nadaljevanju podajamo pregled realizacije ukrepov po posameznih ciljih ReNPSV.

2.1. CILJ: Prispevati k ve ji socialni vklju enosti posameznikov in povezanosti
slovenske družbe
Cilj prispevati k ve ji socialni vklju enosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe
povezuje podro je socialnega varstva z drugimi podro ji, ki so pomembna za socialno
politiko države (delo in zaposlovanje, izobraževanje, zdravstvo, družinska politika,
stanovanjska politika). Socialno varstvo je podro je, ki bo skrbelo za usklajevanje in
spremljanje u inkov ukrepov na razli nih podro jih, prav tako pa tudi za oblikovanje ukrepov,
ki so lastni podro ju socialnega varstva.
Strategija A: Promocija solidarnosti in zmanjševanje neenakosti na vseh podro jih življenja
in dela ter razvijanje razli nih oblik dobrodelnosti
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

V na rtovalnih dokumentih države posebej
dolo iti podro ja, ki morajo temeljiti na na elih
solidarnosti.

Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na voljo.

Pripraviti poseben program dejavnosti za
na rtno obveš anje javnosti in državljanov o
pomenu vrednot, ki temeljijo na solidarnosti,
dobrodelnosti, prepre evanju diskriminacije,
zmanjševanju neenakosti in sožitju z drugimi.

Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na voljo.

Razviti vzgojne modele za dobre med loveške
odnose in prostovoljstvo ter njihovo vklju itev v
izobraževalne programe.

Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na voljo.
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

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

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že
od leta 1993 sofinancira izvajanje programov
socialnega varstva. Trenutno poteka so-financiranje
javnih socialnovarstveni programov in
eksperimentalnih programov socialnega varstva, ki
so namenjeni ciljnim populacijam, omenjenim v tem
ukrepu. MDDSZ je v letu 2008 programom
socialnega varstva namenilo 7.742.820,00 €
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/social
a/programi_
socialnega_varstva/sofinanciranje_programov_soci
alnega_varstva/).

Oblikovati in vpeljati nove modele
medgeneracijskega sožitja.

-

Modele oblikujejo in vpeljujejo organizacije, ki
se ukvarjajo s to tematiko, npr: Inštitut Antona
Trstenjaka (http://www.inst-antonatrstenjaka.si/),
Zveza društev upokojencev Slovenije
(http://www.zdus-zveza.si/) itd.

-

Financiranje ciljnega raziskovalnega programa
»KONKUREN NOST SLOVENIJE 2006-2013«
v letu 2006 v okviru javnega razpisa za izbiro
raziskovalnih projektov z naslovom
Medgeneracijska pedagogika (Cilji programa:
Prou itev dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost
medgeneracijskega sobivanja ter oblikovanje
modelov medgeneracijskega sožitja). Vir:
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/06/r
azp-crp-konkur-06.asp)

-

Izvedba konference slovenskega predsedstva:
'Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja
in socialne povezanosti (april 2008) Vir:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si
/pageuploads/dokumenti__pdf/solidarity_slo.pdf

Strategija B: Promocija in razvoj prostovoljstva
Ukrepi

Uresni evanje 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 pripravi.

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 vklju uje tudi
analizo prostovoljnega dela v nevladnih
organizacijah (Kolari , Z., rnak-Megli , A., Rihter,
L., Boški , R., Rakar, T. (2006): Velikost, obseg in
vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji:
(raziskovalni projekt v okviru CRP - celovita analiza
30

Ukrepi

Uresni evanje ukrepov
pravnega in ekonomskega okvirja za delo nevladnih
organizacij): zaklju no poro ilo. Ljubljana: FDV).

Priznavanje stroška za izobraževanje v ceno
storitev, vodenje in usklajevanje prostovoljnih
sodelavcev z namenom, da prevzamejo
izvajanje storitev in programov, ki vsebujejo
elemente samopomo i, družabništva in
spodbujanja socialnih veš in ter vklju evanja v
razli ne dejavnosti vsakdanjega življenja.

V pripravi sta Zakon o prostovoljstvu in Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pa
geuploads/dokumenti__pdf/pdv09_mddsz.pdf)

Uvedba podeljevanja državnega priznanja za
prostovoljno delo na podro ju 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
izro i priznanja najboljšim prostovoljcem in
prostovoljkam za preteklo leto

-

Izbiranje 'Naj prostovoljskega projekta' za
preteklo leto.

-

Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS)
ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, podeli
posebna priznanja državnega sveta najve
desetim posameznikom, ki so se v teko em letu
še posebej izkazali na podro ju društvenega
dela oziroma prostovoljstva.

(http://www.zdos.si/domov/)
Uvedba razli nih finan nih spodbud za projekte
z ve jim deležem vklju enih 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 vklju itev prostovoljcev v program
pomemben element odlo itve ali program sodi v
javno mrežo.

Spodbujanje donatorstva na podro ju
socialnovarstvenih storitev in programov z
uporabo ustreznih dav nih mehanizmov ali
kako druga e (upoštevanje donacij kot merila
pri ocenjevanju poslovne odli nosti).

-

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

-

Ni spodbude za podjetja (zavezanci lahko
uveljavljajo znižanje dav ne osnove za znesek
izpla il v denarju zasebnim neprofitnim
organizacijam, le do zneska, ki ustreza 0,3 %
obdav enega prihodka zavezanca v danem
letu; ostalih spodbud ni).

Strategija C: Usklajevanje politik in ukrepov na razli nih podro jih, ki vplivajo na socialni
položaj posameznika in njegove družine (usklajeno reševanje ve dimenzionalnih problemov
revš ine in socialne izklju enosti)
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Ustanovitev medresorskega delovnega telesa,
ki bo skrbelo za na rtovanje in usklajevanje
vseh tistih elementov socialne politike, ki
spodbujajo socialni razvoj in pomembno

V okviru MDDSZ delujeta:
-

skupina za spremljanje izvajanja Nacionalnega
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Ukrepi
vplivajo na stopnjo socialne povezanosti,
revš ine in socialne vklju enosti prebivalcev.

Uvedba sistema enotne vstopne to ke za
razli ne oblike socialnih prejemkov (socialnih
transferjev) in pomo i ter poenotenje
elementov, ki vplivajo na njihovo dodeljevanje.

Uresni evanje ukrepov
akcijskega programa socialnega vklju evanja
-

skupina za spremljanje izvajanja Akcijskega
programa za invalide

V pripravi sto:
-

Zakon o socialno varstveni dejavnosti

-

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
in

-

Zakon o denarni socialni pomo i

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pa
geuploads/dokumenti__pdf/pdv09_mddsz.pdf)
Usklajevanje izvajanja Nacionalnega akcijskega MDDSZ dosledno izvaja aktivnosti, vezane na NAP.
programa socialnega vklju evanja
(NAP/vklju evanje) za obdobje 2004–2006,
priprava vsakoletnega poro ila o doseženem,
im širša vklju enost raznih akterjev z
izvajanjem regijskih posvetov in priprava
novega NAP/vklju evanje za obdobje 2006–
2009, usklajevanje ministrstev in lokalnih
organov, socialnih partnerjev in nevladnega
sektorja.
Evropski socialni model evropske države spodbuja
Usklajevanje ukrepov v okviru evropskega
pri oblikovanju družb, za katere so zna ilne kohezija,
socialnega modela in prenos ter uporaba dobrih
solidarnost in konkuren nost. Sicer pa enotnega
praks drugih držav.
socialnega modela v Evropi ni, temve imamo 25
razli nih modelov, saj sta socialna politika in politika
zaposlovanja v pristojnosti držav lanic EU. Vsaka
lanica EU zato iš e najustreznejši socialni model.
Države lanice, vklju no s Slovenijo, si zato ves as
prizadevajo uskladiti gospodarsko u inkovitost,
konkuren nost in socialno pravi nost, razlikujejo se
le na ini, s katerimi skušamo to dose i. Vir:
http://www.e-participacija.si
V pripravi sta tudi:
-

Zakon o socialno varstveni dejavnosti in

-

Zakon o denarni socialni pomo i

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pa
geuploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)
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Strategija D: Mobilizacija vseh oblikovalcev in izvajalcev politik na razli nih ravneh za
doseganje skupnega cilja socialnega vklju evanja

Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Uvedba novega modela organiziranosti
in pristojnosti na rtovalcev in izvajalcev
politike socialnega varstva, ki bo
prispeval k u inkovitejšemu izvajanju
socialnega varstva (npr. center za
socialno delo, v nadaljevanju besedila:
CSD, postane skupna izvajalska
služba države in ob ine).

Nov model organiziranosti in pristojnosti na rtovalcev in
izvajalcev politike socialnega varstva je bil na rtovan v okviru
'pokrajinske reforme Slovenije', ki pa se trenutno ne izvaja.
Pripravlja se reforma organizacije in delovanja CSD.
V pripravi so:
-

Zakon o socialno varstveni dejavnosti

-

Zakon o denarni socialni pomo i

-

Zakon o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupload
s/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)
Uvedba in spodbujanje posvetovanja
uporabnikov in izvajalcev zaradi
dajanja pobud, ocenjevanja,
predlaganja ukrepov in spremljanja
dela ter u inkov vseh izvajalcev
socialnih programov, vklju enih v
lokalno usklajevanje, pri emer 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, temve so omejene le na ob asna
sodelovanja. Pobuda za sodelovanje pa bolj pogosto prihaja
s strani nevladnih organizacij kot pa države in je zna ilna
predvsem za lokalno raven (Kolari , Z., rnak-Megli , A.,
Rihter, L., Boški , R., Rakar, T. (2006): Velikost, obseg in
vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji :
(raziskovalni projekt v okviru CRP - celovita analiza pravnega
in ekonomskega okvirja za delo nevladnih organizacij :
zaklju no poro ilo. Ljubljana: FDV).

Vzpostavitev in razvoj sodelovanja
delodajalcev, delojemalcev in
nevladnih organizacij pri oblikovanju in
izvajanju politik na razli nih podro jih
socialnega vklju evanja.

Raziskava o nevladnih organizacija 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 ve ina anketiranih nevladnih organizacij meni,
da ima na sprejemanje odlo itev, tako na ob inski ravni kot
na nacionalni ravni, zelo majhen vpliv (Kolari , Z. S sod.
(2006): Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega
sektorja v Sloveniji : (raziskovalni projekt v okviru CRP celovita analiza pravnega in ekonomskega okvirja za delo
nevladnih organizacij : zaklju no poro ilo. Ljubljana: FDV).
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Strategija E: Podpora družini in socialnim omrežjem pri skrbi za osebe, potrebne pomo i
Ukrepi
Prilagoditev finan nega nadomestila in
subvencij, kot so: dolo en delež
nadomestila za izgubljeni zaslužek zaradi
odsotnosti z dela zaradi negovanja
družinskega lana (tudi nega za starša in
odraslo invalidno osebo), delno kritje
materialnih stroškov v zvezi z izvajanjem
organiziranih oblik varstva.

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

Uresni evanje ukrepov
-

Uvedba instituta družinskega pomo nika (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-11/0745)

-

Delno pla ilo 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 pla ila prekine delovno
razmerje ali za ne delati krajši delovni as.
Mese na višina delnega pla ila za izgubljen
dohodek je minimalna pla a, od katere
upravi enec pla uje prispevke za socialno
varnost. V primeru skrajšanega delovnega asa
pripada prejemniku sorazmerno nižji delež pla ila
za izgubljen dohodek (Zakon o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih, Ur.l. RS št.97/01,
št. 76/2003, 110/2003-UPB1, 56/2005 Odl.US: UI-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).

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta namen:
-

sofinancira razli ne javne programe socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/social
a/programi_socialnega_varstva/)

-

razpisuje koncesije na podro ju socialnega varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_
razpisi/javni_razpisi/)

Razvoj programov za kratkotrajne oblike MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta namen:
podpore in razbremenjevanje družine ter
- sofinancira razli ne javne programe socialnega
uvedba dostopa v te programe kot
varstva
pravico družine (npr. nadomestna oskrba,
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/social
ki bo oskrbovalcu, ki je prevzel skrb za
a/programi_socialnega_varstva/
osebo, potrebno pomo i, omogo ila krajši
premor).
- razpisuje koncesije na podro ju socialnega varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_
razpisi/javni_razpisi/)
Izvajanje razli nih programov
izobraževanja za osebe, ki skrbijo za
osebe potrebne pomo i (osebe z
demenco, druge osebe s posebnimi
potrebami), ki bodo zagotavljali ustrezno
seznanjanje svojcev z zna ilnostmi

Tovrstne programe izvaja ve akterjev. Naj omenimo le:
- posamezne zveze društev ali društva, ki se ukvarjajo
z invalidsko problematiko npr. (Zveza društev slepih
in slabovidnih Slovenije http://www.zveza-slepih.si/,
Zveza gluhih in naglušnih Slovenije
http://www.zveza-gns.si/
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bolezenskih stanj, s posebnimi potrebami
in o ustreznem ravnanju ter oskrbi teh
oseb.

Poenotenje definicij družine in družinskih
lanov v razli nih zakonih.

Uresni evanje ukrepov
-

Socialna zbornica Slovenije (http://www.soczborsl.si/8Izobrcenter.htm)
- Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
(www.fsd.si)
- Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
Slovenije (http://www.drustvo-defektologov.si/)
V pripravi je Družinski zakonik
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuplo
ads/dokumenti__pdf/word/DZak__1.doc). MDDSZ je
zbiralo pripombe do 31. 10. 2009
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pre
dpisi_v_pripravi/)

Strategija F: Razvoj in uvajanje novih modelov skupnostne skrbi
Ukrepi
Promovirati dobro prakso modelov
skupnostne skrbi in sofinancirati oziroma
vzpostaviti modele financiranja
preventivnih in razvojnih programov, ki
zagotavljajo delo z uporabnikom v
doma em okolju ali v skupnosti.

Za najmanj eno etrtino uporabnikov v
sklopu mreže javne službe
institucionalnega varstva odraslih s
posebnimi potrebami, ki so bili vklju eni 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 razli nimi
skupinami uporabnikov v enovite zavode
ali v manjše bivalne enote, pri vseh pa
sistemati no zagotavljati pogoje za
vklju evanje v doma e okolje.

Povezati in dopolniti sedanji sistem skrbi
in varstva socialno ogroženih otrok in
mladostnikov, otrok in mladostnikov s
težavami v odraš anju ali z nesocialnim
vedenjem v enovit, medsebojno povezan

Uresni evanje ukrepov
-

Modeli skupnostne skrbi se uvajajo za podro je
duševnega zdravja v okviru Zakon o duševnem
zdravju, (Ur.l.RS, št. 77/2008). V pripravi je tudi
Nacionalni program za duševno zdravje
(http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageupload
s/javna_razprava_2009/NPDZ_javna_razprava_0709
09.doc)

-

MDDSZ sofinancira razli ne preventivne in razvojne
programe, ki zagotavljajo delo z uporabnikom v
doma em okolju ali v skupnosti
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/
programi_socialnega_varstva/).

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta namen
je:
-

uvedlo institut družinskega pomo nika
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/
druzinski_pomocnik/)

-

v pripravi Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti
/predpisi_v_pripravi/)

-

naro ilo projekt 'Individualizirano financiranje storitev
socialnega varstva' (glej Flaker V. s sod. (2008):
Individualizirano financiranje storitev socialnega
varstva. IRSSV in FSD) in podpira njegovo pilotno
testiranje

-

naro ilo projekt Analiza delovanja varstveno delovnih
centrov (glej Nagode M. s sod. (2008): Analiza
delovanja varstveno delovnih centrov. IRSSV).

MDDSZ, za namenom oblikovanja enovitega pluralnega
sistema socialnega varstva sofinancira razli ne programe,
namenjene skrbi in varstvu socialno ogroženih otrok in
mladostnikov, otrok in mladostnikov s težavami v
odraš anju ali z nesocialnim vedenjem
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sistem na rtovanja in izvajanja storitev
ter programov.

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/prog
rami_socialnega_varstva/.

Projektno preskusiti model vodenja in
MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta namen
spremljanja življenja in dela oseb s
je:
posebnimi potrebami v doma em okolju v
- v pripravi Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
smislu podpiranja družine in oseb s
dolgotrajno oskrbo
posebnimi potrebami pri vraš anju v
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti
socialno okolje ter pri delu in zaposlitvi v
/predpisi_v_pripravi/)
obi ajnem delovnem okolju.
-

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

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).

naro ilo projekt 'Individualizirano financiranje storitev
socialnega varstva' (glej Flaker V. s sod. (2008):
Individualizirano financiranje storitev socialnega
varstva. IRSSV in FSD) in podpira njegovo pilotno
testiranje.

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta namen:
-

posodablja zakonodajo

-

spodbuja razvoj in spremljanje izvajanja storitev in
programov socialnega varstva, ki omogo ajo
skupnostno skrb (za podrobnejše informacije glej:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/
ter Smolej S. s sod. (2008): Analiza izvajanja pomo i
na domu. IRSSV ter Nagode M., Dremelj P. (2009):
Analiza delovanja centrov za socialno delo. IRSSV.)

-

sofinancira razli ne programe socialnega varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/
programi_socialnega_varstva/)

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta namen:
-

sofinancira razli ne javne programe socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/
programi_socialnega_varstva/

-

razpisuje koncesije na podro ju socialnega varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_r
azpisi/javni_razpisi/)

Strategija G: Posebna skrb za ranljive skupine prebivalstva: otroke, trpin ene otroke, spolno
zlorabljene otroke, odrasle, preživele žrtve spolnega napada v otroštvu, starejše, ki so zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov odvisni od pomo i, invalide, skupine z ve jim tveganjem za
nastanek revš ine, brezdomce, ljudi s težavami v duševnem zdravju, ljudi s težavami zaradi
odvisnosti, Rome, žrtve nasilja.
Ukrep

Uresni evanje ukrepov

Poleg vsem dostopnih storitev in splošnih
programov ter oblik pomo i posameznikom in
družinam v socialni stiski se bodo razvijali
posebni programi za najbolj ranljive skupine
prebivalstva, pri katerih so krizne življenjske

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen:
- sofinancira razli ne programe socialnega
varstva
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situacije pogostejše in bolj tvegane. Ti programi
bodo organizirani kot javna služba tako, da bodo
vsem izvajalcem zagotovljeni enaki pogoji za
delo. Pri njihovem na rtovanju je treba okrepiti
vlogo in vklju enost družine kot celote pri
reševanju socialnih stisk ali pri izvajanju ukrepov
za zaš ito otrok.

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
sociala/programi_socialnega_varstva/)
-

na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja
Socialna zbornica Slovenije), podeljuje
programom status javnega
socialnovarstvenega programa (za etek
verificiranja programov v letu 2008)

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 na ela enakosti in tudi z vidika
uresni evanja na ela proste izbire. Izboljšanje dostopa bo omogo eno z boljšo ponudbo in
druga nimi možnostmi za uveljavljanje storitev.
Strategija A: Razvijati mrežo v skladu s potrebami uporabnikov
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Mreže vsem dostopnih programov, storitev in
pomo i, namenjenih vsakomur, ki se znajde v
socialni stiski ali težavi, bo država vzpostavljala
po na elih in vodilih iz tega programa v skladu z
gospodarskimi in razvojnimi možnosti ter ob
upoštevanju mednarodnih smernic in priporo il
ter podatkov iz razvojno primerljivih okolij. Pri tem
bo osnovno vodilo enaka dostopnost teh
programov, storitev in pomo i vsem uporabnikom
ne glede na materialno sposobnost okolja, v
katerem živijo.

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen sofinancira razli ne programe socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/soci
ala/programi_socialnega_varstva/)

V proces sprejemanja odlo itev o vrstah in
MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
oblikah pomo i ter programov v okviru javne
namen:
službe za posebej ranljive skupine prebivalstva
sofinancira razli ne programe socialnega
bodo prek uporabniških združenj vklju eni
varstva
uporabniki, ki so sposobni predstaviti svoje
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
potrebe in interese. Na tem podro ju bo država
sociala/programi_socialnega_varstva/)
organizirala mreže storitev po na elih javne
službe, vendar tako, da bodo uporabnikom
- na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja
zagotovljene pravice do proste izbire,
Socialna zbornica Slovenije), podeljuje
individualnih obravnav, kar najve je neodvisnosti
programom status javnega
od izvajalca, do vpliva na kakovost storitev in do
socialnovarstvenega programa (za etek
vzpostavitve sistema preglednega merjenja
verificiranja programov v letu 2008)
zadovoljstva uporabnikov.
-

vpeljuje enovit sistem evalviranja programov
socialnega varstva (glej: Rode N. s sod.
(2006): Evalvacija programov v socialnem
varstvu: model in postopek izvedbe. Ljubljana:
FSD in IRSSV), ki temelji na stalnem beleženju
in preverjanju zagotavljanja pravice do proste
izbire uporabnikom, individualnih obravnav, kar
najve je neodvisnosti od izvajalca, do vpliva na
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kakovost storitev in vzpostavlja enovit sistem
preglednega merjenja zadovoljstva
uporabnikov.

CSD in specializirani izvajalci bodo okrepili
izvajanje prve socialne pomo i za posamezne
vrste uporabnikov, zlasti programe pomo i 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 centri za socialno
delo (vir: Kuzmani Korva D., Murgel S. (2007):
Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in
storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo. NUK,
Ljubljana.) se natan neje opredeljuje storitev prve
socialne pomo i.

Vzpostavitev centralne informacijsko-svetovalne to ke za starejše, kjer so uporabnikom storitev na
voljo ažurne neodvisne informacije o ponudbi ter
svetovanje z razli nih podro ij z namenom
pove evanja socialne vklju enosti.

Pripravljena je bila 'Strategija varstva starejših
do leta 2010 - solidarnost, sožitje in
kakovostno staranje prebivalstva'
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.
si/pageuploads/dokumenti__pdf/strategija_vars
tva_starejsih_splet_041006.pdf)

-

Z urejenim financiranjem prek CSD kot
naro nikov storitev bomo spodbujali razvoj
samostojnih in specializiranih storitev ali
programov psihosocialne pomo i družini,
temelje ih na strokovnem vodenju, u enju
socialnih veš in in psihoterapevtskih ponudbah.

Dolo ili bomo vsebino in na in ter pristojnosti
delovanja interdisciplinarnih kriznih timov za
usklajeno strokovno delovanje v primeru zlorab in
zanemarjanja otrok ter v zakonodaji jasno
opredeliti koordinacijsko vlogo CSD in pravice
udeleženih, predvsem otrok kot žrtev nasilja.

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

V okviru letnega financiranja programov
socialnega varstva MDDSZ spodbuja
oblikovanje medgeneracijskih središ
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
sociala/programi_socialnega_varstva/

Aktivnosti za dosega tega cilja se še ne izvajajo,
vendar je v pripravi 'Zakon o socialno varstveni
dejavnosti'
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pa
geuploads/dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)

-

V okviru Kataloga javnih pooblastil, nalog po
zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za
socialno delo (vir: Kuzmani Korva D.,
Murgel S. (2007): Katalog javnih pooblastil,
nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo
centri za socialno delo. NUK, Ljubljana.) se
natan neje opredeljuje vsebina in na in ter
pristojnosti delovanja interdisciplinarnih
kriznih timov za usklajeno strokovno
delovanje v primeru zlorab in zanemarjanja
otrok.

-

V pripravi je Zakon o socialnovarstveni
dejavnosti
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.go
v.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pdv09_md
dsz.pdf)

-

Aktivnosti za dosega tega cilja se v praksi še
ne izvajajo.

-

Podro je skrbništva pa bo urejal novi
Družinski zakonik
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.go
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v.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/DZak
__1.doc). MDDSZ je zbiralo pripombe do 31.
10. 2009
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_d
okumenti/predpisi_v_pripravi/)
Pripravljena je bila 'Strategija varstva starejših do
leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno
staranje prebivalstva'
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/p
ageuploads/dokumenti__pdf/strategija_varstva_sta
rejsih_splet_041006.pdf)

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

Strategija B: Omogo ati in spodbujati pluralnost izvajalcev in vstop novih izvajalcev v sistem
socialnega varstva ob poenostavitvi pogojev in postopkov
Ukrepi
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MDDSZ bo javno objavljalo namere o širitvi
MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
javne službe ali o predvidenih uvajanjih novih
namen:
mrež za daljše obdobje in s tem spodbudilo
morebitne zasebne ali nevladne izvajalce, da se - sofinancira razli ne javne programe socialnega
varstva
do razpisa organizirajo in ustrezno pripravijo.
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/s
ociala/programi_socialnega_varstva/)

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.

-

na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja
Socialna zbornica Slovenije), podeljuje
programom status javnega socialnovarstvenega
programa (za etek verificiranja programov v
letu 2008)

-

razpisuje koncesije na podro ju socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_j
avni_razpisi/javni_razpisi/)

-

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

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen:
-

sofinancira razli ne javne programe socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/s
ociala/programi_socialnega_varstva)

-

na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja
Socialna zbornica Slovenije), podeljuje
programom status javnega socialnovarstvenega
programa (za etek verificiranja programov v
letu 2008)

-

razpisuje koncesije na podro ju socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_j
avni_razpisi/javni_razpisi/)
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Pri gradnji potrebnih objektov bo država v
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izdelala
sistem spodbud in razli nih oblik sodelovanja s
koncesionarji s ciljem zagotavljati uporabnikom
dostop do iste vrste storitev za primerljivo ceno
ne glede na to, kdo je izvajalec storitve.

Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na voljo.

CSD bodo omogo ili, da sodelovanje z
zasebnimi ali nevladnimi izvajalci storitev ali
posameznih programov uredijo s posebnimi
dogovori, ki vklju ujejo: »sistem napotitve z
napotnico«, spremljanje in nadzor nad
izvajanjem programa za posameznega
uporabnika.

Sistem napotitve z napotnico se na podro ju
socialno varstvenih storitev (še) ne uporablja.

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

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen:
-

na podlagi strokovnih verifikacij (ki jih izvaja
Socialna zbornica Slovenije), podeljuje
programom status javnega socialnovarstvenega
programa (za etek verificiranja programov v
letu 2008)

-

vpeljuje enovit sistem evalviranja programov
socialnega varstva (glej: Rode N. s sod. (2006):
Evalvacija programov v socialnem varstvu:
model in postopek izvedbe. Ljubljana: FSD in
IRSSV), ki temelji na stalnem beleženju in
preverjanju zagotavljanja pravice do proste
izbire uporabnikom, individualnih obravnav, kar
najve je neodvisnosti od izvajalca, do vpliva na
kakovost storitev in vzpostavlja enovit sistem
preglednega merjenja zadovoljstva uporabnikov

Za doseganje ve je u inkovitosti 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 rpanjem sredstev EU.

Ministrstvo za javno upravo 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 finan nih sredstev za nevladni
sektor. Projekt se je izvajal skupaj z
mednarodnimi
partnerji.(http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_
organizacije/mednarodni_projekti/podpora_nevl
adnemu_sektorju_v_sloveniji_matra/)

-

Institut »svetovalca za mednarodne projekte«, ki
bi svetoval pri pripravi projektov, povezanih s
rpanjem sredstev EU za podro je socialnega
varstva na nacionalni ravni (še) ni bil uveden.
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Strategija C: Posebej skrbeti za regionalno uravnoteženost ponudbe in možnosti ter uveljaviti
sistem pomo i manj razvitim obmo jem v državi.
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Prednostno bomo obravnavali okolja in dele države, v
katerih razvitost izvajalcev ali dostopnost uporabnikov do
storitev in programov javne službe ne dosegata
povpre ne ravni države.

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

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

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

Na obmo jih, ki znatno zaostajajo za državnim
povpre jem, bomo zakonsko dolo ili merila za dodatna
vlaganja iz državnega prora una 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 obmo jih, kjer
bodo potrebe po posameznih socialnovarstvenih
storitvah bistveno odstopale od povpre nega stanja v
državi.

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

Razvijali bomo modele, ki bodo z uporabo informacijskotelekomunikacijskih tehnologij širile možnosti za podporo
in pomo razli nim skupinam uporabnikov ter hkrati
presegale prostorske in asovne meje.

Informacije o izvajanju tega ukrepa niso na
voljo.

Strategija D: Spremeniti sistem financiranja in sredstva za pla ljive storitve zagotavljati
neposredno uporabnikom
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Z zakonom bomo na novo dolo ili, katere
storitve in programi javne službe so
pla ljivi in kateri brezpla ni.

V pripravi sta:
-

Zakon o socialno varstveni dejavnosti

-

Zakon o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)
Sistem financiranja bomo spremenili tako,
da bo financer zagotavljal sredstva za
brezpla ne storitve in programe izvajalcu,
za pla ljive pa neposredno uporabniku (v
denarju ali kot naro ilnico), kjer bo to
smotrno in racionalno.

V ta namen je potrebno uvesti model individualiziranega
financiranja storitev socialnega varstva, ki je trenutno še v
fazi testiranja (glej Flaker V. s sod. (2008):
Individualizirano financiranje storitev socialnega varstva.
IRSSV in FSD)
V pripravi so:
-

Zakon o socialno varstveni dejavnosti
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov
-

Zakon o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

-

Zakon o osebni asistenci

-

Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)
Za pla ljive storitve bomo z zakonom
natan neje dolo ili 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, ki je trenutno še v
fazi testiranja (glej Flaker V. s sod. (2008):
Individualizirano financiranje storitev socialnega varstva.
IRSSV in FSD)
V pripravi so:
-

Zakon o socialno varstveni dejavnosti

-

Zakon o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

-

Zakon o osebni asistenci

-

Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)

Strategija E: Uvesti enovit sistem dolgotrajne oskrbe s povezanimi zdravstvenimi in
socialnimi storitvami za vse starostne skupine, ki potrebujejo oskrbo
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

MDDSZ bo skupaj z Ministrstvom za
zdravje pripravilo zakon o zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo.

V pripravi je Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo

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

V pripravi je Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo, ki ga bo, v skladu z predvidenim
normativnim programom dela MDDSZ v letu 2009 vlada
obravnavala do 17. 12. 2009, Državni zbor pa do 15. 5.
2010. (http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si
/pageuploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in
Ministrstvom za šolstvo in šport bomo
pripravili nov program izobraževanja
kadrov za izvajanje integrirane dolgotrajne
oskrbe za razli ne skupine uporabnikov.

V pripravi je Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo, ki ga bo, v skladu z predvidenim
normativnim programom dela MDDSZ v letu 2009 vlada
obravnavala do 17. 12. 2009, Državni zbor pa do 15. 5.
2010.(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pa
geuploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)
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Strategija F: Prenos izvajalske funkcije na podro ju socialnovarstvenih zavodov z države na
druge subjekte (ve ja stopnja partnerstva države in lokalnih skupnosti ter civilne družbe in
zasebnega sektorja)
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Javno mrežo izvajalcev bomo oblikovali
MDDSZ si prizadeva za pluralizacijo sistema socialnega
tako, da bodo v njej zastopani javni zavodi, varstva in v ta namen:
zasebniki in nevladne organizacije. Pri
- sofinancira razli ne javne programe
javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je
socialnega varstva
država, bomo v dolo enem delu izvedli
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocj
postopen prenos izvajalske funkcije na
a/sociala/programi_socialnega_varstva)
druge subjekte, kot so pokrajine, ob ine,
zasebniki in nevladne organizacije.
- razpisuje koncesije na podro ju socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_i
n_javni_razpisi/javni_razpisi/)
V pripravi je bil tudi nov model organiziranosti in
pristojnosti na rtovalcev in izvajalcev politike
socialnega varstva. Le-ta je bil na rtovan 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 podro ju
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, ve ji
kakovosti in širitvi mreže.

Model postopnega prenosa izvajalske funkcije na
podro ju socialnovarstvenih zavodov (še) ni bil oblikovan.

Prenos izvajalske funkcije države na druge Model postopnega prenosa izvajalske funkcije na
subjekte bomo izvedli kot prenos izvajanja podro ju socialnovarstvenih zavodov (še) ni bil
dejavnosti in ohranitve premoženja v lasti
oblikovan.
države.

2.3. CILJ: Dose i ve jo u inkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomo i,
izboljšati kakovost storitev in programov ter hkrati pove ati njihovo ciljno
usmerjenost in u inkovitost
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 dose i ve jo u inkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomo i ter izboljšati
kakovost storitev in programov ter hkrati pove ati ciljno usmerjenost in u inkovitost jasno
izraža namero, da se dosežena raven ne bo zmanjševala, z razli nimi ukrepi pa bomo
poskrbeli, da bo u inek za uporabnika ve ji in boljši.
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Strategija A: Zagotavljanje u inkovite pomo i v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so
pomo i potrebni (tistim, ki so se znašli v socialnih težavah ali bi vanje lahko zašli brez
pomo i)
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Revidirati sistem socialnovarstvenih
storitev.

V pripravi je revizija sistema, saj MDDSZ pripravlja Zakon o
socialno varstveni dejavnosti, ki ga bo, v skladu z predvidenim
normativnim programom dela MDDSZ v letu 2009 vlada
obravnavala do 30.06.2009, Državni zbor pa do 30.11.2010.
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)

Izdelati model spremljanja u inkov
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 ve , kakor
potrebuje.

Z namenom spremljanja u inkov posameznih programov
MDDSZ vpeljuje enovit sistem evalviranja programov
socialnega varstva (glej: Rode N. s sod. (2006): Evalvacija
programov v socialnem varstvu: model in postopek
izvedbe. Ljubljana: FSD in IRSSV).
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 EQualin® (http://www.firis-imperl.si/).

Strategija B: Individualiziranje izvajanja programov in storitev ter usklajevanje s potrebami
uporabnika po sistemu svetovanja in organiziranja pomo i
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Dolo itev 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 delo (vir:
Kuzmani Korva D. in Murgel S. (2007): Katalog
javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih
izvajajo centri za socialno delo. NUK, Ljubljana.) se
natan neje opredeljujejo postopki in metode dela na
CSD.

-

V pripravi sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti
in Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pag
euploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)

Uvedba individualnega na rtovanja pri
izvajanju vseh programov in storitev javne
službe. Iz na rta morajo biti razvidni
potrebe in predlogi uporabnika, ki mora
sodelovati, ter cilji, ki jih želimo dose i.

Razvoj socialnih mrež, ki so sestavljene iz

Individualiziran pristop pri organiziranju razli nih storitev
in programov v Sloveniji ni nov pojem, saj se je uveljavlja
na pobudo uporabnikov, državnih služb in nevladnih
organizacij že dlje asa. Od za etka devetdesetih let smo
razvili ve oblik individualizacije storitev in razvili metodo
individualnega na rtovanja (Flaker V. S sod. (2003):
Na rt pilotskega projekta uvajanja neposrednega
financiranja: fazno poro ilo pred za etkom eksperimenta.
Ljubljana: Fakulteta za socialno delo in Inštitut RS za
socialno varstvo. Gradivo za interno uporabo.).
Individualno na rtovanje uporabljajo prakti no vsi
izvajalci socialnovarstvenih storitev in ve ina izvajalcev
socialnovarstvenih programov.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 je
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

razli nih izvajalcev programov in
specializiranih storitev, in njihovo
usmerjanje in povezovanje s strani CSD.
Cilj celotne mreže je podpiranje
uporabnika pri njegovem im bolj
samostojnem delovanju.

CSD-jem poveril vlogo koordinatorja socialnovarstvene
dejavnosti na svojih regijskih podro jih. V ta namen so
bile ustanovljene regijske koordinacijske skupine (v
nadaljevanju RKS) za izvedbo NPSV do leta 2005, ki so
os svojem delu letno poro ale MDDSZ. Te skupine pa
niso zaživele.

Razvoj sistema sprotnih pla il ali zgolj
obra unov storitev, tako da uporabniki
sami v im ve ji meri izberejo med
cenovno in druga e razli nimi ponujenimi
rešitvami.

V ta namen je potrebno uvesti model individualiziranega
financiranja storitev socialnega varstva, ki je trenutno še
v fazi testiranja (glej Flaker V. s sod. (2008):
Individualizirano financiranje storitev socialnega varstva.
IRSSV in FSD).

Strategija C: Krepitev vklju evanja uporabnikov socialnega varstva v aktivno reševanje
lastnih stisk in težav ter sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Sprememba standardov in normativov za
izvajanje storitev, tako da bo uporabnik kar
najbolj vklju en 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 sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti in
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev, ki bosta predvidoma sprejeta v letu 2009
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)

Pregled in posodobitev poimenovanja
posameznih socialnovarstvenih storitev.

-

V pripravi sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti
in Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, ki bosta predvidoma
sprejeta v letu 2009
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pag
euploads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)

-

V okviru Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu
in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo (vir:
Kuzmani Korva D., Murgel S. (2007): Katalog javnih
pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo
centri za socialno delo. NUK, Ljubljana.) se
natan neje opredeljujejo postopki in metode dela na
CSD.

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.

Vzpostavitev podlage za uvedbo novih
poklicnih profilov na nižjih zahtevnostnih
stopnjah – pomo nikov pri preprostih
življenjskih opravilih, ki bi skupaj z
uporabnikom iskali in opravljali tudi
navadne prakti ne rešitve.

Uveljavlja se strokovni pristop, pri katerem strokovni
delavec uporablja perspektivo mo i in opolnomo enje
uporabnikov. Preverjanje le-tega se izvaja skozi projekta
E-Qualin® (http://www.firis-imperl.si/e-qalin.php) in Enotni
postopek evalviranja socialnovarstvenih programov (glej:
Rode N. s sod. (2006): Evalvacija programov v socialnem
varstvu: model in postopek izvedbe. Ljubljana: FSD in
IRSSV).
Iz Analize delovanja centrov za socialno delo
(Nagode M. s sod. 2008) je razvidno, da se na
mnogih CSD pojavlja nov poklicni profi –
oskrbovalec, oskrbovalka.
27. oktobra 2009 so bile v Ur.l. objavljene
spremembe Zakona o nacionalnih poklicnih
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov
kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/2000, Ur.l. RS, št.
55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2,
85/2009).

Vklju itev prejemnikov socialne pomo i, ki
so sposobni za delo, v razli ne programe
usposabljanja in delovnih aktivnosti ali
družbenokoristnega dela.

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007) z
dne 12. 01. 2007 spreminja delovne obveznosti
prejemnika denarne socialne pomo i, saj v 36.b lenu
pravi:
′Upravi enec do denarne socialne pomo i, ki je
brezposelna oseba, je v asu prejemanja denarne
socialne pomo i dolžan sprejeti vsako zaposlitev, delo po
podjemni pogodbi ali pogodbi o naro ilu avtorskega dela,
po treh mesecih prejemanja denarne socialne pomo i pa
tudi primerno za asno ali ob asno humanitarno ali drugo
podobno delo, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga
napoti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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
emer izdajajo mnenje rehabilitacijske komisije I. stopnje,
ki delujejo pri obmo nih službah zavoda in so imenovane
v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov. Mnenje se izda le v primeru, e
oseba iz prejšnjega odstavka sicer izpolnjuje zahteve
delodajalca za zaposlitev oziroma delovno mesto, vendar
zaradi domnevnih psihofizi nih nezmožnosti odkloni
ponujeno zaposlitev zavoda oziroma ne soglaša z
napotitvijo zavoda. Pri tem odklonitev ni na strani osebe
iz prejšnjega odstavka, e organizacija oziroma
delodajalec odkloni osebo iz prejšnjega odstavka, ki jo je
napotil zavod. Mnenje se izda po postopku kot ga
dolo ajo predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti za primerno delo.
Zaposlitev in primerno za asno ali ob asno humanitarno
ali drugo podobno delo iz prvega odstavka je opredeljeno
v zaposlitvenem na rtu v skladu s predpisi o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.'

Priprava in uvedba sistema, v katerem
bodo imeli uporabniki ve ji vpliv na
oblikovanje kakovostnih storitev in
programov ter bodo soudeleženi v
na rtovanju in ocenjevanju posameznih
procesov.

Uveljavlja se strokovni pristop, pri katerem strokovni
delavec uporablja perspektivo mo i in opolnomo enje
uporabnikov. Preverjanje le-tega se izvaja skozi projekta
E-Qualin® (http://www.firis-imperl.si/e-qalin.php) in Enotni
postopek evalviranja socialnovarstvenih programov (glej:
Rode N. s sod. (2006): Evalvacija programov v socialnem
varstvu: model in postopek izvedbe. Ljubljana: FSD in
IRSSV).

Usklajevanje standardov in normativov na
podro ju 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 specifi nosti socialnih
institucij in njihovega poslanstva.

V pripravi sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti in
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/ dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)
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Strategija D: Oblikovanje in izvajanje take politike denarnih prejemkov, ki spodbuja lastno
aktivnost upravi encev
Ukrepi
Dolo itev enotnega postopka za vse
prejemke in enotnega mesta za
uveljavljanje vseh pravic do denarnih
prejemkov.

Pove anje ciljne usmerjenosti k najnižjim
dohodkovnim razredom in prepre itev
kopi enja prejemkov ali uvedba zgornje
meje možnih prejemkov ter poenotenje
definicije družine in virov dohodka, ki se
upoštevajo pri ugotavljanju upravi enosti
do prejemkov, odvisnih od dohodkov in
premoženja.

Uresni evanje ukrepov
-

Dolo itev enotnega postopka za vse prejemke in
enotnega mesta za uveljavljanje vseh pravic do
denarnih prejemkov sta kot cilja zapisana v
Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v vladi RS za
mandat 2008-2012
(http://www.socialnidemokrati.si/mediji/novica/78/koal
icijska-pogodba-parafirana/)

-

V pripravi sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti
in Zakon o denarni socialni pomo i
(http://www.mddsz.gov.si
/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)

Sprejet je bil Zakon o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/2006, 71/2008) in podzakonski
akti:
-

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so dolo eni
v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji od 1. januarja 2009 (Ur.l.RS, št.
8/2009)

-

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so dolo eni
v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji v letu 2008 (Ur.l.RS, št. 5/2008)

-

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so dolo eni
v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji v letu 2007 (Ur.l.RS, št. 5/2007)

-

Sklep o usklajenih višinah otroških dodatkov v
Republiki Sloveniji v letu 2008 (Ur.l.RS, št. 12/2008)

V pripravi sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti in
Zakon o denarni socialni pomo i
(http://www.mddsz.gov.si
/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)
Zmanjšanje morebitnega nespodbudnega
vpliva sistema socialnih transferjev na
prizadevanja poiskati si delo in ga tudi
obdržati ter prepre iti nastanek t. i. pasti
revš ine in/ali pasti brezposelnosti.

-

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/2007) z dne 12. 01. 2007 vpliva na zmanjševanje
morebitnega nespodbudnega vpliva sistema socialnih
transferjev na prizadevanja poiskati si delo.

-

V pripravi sta Zakon o socialno varstveni dejavnosti
in Zakon o denarni socialni pomo i
(http://www.mddsz.gov.si
/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)

Uvedba vrstnega reda pri uveljavljanju
pravic in upoštevanju razli nih virov

Sprejet je bil Zakon o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

dohodka pri ugotavljanju upravi enosti do
posamezne pravice.

(Uradni list RS, št. 114/2006, 71/2008) z dopolnjujo imi
podzakonski akti. Zakon dolo a višine, enotni na in in rok
usklajevanja posameznih vrst transferjev posameznikom
in gospodinjstvom, ki se izpla ujejo iz javnih finan nih
virov v Republiki Sloveniji, to je iz državnega prora una,
prora unov ob in, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

Uvedba preglednega sistema reguliranih
priložnostnih kratkotrajnih ob asnih del, ki
se lahko opravljajo prostovoljno ali pa tudi
za pla ilo.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso
na voljo.

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 pomo i po druga nem postopku
in z dodatnim pogojem, da je upravi enec
ves as prejemanja aktiven iskalec
zaposlitve in je pripravljen sprejeti
zaposlitev ali se vklju iti v opravljanje
družbenokoristnega dela ali v drugo obliko
aktivnosti, kar v postopku odlo anja
ugotavljajo uradi za delo.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso
na voljo.

Racionalizacija podeljevanja socialnih
transferjev za doseganje ve je
u inkovitosti.

-

Sprejeta je bila novela Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/2007) z dne 12. 01. 2007 vpliva
na zmanjševanje morebitnega nespodbudnega vpliva
sistema socialnih transferjev na prizadevanja poiskati
si delo

-

Sprejet je bil Zakon o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/2006, 71/2008) z
dopolnjujo imi podzakonski akti.

-

V pripravi pa so: Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o
denarni socialni pomo i.
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pag
euploads/dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-1208_02.pdf)

-

Sprejeta je bila novela Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/2007) z dne 12.01.2007 vpliva
na zmanjševanje morebitnega nespodbudnega vpliva
sistema socialnih transferjev na prizadevanja poiskati
si delo

-

Sprejet je bil Zakon o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/2006, 71/2008) z
dopolnjujo imi podzakonski akti.

-

Financiranje programov aktivne politike zaposlovanja
(npr. Javno povabilo delodajalcem za izvedbo

Razvoj sistema za ve je aktiviranje
prejemnikov denarnih socialnih pomo i
(socialnih transferjev nasploh) s
pove anim preusmerjanjem iz pasivnih
ukrepov v aktivne (subvencije za
zaposlitev, razli ne oblike delovne
aktivnosti, preu itev možnosti t. i.
sofinanciranja z mikrokrediti ipd.).
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov
programov Usposabljanja na delovnem mestu za leto
2009/2011, Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2010 itd. Dostopno
na:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/Jav
niRazpisi.htm)

Povezava evidenc in pridobivanje
podatkov o vlagateljih/upravi encih do
socialnih transferjev (ob ustrezni ureditvi
pravnih in tehni nih pogojev za
pridobivanje ali uporabo podatkov) za
potrebe samega odlo anja in spremljanja v
asu podeljevanja socialnih transferjev
(ve ja ažurnost in boljša dostopnost do
podatkov).
Poglobiti sodelovanje med uradi za delo in
CSD za doseganje ve je u inkovitosti pri
dodeljevanju denarnih socialnih pomo i.

Dolo itev enotnega mesta za uveljavljanje vseh pravic do
denarnih prejemkov sta kot cilja zapisana v Koalicijskem
sporazumu o sodelovanju v vladi RS za mandat 20082012
(http://www.socialnidemokrati.si/mediji/novica/78/koalicijs
ka-pogodba-parafirana/)

V pripravi so:
-

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
- Zakon o denarni socialni pomo i
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageupl
oads/dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-11-12-08_02.pdf)

Strategija E: Prilagajanje standardov in normativov potrebam uporabnikov in razvoju strok
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Dopolnitev pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev tako, da bodo bolj upoštevane
posebnosti uporabnikov in razli ne stopnje socialne stiske ter
dolo itev minimalnih meril za vstop v storitev in njihovo
izvajanje.

V pripravi je nov Pravilnik o standardih
in normativih socialnovarstvenih
storitev
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/md
dsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__p
df/pdv09_mddsz.pdf).

Izboljšanje tehni nih standardov za izvajanje storitev javne
Aktivnosti za doseganje tega ukrepa
službe s poudarkom na zagotavljanju zasebnosti pri vseh
se izvajajo.
storitvah, ki vklju ujejo bivanje (ve enoposteljnih sob, lastnih
prostorov za osebno higieno ipd.), omogo anje ve je
individualnosti (možnost lastnega pohištva, doma e živali
ipd.), prilagoditev tehni nih standardov potrebam
uporabnikov z demenco in podobnimi stanji (ustrezna
ureditev prostorov, ki omogo a lažjo orientacijo, uporabo
sodobnih tehni nih pripomo kov za zaznavanje gibanja ipd.).
Osebam, ki bi potrebovale institucionalno varstvo, zagotoviti
finan no pomo za prilagoditev bivalnih prostorov, ki bi jim
omogo ali ve jo samostojnost in mobilnost ter dali možnost,
da tako lahko še naprej bivajo v svojem doma em okolju.

V pripravi je Zakon o dolgotrajni oskrbi
in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/md
dsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/PDV-2009-zaNK-1112-08_02.pdf).

49

Strategija F: Spodbujanje razvoja kakovosti, u inkovitosti in inovativnosti na podro ju
dejavnosti socialnega varstva
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Uvedli bomo sistem ocenjevanja kakovosti
(odli nosti) 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-Qualin®
(http://www.firis-imperl.si/).

Z vsakoletnimi razpisi bomo spodbujali
izvajalce neinstitucionalnih
socialnovarstvenih storitev in programov k
razvoju takih inovativnih projektov, ki bodo
prispevali k izboljšanju kakovosti in
u inkovitosti obstoje ih storitev in programov
ali k razvoju novih programov ali storitev.
Letno bomo izbrali dolo eno število
najboljših projektov, za katere bomo
zagotovili zagonska sredstva za za etek
njihovega izvajanja in sredstva za delovanje
za obdobje dveh let.

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen:

Z vsakoletnimi razpisi bomo spodbujali
izvajalce inovativnih projektov na podro ju
institucionalnega varstva, da bodo s svojimi
idejami omogo ali pove anje kakovosti,
sodobnejše koncepte in ve jo prilagojenost
dejanskim potrebam uporabnikov. Na leto
bomo izvedli vsaj en projekt, za katerega bo
država zagotovila del nepovratnih sredstev.

-

sofinancira razli ne javne programe socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/soci
ala/programi_socialnega_varstva/)

-

razpisuje koncesije na podro ju socialnega varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni
_razpisi/javni_razpisi/)

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen:
-

sofinancira razli ne javne programe socialnega
varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/soci
ala/programi_socialnega_varstva/)

-

razpisuje koncesije na podro ju socialnega varstva
(http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni
_razpisi/javni_razpisi/)

2.4. CILJ: Krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in
racionalno poslovanje na podro ju socialnega varstva
Ukrepi za izvedbo tega cilja so namenjeni zlasti izvajalcem v sistemu socialnega varstva,
njihov kon ni cilj pa je zagotoviti boljšo storitev uporabnikom. Izvajalcem storitev in
programov javne mreže bo država, ki je odgovorna za stanje in razvoj, dolo ila jasne cilje, ki
jih morajo dose i v dolo enem razvojnem obdobju, vodstveni ekipi pa bo dala možnost za
izbor in iskanje najustreznejših rešitev, ki bodo zagotavljale uresni itev cilja. Nadzorno
funkcijo bodo sproti opravljali upravni odbori ali nadzorni sveti, odgovorni za izvajanje
usmeritev iz nacionalnega programa.
Strategija A: Krepitev strokovne avtonomije izvajalcev na podro ju socialnega varstva
Ukrepi
Izdelati in izvajati programe usposabljanja
in strokovnega izpopolnjevanja, ki bodo
vplivali na izvajanje prednostnih nalog

Uresni evanje ukrepov
Tovrstne programe izvaja ve akterjev. Naj omenimo le:
- Socialna zbornica Slovenije (http://www.soczborsl.si/8Izobrcenter.htm)
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politike socialnega varstva, pove ati obseg
inštruktažnega svetovanja in supervizije ter
v te namene zagotoviti dodatna finan na
sredstva.

-

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
(www.fsd.si)
posamezne zveze društev ali društva, ki se
ukvarjajo s tematiko socialnega varstva.

Dolo iti širše pristojnosti strokovnega sveta V skladu z 8. lenom Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.
socialnega varstva pri odlo anju o
RS, št. 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999 36/2000,
strokovnih vprašanjih.
54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004, 21/2006 Odl.US: UI-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2
(23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I11/07-45) se pri ministrstvu, pristojnem za socialno
varstvo, ustanovi strokovni svet z namenom spremljanja
politike ter dajanja pobud in mnenj k razvojnim
usmeritvam na podro ju socialnega varstva. Strokovni
svet opravlja zlasti naslednje naloge: sodeluje pri pripravi
socialno varstvenega programa; spremlja potrebe na
podro ju socialnega varstva v Republiki Sloveniji in
predlaga programe ukrepov; sodeluje pri pripravi
normativov in standardov storitev; predlaga in spremlja
programe znanstveno raziskovalnih nalog na podro ju
socialnega varstva; daje mnenje k socialnovarstvenim
storitvam in programom, kadar zanj zaprosi minister,
pristojen za socialno varstvo.
Ustrezno urediti financiranje pripravništva
na podro ju socialnega varstva.

Zakon o socialnem varstvu, v drugem odstavku 4. alinee
77. lena dolo a, da Socialna zbornica Slovenije dolo i
pogoje in na in opravljanja pripravništva in spremlja
pripravništvo ter nadzoruje izvajanje pripravništva, kot
javno pooblastilo. Socialna zbornica s Pravilnikom o
pripravništvu na podro ju socialnega varstva (Ur. l. RS,
št. 128/04) ureja pogoje in na in opravljanja ter
spremljanja in nadzor izvajanja pripravništva za
strokovne delavce na podro ju socialnega varstva.
Pripravništvo je usmerjena, na rtovana in stalna skrb za
organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih šolanih
kadrov v delo, za na rtno izpopolnjevanje in prilagajanje
izobrazbene strukture zaposlenih zahtevanim pogojem
dela, poslovanja in gospodarjenja. Pripravništvo je oblika
posebne skrbi za sistemati no vklju evanje mladih
strokovnjakov v delovni proces po kon ani pridobitvi
izobrazbe.
(http://www.soczbor-sl.si/)

Dolo iti širše pristojnosti izvajalcem s
podro ja socialnega varstva pri odlo anju
o poslovnih in strokovnih vprašanjih
izvajanja dejavnosti.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso
na voljo.

Strategija B: Decentralizacija in deregulacija sistemov na podro ju socialnega varstva
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Vzpostavitev enovitega sistema vodenja
rezultatov in prikazovanja ter ocenjevanja
u inkov, ki so podlaga za morebitno
ukrepanje na državni ravni.

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen:
-

je razvilo aplikacijo Baza socialnih podatkov za
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beleženje storitev na CSD
-

je razvilo aplikacijo Informacijski sistem CSD za
beleženje finan nih storitev in javnih pooblastil na
CSD

-

vpeljuje enovit sistem evalviranja (glej: Rode N. s
sod. (2006): Evalvacija programov v socialnem
varstvu: model in postopek izvedbe. Ljubljana: FSD
in IRSSV),

-

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-Qualin® (http://www.firisimperl.si/).

Zakonsko zavezati ob ine, da v ve ji meri
sooblikujejo in odgovarjajo za socialni
položaj prebivalstva na svojem obmo ju
ter jih spodbujati, da poleg storitev in
programov, ki jih zagotavlja zakon o
socialnem varstvu, razvijajo še druge
socialne programe.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso
na voljo.

Deregulacija postopkov upravljanja
institucij, finan nih sredstev/virov, vodenja
razvojne politike in avtonomnost pri
kadrovanju ter zmanjšanje obsega in
števila razli nih soglasij.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso
na voljo.

V ceno storitve v socialnovarstvenih
zavodih vklju iti celotno amortizacijo in
sredstva za investicijsko vzdrževanje ter
za njihovo materialno krepitev omogo iti
vlaganje zasebnega kapitala v njihov
razvoj.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa niso
na voljo.
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Strategija C: Sprememba vloge centrov za socialno delo pri usklajevanju in financiranju
storitev in programov
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Sprememba nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo (CSD), tako
da se:
− spremeni vrsta in obseg storitev (CSD izvajajo socialno
preventivo, prvo socialno pomo ter svetovanje in organiziranje
pomo i),
− spremeni vrsta in obseg javnih pooblastil (zlasti na podro ju
družinskega prava in odlo anja 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.

Na rtovana 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
Dolo iti nove pristojnosti CSD pri napotitvah uporabnikov k
okviru predvidene
izvajalcem programov in storitev javne službe na podro ju
reorganizacije in novih nalog
socialnega varstva tako, da so ti dolžni sprejeti uporabnika, ki ga je k centri med drugim postali tudi
njim napotil CSD, pri emer je pri napotitvi obvezno treba upoštevati enotna vstopna to ka za
željo uporabnika in njegovo izbiro storitve ali programa ali njegovo
štipendijsko politiko.
odlo itev, da se ne bo odlo il za vklju itev v nobeno od možnih
storitev ali programov.
MDDSZ si prizadeva za
reorganizacijo CSD, saj so
Izvesti prenos odlo anja o nekaterih ukrepih iz naslova družinskega pripravi naslednji zakoni:
prava s CSD na sodiš a z možnostjo sprejemanja za asnih ukrepov
- Zakon o socialno
CSD.
varstveni dejavnosti
Normativno opredeliti funkcijo osrednjega koordinatorja vseh klju nih
- Zakon o denarni
izvajalcev in dolo iti mehanizme za izvajanje usklajevalne vloge
socialni pomo i
CSD v lokalni skupnosti.
Na novo opredeliti obseg in vrsto storitev javne službe, ki so
izklju no v pristojnosti CSD, za vse preostale storitve in programe pa
z javnimi razpisi dobiti usposobljene in ustrezne izvajalce.
Zagotoviti, da lokalni CSD zaradi ve je u inkovitosti ostanejo še
naprej samostojni pravni subjekti ali z drugimi mehanizmi zagotoviti
njihovo strokovno avtonomijo.

-

Zakon o uveljavljanja
pravic iz javnih
sredstev.

(http://www.mddsz.gov.si/filead
min/mddsz.gov.si/pageuploads/
dokumenti__pdf/PDV-2009zaNK-11-12-08_02.pdf)

Zagotoviti, da lokalni CSD zaradi ve je u inkovitosti 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 pla evanje
individualnih programov.
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Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Dolo iti 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.
Zagotoviti podlage, da bodo CSD prevzeli odgovornost za
spodbujanje in uvajanje novih programov in izvajalcev storitev ter
programov socialnega varstva, vklju evanje 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 brezpla ni,
bodo CSD pogodbenim (pod)izvajalcem sredstva za financiranje
zagotovili iz javnih virov na podlagi enotnih meril.
Omogo iti pogoje, da se izvajanje posebno zahtevnih storitev ali
storitev, ki jih uporablja zelo majhno število uporabnikov lokalne
skupnosti ali pri katerih je mogo e dose i ve jo u inkovitost, e se
organizirajo na regionalni ravni, organizira na regionalni ravni (za
ve CSD skupaj).
Organizirati nekatere servisne dejavnosti izvajalcev, ki niso
neposredno vezane na izvajanje storitev, kot so npr. vzdrževanje
ra unalniških programov, notranji revizor ipd., po regionalnem
na elu.
Pripraviti reorganizacijo CSD v skladu z izhodiš i v drugih ukrepih in
jo na modelu preskusiti.

Strategija D: Pla evanje dogovorjenih in izvedenih storitev ali programov
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Uvesti sistem pla ila oziroma dopla ila
Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa
(pod)izvajalcem storitev ali programov za
niso na voljo.
opravljeno delo za uporabnika, ki ga je napotil
CSD.
Spodbujati razvoj specializiranih izvajalcev
raznih terapevtskih storitev (za zasvojene,
žrtve spolnega ali drugega nasilja, ljudi s
težavami v partnerskih odnosih, s hujšimi
težavami pri odraš anju, 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
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/
programi_socialnega_varstva/).

Pri storitvah javne službe uvesti možnost
pla ila na podlagi diferenciranega standarda
in obsega izbranih in izvedenih storitev.

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa
niso na voljo.

Strategija E: Ve ja u inkovitost in racionalnost v upravljanju javnih zavodov
Ukrepi

Uresni evanje ukrepov

Vodstvenim ekipam javnih zavodov omogo iti
samostojno sprejemanje ukrepov in iskanja
rešitev, ki prispevajo k boljšemu in

Informacije o aktivnostih za doseganje tega ukrepa
niso na voljo.
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u inkovitejšemu delu ter finan ni
racionalizaciji.
Vodstvene ekipe finan no stimulirati za
primere, e 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 podro ja dela, družine in socialnih zadev
(Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17.03.2006) ureja
finan no stimuliranje direktorjev s podro ja dela,
družine in socialnih zadev.

Predpisati in uvesti povezovanje
informacijskih sistemov in izmenjavo
informacij, ki jih potrebujejo izvajalci na
podro ju socialnega varstva.

MDDSZ si prizadeva za uresni itev tega cilja. V ta
namen podpira:

Uvesti model sprotnega ocenjevanja
izvajalcev in njihovo delo vrednotiti po merilih
modela odli nosti. Odli nost 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.

-

razvoj aplikacije Baza socialnih podatkov za
beleženje storitev na CSD

-

razvoj aplikacije Informacijski sistem CSD za
beleženje finan nih storitev in javnih pooblastil na
CSD

-

razvoj aplikacije DOMIS za beleženje storitev v
domovih za stare

-

razvoj e-poslovanja tudi v socialnovarstvenih
zavodih.

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-Qualin® (http://www.firisimperl.si/).
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3. MERILA ZA RAZVOJ MREŽE JAVNE SLUŽBE
V sklopu mreže javne službe se na podro ju socialnega varstva izvajajo socialnovarstvene
storitve, javni programi in javna pooblastila.
ReNPSV dolo a 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 prepre evanje socialne izklju enosti ranljivih skupin prebivalstva.
Izhodiš a za dinamiko vzpostavljanja in dograjevanja javne mreže bo dolo ala vlada z
razvojnimi in prora unskimi dokumenti.
Natan nejšo izvedbo za posamezne socialnovarstvene storitve in programe dolo i minister,
pristojen za socialno varstvo.
MDDSZ že od leta 1993 sofinancira izvajanje programov socialnega varstva. Še v ve ji meri
je ministrstvo k tovrstnemu sofinanciranju pristopilo po letu 1996, ko je za dopolnilne
programe socialnega varstva namenilo že približno 136 milijonov tolarjev (567.935,24 €). V
letu 2006 je bilo za izvajanje programov namenjenih preko 5.240.000 €, v letu 2007
6.890.140,00 €. S temi sredstvi je bilo sofinanciranih 258 programov na osmih razpisanih
podro jih v okviru socialnovarstvenih programov in sedmih razpisanih podro jih v okviru
razvojnih in eksperimentalnih programov. Sofinanciranje programov za letošnje leto pa se je
po podatkih, ki jih MDDSZ objavlja na svojem spletnem mestu, dvignilo še za slab milijon
evrov. MDDSZ je torej v letu 2008 programom socialnega varstva namenilo 7.742.820,00 €.
Višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja sofinanciranju programov socialnega varstva po letih
(od leta 1996 do leta 2008) je prikazana tudi na naslednji sliki (glej sliko 9).
Slika 9: Višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja sofinanciranju programov socialnega varstva
po letih

Vir: Smolej S., Nagode M. (2008).
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Dale najve ji delež sredstev, ki so na MDDSZ rezervirana za programe socialnega varstva,
je namenjenih ve letno sofinanciranim programom. V letu 2007 je bilo tem programom
namenjenih približno 70 % vseh sredstev, natan neje 4.818.150 €.

3.1. Javne socialnovarstvene storitve

V spodnji preglednici (glej preglednico 10) predstavljamo pregled doseganja meril za
izvajanje javnih socialnovarstvenih storitev, kot jo dolo a ReNPSV. Tabela je sestavljena iz
štirih stolpcev:
-

v prvem je zapisano ime storitve

-

v drugem koli inski kriterij

-

v tretjega smo zapisali zadnje razpoložljive podatke (iz razli nih virov) in

-

v zadnjem smo poskušali ovrednotiti doseganje koli inskih kriterijev, kjer je bilo to
mogo e.
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Preglednica 10: Realizacija koli inskih kriterijev/meril za dolo itev mreže javne službe, zadnji razpoložljivi podatki
Storitev

Zadnji razpoložljivi podatki
V letu 2008: 8.252 uporabnikov, kar pomeni 0,4 %
celotnega prebivalstva Slovenije (Vir: Analiza
delovanja CSD, IRSSV)
V letu 2008:
- 48.404uporabnikov (Vir: Analiza delovanja CSD,
IRSSV)

Ni podatka o številu strokovnih
delavcev, ki izvajajo to storitev.

10 kriznih centrov

8 kriznih centrov (Vir: MDDSZ)

80 % realizacija

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 pomo 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 pomo družini z
osebo z motnjo v duševnem
in telesnem razvoju

1 strokovni delavec na 100 družin z
osebo z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju

V letu 2007: 318 družin (Vir: SBP)

Ni podatka o številu strokovnih
delavcev, ki izvajajo to storitev.

Socialna preventiva

Koli inski kriterij
29

Prva socialna pomo
Prva socialna pomo kot
krizni center za intervencije in
kratkotrajne namestitve
Socialna pomo
posameznikom s težavami v
duševnem zdravju, žrtvam
nasilja, invalidom, osebam z
oblikami zasvojenosti...

Storitve pomo i družini na
domu in mobilne pomo i

vklju itev 10% celotnega prebivalstva
v preventivne programe
1 strokovni delavec na 25.000
prebivalcev (81 delavcev za
2.032.362 prebivalcev)

Socialna oskrba na domu za vsaj
10.000 oseb (3 %), starih nad 65 let
in za vsaj 900 drugih odraslih oseb

Storitve institucionalnega
varstva otrok in
Ohranitev sedanjega števila rejniških
mladostnikov, prikrajšanih za družin
normalno družinsko življenje,
29

- storitev je v prvem polletju leta 2008 prejemalo
povpre no 5.096,78 oseb starih 65 let in ve na
mesec, kar je 1,5 % oseb v tej starostni skupini.
- storitev je v prvem polletju leta 2008 prejemalo
povpre no 682,37 oseb mlajših od 65 let. (Vir:
IRSSV, Analiza pomo i na domu 2008)
-

Realizacija
4 % realizacija

Soc. oskrba za osebe stare 65
let in ve v letu 2008: 51 %
realizacija

Soc. oskrba za osebe mlajše od
65 let v letu 2008: 75,8 %
realizacija
Število rejnic oz. rejnikov pri katerih so trenutno
Trend izvajanja rejniške
nameš eni otroci upada: leto 2007 jih je bilo 757, dejavnosti je v upadanju. Ker
leta 2009 pa 691 (upada tudi števlio rejnikov z
koli inski kriterij ni dolo en, tudi
dovoljenjem za delo) (Vir: MDDSZ)
realizacije ni mogo e spremljati.

V socialno preventivo so šteti programi, ki jih CSD izvajajo v okviru rednega delovnega asa, torej tiste, kjer so izvajalci pla ani v okviru rednega delovnega razmerja.

Storitev
Koli inski kriterij
ki zaradi težav v odraš anju
ali zaradi neugodnih pogojev
ne morejo živeti pri starših
Storitve institucionalnega
varstva otrok in mladostnikov - zmogljivost za vklju itev 20 %
z zmerno, težjo ali težko
vseh otrok in mladostnikov z
motnjo v razvoju, v zavodu, v
zmerno, težjo ali težko razvojno
dnevnem varstvu, v drugi
motnjo
družini ali v drugi organizirani - zagotoviti najmanj 500 mest za
obliki ter drugi programi,
otroke, mladostnike in odrasle
namenjeni razbremenitvi
osebe, stare od 1 do 26 let
družine

Storitve vodenja in varstva
ter zaposlitve pod posebnimi
pogoji

-

vklju enih 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

Storitve institucionalnega
varstva starejših oseb:
Organizirano varstvo v
dnevnih centrih

zagotovljenih vsaj 1.000 mest
vklju enih najmanj 0,3 % starejših
oseb, starih 65 let in ve , ki
potrebujejo dnevno org. varstvo

Storitve institucionalnega
varstva starejših oseb:
Varstvo in oskrba v domovih
za starejše osebe.

Vklju enost najmanj 5 %
prebivalcev, starih 65 let in ve
Zagotovljenih 16.600 mest za
celodnevno obravnavo ter vsaj
300 mest za kratkotrajne
namestitve

Storitve institucionalnega
varstva starejših oseb:
oskrba v oskrbovanih
stanovanjih za starejše
osebe kot posebna oblika
pomo i na domu.

-

Vklju enost najmanj 0,5 %
prebivalcev, starih 65 let in ve
1.660 stanovalcev oskrbovanih
stanovanj

Zadnji razpoložljivi podatki
- Upada tudi število otrok v rejništvu: leta 2007 jih
je bilo 1.288, novembra leta 2009 pa 1.166 (Vir:
MDDSZ).
-

-

V letu 2008 je bilo v socialno-varstvene zavode
vklju enih 523 otrok in mladostnikov z zmerno, s
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (vir:
SURS)
V letu 2008 je bilo v domove v sklopu zavodov
za otroke s posebnimi potrebami vklju enih 534
otrok in mladostnikov z zmerno, s težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju (vir: SURS)

-

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
vklju enih 1.920 oseb (25, 1 %).

-

v letu 2008 je bilo v storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji vklju enih 2.861
uporabnikov (Vir: MDDSZ)
(leto 2006) v 36. domovih za starejše na voljo
255 mest
pregleda nad dejansko vklju enostjo oz.
izkoriš enostjo kapacitet, ni; višja realizacija v
Ce., Lj., Mb.; (Vir: Skupnost soc. zavodov)
Stanje avgusta 2009: V domovih za stare je bilo
na voljo 15.994 mest, kar zadostuje za okoli 4,7
% populacije, starejše od 65 let (spletno mesto
MDDSZ).
http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/ar
ticle/1939/6181/8ae78c8b26/).

V letu 2008 je bilo zagotovljenih najmanj 428 mest.
Za leto 2007 je veljal podatek, da je v enem
oskrbovanem stanovanju povpre no stanovalo 1,3
oseb. e ta podatek prevzamemo tudi za leto 2008,
lahko ocenimo, da je bilo v letu 2008 v oskrbovana

Realizacija

Glede na število otrok
ugotovimo, da realizacija
presega 100%.

70 % realizacija v letu 2007.

91 % realizacija v letu 2008.

25,5 % realizacija

Realizacija (avgusta 2009): 94
%
Realizacija cilja 'vklju enost 0,5
% prebivalcev, starih 65 let in
ve v oskrbovana stanovanja,
za leto 2008 je 33,3 %
(vklju enih najmanj 0,17 %
populacije).
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Storitev

Storitve institucionalnega
varstva starejših oseb:
oskrba v drugi družini.

Storitve institucionalnega
varstva posebnih skupin
odraslega prebivalstva:
Institucionalno varstvo
odraslih oseb z dolgotrajnimi
težavami v duševnem
zdravju

Koli inski kriterij

-

-

-

Vklju enost najmanj 0,3 %
prebivalcev, starih 65 let in ve
zagotovljenih vsaj 1.000 mest za
oskrbo v drugi družini

Vklju enost 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 razli ne
oblike organizirane namestitve v
skupnosti

Zadnji razpoložljivi podatki
stanovanja vklju enih najmanj 556 oseb (0,17 %
populacije, stare 65 ali ve ). (Vir: izra un IRSSV)

Podatkov o oskrbi starejših v drugi družini ni na voljo.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije razpolaga le s
podatki o institucionalnem varstvu v drugi družini kot
nezavodski obliki namestitve za odrasle s posebnimi
potrebami, za katere pa ne vemo, e so starejši od
65 let. To obliko namestitve izvaja en izvajalec na
12-ih lokacijah oziroma pri 12-ih družinah, pri katerih
je v oskrbi 12 oseb (Vir: Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije, 2007).
V letu 2008 je bilo med oskrbovanci posebnih
zavodov 896 oseb z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju (SURS).
V stanovanjskih skupinah na podro ju duševnega
zdravja je bilo v letu 2008 236 zasedenih mest
oziroma kapacitet

Storitve institucionalnega
varstva posebnih skupin
odraslega prebivalstva:
Institucionalno varstvo oseb z
motnjami v duševnem
razvoju in z ve motnjami, ki
niso vklju eni v storitve VDC

Vklju enost najmanj 0,135 %
prebivalstva, starega od 20 do 64
let z motnjami v duševnem
razvoju ali ve motnjami
zagotovljenih vsaj 1.800 mest, od
tega 25 % mest za razli ne oblike
organizirane namestitve v
skupnosti

Število oskrbovancev z motnjami v duševnem
razvoju ali ve motnjami v posebnih SV zavodih v
letu 2008: 1297. (Vir: SURS)

Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, ki so

Vklju enost 35 % vseh, ki so
vklju eni v programe varstvenodelovnih centrov in potrebujejo

-

Opomba: eprav se je metodologija zbiranja podatkov o
teh oskrbovancih z leti spreminjala, lahko kljub temu
izluš imo, da je bilo v posebnih zavodih v letih od 2004 do
2008 vseskozi ve kot 1.000 oseb s tovrstnimi motnjami.

V letu 2008 je bilo v celodnevno varstvo
vklju enih 1.234 uporabnikov ali 43 % vseh
vklju enih v VDC (2.861 vse oskrbovancev). Od

Realizacija
Realizacija cilja 'zagotovljene
storitve oskrbovanih stanovanj
za vsaj 1.660 stanovalcev' za
leto 2008 je 25,8 %
(zagotovljenih najmanj 428
mest).

Realizacije predvidenih u inkov
izvajanja NPSV 2006-2010
glede na pojasnila v prejšnjem
stolpcu ne moremo ocenjevati

Realizacija je 66 % ( e kot
kriterij upoštevamo 1350 mest).
e od tega kriterija odštejemo
25 %, je realizacija 88 %.
U inek merimo s številom
oskrbovancev in ne s
kapacitetami, saj s tem
podatkom ne razpolagamo.
U inek je bil realiziran v 70 %
(17,5 % mest)
Realizacija v letu 2008 je 72 %
(ob upoštevanju samo
oskrbovancev v
institucionalnem varstvu za vsa
mesta). e upoštevamo
oskrbovance v institucionalnem
varstvu za 75 % mest, je
realizacija 96 %
e u inek merimo s številom
oskrbovancev vklju enih v
celodnevno obravnavo (1.234),
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Storitev
Koli inski kriterij
vklju ene v storitev
nastanitev ter oskrbo v zavodu,
varstveno-delovnih centrov in
drugi družini ali bivanjski
potrebujejo organizirano
skupnosti.
oskrbo in varstvo
- zagotovljenih vsaj 1.100 mest za
celodnevno obravnavo, od tega
30 % v stanovanjskih skupinah.

Storitve institucionalnega
varstva posebnih skupin
odraslega prebivalstva:
Institucionalno varstvo
odraslih oseb, ki imajo težko
gibalno ali senzorno motnjo
ter poškodbo glave

-

Vklju enost 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 razli ne
oblike organizirane namestitve v
skupnosti

Za najmanj 25 % uporabnikov v
Storitev institucionalnega
sklopu mreže javne službe
varstva odraslih s posebnimi
institucionalnega varstva odraslih s
potrebami – namestitev zunaj
posebnimi potrebami, zagotoviti
institucije.
namestitev zunaj institucije

Zadnji razpoložljivi podatki
tega jih je 506 živelo v bivalnih enotah in
stanovanjskih skupinah, kar je ve kot tretjina
vseh varovancev.
-

V letu 2008 je v stanovanjskih skupinah in
bivalnih enotah živelo 506 varovancev.

V letu 2008 je bilo med oskrbovanci posebnih
zavodov 187 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 vklju ene v številne
zavode (VDC), vendar se teh oseb posebej ne vodi.
Pri izvajalcih, ki so se specializirali za to podro je, jih
je bilo v 2008 77 v dnevnem varstvu in 51 v
institucionalnem varstvu (od tega 8 v stanovanjski
skupini, ostali pa v zavodu) (Neobjavljeni podatki
MDDSZ, odgovor po elektronski pošti Sonje Boži –
Testen, 24. 12. 2009).
Iz zavoda v nezavodsko obliko se je do novembra
2007 preselilo 340 uporabnikov, (Vir: Skupnost
socialnih zavodov Slovenije).

Realizacija
je zastavljen u inek (1100
mest) že presežen.
U inek je v letu 2008 (30 %
oziroma 330 mest) že realiziran
oziroma presežen. Vprašanje
je, ali s tem podatkom res
merimo zastavljen u inek
(opredelitve stanovanjskih
skupin in podobno).

Realizacije predvidenih u inkov
izvajanja NPSV 2006-2010
glede na pojasnila v prejšnjem
stolpcu ne moremo ocenjevati.

Realizacija: 14 % uporabnikov
javne mreže institucionalnega
varstva odraslih s posebnimi
potrebami
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3.2. 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 podro ju 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 razli nih 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, vklju enih v mrežo. Programi socialnega varstva, ki so
bili do 2005 sofinancirani na podlagi sklepa o ve letnem sofinanciranju, lahko po uspešni
verifikaciji postanejo javni socialnovarstveni programi. Do konca leta 2008 je 54. programom
uspelo pridobiti strokovno verifikacijo s strani Socialne zbornice Slovenije, postopek
pridobitve verifikacijske listine pa se je nadaljeval tudi v letu 2009 (http://www.soczborsl.si/3Dejavnosti/310StrokVerifi/Dokumenti/Seznam_verificiranih_07_08.pdf).
Spodnja preglednica (glej preglednico 11) prikazuje stanje v letih 2007 in 2008 v primerjavi s
koli inskimi in organizacijskimi merili za javne socialnovarstvene programe po ReNPSV
2006-2010.
Preglednica 11: Stanje v obdobju 2007-2008 v primerjavi s koli inskimi in organizacijskimi
merili za javne socialnovarstvene programe po ReNPSV 2006-2010
Merila za javne SV programe po
ReNPSV 2006-2010
Mreža materinskih domov in zavetiš
za ženske s skupno okvirno
zmogljivostjo 350 mest v vseh regijah.
1 S tem bo vzpostavljena in pokrita
mreža materinskih domov in zavetiš
za ženske na celotnem obmo ju
Slovenije.
Mreža stanovanjskih skupin za osebe
z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju s skupno zmogljivostjo
najmanj 200 mest, mreža dnevnih
centrov za redne ali ob asne
uporabnike s skupno zmogljivostjo
najmanj 350 mest ter mreža centrov
2
za svetovanje in zagovorništvo za
osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, ki zagotavlja
pokritost po statisti nih regijah

Mreža programov za podporno
bivanje pri neodvisnem življenju
invalidov s skupno zmogljivostjo
najmanj 200 mest in mreža drugih
3
specializiranih programov za
organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov ter
osebne asistence invalidov.

Stanje v letu 2007

Stanje v letu 2008

V 16. materinskih domovih,
varnih hišah in zavetiš ih
je bila skupna zmogljivost
327 prostih mest oziroma
kapacitet.

V 18. materinskih domovih,
varnih hišah in zavetiš ih
je bila skupna zmogljivost
346 prostih mest oziroma
kapacitet.

Skupna zmogljivost 7.
programov stanovanjskih
skupin je bila 224 prostih
mest oz.kapacitet.

Skupna zmogljivost 7.
programov stanovanjskih
skupin je bila 236 prostih
mest oziroma kapacitet.

Skupna zmogljivost 5.
programov dnevnih
centrov je bila 390 prostih
mest oziroma kapacitet.

Skupna zmogljivost 9.
programov dnevnih
centrov je bila 551 prostih
mest oziroma kapacitet.

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

Mreža 7. centrov oziroma
pisarn za svetovanje in
zagovorništvo (482
uporabnikov).
Skupna zmogljivost 7.
programov osebne
asistence je bila 387 mest,
od tega je 132 oseb
prejemalo 120 ur ali ve
osebne asistence na
mesec, 57 uporabnikov
102 uri, 10 oseb 82,3 ure

Merila za javne SV programe po
ReNPSV 2006-2010

Mreža terapevtskih skupnosti in
drugih programov, ki omogo ajo
nastanitev za uživalce drog, z okvirno
zmogljivostjo 280 mest, skupaj s
pripadajo imi 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
4 pomo družinam uživalcev drog ter
terapevtskim skupnostim alternativnih
programov za uživalce drog.

5

Mreža terapevtskih programov in
drugih programov za urejanje
socialnih stisk zaradi alkoholizma in
drugih oblik zasvojenosti za 200
uporabnikov.

Mreža 15 regionalnih
medgeneracijskih središ z mrežo
6 socialnih programov za kakovostno
življenje v starosti in sožitje med
generacijami v lokalni skupnosti
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
7 spolne zlorabe

Mreža sprejemališ in zavetiš za

8 brezdomce s skupno zmogljivostjo

najmanj 250 mest v vseh statisti nih

Stanje v letu 2007

Stanje v letu 2008

104 uporabniki od 138 do
142 ur osebne asistence
na mesec.
V komuni je bila
zmogljivost 6 prostih mest
(6 uporabnikov), v
terapevtskih skupnostih je
bila zmogljivost 64 prostih
mest (na mesec povpre no
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
ob asnih iskalcev pomo i
(3.980 uživalcev drog in
733 bližnjih).

ter 188 uporabnikov od 10
do 40 ur osebne asistence
na mesec.
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 ob asnih iskalcev
pomo i (od tega 1.220
bližnjih). Skupna
zmogljivost programov, ki
omogo ajo nastanitve za
uživalce drog, je 135
postelj, od tega 21 za
reintegracijo.
Skupna zmogljivost 6.
terapevtskih programov za
urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma je bila
229 mest, od tega je bilo
61 uporabnikov vklju enih
155 ur na mesec, ostali pa
okrog 20 ur.

Skupna zmogljivost 5.
terapevtskih programov za
urejanje socialnih stisk
zaradi alkoholizma je bila
146 mest, od tega je bilo
22 uporabnikov vklju enih
180 ur na mesec, 45
uporabnikov 155 ur, 65
uporabnikov 20 ur in 14
uporabnikov 10 ur na
mesec.
3
medgeneracijska
središ a (Komenda, Ruše,
Maribor)
V 7. mladinskih središ ih
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 odraš anju je
bilo 212 mest. Dejansko pa
noben program vsebinsko
povsem ne ustreza
zastavljenemu cilju.
Sprejemališ a, dnevni
centri: 198 uporabnikov
dnevno

6 medgeneracijskih središ
(Komenda, Ruše, Maribor,
3x Ljubljana)
V 7. mladinskih središ ih
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 odraš anju je
bilo 320 mest. Dejansko pa
programi, ki bi vsebinsko
povsem odgovarjali
zastavljenemu cilju, niso
zaživeli.
Sprejemališ a, dnevni
centri: 140 uporabnikov
dnevno
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Merila za javne SV programe po
ReNPSV 2006-2010
regijah

Stanje v letu 2007

Stanje v letu 2008

Zavetiš a in preno iš a:
Zavetiš a in preno iš a:
103 prosta mesta
118 prostih mest
Mreža specializiranih terapevtskih
MDDSZ je sofinanciralo
MDDSZ je sofinanciralo 15
programov psihosocialne pomo i
11,5 (4 zaposlitve za polni
zaposlitev specialistov
otrokom, odraslim ali družinam,
delovni as in 40
družinske in zakonske
terapije. En specialist na
namenjena razreševanju medsebojnih zaposlitev za delovni as
9
osebnostnih problemov – na 50.000
krajši od polnega)
približno 135.000
prebivalcev približno en specialist.
zaposlitev specialistov
prebivalcev.
družinske in zakonske
terapije.
Mreža sprejemališ in zavetiš za
Zavetiš e za brezdomne
Zavetiš e za brezdomne
brezdomne uživalce nedovoljenih
uživalce nedovoljenih drog uživalce nedovoljenih drog
1
drog s skupno zmogljivostjo najmanj
s skupno zmogljivostjo 17
s skupno zmogljivostjo 19
0
80 mest v vseh statisti nih regijah.
prostih mest oziroma
prostih mest oziroma
kapacitet.
kapacitet.
Vir: Smolej S., Nagode, M. (2008), Smolej S., Žiberna V., Nagode M. (2009).
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3.3. Izhodiš a 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 dolo a 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 2007–2008 so
predstavljeni v spodnji preglednici (glej preglednico 12). Primerjali smo jih z mrežo, ki jo na
tem podro ju predvideva ReNPSV 2006-2010.
Preglednica 12: Stanje v letih 2007 in 2008 glede na mrežo razvojnih in eksperimentalnih
programov po ReNPSV 2006-2010
Mreža razvojnih in
eksperimentalnih programov po
ReNPSV 2006-2010
Mreža ekip za svetovanje po telefonu
otrokom, mladostnikom in drugim
osebam v osebnih stiskah.
Vzpostavitev vsaj treh razli nih vrst
programov svetovanja po telefonu za
razli ne starostne populacije na
celotnem ozemlju države, svetovanje
1 ljudem v stiski, otrokom in ženskam,
žrtvam nasilja.

Mreža nizkopražnih programov za
uživalce drog, mreža centrov za
svetovanje in socialno rehabilitacijo
2 zasvojenih s prepovedanimi drogami,
potrebnih vsakodnevne obravnave, ki
zagotavlja regijsko pokritost po
statisti nih regijah.
Mreža terapevtskih programov in
drugih programov za urejanje
socialnih stisk zaradi alkoholizma in
3
drugih oblik zasvojenosti.
Mreža približno 1300
medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomo ter drugih programov, ki
v bivalnem okolju skrbijo za
zmanjševanje socialne izklju enosti
starih:
4
− programi ozaveš anja celotnega
prebivalstva o nalogah in
možnostih za kakovostno življenje
v starosti in sožitje med
generacijami ter povezovanje
vseh treh generacij v družbi,

Stanje v letu 2007

Stanje v letu 2008

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 razli nih slo. krajih, 1
ekipa za svetovanje
ženskam in otrokom
žrtvam nasilja, 2 ekipi za
svetovanje po telefonu
specifi nim skupinam
prebivalstva (istospolno
usmerjeni, s
fenilketonurijo) v težavah
Skupaj 15 programov; od
tega okvirno 7
nizkopražnih ter 8
programov za svetovanje
in socialno rehabilitacijo
zasvojenih s
prepovedanimi drogami.
Mreža 28 terapevtskih
programov in drugih
programov za urejanje
socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik
zasvojenosti.
Mreža 968 skupin za
samopomo ter
programov, ki v bivalnem
okolju skrbijo za
zmanjševanje socialne
izklju enosti starih po
razli nih slovenskih krajih.

2 ekipi za svetovanje po
telefonu za osebe v stiski,
1 nacionalna mreža za
svetovanje po telefonu
otrokom in mladostnikom z
11. svetovalnimi skupinami
po razli nih slo. krajih, 1
ekipa za svetovanje
ženskam in otrokom
žrtvam nasilja, 1 ekipa za
svetovanje po telefonu
starim in njihovim bližnjim.

Skupaj 10 programov; od
tega okvirno 7
nizkopražnih ter trije
programi za svetovanje in
socialno rehabilitacijo
zasvojenih s
prepovedanimi drogami.
Mreža 33 terapevtskih
programov in drugih
programov za urejanje
socialnih stisk zaradi
alkoholizma in drugih oblik
zasvojenosti.
Mreža 1.029 skupin za
samopomo ter
programov, ki v bivalnem
okolju skrbijo za
zmanjševanje socialne
izklju enosti starih po
razli nih slovenskih krajih.
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Mreža razvojnih in
eksperimentalnih programov po
ReNPSV 2006-2010
− 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 samopomo i v pripravi na
življenje v starosti,
− razvoj ponudbe izobraževalnih
programov za starejše v Sloveniji.
Mreža centrov za psihosocialno
pomo žrtvam nasilja, ki zagotavlja
regijsko pokritost po statisti nih
regijah.
5

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
6
mladostnikom s težavami v
odraš anju, ki zagotavlja regijsko
pokritost po statisti nih regijah.

Mreža drugih programov, ki so
namenjeni odpravljanju socialnih
stisk, ki niso del drugih razpisanih
7
programov (Romi, azilanti, begunci,
bivši zaporniki …).
Vir: Smolej S., Nagode M. (2008).

Stanje v letu 2007

Stanje v letu 2008

Mreža 10. centrov za
psihosocialno pomo
žrtvam nasilja, in sicer 3 v
Osrednjeslovenski regiji, 2
v Podravski regiji ter po
eden na Gorenjskem, v
Spodnejposavski regiji, v
Savinjski regiji, v ObalnoKraški regiji v Pomurju.

Mreža 13. centrovprogramov za
psihosocialno pomo
žrtvam nasilja, in sicer v
Osrednjeslovenski regiji 4,
Spodnjeposavski 1,
Savinjski 1, Pomurski 1,
Obalno kraški 2, Gorenjski
1, Podravski 2 in
Jugovzhodni Sloveniji 1
program.
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
odraš anju.
Mreža 87 drugih
programov, ki so
namenjeni odpravljanju
socialnih stisk, ki niso del
drugih razpisanih
programov.

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
odraš anju.
Mreža 76 drugih
programov, ki so
namenjeni odpravljanju
socialnih stisk, ki niso del
drugih razpisanih
programov.
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4. SKLEPNE MISLI
Vsi socialno varstveni sistemi v državah EU težijo k razvoju sistema, ki omogo a ustvarjanje
in posredovanje socialno varstvenih storitev in programov, ki so po meri njihovega
uporabnika ne glede na vrsto storitve. Skupna jim je zlasti možnost izbire. Sem sodijo
storitve kot so: pomo na domu, institut družinskega pomo nika, institucionalno varstvo in
druge storitve. Odgovornost za socialno varnost v ve ji meri prehaja na posameznika in je
odvisna od njegovih sposobnosti, da si socialno varnost zagotovi s storitvami, ki mu
ustrezajo in ki si jih lahko izbere. Tudi v novejših lanicah EU se filozofija zagotavljanja
socialno varstvenih storitev spreminja. Razvoj bolj humanega okolja v socialno varstvenih
institucijah in izven njih je v ospredju njihovega delovanja. Na podro ju vodenja se vpeljujejo
sistemi nenehnega izboljševanja odnosov med osebjem in med osebjem in uporabniki,
pove uje se izbira storitev in njihova logisti na podpora. Storitve so vse bolj individualno
usmerjene in v posredovanje vstopajo novi izvajalci storitev iz javnega in zasebnega
sektorja. Na vseh podro jih se vpeljujejo minimalni standardi storitev in meritve zmogljivosti
(Malikova in Staronova, 2005).
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
konzervativno korporativisti nega in socialno demokratskega modela. Njegovi u inki so se
odražali v socialnih kazalcih, ki Slovenijo uvrš ajo v vrh Evropske unije. Sloveniji je uspelo z
manjšimi izdatki za socialno zaš ito, kot so jo za te namene namenile države evropske
petindvajseterice, dose i boljše socialne kazalce.
Vstop Slovenije v EU (2004) ni vplival na spremembo modela socialne politike, saj dokumenti
EU na tem podro ju niso zavezujo i. Spremembe, ki se na tem podro ju dogajajo, so v ve ji
meri rezultat vladne politike, ki je, predvsem z usmeritvami, zapisanimi v Strategiji razvoja
Slovenije, želela izvesti reforme tudi na podro ju socialne politike. Te naj bi se odrazile v
zmanjšani vlogi države in pove evanju odgovornosti posameznika za lastno socialno
varnost.
Groba ocena do sedaj uveljavljenih sprememb modela socialne politike pokaže, da so bile
30
izvedene spremembe manjše od na rtovanih. V najve ji meri so bile uveljavljene v letu
2006 in 2007 - s spremembami zakonodaje na podro ju zaposlovanja, socialnega varstva in
štipendijske politike ter v sistemu socialnih transferjev. Sprememba sistema socialnih
transferjev je šla v smeri enotne zakonske regulacije, poenotenja izhodiš in valorizacije
socialnih transferjev. Odstop od prevladujo e smeri sprememb predstavlja edino regulacija
sistema pokojnin. Rast pokojnin se je že v letu 2005 uskladila z rastjo pla .31
Kljub razmeroma pozitivni razvojni sliki pa se na socialnem podro ju kažejo nekateri
razvojni problemi in izzivi:
1. Stopnja tveganja revš ine je sicer med najnižjimi v EU 25, a so starejši (predvsem
upokojene ženske), brezposelni, eno lanska gospodinjstva, neaktivna gospodinjstva
z vzdrževanimi otroki ter enostarševska gospodinjstva še vedno mo no izpostavljeni.
Opozoriti je potrebno na zelo slab položaj ranljivih skupin na trgu delovne sile32:
30

V letu 2007 smo za socialno zaš ito namenili dobro petino BDP, to je za 1 odstotno to ko manj kot v predhodnem
letu, kar pa še ni odraz sprememb, ki so bile uveljavljene na podro ju socialne politike, ampak rasti BDP (3 %), ki je
bila nižja od rasti izdatkov za socialno zaš ito (5 %). Vir: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2728.
31
Pred uveljavitvijo sprememb so pokojnine zaostajale za rastjo pla .
32
Prim. Trbanc M., Boški R., Kobal B., Rihter L. (2003): Socialna in ekonomska vklju enost ranljivih skupin v Sloveniji
- možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb (raziskovalno poro ilo).
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
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2.

3.

4.

5.

invalidi, Romi, osebe z nižjo izobrazbo, prvi iskalci zaposlitve, starejši od 50 let.
Najpomembnejši del ukrepov, ki jih je ob že obstoje ih uvedla sedanja vlada,
predstavljajo prizadevanja in ukrepi, ki naj bi prepre ili neupravi eno prejemanje
socialnih pomo i ter ukrepi za ve jo aktivacijo socialno ogroženih posameznikov.
Zaradi uveljavitve zakonskih sprememb na podro ju socialnega varstva v letu 2006
se je število upravi encev do denarnih socialnih pomo i zmanjšalo za 23% (januar
2007/januar 2009). Vendar pa bi bilo smiselno in dolgoro no u inkovitejše krepiti
predvsem mehanizme aktivne socialne politike (active inclusion) ter oblikovanja
multidimenzionalnega pristopa (vklju evanjem ve subjektov hkrati) pri reševanju
socialnih stisk, saj so te obi ajno produkt ve med seboj povezanih vzrokov.
Naslednji razvojni problem je dolgotrajna brezposelnost, ki se najpogosteje pojavlja v
kombinaciji s starostjo in nizko izobrazbo, ter brezposelnost mladih, ki je dvakrat
ve ja od povpre ja za celotno populacijo. Klju ni problem je v strukturni
brezposelnosti, neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Ta
problem je potrebno obravnavati tudi v povezavi z demografskimi spremembami
slovenske družbe. V nadaljevanju sedanjih trendov pokojnine in drugi socialni
prejemki ne bodo mogli ostati na doseženi relativni ravni.
V Sloveniji je delež fleksibilnih oblik zaposlitev velik in naraš a. Pri tem je še posebej
opazen velik delež zaposlitev za dolo en as in hitro naraš anje t.i. za asnih
zaposlitev prek zaposlitvenih agencij. Pri zaposlitvah za dolo en as bi v bodo e
kazalo resno razmisliti o uvedbi dodatnih ukrepov, ki bi u inkoviteje omejevali to
obliko zaposlitve in prepre evali njene zlorabe v praksi. Opazna je tudi ve ja
zastopanost ranljivejših in zapostavljenih skupin delavcev v fleksibilnih oblikah
zaposlitve (ženske, mladi, itd.). Pravna ureditev razli nih fleksibilnih oblik zaposlitve bi
morala bolj slediti modelu prožne varnosti in ustrezneje uskladiti interese delavcev in
delodajalcev. Delavcem je tudi v fleksibilnih oblikah zaposlitve treba zagotoviti
ustrezno raven varstva zaposlitve, varstva dohodka oziroma primerljiv delovnopravni,
socialni in ekonomski položaj glede na delavce v t.i. standardni obliki zaposlitve, s
imer bi zmanjševali tudi negativne u inke segmentacije trga dela (Kresal B., 2007).
Naslednji razvojni izziv, s katerim se sre uje Slovenija, je staranje prebivalstva
Projekcije kažejo, da se bo v Sloveniji v obdobju do leta 2050 delež oseb, starih 65 in
ve , podvojil, delež zelo starih potrojil. To bo pomembno vplivalo na pove evanje
potreb in sredstev. Klju ni izziv je, kako pove ati delovno aktivnost oseb, starih 55 let
in ve . Ponovno pa se odpira tudi vprašanje potrebe po dodatnih posegih v
pokojninski sistem, predvsem z vidika njegove javnofinan ne vzdržnosti, družbene
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pravi nosti ter medgeneracijskih prerazdelitev bremen. V sklopu problematike
dolgožive družbe se kot še zlasti akutno vprašanje pojavlja problem dolgotrajne
oskrbe. Avgusta 2006 je bil pripravljen Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki do danes še ni bil uzakonjen. Proces uvajanja
dolgotrajne oskrbe in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bo dolgotrajen, zato bi bila
potrebna imprejšnje sprejetje tega zakona.
Mladi, zlasti tisti, ki vstopajo na trg delovne sile, predstavljajo tisti del populacije,
katere položaj se je v tranziciji znatno poslabšal. Mladi pozno vstopajo na trg dela, se
pozno osamosvajajo in pozno oblikujejo lastno družino. Slovenija potrebuje celovito
družinsko politiko, ki bo zagotavljala kvalitetne življenjske pogoje družin, zlasti tistih z
nizkimi dohodki ter družin z majhnimi otroki, zagotavljala ukrepe za zmanjšanje
brezposelnosti mladih34 ter ukrepe, ki bodo zagotavljali, da bo zaposlitev fleksibilna, a
hkrati tudi varna. Nadaljnji pomemben problem mladih predstavlja tudi ustrezno
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Po oceni strokovnjakov (prim. T. Stanovnik) se je pokojninska reforma izvedena leta 1999 (vklju no s sistemom usklajevanja
pokojnin, ki je zaostajal za rastjo pla ) odrazila v dobrih rezultatih, saj se je v zadnjih petih letih razmerje med povpre no pla o
in pokojnino zmanjšalo iz 68,1 % na 62,7 % in povpre na upokojitvena starost starostnih upokojencev pove ala iz 57 let in 2
meseca na 58 let in 11 mesecev.
V letu 2008 je razmerje med povpre no pla o in pokojnino znašalo 61,6 %, povpre na upokojitvena starost se je pri ženskah
56 let in 1 mesec povišala na 57 let in 7 mesecev, to je skupaj za 1 leto in 6 mesecev, pri moških pa z 61 let na 61 let in 11
mesecev, to je skupaj za 11 mesecev (ZPIZ, 2008).
34
Varna zaposlitev je predpogoj odlo itve za starševstvo.
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reševanje stanovanjskih vprašanj, saj podatki kažejo, da je leta 2002 pri starših živelo
37,1 % mladih v starosti 25-34 let. Klju nega pomena v sklopu celovite družinske
politike je tudi oblikovanje ukrepov za uspešno kombinacijo delovnega in družinskega
življenja, kariere in starševstva.
6. Socialne in druge storitve so poleg socialnih transferjev temelj socialne države. So
pomemben mehanizem zagotavljanja lovekovih pravic in vzpodbujanja socialne
vklju enosti. Zato je potrebna jasna družbena opredelitev, katere storitve so
splošnega družbenega pomena in jih bo država zagotavljala posameznicam in
posameznikom ter razli nim družbenim skupinam na na in, da so jim dostopne pod
enakimi pogoji. Njihova pomembnost narekuje potrebo po regulaciji, saj mehanizmi
trga ne morejo vsem zagotoviti teh storitev v zahtevani obliki. Pri tem ima pomembno
vlogo zlasti javni sektor, ki pa mora biti u inkovit in ga je smiselno dopolniti in
povezovati s sistemom nejavnih izvajalcev, zlasti z nevladnimi organizacijami in
zasebno pobudo.
7. Dostopnost do storitev splošnega pomena v Sloveniji se globalno gledano izboljšuje,
vendar pa dostopnost v praksi še vedno omejujejo nezadostna mreža storitev in
programov (premajhne kapacitete, neenakomerna regionalna pokritost), težave pri
financiranju in slaba informiranost ranljivih skupin. V zagotavljanje storitev se
predvsem v zadnjem asu poleg javnih zavodov pospešeno, pod enakimi pogoji35,
vklju ujejo tudi zasebni producenti. Zdi se, da pluralizacija sistema storitev v Sloveniji
poteka brez jasne strategije varovanja javnega interesa, na ra un slabitve položaja
javnega sektorja, zmanjševanja kvalitete storitev ter njihove komercializacije. Analize
sistema blaginje v Sloveniji36 kažejo, da potrebujemo strategijo pluralizacije
storitvenega sistema, v katerega bodo kot dopolnitev javnim izvajalcem prednostno
vstopale predvsem nevladne organizacije in zasebni subjekti, ki bodo dejavnost
opravljali na neprofiten na in, vendar pa mora ta potekati postopno in ne sme ogroziti
osnovne socialne varnosti ljudi.
eprav je ve ino socialno varstvenih storitev javnega zna aja, nevladne organizacije
prevzemajo vse ve storitev in tako aktivno vstopajo v sistem socialnega varstva. To velja še
zlasti za lokalno raven delovanja. Pomemben element v težnji k vzpostavljanju raznolikega
sistema storitev je prenos odgovornosti za posredovanje socialno varstvenih storitev na
lokalno raven delovanja (Ovsenik in Ambrož, 1999).
V nekaterih državah EU je težnja po razvoju zasebnih in nevladnih organizacij, ki vstopajo na
trg socialno varstvenih in zdravstvenih storitev zelo mo na. Tudi v Sloveniji se krepi sistem
socialno varstvenih storitev, ki je usmerjen na uporabnika. Vse ve nevladnih organizacij
vstopa v ustvarjanje in posredovanje socialno varstvenih storitev, lokalne skupnosti
prevzemajo aktivno vlogo na tem podro ju in uveljavljajo se nekateri instituti, ki krepijo
avtonomijo uporabnika storitev (pomo na domu, družinski pomo nik, domske skupnosti).
Pripravlja se sistem individualiziranega financiranja, ki bo omogo il delu populacije
kakovostno življenje izven institucij.
Prihodnji cilj razvoja sistema socialne varnosti in socialnega varstva je nenehno iskanje bolj
u inkovitega delovanja s prepletanjem institucij javnega sektorja in nevladnih organizacij na
podro ju pokojninskega sistema, socialnih storitev in na drugih podro jih, kjer je tako
delovanje mogo e. Splošna težnja je porazdeliti tveganje, uravnotežiti finan na bremena
med generacijami, izboljšati dostopnost storitev vsem slojem prebivalstva in izboljšati
možnosti za prevzem odgovornosti posameznika za zagotavljanje kakovostne socialne
varnosti. Ker so socialni sistemi produkt okoliš in in lastnega delovanja v preteklosti, jih ni
mogo e standardizirati in uporabljati v drugih okoliš inah. Izvirno delovanje na podro ju
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36

prek koncesijskih pogodb
prim. Kolari , rnak Megli idr.
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socialnega varstva je mogo e dose i z razvojem funkcionalne razpršenosti programov in
izvajalcev ter z aktivnim vklju evanjem lokalne skupnosti.
Funkcionalna razpršenost programov in izvajalcev omogo a razvoj socialno varstvenih
storitev po meri uporabnika in možnost izbire programov. e obstaja trg storitev, potem je
mogo a izbira teh storitev po razli nih merilih (vrsti, vsebini, ceni, e je le-ta pla ljiva).
Uporabnik lahko storitve izbira v odvisnosti od svojih potreb in možnosti. Storitve, ki so
dostopne na trgu storitev morajo biti prilagodljive in njihovi izvajalci morajo biti sposobni
zadovoljevati razli ne potrebe, ki se nenehno spreminjajo. Poleg tega mora biti izvajalci na
trgu sposobni zadovoljevati vse storitve na dolo enem podro ju in razvijati nove.
Funkcionalna razpršenost socialnih programov je izhodiš e za krepitev socialnega kapitala v
slovenski družbi.
Prostorska razpršenost programov in izvajalcev omogo a fizi no dostopnost do storitve
potem, ko jo izbere. Prostorska razpršenost storitev je obi ajno v tesni zvezi z s prostorskim
zadovoljevanjem potreb uporabnikov ali pa je posledica dejstva, da na dolo enem fizi nem
prostoru obstajajo strokovna in druga znanja in institucije, ki omogo ajo razvoj storitve.
Iz spremljanja u inkov izvajanja Resolucije se kaže, da sofinanciranje kratkoro nih in
ve letnih programov utrjuje sistem socialnih inovacij na tem podro ju in izboljšuje dostopnost
programov.
Sofinanciranje kratkoro nih programov sledi nenehnemu ustvarjanju novih potreb na
podro ju socialnega varstva in pri tem daje še posebno pozornost socialni vklju enosti,
medtem, ko sofinanciranje ve letnih programov socialnega varstva utrjuje preventivno
delovanje in se usmerja na najbolj ranljive skupine.
Iz strukture sofinanciranih enoletnih programov je mogo e razbrati, da nastajajo nove
socialne potrebe, ki so zlasti posledica naraš anja socialne neenakosti, ki je povezana s
kakovostjo življenja razli nih slojev prebivalstva. Socialni problemi, ki izhajajo iz
ekonomskega položaja družbenih skupin (zaposlenost, kriza klasi ne družine, odtujenost,
usmerjenost v produktivnost), se odražajo v strukturi programov, ki se združujejo pod
skupnim nazivom 'drugi programi'.
Sofinancirane programe izvajajo tudi prostovoljci, ki bodo tudi v prihodnje nosilci razvoja
socialnega kapitala v družbi ali pa vsaj njegovi spodbujevalci.
Za konec pa podajmo nekaj metodoloških zadržkov, ki se pojavljajo pri interpretaciji
podatkov, zbranih v poro ilu. Kot smo zapisali uvodoma, je za spremljanje u inkov izvajanja
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010 na voljo kar nekaj
razli nih baz podatkov. Preglednost mreže izvajalcev programov, ki so financirani iz javnih
sredstev, je pogojena s transparentnimi in statisti no uporabnimi podatki. Preglednost se
lahko zagotovi le s podatki, ki se zbirajo na konceptualno-metodološko enoten na in in kjer
so storitve izvajalcev in izvajalci popisani s šifranti, ki so oblikovani po Standardni klasifikaciji
storitev socialnega varstva. Zaenkrat se na takšen na in beležijo podatki o izvajani
dejavnosti le na centrih za socialno delo, in sicer za nedenarne storitve in javna pooblastila s
programom Baza socialnih podatkov, za denarne storitve pa s programom Informacijski
sistem centrov za socialno delo. Beleženje podatkov o izvajanju storitev institucionalnega
varstva na enak konceptualno-metodološki na in je projekt bližnje prihodnosti, saj se uvaja
program DOMIS. Zaenkrat podatke o izvajanju storitev institucionalnega varstva sistemati no
zbira Statisti ni urad RS, vendar zajem podatkov ni popoln, saj vklju uje le javne izvajalce.
Informatizacija socialnega varstva se tako kaže kot prioriteta, saj bo le-ta omogo ila
beleženje dejanskega stanja na podro ju socialnega varstva v RS. Ker pa je informatizacija
socialnega varstva projekt prihodnosti, lahko u inke izvajanja Resolucije spremljamo
ustrezneje tako, da pri tem uporabimo najbolj zanesljiv vir informacij. Zato predlagamo
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imprejšnje poenotenje zbiranja podatkov, da ne bi prihajalo do velikih razlik pri zbirkah
podatkov, zbranih na razli ne na ine. Na ta na in bomo zagotovili popoln zajem izvajalcev in
uporabnikov in se obenem izognili morebitnim neskladjem podatkov razli nih virov informacij,
hkrati pa se na ta na in izognemo podvajanju zbiranja istih informacij na razli ne na ine.
Za u inkovitejše spremljanje izvajanje ReNPSV bi bilo v prihodnje potrebno oblikovati t.i.
akcijski na rt, ki bi cilje, strategije in ukrepe za doseganje ciljev operacionaliziral, jih zastavil
na merljiv na in, saj bi le-tako lahko uresni evanje programa dosledno spremljali.
Ker je preglednost mreže izvajalcev programov, ki so financirani iz javnih sredstev, pogojena
s transparentnimi in statisti no uporabnimi podatki, menimo, da je nujno potrebno
imprejšnje poenotenje zbiranja podatkov, da ne bi prihajalo do velikih razlik pri zbirkah
podatkov, zbranih na razli ne na ine. Na ta na in bomo zagotovili popoln zajem izvajalcev in
uporabnikov in se obenem izognili morebitnim neskladjem podatkov razli nih virov informacij,
hkrati pa se na ta na in izognemo podvajanju zbiranja istih informacij na razli ne na ine.
Poglejmo si primer:
Podatki o VDC (Vir: Nagode, Jakob s sod. 2008). Število varstveno delovnih centrov
se v Sloveniji beleži in prikazuje na dva razli na na ina. Statisti ni urad Republike
Slovenije, ki zbira in predstavlja podatke na nacionalni ravni, šteje vsako posamezno
enoto varstveno delovnega centra zase, MDDSZ pa skupno število varstveno delovnih
centrov (vezano na upravo). Predlagamo, da MDDSZ ter SURS uskladita na in
beleženja števila varstveno delovnih centrov ter jih enotno predstavljata
Glede realizacije ciljev ReNPSV lahko ugotovimo naslednje:
tako, kot so zapisani, so zelo težko merljivi
z realizacijo ciljev smo v velikem zaostanku (z nekaterimi svetlimi izjemami)
doslej smo v RS najmanj naredili za realizacijo 4. cilja ReNPSV 'Krepiti strokovno
avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na podro ju
socialnega varstva'
Pri pregledu realizacije mreže javnih socialnovarstvenih programov ugotavljamo, da se
mreža dosledno polni, kljub temu, da smo za eli z verifikacijami programov z zamikom.
Izpostavimo dve kriti ni podro ji, kjer je mreža programov še zelo šibka:
mreža regionalnih medgeneracijskih središ z mrežo socialnih programov za
kakovostno življenje v starosti in sožitje med generacijami v lokalni skupnosti
mreža sprejemališ in zavetiš za brezdomne uživalce nedovoljenih drog s skupno
zmogljivostjo najmanj 80 mest v vseh statisti nih regijah
Pri pregledu mreže javnih socialnovarstvenih storitev lahko ugotovimo, da:
podatki, ki so na voljo, niso vedno povsem zanesljivi (kot smo zapisali že zgoraj)
koli inski kriteriji so zapisani tako, da jih z razpoložljivimi podatki ne moremo ustrezno
meriti
v kolikor privzamemo, da so podatki popolnoma zanesljivi vidimo, da se na nekaterih
podro jih, npr. na podro ju delovanja VDC približujemo zastavljenim ciljem.
Mreža razvojnih in eksperimentalnih programov, ki jih s skupnim programom spodbuja in
sofinancira država se iz leta v leto širi in MDDSZ namenja tem programom vedno ve
sredstev.
Splošna sklepna ugotovitev je, da smo v RS z izvajanjem ReNPSV v velikem zaostanku (z
nekaterimi svetlimi izjemami) in, da bo treba vložiti veliko truda, da bomo zastavljene cilje
realizirali. Kljub finan ni krizi in kljub ukrepom, ki jih sprejemamo za njeno omilitev pa lahko,
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glede na predvidene aktivnosti MDDSZ37 v prihodnjem letu ter aktualne javne razpise
ministrstva, pri akujemo pospešeno doseganje ciljev ReNPSV.

37

http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/5958/?cHash=086e3aa4fb
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6. PRILOGE
6.1. OTROCI IN MLADOSTNIKI
V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (OZN 1989) so otroci osebe od rojstva do 18. leta
starosti. Konvencija namre prepoznava za otroka vsako loveško bitje, mlajše od 18 let.
Otrok zaradi telesne in duševne nezrelosti potrebuje posebno varstvo in skrb, vklju ujo
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 vklju uje predšolsko in osnovnošolsko obdobje, kot tudi na klasi no mladost (1519 let), ki zajema srednješolsko mladino(MDDSZ, POM 2006-2016, 2006).
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 lovekovih pravicah (Generalna
skupš ina ZN 1948) ter drugimi mednarodnimi dokumenti je soglasno sprejeto, da so otroci
upravi eni do posebne družbene skrbi in pomo i, 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 politi ne, kakor tudi vse ekonomske,
socialne in kulturne pravice, integrirane v Konvenciji o otrokovih pravicah. Varen in zdrav
za etek življenja ter dostop do ustreznih zdravstvenih in socialnih servisov ter kakovostnega,
brezpla nega 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, ut moralne in socialne odgovornosti in s tem postali
odgovorni in koristni lani družbe. Prav tako moramo otrokom zagotoviti možnosti za
kakovostno preživljanje prostega asa, igro, kulturno udejstvovanje in razvedrilo, ki so
sestavni del vzgoje (MDDSZ, POM 2006-2016, 2006: 6).
6.1.1 Institucionalno varstvo
6.1.1.1 Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Vklju itev otrok in mladostnikov v storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z
zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju se izvaja na podlagi odlo be 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
ve 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 asa, dokler
u enec napreduje – vendar najve 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) .
V letu 2008 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
rna na Koroškem, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjan i 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, Spletno mesto, Centri za usposabljanje, 2009).
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V njih pa je bilo trajno nastanjenih (tj. v domskem varstvu) 403 otrok in mladostnikov (19
manj kot v letu 2007), ki zaradi hujših duševnih motenj potrebujejo poseben program
usposabljanja in izobraževanja. Program dnevnega varstva pa je obiskovalo 120 otrok in
mladostnikov, kar je 11 otrok in mladostnikov ve kot lani (glej preglednico 13).
Za otroke v domskem in dnevnem varstvu je skrbelo ve kot 600 strokovnih in drugih
delavcev, od tega skoraj 200 varuhov in negovalcev, 130 specialnih pedagogov in nekaj ve
kot 80 zdravstvenih delavcev (SURS, Statisti ne informacije 28/2009).
Preglednica 13: Domsko in dnevno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, s težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju

Leto
Število centrov skupaj
Število otrok in mladostnikov
skupaj
Deklice

Centri za usposabljanje,
delo in varstvo
2007
2008

Domsko
varstvo
2007
2008

Dnevno
varstvo
2007 2008

5

5

531

523

422

403

109

120

222

217

171

159

51

58

10 let in manj

56

60

26

28

30

32

11-15 let

96

82

69

56

27

26

16-19 let

119

117

96

92

23

25

231

227

29

37

Otroci in mladostniki po starosti

20 let in ve
260
264
Vir: SURS, Prva objava 29. 5. 2008 in Prva objava 28. 5. 2009

V domsko varstvo v okviru zavodov se vklju ujejo 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 prebivališ a tu tudi bivajo. V letu 2008 je bilo v domski
oskrbi ve kot 200 gibalno oviranih otrok in mladostnikov, 40 gluhih in naglušnih ter nekaj ez
20 slepih in slabovidnih. Iz istega razloga se v domsko varstvo vklju ujejo 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 2008 je bilo v domsko varstvo vklju enih
nekaj ve kot 250 otrok z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju (glej preglednico
14) (SURS, Prva objava 28. 5. 2009).
V zavodsko varstvo je bilo v letu 2008 vklju enih 534 otrok s fizi nimi ovirami in z lažjimi ali
zmernimi motnjami v duševnem razvoju (kar je 21 otrok manj kot v letu 2007) (glej
preglednico 14). V zavodsko varstvo se vklju ujejo 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 mogo e zagotoviti izobraževanja v kraju stalnega prebivališ a.
V domsko varstvo v vzgojnih, prevzgojnih in mladinskih domovih je bilo v letu 2008 vklju enih
skoraj 400 otrok in mladostnikov. Te ustanove so namenjene otrokom in mladostnikom,
starim od 8 do 18 let, ki imajo težave pri odraš anju in prilagajanju na socialno okolje, doma
pa nimajo ustreznih pogojev za življenje. Ve ina otrok, ki biva v teh ustanovah, je stara od 14
do 18 let, povpre na starost otrok pa je 16 let. V zadnjih letih se organizacija vzgojnega dela
v teh ustanovah spreminja. Vse ve zavodov se odlo a za ustanavljanje stanovanjskih
skupin, v katerih si mladi za asno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomo pri u enju,
vzgojitelji pa jim nudijo oporo, mentorstvo in svetovanje. V letu 2008 je tako v okviru zavodov
delovalo že 20 stanovanjskih skupin, v njih pa je bivalo 150 otrok in mladostnikov. Mladi, ki
bivajo v teh ustanovah, se ve inoma izobražujejo v rednih osnovnih ali srednjih šolah v bližnji
okolici ali pa je izobraževanje zanje organizirano v okviru zavoda. V letu 2008 je obiskovalo
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osnovno šolo 160, srednjo šolo pa nekaj ve kot 200 teh otrok in mladostnikov (glej
preglednico 14) (SURS, Prva objava 28. 5. 2009).
Preglednica 14: Otroci s posebnimi potrebami v institucionalnem varstvu in dnevnem varstvu
2008

2007

Otroci
Otroci
število
število
institucij skupaj domsko dnevno institucij skupaj domsko dnevno
varstvo varstvo
varstvo varstvo
ZMERNA, TEŽJA, CUDV (socialnoTEŽKA
varstveni zavodi)
Domovi v sklopu
zavodov za
otroke s
posebnimi
potrebami
- zavodi za
FIZI NE OVIRE
gibalno ovirane
otroke

5

523

403

120

5

531

422

109

15

534

534

-

15

555

555

-

2

213

213

-

2

212

212

-

- zavodi za slepe
in slabovidne

1

24

24

-

1

30

30

-

- zavodi za gluhe
in naglušne

2

43

43

-

2

47

47

-

- domovi v okviru
OŠPP za
otroke z lažjimi in
INTELEKTUALNE
zmernimi
OVIRE
motnjami v
duševnem
razvoju

10

254

254

-

10

266

266

-

Vzgojni zavodi,
mladinski domovi
in prevzg. zavod

11

397

397

-

11

403

403

-

3

144

144

-

3

144

144

-

1

27

27

-

1

25

25

-

7

226

226

-

7

234

234

-

SENZORNE
OVIRE

- mladinski
domovi
- prevzgojni
domovi
- vzgojni zavodi

Vir: SURS, neobjavljeni podatki (posredovano po e-pošti: Breda Ložar, 29. 9. 2009)

6.1.1.2. 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 vklju itev 20 % vseh otrok in mladoletnikov z
zmerno, težjo ali težko razvojno motnjo.
U inek: zagotoviti najmanj 500 mest za otroke, mladostnike in odrasle osebe, stare od 1 do
26 let.
Spodnja preglednica prikazuje podatke Statisti nega 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 poro ali o osmih zavodih, pri
emer so šteli vse enote v mati ni sestavi zavodov. Ta podatek so v letošnjem letu popravili.
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Popravek je narejen od leta 2002 naprej, ko imamo ves as 5 takih zavodov (glej preglednico
15).
Preglednica 15: Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju
Število/Leto

2005

2006

2007

2008

Izvajalci
(javni soc. zavodi)

5

5

5

5

531
309
222

523
306
217

Uporabniki skupaj
577
465
moški
345
275
ženske
232
190
Vir: SURS, Statisti ni letopis 2007 in Statisti ne informacije 28/2009

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 mo no zmanjšalo, nato se je
v letu 2007 spet pove alo, leta 2008 pa ponovno rahlo upadlo (glej preglednico 15). Po letih
se število uporabnikov po spolu razlikuje, vendar je v zavodu v vseh teh letih ve 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. e 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
presega predviden u inek izvajanja NPSV 2006-2010.
6.1.1.3. 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, psihi nem ali telesnem nasilju. Institucije kot je CSD so dolžne
pose i v njihovo skrb za otroke. Ena izmed nalog CSD je ugotavljanje in ocenjevanje
otrokove ogroženosti, usklajevanje pomo i otroku in družini ter predvsem otroku nudijo
pomo v okviru naloge - pomo družini za dom ali pa se odlo ijo o drugem potrebnem
ukrepanju. V prvenstvenem pomenu je zagotoviti pomo otroku v sodelovanju s starši, e so
pripravljeni in zmožni sodelovanja, v nasprotnem primeru se odlo a o ukrepih in posegih v
družino zaradi zaš ite otroka tudi proti volji staršev (MDDSZ, Spletno mesto, Centri za
usposabljanje, 2009).
Pomemben cilj je otroku zagotoviti kakovostno življenje v krogu primarne socialne mreže, to
je družine, prijateljev in sorodnikov v kolikor je to mogo e, seveda pa je potrebno zagotoviti,
da so njegovi interesi in odlo itve upoštevani.
Ve ina 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 odraš anju in prilagajanju na socialno okolje, doma pa nimajo
ustreznih pogojev za življenje. To so majhne ustanove, v katerih si mladi za asno uredijo
bivanjske razmere, dobijo pomo pri u enju, vzgojitelji pa jim nudijo oporo, mentorstvo in
svetovanje. Izobražujejo se v rednem osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
zunaj stanovanjskih skupin. etrtina vseh otrok ostaja v teh domovih ve kot dve leti
(MDDSZ, Spletno mesto, Centri za usposabljanje, 2009).
V domsko varstvo v vzgojnih, prevzgojnih in mladinskih domovih je bilo leta 2008 vklju enih
397 otrok in mladostnikov, leta 2007 pa 403 (glej preglednico 16). Ve ina otrok, ki biva v teh
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ustanovah, je stara od 14 do 18 let, povpre na starost otrok pa je 16 let. V zadnjih letih se
organizacija vzgojnega dela v teh ustanovah spreminja. Vse ve zavodov se odlo a za
ustanavljanje stanovanjskih skupin, v katerih si mladi za asno uredijo bivanjske razmere,
dobijo pomo pri u enju, vzgojitelji pa jim nudijo oporo, mentorstvo in svetovanje.
V letu 2008 je tako v okviru zavodov delovalo že 20 stanovanjskih skupin (glej preglednico
16). Mladi, ki bivajo v teh ustanovah, se ve inoma izobražujejo v rednih osnovnih ali srednjih
šolah v bližnji okolici ali pa je izobraževanje zanje organizirano v okviru zavoda (SURS, Prva
objava 29. 5. 2008 in Prva objava 28. 5. 2009).
Preglednica 16: Zavodska oskrba otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno
družinsko življenje
Skupaj
Leto
Število
zavodov/d
omov
skupaj
Število
otrok in
mladostnik
ov
Ženske

Vzgojni zavodi

Prevzgojni domovi

Mladinski domovi

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

11

11

11

7

7

7

1

1

1

3

3

3

396

403

397

235

234

226

29

25

27

132

144

144

139

140

141

72

74

69

1

1

1

66

65

69

/

/

2

9

10

6

6

1

6

6

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela
Število
stanovanjs
3
19
20
1
10
10
/
kih skupin
Število
vzgojnih
4
38
38
2
26
26
1
skupin
Vir: SURS, Prva objava 29. 5. 2008 in Prva objava 28. 5. 2009

Rejništvo
Normiran obseg: ohranitev sedanjega števila rejniških družin, ki nudijo varstvo in vzgojo
otrokom in mladoletnikom, za katere ne skrbijo starši.
U inek: 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
niso njihovi starši. Ta zakon vsebuje dolo be o namenu rejništva ter o odlo itvi 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, na in izvajanja, njeno financiranje ter druga vprašanja, povezana z
izvajanjem.
83

Izvajanje rejniške dejavnosti s sistemskega vidika predstavlja izvajanje storitve
institucionalnega varstva, kar opredeljuje Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. št. 54/1992,
56/1992, 42/1994, 137/93-24, 1/1999, 41/1999, 60/1999, 273/98, 36/2000, 54/2000, 26/2001,
110/2002, 2/2004, 36/2004, 21/2006, 116/03-22, 105/2006, 114/2006, 3/2007, 122/2007,
11/07-45)(v nadaljevanju ZSV), ki med drugim v posebnem poglavju dolo a, da je dejavnost
socialnega varstva nepridobitna. Rejnik lahko izvaja rejniško dejavnost samo pod pogoji,
dolo enimi 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, e izpolnjuje zakonske pogoje. V
tem primeru je rejnik poleg rejnine upravi en do pla ila prispevkov za socialno varnost.
Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora izpolnjevati normativ za izvajanje rejniške
dejavnosti, kar pomeni, da mora imeti hkrati nameš ene tri otroke. Ob odlo itvi 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, nameš enih v rejniško družino in je
namenjena otrokom, ki za asno krajši ali daljši as 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.
Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost in izpolnjuje pogoje:
- ima stalno bivališ e v RS,
- ima zaklju eno 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 lani. V rejniški
družini veljajo družinska pravila, vloge so razdeljene med družinske lane, v družini se deli
delo in obveznosti. Pomembno je, da se pri odlo anju za rejništvo vsi družinski lani
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 mati no družino in skupaj
sprejmejo odlo itev za rejništvo.
Rejenec je otrok, ki živi v rejniški družini. Razlogi, ki pripeljejo do tega, da otrok živi v rejniški
družini, so razli ni, vsekakor pa tako težki, da je za otrokov psihofizi ni razvoj bolje, da ne
živi v svoji biološki družini, vsaj nekaj asa 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 u i prevzemanja
skrbi zase, za šolanje, mu pomaga pri vzdrževanju stikov z mati no 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, mati na družina, rejniška socialna delavka in mati na socialna delavka. Vsi
pomembni za otroka rejenca se tako skupaj dogovarjajo o tem, kako bodo potekali stiki med
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otrokom in njegovimi starši, kako je z otrokovim zdravjem, šolanjem, kakšne so otrokove
potrebe ali težave, kam bo šel na po itnice, kako zna poskrbeti za sebe, kako je z njegovim
osamosvajanjem idr.
Socialno delo na podro ju rejništva, ki ga izvaja CSD lahko razdelimo na nekaj podro ij:
urejanje namestitve otroka v rejniško družino, ki zajema strokovni tim, ki odlo a o
najustreznejši obliki pomo i za otroka, delo s starši in otrokom pri odlo itvi 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
mati no 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, ustveni 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 vklju uje informacije zainteresiranim
ob anom, 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 novembru objavili zadnje podatke o
rejništvu. V primerjavi z lani je število izvajanj rejniške dejavnosti upadlo, kar za 17 rejnic in
rejnikov (v nadaljevanju rejniki). Prav tako število rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot
poklic in število rejnikov, pri katerih so trenutno otroci nameš eni ter kjer so prosta mesta za
otroke, upada (glej preglednico 17).
Preglednica 17: Podatki o rejnicah in rejnikih 2007, 2008 in november 2009
November
2009
Skupaj 885 Skupaj 813 Skupaj 796
Rejnice 793 Rejnice 723 Rejnice 707
Rejniki 92 Rejniki 90 Rejniki 89
2007

Število rejnikov z dovoljenjem za izvajanje rejniške
dejavnosti

Število rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot
140
poklic
Število rejnikov pri katerih so trenutno nameš eni
757
otroci
Število rejnikov pri katerih trenutno ni nameš enih
128
otrok
Število prostih mest pri rejnikih z izdanim
169
dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti
Vir: MDDSZ, spletno mesto, Statistika, Rejništvo (10. 12. 2009)

2008

135

139

701

691

112

105

154

128

Število otrok v rejništvu že nekaj let ostaja približno enako, na splošno pa se nekoliko znižuje
(glej sliko 10 in preglednico 18), prav tako kot število rejnikov.
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Slika 10: Število rejencev

Vir: MDDSZ, neobjavljeni podatki, (posredovano po e-pošti, Tanja Oberski, 3. 11. 2009)

Preglednica 18: Podatki o rejencih, 2007, 2008, november 2009
November
2009
Skupaj 1.228 Skupaj 1.153 Skupaj 1.166
Deklice 624 Deklice 575 Deklice 587
De ki 604
De ki
578
De ki
579
2007

Število otrok v rejništvu

Število otrok nameš enih v družine, ki
363
izvajajo rejništvo kot sorodniki
Vir: MDDSZ spletno mesto, Statistika, Rejništvo (10. 12. 2009)

2008

328

315

Slika 11: Povpre no trajanje rejništva (v letih)

Vir: MDDSZ, neobjavljeni podatki, (posredovano po e-pošti, Tanja Oberski, 3. 11. 2009)
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Preglednica 18 prikazuje, da tudi število otrok v rejništvu in število nameš enih otrok v
družinah, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki, upada vendar le za 6 %. Upad nam
mogo e 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 koli ina dela pa je bilo vloženega na podro ju izobraževanja in spremljanja že
obstoje ih rejnikov in rejništev.
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) dolo a 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. Isto asno 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 mati no knjigo kot posvojen evi
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 pomo i, v kateri sta informirana o namenu posvojitve, postopku, pogojih, možnostih
in doktrini strokovnega dela na podro ju posvojitev. Par, ki se odlo i, 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 mati ne knjige, izpisek iz
poro ne mati ne 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 vklju en v individualno in skupinsko pripravo na posvojitev. Po zaklju eni
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 podro ju posvojitev obsegajo poleg izvajanja javnih pooblastil tudi
strokovno delo z otrokovo mati no družino in otrokom, individualno in skupinsko pripravo
parov na posvojitev, pomo pri vzpostavljanju kontaktov med posvojenim otrokom in
njegovimi roditelji po posvojitvi, osebno pomo v smislu svetovanja in druge naloge.
Individualna priprava para na posvojitev vsebuje usmerjene poglobljene intervjuje, psihološki
pregled in obisk na domu. Skupinska priprava na posvojitev poteka v skupini šestih parov.
Sre anja skupine so enkrat mese no po tri šolske ure, predvidenih je deset sre anj. 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 19) je število posvojitev mo no padalo od leta 2005 do 2007,
nato pa je v letu 2008 ponovno naraslo. Glede posvojitev, v primeru ko so posvojitelji tuji
državljani, so bile v letu 2008 takšne 4 posvojitve. Število vodenih storitev v okviru posvojitve
otroka tujega državljana prav tako ponovno raste.
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Preglednica 19: Ukrepi CSD za varstvo otrok - Posvojitev
št. vodenih

št. vodenih

št. vodenih

št. vodenih

2005

2006

2007

2008

Priprava na posvojitev

182

164

142

173

Obojestranska posvojitev

19

14

7

14

Enostranska posvojitev

25

14

12

12

Posvojitev, ko so posvojitelji tuji državljani

3

0

0

4

Posvojitev otroka tujega državljana

21

14

14

18

Naloge po javnih pooblastilih ter zakonu

Vir: SCSD; Letna poro ila CSD (arhiv IRSSV)

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
11/07-45). Gre za zakonsko urejeno obliko družbenega varstva mladoletnikov (skrbništvo
nad ml. osebami), za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki zaradi dolo enih vzrokov
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 as prevzame skrb za drugo
osebo (varovanca) v celoti ali samo za dolo ene naloge oz. za konkretno pravno dejanje. Pri
tem zakonodaja tudi jasno dolo a 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 mogo e 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,
odlo a o postavitvi pod skrbništvo, imenuje in razrešuje skrbnika, opravlja popis in cenitev
varovan evega premoženja, odlo a o obsegu skrbnikovih pravic in dolžnosti oz. pooblastil,
odlo a o pravicah in koristih varovanca, obveš a mati arja in zemljiško knjigo o postavitvi
osebe pod skrbništvo, daje soglasje k dolo enim poslom, ki jih sklepa skrbnik za varovanca,
odlo a o prenehanju skrbništva spremlja oz. nadzira skrbnikovo delo (skrbniška poro ila),
odlo a o ugovoru zoper delo skrbnika pri obliki varstva, ki naj se daje varovancu, mora
upoštevati predvsem potrebe in koristi varovanca, kar vklju uje tudi možnost spreminjanja
svojih odlo itev 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 20). 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 20: Ukrepi CSD za varstvo otrok – Skrbništvo otrok
št. vodenih

št. vodenih

št. vodenih

št. vodenih

2005

2006

2007

2008

Postavitev skrbnika za poseben primer

1.202

1.046

857

649

Postavitev/prenehanje stalnega skrbnika
otroku

/

373

309

289

Privolitev odtujitve/obremenitve otrokovega
premoženja, odobritev pravnih poslov otroka

/

601

630

453

Spremljanje skrbništva mladoletnih otrok

477

282

239

352

Naloge po javnih pooblastilih ter zakonu

Vir: SCSD; Letna poro ila CSD (arhiv IRSSV)

6.1.2. 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 izlo itev iz okolja, v katerem bivajo, saj
izvajanje ambulantne oblike pomo i ne zadoš a. Uporabniki storitev so tudi starši, rejniki ali
skrbniki sprejetega otroka oz. mladostnika za as 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 21) prikazuje podatke o uporabnikih kriznih centrov za
mlade (število storitev, uporabnikov storitve prva socialna pomo - PSP in no itev v KCM) za
leto 2008 po enotah CSD (glej preglednico 21). Opravljenih je bilo 979 storitev prve socialne
pomo i brez nastanitve in 553 z nastanitvijo, skupaj 1.532. Bilo je 5.589 no itev v mesecu,
384 na novo sprejetih in 516 otrok in mladostnikov je bivalo v KCM. Povpre no število otrok
in mladostnikov na dan je bilo 15,32, povpre no število dni bivanja v KCM leta 2007 pa
84,86.
Preglednica 21: Število storitev, uporabnikov PSP in no itev v KCM po CSD (leto 2008)
Leto 2008
BREZ
NASTANITVE
CSD

Z NASTANITVIJO

št.
skupaj št.
št.
št.
opravl
število otrok oz.
opravlj
št. vseh
upora jenih
novo mladostni
no itev v
enih
bnikov storite
sprejet kov, ki so
storite
mesecu
PSP
v
ih
bivali v
v PSP
KCM
PSP

povpre no
skupaj povpre no št.
število dni
otrok oz.
št.
bivanja
opravlje mladostnikov
otroka oz.
nih
na dan po
mladostnika
storitev posameznih
v KCM v letu
PSP
mesecih
2008

Celje

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
LjubljanaBežigrad

9

12

70

568

40

55

79

1,56

10,33

40

29

72

772

72

72

112

2,12

10,72
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Leto 2008
BREZ
NASTANITVE
CSD

Maribor
Murska
Sobota
Radovljica
Slovenj
Gradec
SKUPAJ

Z NASTANITVIJO

št.
skupaj št.
št.
št.
opravl
število otrok oz.
št. vseh
opravlj
upora jenih
novo mladostni
enih
no itev v
bnikov storite
sprejet kov, ki so
storite
mesecu
PSP
v
ih
bivali v
v PSP
PSP
KCM

povpre no
skupaj povpre no št.
število dni
št.
otrok oz.
bivanja
opravlje mladostnikov
otroka oz.
nih
na dan po
mladostnika
storitev posameznih
v KCM v letu
PSP
mesecih
2008

33

33

88

1.102

88

121

121

3,02

9,11

184

160

128

950

35

61

312

2,6

15,57

67

67

33

388

33

41

100

1,06

9,46

302

126

56

171

28

28

358

0,47

6,11

979

627

553

5.589

384

516

1.532

15,32

84,86

Vir: Letna poro ila CSD za leto 2008

Spodnja preglednica (glej preglednico 22) prikazuje podatke o številu otrok in mladostnikov –
uporabnikov KCM v letu 2008 glede na dolžino bivanja v KCM. Skupno število otrok oz.
mladostnikov v letu 2008, ki so ostali v KCM je bilo 495 (glej preglednico 22), najve jih je
bilo na CSD Maribor (121), najmanj pa na CSD Slovenj Gradec (28). Tistih, ki so ostali 1
dan je bilo najve na CSD Maribor (16); tistih, ki so ostali od 2 do 7 dni je bilo tudi tokrat
najve na CSD Maribor (56); tistih, ki so ostali od 8 do 14 dni je bilo prav tako najve na CSD
Maribor (23); tistih, ki so ostali od 15 do 21 dni je bilo najve na CSD Krško (12); tistih, ki so
ostali ve kot 21 dni pa je bilo najve na CSD Murska Sobota in sicer 23.
Preglednica 22: Število otrok oz. mladostnikov v letu 2008 glede na dolžino bivanja v KCM
po CSD
št. otrok in mladostnikov Z NASTANITVIJO, ki so bivali v KCM
CSD

1
dan

2 - 7 dni

8 - 14 dni

15 - 21
dni

ve kot
21 dni

Celje

2

22

13

2

14

SKUPAJ
št. otrok oz. mladostnikov,
ki so bivali v KCM
53

Grosuplje

3

20

4

7

1

35

7

39

12

12

15

85

8

30

16

10

8

72

16

56

23

8

18

121

1

13

14

9

23

60

2

20

9

4

6

41

5

16

4

2

1

28

44
216
95
ila CSD za leto 2008

54

86

495

Krško
LjubljanaBežigrad
Maribor
Murska
Sobota
Radovljica
Slovenj
Gradec
SKUPAJ
Vir: Letna poro

90

6.1.3. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. št. 54/2000, 118/2006, 3/2007)
utemeljuje pravico posameznega otroka, da glede na svoje primanjkljaje dobi ustrezno
pomo in prilagoditve. To pomeni, da se bo šola z uresni evanjem individualiziranih
programov prilagajala otroku in ne otrok splošnemu šolskemu programu. Usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami v redne šole pooseblja druga en pristop na podro ju razumevanja
druga nih, saj otroci s posebnimi potrebami niso ve predmet specializiranih strokovnjakov in
posebnih ustanov temve 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 pomo jo. V vrtce je bilo v šolskem obdobju 2008/2009
vklju enih 796 otrok s posebnimi potrebami. Dve tretjini teh otrok je bilo vklju enih v redne
oddelke in ena tretjina v razvojne oddelke. V rednih oddelkih je bilo najve otrok z motnjami v
duševnem razvoju in otrok z govorno jezikovnimi motnjami, v razvojnih oddelkih prav tako
najve otrok z motnjami v duševnem razvoju ter otrok z gibalnimi ovirami (glej preglednico
23).
Preglednica 23: Otroci s posebnimi potrebami, vklju eni v programe predšolske vzgoje in
izobraževanja v vrtcih
Otroci po vrsti motnje

Redni oddelki

Razvojni oddelki

leto

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Skupaj
Otroci z motnjami v
duševnem razvoju
Slepi in slabovidni

523

474

545

236

162

251

191

152

158

138

98

133

8

10

14

3

0

2

51

19

22

33

124

16

8

6

99

54

24

64

46

4

2

5

53

2

8

8

Gluhi in naglušni
53
47
Otroci z govorno
119
115
jezikovnimi motnjami
Gibalno ovirani otroci
103
86
Otroci s ustvenimi in
osebnostnimi
32
35
motnjami
Dolgotrajno bolni
17
24
otroci
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, Izobraževanje

Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 dni po vklju itvi otroka s posebnimi
potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu:
individualizirani program).
Z individualiziranim programom se dolo ijo oblike dela na posameznih vzgojnih in
izobraževalnih podro jih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih podro jih, na in
izvajanja dodatne strokovne pomo i, izvajanje fizi ne pomo i, prehajanje med programi ter
potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in
asovni razporeditvi pouka (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur.l. RS
54/2000, 118/2006, 3/2007).
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Osnovnošolsko izobraževanje
Absolutni podatki o gibanju števila osnovnošolcev v obdobju od 2006 do 2008 kažejo, da
število šolajo ih se upada (glej preglednico 24 in 25), vendar moramo upoštevati, da je to
posledica demografskih gibanj prebivalstva (upadanja števila rojstev do vklju no leta 2003).
Ob koncu šolskega leta 2008/09 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vklju enih skoraj
162.000 u encev v programe, oblikovane za mladino, in skoraj 1.600 u encev v prilagojene
programe (SURS, Statisti ne informacije 36/2009).
Preglednica 24: Osnovne šole, skupaj, oddelki, število u encev, po spolu
Leto
2006
Število šol
796
Število oddelkov
9.037
Število otrok
164.477
Število de kov
84.567
Število deklic
79.910
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, Izobraževanje

2007
792
8.511
163.208
83.940
79.268

2008
791
8.489
161.887
83.242
78.645

Preglednica 25: Osnovne šole s prilagojenim programom, oddelki, število u encev, po spolu
Leto
2006
Število šol
59
Število oddelkov
287
Število otrok
1.624
Število de kov
1.041
Število deklic
583
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, Izobraževanje

2007
60
273
1.560
1.005
555

2008
58
270
1.571
991
580

U enci 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 pomo jo ali po prilagojenih programih. V
šolskem letu 2008/09 se je po prilagojenih programih izobraževalo skoraj 1.600 u encev
(med temi so prevladovali otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju) (glej Preglednico 26
in 27) (SURS, Statisti ne informacije 28/2008).
Preglednica 26: U enci v 9-letnem programu osnovne šole po vrsti šole, spolu, Slovenija,
za etek šolskega leta

Osnovne šole

Osnovne šole s prilagojenim
programom

Za otroke z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju

2005

2006

2007

2008

130.652

143.988

155.040

161.887

de ki

67.035

74.023

79.747

83.242

deklice

63.617

69.965

75.293

78.645

1.088

1.280

1.410

1.571

de ki

692

825

901

991

deklice

396

455

509

580

880

1.057

1.157

1.326

de ki

563

670

726

825

deklice

317

387

431

501

vsi

vsi

vsi

92

2005

2006

2007

2008

26

24

23

22

de ki

3

16

16

16

deklice

23

8

7

6

88

107

131

165

de ki

61

75

92

119

deklice

27

32

39

46

59

53

46

/

de ki

50

47

38

/

deklice

9

6

8

/

35

39

53

58

de ki

15

17

29

31

deklice
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, Izobraževanje

20

22

24

27

Za slepe in slabovidne otroke

Za gluhe in naglušne otroke

Za otroke s ustvenimi in vedenjskimi
motnjami

Za gibalno ovirane otroke

vsi

vsi

vsi

vsi

Preglednica 27: Osnovnošolsko izobraževanje otrok in mladine v za etku šolskega leta, 8letni in 9-letni program

Skupaj

2007/2008
Redni
programi
163.208

Prilagojeni
programi
1.560

Skupaj
164.768
V
programu
8.318
8.168
150
8-letne
šole
U enci
V
programu
156.450
155.040
1.410
9-letne
šole
Vir: SURS, SI-STAT podatkovni portal, Izobraževanje

163.457

2008/2009
Redni
programi
161.887

Prilagojeni
programi
1.570

0

0

0

163.457

161.887

1.570

Skupaj

Srednješolsko izobraževanje
Na podro ju poklicnega in strokovnega izobraževanja se dijaki s posebnimi potrebami
vklju ujejo v prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom.
V teh programih se prilagodi predmetnik in trajanje izobraževanja, pa tudi organizacija, na in
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in asovna razporeditev pouka. Dijakom se
nudi dodatna strokovna pomo . Ti programi se izvajajo pretežno v specializiranih
izobraževalnih zavodih. Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja Gora, Mladinski dom Jarše,
Mladinski dom Maribor (MŠŠ, spletno mesto, 2009).
V srednjih šolah za mladino s posebnimi potrebami je bilo po zadnjih dostopnih podatkih
skoraj 1700 dijakov. Moških je ve kot žensk, najve dijakov je z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju, najmanj pa slepih in slabovidnih (glej Preglednico 28).
Preglednica 28: Srednje šole za mladino s posebnimi potrebami, 2006/07
2006/2007*
skupaj
za slepe in slabovidne
za gluhe in naglušne

skupaj
1.679
45
150

moški
1.083
27
85

ženske
596
18
65
93

2006/2007*
z gibalnimi ovirami
za mladostnike s ustvenimi in
vedenjskimi motnjami
za mladostnike z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju
za mladostnike z govornimi motnjami
za mladostnike s primanjkljaji na
posameznih podro jih u enja
za dolgotrajno bolne

*Opomba: zadnji dostopni podatki

skupaj
231

moški
149

ženske
82

84

55

29

277

168

109

69

55

14

597

424

173

226

120

106

Vir: SURS, Statisti ni letopis 2008

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
Število vpisanih v študijske programe terciarnega izobraževanja se je dolga leta opazno
pove evalo, v zadnjih dveh letih pa je za elo upadati. Tega pojava nikakor ne moremo
pripisati manjšemu zanimanju za nadaljevanje izobraževanja po kon ani srednji šoli, ampak
predvsem zmanjševanju števil nosti generacij. Delež populacije, vklju ene v terciarno
izobraževanje, namre še vedno naraš a. Spodbuden je tudi pogled na število študentov,
vpisanih na doktorski študij – v zadnjih štirih letih se je namre to število podvojilo (SURS,
Statisti ne informacije 36/2009).
Študentje s posebnimi potrebami imajo poseben položaj oziroma pravice na številnih
podro jih. V asih so omenjeni izrecno, v asih pa lahko njihove posebne potrebe
uveljavljamo pod pojmi, kot so npr. »utemeljeni razlogi« ter »opravi eni razlogi«.
Za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami ni enotnega postopka. Tako ni enotnih
pravil, na podlagi esa študentu pripadajo posebne pravice s podro ja štipendij,
izobraževalnega procesa, zato so na vsakem podro ju 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 to k, 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 na in 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 ve kot obi ajno,
- Pravica do otroškega dodatka,
- Pravica do dodatka za nego (Svetovalnica ŠOU, 2009).
6.1.4. 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, Letopis 2007, 5).
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Kriminaliteta med otroki in mladostniki
Kriminaliteta z vidika statisti nih raziskovanj obsega pojav od vložitve ovadbe za storjeno
kaznivo dejanje do pravnomo nega kon anja postopka pri pristojnem organu.
Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti dolo a kot
kaznivo dejanje in hkrati dolo a njegove znake (SURS, Letopis 2007, 210).
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 kon an.
Z izrazom mladoletna oseba, zoper katero je kazenski postopek pri državnem tožilstvu
kon an, razumemo mladoletnika, proti kateremu je postopek pri državnem tožilstvu kon an z
izdajo odlo be, 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 pravnomo no
kon an, razumemo mladoletnika, proti kateremu je podan predlog za izrek kazni ali
vzgojnega ukrepa in je:
- postopek pred senatom ustavljen,
- izre en varnostni ukrep brez izreka kazni,
- izre en vzgojni ukrep ali izre ena 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, izre e se mu lahko
le vzgojni ukrep, starejši mladoletnik pa je lahko tudi obsojen na mladoletniški zapor ali
denarno kazen (SURS, Letopis 2007: 211).
Število mladoletnih oseb, zoper katere je bil kazenski postopek pred senatom pravnomo no
kon an, je do leta 2003 naraš alo, nato pa spet upadalo, v letu 2008 pa je zopet opazen
porast tovrstnih dejanj (glej Preglednico 29).
Preglednica 29: Mladoletne osebe, zoper katere je bil kazenski postopek pred senatom
pravnomo no kon an
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.307 1.083

2008

SKUPAJ

979

967

986

762

796

732

812

Postopek pred senatom ustavljen
Izre en varnostni ukrep brez
izreka kazni
Izre ena vzgojni ukrep ali kazen

388

396

578

515

371

264

285

273

NP*

1

-

1

-

3

1

5

-

-

590

571

728

568

612

497

506

459

489

Mladoletniški zapor

9

5

6

4

8

8

11

13

6

Denarna kazen

5

5

7

4

5

3

7

6

3

Vzgojni ukrep

576

561

715

560

599

486

488

440

480

174

167

217

171

147

101

102

80

80

**

ukor
1)

navodila in prepovedi
nadzorstvo organa socialnega
varstva
oddaja v vzgojni zavod

134

104

106

76

95

88

71

87

122

241

270

363

275

328

263

286

244

230

10

12

24

29

19

28

26

25

31

oddaja v prevzgojni dom

17

7

5

9

9

5

3

4

10

95

oddaja v zavod za usposabljanje

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

1

-

-

1

1

-

-

7

*Opomba: podatki še niso dostopni
**Opomba: Kazen oz. vzgojni ukrep je uvedel Kazenski zakonik (Ur. l. RS 63/1994).

Vir: SURS, Letopis 2008 in SURS SI-STAT portal, Kriminaliteta

Število mladoletnikov, katerim je bil izre en vzgojni ukrep ali kazen, je od leta 2002 do 2008
mo no upadlo. Najve kaznivih dejanj je že ves as zoper premoženje, nato zoper življenje
in telo ter zoper javni red in mir (glej Preglednico 30). Najmanj kaznivih dejanj mladoletniki
storijo zoper okolje, prostor in naravne dobrine in zoper gospodarstvo ter zoper splošno
varnost ljudi in premoženja.
Preglednica 30: Mladoletne osebe, ki sta jim bila izre ena vzgojni ukrep ali kazen, po
skupinah kaznivih dejanj
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

SKUPAJ

591

571

729

568

615

498

511

459

489

Zoper življenje in telo
Zoper lovekove pravice in
svoboš ine
Zoper spolno nedotakljivost

40

47

49

40

58

47

65

58

35

22

34

29

20

17

16

20

27

29

10

4

8

6

8

18

9

5

19

Zoper lovekovo zdravje

27

38

74

58

60

29

26

17

28

Zoper premoženje

445

403

503

400

420

335

336

298

310

Zoper gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

13

6

5

Zoper pravni promet

3

4

2

4

5

6

2

3

5

Zoper pravosodje

4

3

10

5

3

4

-

2

4

Zoper javni red in mir
13
12
16
14
Zoper splošno varnost ljudi in
4
6
7
4
premoženja
Zoper varnost javnega prometa
9
8
13
11
Zoper okolje, prostor in naravne
dobrine
Druga kazniva dejanja
14
12
18
6
Vir: SURS, Letopis 2008 in SURS SI-STAT portal, Kriminaliteta

20

25

29

34

46

7

3

1

1

3

6

4

9

8

5

-

-

1

-

-

11

11

-

-

-

6.1.5. Javni socialnovarstveni programi in eksperimentalni programi socialnega varstva ter
programi v podporo družini
Stanje v letu 2008 v primerjavi s koli inskimi in organizacijskimi merili za javne
socialnovarstvene programe po ReNPSV 2006-2010 za podro je programov, namenjenih
otrokom in mladostnikom prikazuje Preglednica 31.
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Preglednica 31: Javni socialnovarstveni programi po ReNPSV 2006-2010, namenjeni
otrokom in mladostnikom
Koli insko in organizacijsko merilo za javne
SV programe po ReNPSV 2006-2010
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

Stanje v letu 2008
V sedmih mladinskih središ ih 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 odraš anju je bilo
320 mest. Dejansko pa programi, ki bi
vsebinsko povsem odgovarjali zastavljenemu
cilju, niso zaživeli.

Vir: Smolej S., Žiberna V., Nagode M. (2009).

Stanje v letu 2008 glede na mrežo razvojnih in eksperimentalnih programov po ReNPSV
2006-2010 za podro je programov, namenjenih otrokom in mladostnikom prikazuje
Preglednica 32.
Preglednica 32: Razvojni in eksperimentalni programi po ReNPSV 2006-2010, namenjeni
otrokom in mladostnikom
Mreža razvojnih in eksperimentalnih
programov po ReNPSV 2006-2010
Mreža ekip za svetovanje po telefonu
otrokom, mladostnikom in drugim osebam v
osebnih stiskah. Vzpostavitev vsaj treh
razli nih vrst programov svetovanja po
telefonu za razli ne starostne populacije na
celotnem ozemlju države, svetovanje ljudem
v stiski, otrokom in ženskam, žrtvam nasilja.
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
odraš anju, ki zagotavlja regijsko pokritost
po statisti nih regijah.
Vir: Smolej S., Žiberna V., Nagode M. (2009).

Stanje v letu 2008
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 razli nih slovenskih
krajih, ena ekipa za svetovanje ženskam in
otrokom žrtvam nasilja, ena ekipa za svetovanje
po telefonu starim in njihovim bližnjim.
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 odraš anju.

Programi v podporo družini
Direktorat za družino na MDDSZ preko vsakoletnega javnega razpisa sofinancira programe
na podro ju družine, ki jih kot dopolnitev ponudbe javnih programov izvajajo razli ni izvajalci,
zlasti nevladne organizacije.
V letu 2009 je na javni razpis prispelo 222 prijav. Po izlo itvi 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 pravo asno prispele vloge
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji.
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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 €. Ker
višina razpisanih sredstev ne zadoš a sredstvom, ki so po javnem razpisu na razpolago, so v
skladu z merili v razpisu predlagana sredstva vsem prijaviteljem znižana za 61,2 % (MDDSZ,
Sklep javnega razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2009).

6.2. STAREJŠI
6.2.1. Institucionalno varstvo starejših
V letu 2008 je v domovih za starejše živelo 15.235 oskrbovancev (oskrbovanci v domovih za
starejše in domovih za starejše s posebnimi oblikami varstva odraslih skupaj), od tega
11.383 žensk in 3.852 moških (glej preglednico 34). Izrazito ve ji delež žensk v
institucionalnem varstvu starejših je razumljiv, saj je tudi delež žensk med starejšo populacijo
ve ji 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, upoštevajo vse oskrbovance nad 65 let, oskrbovancev
moškega spola še 27,5 %.
Število domov za starejše, ki nudijo posebne oblike varstva odraslih je bilo leta 2008 6, kar je
2 manj kot v letih prej. Število uporabnikov, ki so vklju eni v te oddelke, iz leta v leto pada.
Preglednica 33: Domovi za starejše in domovi za starejše s posebnimi oblikami varstva
odraslih 2000, 2005 - 2008
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*
Vir: SURS: Statisti ne informacije 124/2006; Statisti ne informacije 69/2007; SI-STAT podatkovni
38
portal ,
* neobjavljeni podatki SURS (podatek posredovan po e-pošti Jacovi A., 21. 12. 2009)
Domovi za starejše

MDDSZ na svoji spletni strani objavlja, da je avgusta 2009 je v Sloveniji v okviru mreže javne
službe delovalo 83 domov za starejše, od katerih je bilo 55 javnih zavodov in 28 zasebnih
domov, ki so pridobili koncesijo za opravljanje te socialnovarstvene storitve. V domovih je
bilo na voljo 15.994 mest (od tega 3.235 pri koncesionarjih), kar zadostuje za okoli 4,7 %
populacije, starejše od 65 let (MDDSZ39). Kot vidimo se podatki SURS-a in MDDSZ o številu
domov malenkost razlikujejo (podatki MDDSZ se nanašajo na stanje v avgustu 2009 in
kažejo na manjše število domov kot podatki SURS-a, ki se nanašajo na leto 2008). Prav tako
se razlikujejo podatki o številu oskrbovancev, kar pa ni sporno, saj naj bi bilo avgusta 2009
ve oskrbovancev kot v letu 2008.

38
39

http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12623-socio-DOM/12623-socio-DOM.asp
http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/6181/8ae78c8b26/
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Preglednica 34: Osebe, ki živijo v domovih za ostarele po starosti in spolu, 2008
Starostne skupine
Skupaj
40-49
50-59
60-64
65-69
Total
Do 39
Skupaj
15235
22
119
450
439
849
Moški
3852
15
70
281
248
440
Ženske 11383
7
49
169
191
409
Vir: SURS, SI-STAT portal (16. 12. 2009)

70-74

75-79

1455
564
891

2575
738
1837

80+
9326
1496
7830

Normiran obseg: Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: Varstvo in oskrba v
domovih za starejše osebe.
Predviden u inek: Vklju enost najmanj 5 % prebivalcev, starih 65 let in ve
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 (MDDSZ40).
Realizacija cilja 'vklju itev najmanj 5 % prebivalcev, starih 65 let in ve , v domove za
starejše', je za leto 2008 96 %.
Starejše osebe, ki jim zdravstvene razmere dopuš ajo samostojno bivanje, so nastanjene
tudi v t.i. oskrbovanih stanovanjih. Ta so arhitektonsko prilagojena in omogo ajo starejšim in
tudi drugim osebam, ki potrebujejo pomo pri opravljanju temeljnih vsakodnevnih aktivnosti,
možnost 24 urne oskrbe.
Oskrbovana stanovanja so se za ela v Sloveniji graditi po letu 2000. Ob koncu leta 2009 je
bilo uporabnikom na voljo najmanj 428 stanovanj na 18-ih lokacijah po Sloveniji.
Preglednica 35: Oskrbovana stanovanja

40

Lokacija

Število oskrbovanih stanovanj

Logatec
Celje
Maribor
Ljutomer
Nova Gorica
Trebnje
Trzin
Kranj
Ormož
Portorož
Slovenj Gradec
Laško
Šentjur pri Celju
Sevnica-Impoljca
Medvode
Tolmin
Postojna
Ljubljana, Trnovo

30
27
34
7
28
30
14
30
8
39
8
12
14
NP
20
32
NP
60

http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1939/6181/8ae78c8b26/
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Lokacija

Število oskrbovanih stanovanj

Ljubljana, Trg komandanta Staneta

35*

Opomba: *komercialna stanovanja za prodajo
41
Viri: Nepremi ninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ; Podatki posredovani po e42
43
pošti ; Oskrbovana stanovanja Trebnje .

Lastnik najve jega števila oskrbovanih stanovanj je Nepremi ninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Ob koncu leta 2009 je bilo v njihovi lasti 119 oskrbovanih najemnih
stanovanj. Nekaj stanovanj imajo v lastništvu tudi javni stanovanjski skladi nekaterih mest
(Maribor, Celje, Nova gorica). Oskrbovana stanovanja v Ljubljani (Trnovo, nekaj tudi na Trgu
komandanta Staneta) in Medvodah ima v upravljanju Deos.
Za leto 2007 je veljal podatek, da je v enem oskrbovanem stanovanju povpre no stanovalo
1,3 oseb. e ta podatek prevzamemo tudi za leto 2008, lahko ocenimo, da je bilo v letu 2008
v oskrbovana stanovanja vklju enih najmanj 556 oseb (0,17 % populacije, stare 65 ali ve ).
Normiran obseg: Storitve institucionalnega varstva starejših oseb: oskrba v oskrbovanih
stanovanjih za starejše osebe kot posebna oblika pomo i na domu.
Predviden u inek: Vklju enost najmanj 0,5 % prebivalcev, starih 65 let in ve ; zagotovljene
storitve za vsaj 1.660 stanovalcev oskrbovanih stanovanj, od tega 1300 novih.
Realizacija cilja 'vklju enost 0,5 % prebivalcev, starih 65 let in ve v oskrbovana stanovanja,
za leto 2008 je 33,3 % (vklju enih najmanj 0,17 % populacije).
Realizacija cilja 'zagotovljene storitve oskrbovanih stanovanj za vsaj 1.660 stanovalcev' za
leto 2008 je 25,8 % (zagotovljenih najmanj 428 mest).

6.2.2 Skupnostna skrb
Izvajanje pomo i na domu
Normiran obseg: zagotovi se socialna oskrba na domu za najmanj 3% oseb, starih 65 in ve
let.
Predviden u inek: zagotovljena socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 (ali 3 %) oseb,
starih nad 65 let.
Pomo na domu je v okviru javne službe v prvi polovici leta 2008 izvajalo 78 razli nih
organizacij oziroma izvajalcev (trije ve kot v letu prej). V tem obdobju v devetih ob inah
(Cankova, Gornji Grad, Horjul, Jezersko, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Preddvor in Zavr ) ni
bilo uporabnikov pomo i na domu, od tega v štirih ob inah (Horjul, Jezersko, Loški Potok,
Osilnica) te socialnovarstvene storitve niso zagotavljali, v petih pa niso imeli uporabnikov,
kljub temu, da je ob ina z izvajalcem sklenila dogovor o izvajanju pomo i na domu. V
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http://www.ns-piz.si/oskr_stan.html (9. 11. 2009)
info.medvode@deos.si, melita.zorec@thermana.si, Ivica.Podgornik@dompodbrdo.si, Marinela.SavleRescic@center-lucija.si,
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http://www.gpa.si/oskrbovana_stanovanja/index.php (9. 11. 2009)
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enakem obdobju leta 2007 trinajst ob in ni imelo uporabnikov pomo i na domu, od tega v
šestih te storitve niso zagotavljali (Smolej in ostali, 2008).
Število uporabnikov pomo i na domu se od leta 2006 po asi zvišuje. V tem obdobju se je
število uporabnikov te storitve pove alo za 7,8 %. V letu 2006 je bilo v Sloveniji na mesec
povpre no 5.328,1 uporabnikov pomo i na domu, v prvi polovici leta 2007 5.595,2, v prvi
polovici leta 2008 pa 5.780.
Realizacija zastavljenih ciljev iz ReNPSV 2006-2010:
- Zagotovljena socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 oseb, starih 65 let ali ve , kar je 3 %
oseb v tej starostni skupini:
o storitev je v letu 2006 prejemalo povpre no 4.612,7 oseb starih 65 let in ve 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 povpre no 4.880,3 oseb starih 65
let in ve 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 povpre no 5.096,78 oseb starih 65
let in ve na mesec, kar je 1,5 % oseb v tej starostni skupini. Realizacija
zastavljenega cilja: 51 %.
- Zagotovljena socialna oskrba na domu za vsaj 900 drugih odraslih oseb oziroma najmanj
0,05 % drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomo na domu ali mobilno pomo zaradi
duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov:
o storitev je v prvem polletju leta 2007 prejemalo povpre no 714,8 oseb mlajših od
65 let. Realizacija zastavljenega cilja: 79,4 %.
o storitev je v prvem polletju leta 2008 prejemalo povpre no 682,37 oseb mlajših od
65 let. Realizacija zastavljenega cilja: 75,8 %.
Ugotavljamo, da sta bila v letu 2008 oba cilja realizirana vsaj v polovi ni meri. Realizacija
cilja, ki se nanaša na osebe, mlajše od 65 let, je bila v primerjavi z letom prej, sicer nekoliko
slabša, pomembnejše pa je, da se izboljšuje realizacija cilja, opredeljenega za starejše
osebe (65 let in ve ). Pomo na domu se je v letu 2008 izvajala za 5.096,78 oziroma 1,5 %
oseb starih 65 let in ve , kar pomeni, da je predviden cilj realiziran v dobri polovici. Trend
naraš anja števila starejših uporabnikov te storitve je sicer opazen, a za enkrat ne nakazuje,
da bo cilj 10.000 uporabnikov starih 65 let in ve (3 % te populacije) v letu 2010, realiziran.
Problem predstavljajo tudi precejšne regionalne razlike pri zagotavljanju storitve pomo i na
domu. e se osredoto imo samo na populacijo starejših, vidimo, da v Sloveniji še vedno
obstaja regija, kjer se pomo na domu ne izvaja niti za 1 % populacije starih 65 let in ve .
Gre za Koroško regijo, ki je sicer beležila rahel porast (za 0,1 odstotne to ke) , vendar še
vedno ostaja dale pod zastavljenimi cilji ReNPSV 2006-2010. Pod slovenskim povpre jem
so še Pomurska, Podravska, Gorenjska in Osrednjeslovenska regija. Slednja je tudi edina, ki
je od leta 2007 zabeležila upad števila starejših prejemnikov pomo i na domu, in sicer
povpre no za 293,2 oseb na mesec. Najvišjemu deležu oseb, starih 65 let in ve , je pomo
na domu zagotovljena v Goriški (2,6 % vseh oseb v tej starostni skupini). Zelo o iten porast
deleža starih 65 let in ve , ki prejemajo pomo na domu, je opaziti v Jugovzhodni Sloveniji
ter v Notranjsko Kraški regiji (Smolej in ostali, 2008).
Spodnja slika (glej sliko 12) prikazuje delež oseb, starih 65 let in ve , ki prejemajo pomo na
domu v posamezni slovenski regiji.
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Slika 12: Delež oseb, starih 65 let in ve , ki so uporabniki pomo i na domu (2006, prvo
polletje 2007 in 2008)

Vir: Smolej in ostali, 2008
Med uporabniki pomo i na domu je najve oseb starih 80 let in ve . Njihov delež med
uporabniki pomo i na domu se je v prvi polovici leta 2008 glede na prejšnji leti še pove al;
znašal je 53,4 % (v letu 2006 49,3 %, v letu 2007 48,7 %). Delež uporabnikov glede na
starostno strukturo prikazuje spodnja slika (glej sliko 13).
Slika 13: Struktura uporabnikov pomo i na domu glede na starost (prvo polletje 2008)

Vir: Smolej in ostali, 2008
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Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomo ter drugi programi, ki v bivalnem
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izklju enosti starih
Predviden u inek: Mreža približno 1.300 medgeneracijskih in drugih skupin za samopomo
ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izklju enosti
starih.
V letu 2008 je MDDSZ sofinanciralo mrežo 1.029 skupin za samopomo ter programov, ki v
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izklju enosti starih po razli nih slovenskih
krajih. Te programe je izvajalo 20 izvajalcev po razli nih slovenskih krajih (Smolej S.,
Nagode M., Žiberna V., 2009).
Realizacija predvidenega u inka za leto 2008 je 79,2 %.
Predviden u inek: Mreža 15 regionalnih medgeneracijskih središ z mrežo socialnih
programov za kakovostno življenje v starosti in sožitje med generacijami v lokalni skupnosti.
V letu 2008 je MDDSZ sofinanciralo 6 medgeneracijskih središ in sicer v Komendi, Rušah,
Mariboru ter tri v Ljubljani (Smolej S., Nagode M., Žiberna V., 2009).
Realizacija predvidenega u inka za leto 2008 je 40 %.

6.2.3. Denarni prejemki
V tem poglavju predstavljamo denarne prejemke do katerih so upravi eni starejši. Podatke
smo povzeli po analizi, ki smo jo v letu 2009 opravili na Inštitutu RS za socialno varstvo
(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 naraš a (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 kme kih pokojnin (glej preglednico 36).
Preglednica 36: Povpre no število vseh prejemnikov pokojnin in uživalcev dodatnih pravic
(2000- maj 2009)

Leto

Starostne

2000
2005
2006
2007
2008
Maj
2009

282.005
315.092
322.755
332.780
342.992

Družinske Vdovske

352.455
Vir: ZPIZ

Vojaške

Kme ke
Akontacije
SZK

Državne

Invalidnina

Varstveni
dodatek

Dodatek
za pomo
in
postrežbo

Del
vdovske
pokojn.

86.976
73.254
69.735
65.601
62.624

663
19.977
22.569
25.913
28.928

4.548
4.089
3.961
3.829
3.699

450
298
277
250
206

9.744
4.522
3.784
3.157
2.588

50
17.178
17.690
17.432
16.832

49.769
54.662
55.266
55.575
55.914

46.418
47.702
47.628
45.021
45.111

22.662
27.155
27.656
28.799
29.599

/
9.201
19.030
31.741
36.917

60.423

31.772

3578

170

2135

16.082

54.662

47.702

27.155

9.201
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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
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http://www.zpiz.si/att/msp/200905.pdf, http://www.zpiz.si/att/letno_porocilo2008.pdf (5.8.2009)
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letu 2008 je bilo razmerje med številom zavarovancev in upokojencev 1:1,64 (glej
preglednico 37).
Preglednica 37: Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev (1990, 2000 in 20052008)
Leto
upokojenec:zavarovanec
1990
1:2,30
2000
1:1,74
2005
1:1,59
2006
1:1,59
2007
1:1,62
2008
1:1,64
45
http:ZPIZ

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
mese ni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, e ta
za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje. V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZa v povpre ju 45.111 prejemnikov, decembra 2008 pa 46.612. Povpre ni mese ni varstveni
dodatek, izpla an v letu 2008, je znašal 88,08 EUR. Glede na vrsto pokojnine so v povpre ju
najvišji mese ni znesek varstvenega dodatka prejeli uživalci vdovskih in družinskih pokojnin,
in sicer 100,43 EUR, povpre ni mese ni znesek varstvenega dodatka uživalcev starostnih
pokojnin je znašal 83,81 EUR, povpre ni mese ni varstveni dodatek uživalcev invalidskih
pokojnin pa je znašal 76,41 EUR. ZPIZ je imel v letu 2008 za namen varstvenega dodatka
50.104.774 EUR odhodkov (Dremelj in ostali, 2009).
Dodatek za pomo in postrežbo
Mese ni denarni prejemek, ki ga lahko po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju pridobijo uživalci pokojnine in dolo eni zavarovanci s stalnim prebivališ em v
RS. Namenjen je popla ilu dela stroškov, ki jih ima upravi enec, ker zaradi trajnih sprememb
v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje
tujo nego in pomo .
V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZA-av povpre ju 29.599 prejemnikov dodatka za pomo in
postrežbo (glej sliko 14). Višji znesek dodatka za pomo in postrežbo, izpla an v letu 2008,
je znašal v povpre ju 273,45 EUR, nižji pa 136,72 EUR. Mese no povpre je dodatka za
pomo in postrežbo za najtežje kategorije prizadetih pa je znašalo 390,64 EUR. ZPIZ je imel
v letu 2008 za namen dodatka za pomo in postrežbo 73.075.591 EUR odhodkov (Dremelj in
ostali, 2009).
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Slika 14: Povpre no število uživalcev varstvenega dodatka, invalidnin za telesno okvaro,
dodatka za pomo in postrežbo ter dela vdovske pokojnine, 2000-2008
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dodatek za pomo in postrežbo

del vdovske pokojnine
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Vsi ti prejemki se ne nanašajo samo na starejše od 65, ampak tudi na druge starostne
populacije. Kljub temu lahko upravi eno domnevamo, da med upravi enci do zgoraj
navedenih prejemkov velika ve ina upokojencev oz. starejših.
6.2.4. Izobraževanje in zaposlovanje starejših
V okviru redne naloge Pregled ponudbe izobraževanja in u enja odraslih v Sloveniji, ki jo
letno izvajajo na Andragoškem centru Slovenije, spremljajo izvajalce izobraževanja odraslih
ter njihovo izobraževalno ponudbo. Objava v Pregledu za izvajalce ni obvezujo a, zato
Pregled ne zajame vseh izvajalcev, ki izobražujejo odrasle v Sloveniji. Kljub temu pa na ACS
menijo, da je zajeta ve ina izvajalcev izobraževanja odraslih. V Pregledu objavljajo tudi
podatke o izobraževanju starejših odraslih.
Izobraževalna ponudba za starejšo ciljno skupino (na ADS jih opredeljujejo kot 'starejše
odrasle') iz leta v leto pove uje. Izobraževanja za to populacijo je v šolskem letu 2008/09
organiziralo 60 izvajalcev, in sicer 642 izobraževalnih programov, kar je skoraj še enkrat ve
kot v letu prej. Prevladovale so ljudske univerze (17 LU, 180 programov) in zasebne
organizacije, zasebne šole (16 ustanov, 212 programov), univerze za tretje življenjsko
obdobje (8 univerz, 151 programov) - veliko univerz za tretje življenjsko obdobje deluje
znotraj ljudskih univerz in knjižnic. Najve ja ponudba izobraževanj je bila v osrednjeslovenski
regiji (27 ustanov, 312 programov), najskromnejša pa v notranjsko-kraški (1 ustanova, 3
programi) in zasavski regiji (1 ustanova, 1 program). Prevladovali so izobraževalni programi
neformalnega izobraževanja, in sicer tuji jeziki (248 programov), ra unalništvo (113
programov), umetnost (97 programov), osebnostni razvoj (81 programov).
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Preglednica 38: število izvajalcev in izobraževalnih programov za starejše
2006

Šolsko leto
2008/2009

2007

Število izvajalcev izobraževanj za
39
43
starejše
Število izobraževalnih programov za
309
349
starejše
47
Vir: Andragoški center Slovenije (Erika Brenk, odgovor po e-pošti)

60
642

6.3. INVALIDI
6.3.1. Institucionalno varstvo posebnih skupin prebivalstva
Na podro ju 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 Statisti nega urada RS48 (2 enoti v tem asu
prenehali delovati.
V naslednji preglednici (glej preglednica 39) vidimo, da se je v opazovanem obdobju (20042008) število prosilcev za sprejem v zavode pove alo, in sicer iz 1097 v letu 2004 na 1377 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 naraš alo, v zadnjem pa je
nekoliko upadlo (iz 488 v letu 2007 na 400 v letu 2008). Skladno s tem se je pove alo število
odklonjenih prosilcev, iz 626 v letu 2007 na 748 v letu 2008. Število vseh oskrbovancev v
javnih zavodih se je v primerjavi z letom 2007, ko je bilo oskrbovancev 2531, v letu 2008
zmanjšalo na 2487. Rahlo pa se je v primerjavi z letom 2007 pove alo število oskrbovancev
v posebnih socialnovarstvenih zavodih (6 zavodov), in sicer iz 1690 na 1715. Po drugi strani
pa se je o itno zmanjšalo število oskrbovancev v posebnih oblikah varstva znotraj domov, in
sicer iz 841 na 763. Temu znižanju gotovo botruje tudi ukinjeno delovanje 2 takšnih enot.
Preglednica 39: Oskrbovanci in zaposleni v posebnih socialnovarstvenih zavodih ter
nesprejeti prosilci, 2004-2008
število javnih zavodov*
število prosilcev za sprejem v zavod skupaj
pozit. rešen. vloge
odklonjeni prosilci
Oskrbovanci vsi
moški
ženske
oskrbovanci (samo v posebnih SV zavodih)

47
48

2004
15
1097
354
355
2746
1292
1454
1710

2005
14
1424
(470)
698
2674
1265
1409
1635

2006
14
1303
(430)
651
2590
1263
1327
1665

2007
14
1417
488
626
2531
1275
1256
1690

2008
12
1.377
400
748**
2.478
1.257
1.221
1.715

http://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2009/15.pdf, (5.8.2009)
Neobjavljeni podatki SURS - odgovor Anite Jacovi po e-pošti 21. 12. 2009.
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2004
2005
2006
2007
2008
oskrbovanci (samo v posebnih obl. varstva odraslih
1036
1039
925
841
znotraj domov za starejše)
763
zaposleni vsi
925
1466
1397
1462
1.474
zdravstveno in negovalno osebje
559
808
703
748
832
osebje za storitve socialnega varstva
366
658
694
714
642
Vir: SURS, Statisti ne informacije, št. 216/2005, Statisti ne informacije, št. 124/2006, Statisti ni letopis
49
2006, SI-STAT podatkovni portal , neobjavljeni podatki SURS - odgovor Anite Jacovi po e-pošti 8.
12. 2009.
*posebni socialnovarstveni zavodi + enote za posebne oblike varstva odraslih
() približen podatek
**obstajajo še neaktualne vloge

Število zaposlenih v javnih zavodih na podro ju invalidskega varstva posebnih skupin
prebivalstva je bilo v letu 2008 1474, v letu prej pa nekoliko manj (1462). Med vsemi
zaposlenimi je 832 zdravstvenega in negovalnega osebja ter 642 osebja za storitve
socialnega varstva.
Preglednica 40: Oskrbovanci po zdravstvenem stanju-po stopnjah prizadetosti 2004 – 2008
Oskrbovanci po zdr. stanju-po
stopnjah prizadetosti
s kroni no duševno boleznijo
z demenco
s kroni nimi alkoholnimi organskimi
psihozami
z zmerno motnjo v duševnem
razvoju
z zmerno, težjo ali težko motnjo v
duševnem razvoju ob dodat. razvoj.
motnjah
s težjo ali težko motnjo v duševnem
razvoju z dodatnimi motnjami
z vsemi stopnjami motenj
z motnjami v telesnem razvoju

2004
2.746

2005
2.674

764

778

522

504

Oskrbovanci po zdr. stanju-po
stopnjah prizadetosti
z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju
z zmerno motnjo v duševnem razvoju

2006
2.590

2007
2531

2008
2478

925

957

896

230

216

123

211

214

s težjo motnjo v duševnem razvoju

147

129

114

269

268

z težko motnjo v duševnem razvoju

121

92

79

100

84

z ve motnjami

926

973

981

298

283

z gibalno ali senzorno oviranostjo

142

137

187

267
315

238
305

drugi

99

27

98

Vir: SURS, Statisti ne informacije, št. 216/2005, Statisti ne informacije, št. 124/2006, Statisti ne
informacije, št. 69/2007, neobjavljeni podatki SURS - odgovor Anite Jacovi po e-pošti 18.12.2008, SI50
STAT podatkovni portal

V letu 2008 se je skupno število oskrbovancev posebnih zavodov zmanjšalo iz 2.531 v letu
2007 na 2.478. Najbolj se je pove alo število tistih oskrbovancev, ki so gibalno ali senzorno
ovirani, in sicer za 50, najbolj pa zmanjšalo število varovancev z zmerno motnjo v duševnem
razvoju, in sicer za 93 (glej preglednico 40).
Kot vidimo iz zgornje preglednice (glej preglednico 40), 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 najve tistih, ki imajo dolgotrajne
težave v duševnem zdravju (kroni no duševno bolezen). V letih 2004 in 2005 velik delež
49

http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/12625-socio-VDC.asp
(7. 12. 2009)
http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/12625-socio-VDC.asp
(7. 12. 2009).
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oskrbovancev predstavljajo tudi oskrbovanci z demenco, ki pa v letu 2006 niso ve vodeni
pod posebno kategorijo. V tem letu je bilo v posebnih zavodih 926 oseb z ve motnjami, kar
je toliko kot oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

Institucionalno varstvo odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
Normiran obseg:
vklju enih najmanj 0,10 % prebivalcev, starih od 20 do 64 let, ki imajo dolgotrajnejše težave
v duševnem zdravju.
U inek:
zagotovljenih vsaj 1350 mest, od tega 25 % mest za razli ne oblike organizirane nastanitve v
skupnosti.
Število oskrbovancev z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v posebnih zavodih se je
z leti pove evalo, v zadnjem pa je nekoliko upadlo. V letu 2008 je bilo torej med oskrbovanci
posebnih zavodov 896 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. To pomeni, da je
bil v tem letu na rtovan u inek izvajanja NPSV 2006-2010 uresni en v približno 66 %, e kot
kriterij upoštevamo vsa predvidena mesta skupaj (1350). e od tega absolutnega kriterija
(1350) odštejemo 25 %, ki je namenjen organiziranim nastavitvam v skupnosti, potem se
izkaže, da je realizacija 88 % (od približno 1015 mest). U inek v tem primeru merimo s
številom oskrbovancev in ne s kapacitetami (številom mest), saj s tem podatkom ne
razpolagamo.
V stanovanjskih skupinah na podro ju duševnega zdravja je bilo v letu 2008 236 zasedenih
mest oziroma kapacitet (Smolej in ostali, 2009). To predstavlja 17,5 %, od predvidenih 25 %
na rtovanih mest v institucionalnem varstvu v okviru NPSV 2006-2010. U inek je bil
realiziran v 70 %.
Institucionalno varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju in z ve motnjami, ki
niso vklju eni v storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji
Normiran obseg:
vklju enih najmanj 0,135% prebivalcev, starih od 20 do 64 let, z motnjami duševnem razvoju
in z ve motnjami.
U inek:
zagotovljenih vsaj 1800 mest, od tega 25 % mest za razli ne oblike organizirane nastanitve v
skupnosti.
eprav se je metodologija zbiranja podatkov o oskrbovancih posebnih zavodov z leti
spreminjala, lahko kljub temu izluš imo, da je bilo v teh zavodih v letih od 2004 do 2008
vseskozi ve kot 1.000 oseb s tovrstnimi motnjami, v letu 2008 1.297. Od tega je bilo 123
oskrbovancev z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 114 s težjo, 79 s težko in 981 z ve
motnjami.
Predviden u inek izvajanja NPSV 2006-2010 je bil tako v letu 2008 uresni en v približno 72
% (ob upoštevanju samo oskrbovancev v institucionalnem varstvu za celoten u inek, tj. 1800
mest). e upoštevamo oskrbovance v zavodu za 75 % vseh mest (1.350) po NPSV 20062010, potem je cilj realiziran v 96 %. U inek v tem primeru merimo s številom oskrbovancev
in ne s kapacitetami (številom mest), saj s tem podatkom ne razpolagamo.
S podatkom o številu mest za razli ne oblike organizirane nastavitve v skupnosti ne
razpolagamo.
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Institucionalno varstvo odraslih oseb, ki imajo težko gibalno ali senzorno motnjo ter
poškodbo glave
Normiran obseg:
vklju enih 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 razli nih oblikah nastanitve v skupnosti.
U inek:
zagotovljenih vsaj 300 mest, od tega vsaj 25 % mest za razli ne oblike organizirane
nastanitve v skupnosti.
V letu 2008 je bilo med oskrbovanci posebnih zavodov 187 oseb z gibalno ali senzorno
oviranostjo, medtem ko osebe s poškodbami glave kot varovanci teh zavodov niso posebej
vodeni. Realizacijo predvidenih u inkov izvajanja NPSV 2006-2010 je glede na to težko
ocenjevati.
Osebe s poškodbo glave so vklju ene v številne zavode (VDC), vendar se teh oseb posebej
ne vodi. Pri izvajalcih, ki so se specializirali za to podro je, jih je bilo v 2008 77 v dnevnem
varstvu in 51 v institucionalnem varstvu (od tega 8 v stanovanjski skupini, ostali pa v zavodu)
(Neobjavljeni podatki MDDSZ, odgovor po elektronski pošti Sonje Boži – Testen, 24. 12.
2009).
Glede na to, da ne razpolagamo z enozna nim podatkom oziroma imamo le parcialne
podatke, realizacije tega u inka ni mo zanesljivo meriti.
6.3.2. Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
V VDC je bilo po podatkih SURS leta 2008 vklju enih 3.016 varovancev, kar je dobrih 15 %
ve kot leto prej. Med njimi je bilo dobri dve petini žensk. Glede na starostno strukturo
ugotavljamo, da je bila ve ina stara manj kot 45 let (81,7 %), najštevil nejša med temi je bila
starostna skupina 26 - 35 let (41,7 %). Prevladovali so oskrbovanci z zmerno motnjo v
duševnem razvoju (59,9 %). Ve ina 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 ob asnem varstvu z nastanitvijo in oskrbo, 6 uporabnikov pa je
prejemalo mobilno pomo na domu (Neobjavljeni podatki SURS - odgovor Anite Jacovi po
e-pošti 18.12.2008 in 8. 12. 2009).
Po podatkih MDDSZ je bilo v letu 2008 v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji je bilo vklju enih 2861 uporabnikov; v institucionalnem varstvu je bilo 1234
oseb, od tega 506 oseb v bivalnih enotah in stanovanjskih skupinah (Neobjavljeni podatki
MDDSZ, odgovor Sonje Boži – Testen po elektronski pošti, 24. 12. 2009).
Podatki pridobljeni od SURS-a in MDDSZ se razlikujejo. Pri preverjanju u inkov upoštevamo
najprej podatek MDDSZ, v kolikor s podatkom MDDSZ ne razpolagamo, pa podatek od
SURS-a.
Preglednica 41: Število VDC in oskrbovancev 2000, 2005, 2006 in 2007
2000 2005 2006 2007 2008
Število VDC
40
78*
70*
71*
88*
Število oskrbovancev
1.976 2.695 2.587 2.621 2.861
* Po letu 2003 so posebej štete vse enote posameznih centrov
Vir: SURS, Statisti ne informacije, št. 216/2005, Statisti ne informacije št. 69/2007, Statisti ne
informacije, št. 1/2009, neobjavljeni podatki MDDSZ (odgovor Sonje Boži -Testen po e-pošti 24. 12.
2009)
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V varstveno-delovnih centrih je bilo po podatkih SURS (SI-STAT) v letu 2008 zaposlenih
1078 oseb, od tega jih je 893 izvajalo storitve socialnega varstva, 92 storitve zdravstvenega
varstva in 93 izvajalcev storitev, ki jih pla uje Zavod za zaposlovanje.
Konec novembra 2008 (24. 11.) je MDDSZ objavilo javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
(za 20 let) ter institucionalnega varstva (za 40 let). Z razpisom naj bi se 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
(MDDSZ51).

Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
Normiran obseg:
vklju enih najmanj 36 % odraslih oseb s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu
telesno in duševno prizadetih.
U inek:
zagotovljenih vsaj 3.153 mest v VDC.
V letu 2007 je status invalida po ZDVDTP imelo 7.637 oseb (v letu 2008 pa 7.64152), od tega
je bilo v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vklju enih 1.920 oseb
(25, 1 %).
Po podatkih MDDSZ je bilo v letu 2008 v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji vklju enih 2.861 uporabnikov. Realizacija predvidenih u inkov izvajanja
ReNPSV 2006 -2010 je bila v tem letu 91 % odstotna.
Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so
vklju ene v storitev varstveno-delovnih centrov in potrebujejo organizirano oskrbo in
varstvo
Normiran obseg:
vklju enih 35 % vseh, ki so vklju eni v programe varstveno-delovnih centrov in potrebujejo
nastanitev ter oskrbo v zavodu, drugi družini ali bivanjski skupnosti.
U inek:
zagotovljenih vsaj 1100 mest za celodnevno obravnavo, od tega 30 % v stanovanjskih
skupinah.
V letu 2008 je bilo v celodnevno varstvo vklju enih 1.234 uporabnikov ali 43 % vseh
vklju enih v VDC (2.861 vse oskrbovancev). Od tega jih je 506 živelo v bivalnih enotah in
stanovanjskih skupinah, kar je ve kot tretjina vseh varovancev.
e u inek merimo s številom oskrbovancev vklju enih v celodnevno obravnavo (1.234), je
zastavljen u inek (1100 mest) že presežen. Glede na podatek MDDSZ da v stanovanjskih
skupinah in bivalnih enotah živi 506 varovancev, lahko ugotovimo, da je tudi ta u inek (30 %
oziroma 330 mest) že realiziran oziroma presežen. Vprašanje je, ali s tem podatkom res
merimo zastavljen u inek (opredelitve stanovanjskih skupin in podobno).
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http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/jr_koncesije_vdc_maj09_jr.pdf
Vir: Neobjavljeni podatki MDDSZ – odgovor Sonje Boži – Testen po elektronski pošti, 24. 12. 2009.
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6.3.3. Družinski pomo nik
Institut družinskega pomo nika, 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, doma nosti in topline. Zato se iš ejo nove oblike skrbi za
invalidne osebe. Pravico do izbire družinskega pomo nika invalidna oseba za katero je pred
uveljavljanjem pravice do družinskega pomo nika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o
starševskem varstvu prejemal delno pla ilo 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 pomo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali oseba, za
katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomo nika ugotovi, da gre za
osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomo pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomo pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomo nik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomo , ki jo
potrebuje. To je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališ e kot invalidna oseba, oziroma
eden od družinskih lanov invalidne osebe (o e ali mati, sin ali h i, brat ali sestra, stric ali
teta, stari o e ali stara mama,…). Invalidna oseba pa lahko za družinskega pomo nika pod
pogoji, ki jih dolo a zakon, izbere tudi drugo osebo (ne samo enega od staršev). Družinski
pomo nik je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala družinski pomo nik, odjavila iz
evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomo nik je lahko tudi oseba,
ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim asom od polnega delovnega asa pri
delodajalcu. Družinski pomo nik opravlja osebno, zdravstveno in socialno oskrbo,
organiziranje prosto asnih aktivnosti ter gospodinjsko pomo (MDDSZ53).
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 pomo nika, od tega najve težko
gibalno oviranih oseb (68 %). V istem obdobju je delovalo 1.349 družinskih pomo nikov,
ve ina (78,8 %) je družinskih lanov invalidne osebe.
6.3.4. Denarni prejemki
V tem poglavju predstavljamo le nekatere denarne prejemke do katerih so upravi eni invalidi.
Podatke smo povzeli po analizi, ki smo jo v letu 2009 opravili na Inštitutu RS za socialno
varstvo (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, dolo enih v zakonu in zagotavlja socialno varnost tudi po tem, ko zaradi
izgube delovne zmožnosti ni ve zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela oziroma
dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovan. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska
komisija Zavoda.
V letu 2008 je bilo 93.389 prejemnikov invalidske pokojnine. Povpre en znesek invalidske
pokojnine je po podatkih ZPIZ-a v decembru 2008 je znašal 483,76 EUR. Odhodki v letu
2008 za namen invalidskih pokojnin 534.111.450 EUR (Dremelj in ostali, 2009).
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http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/
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Invalidnina
Mese na denarna dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali uživalec pokojnine zaradi
telesne okvare, nastale med zavarovanjem ali v asu uživanja pokojnine. Telesna okvara je
podana, e nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša
onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in
zahteva ve je napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara
povzro a invalidnost ali ne.
Na dan 31.12.2008 je bilo po podatkih ZPIZ-a 56.122 prejemnikov invalidnine, povpre no v
letu 2008 pa 55.914. Povpre ne mese ne invalidnine za telesne okvare, nastale zaradi
posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, izpla ane v letu 2008, so znašale od 39,07
do 93,76 EUR, za telesne okvare, nastale zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, pa od
27,35 do 65,63 EUR. ZPIZ je imel v letu 2008 za namen invalidnin 34.173.604 EUR
odhodkov (Dremelj in ostali, 2009
Dodatek za tujo pomo / dodatek za postrežbo
Osebe, ki potrebujejo pomo druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij so
upravi ene tudi do denarnega prejemka, s katerim si lahko zagotavljajo neformalne oblike
pomo i oziroma si s temi sredstvi pla ujejo ali dopla ujejo storitve. Tovrstna finan na pomo
(dodatek za pomo in postrežbo, dodatek za tujo nego in pomo ) 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).
Mese ni denarni prejemek, ki ga lahko po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju pridobijo uživalci pokojnine in dolo eni zavarovanci s stalnim prebivališ em v
RS. Namenjen je popla ilu dela stroškov, ki jih ima upravi enec, ker zaradi trajnih sprememb
v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje
tujo nego in pomo .
V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZA-av povpre ju 29.599 prejemnikov dodatka za pomo in
postrežbo. Višji znesek dodatka za pomo in postrežbo, izpla an v letu 2008, je znašal v
povpre ju 273,45 EUR, nižji pa 136,72 EUR. Mese no povpre je dodatka za pomo in
postrežbo za najtežje kategorije prizadetih pa je znašalo 390,64 EUR. ZPIZ je imel v letu
2008 za namen dodatka za pomo in postrežbo 73.075.591 EUR odhodkov (Dremelj in
ostali, 2009 Do istega zneska kot pri Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je
upravi ena tudi oseba po Zakonu o socialnem varstvu.
Invalid, ki mu je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomo in postrežba
drugega, ima poleg nadomestila po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb pravico do dodatka za tujo nego in pomo , e takega dodatka ne prejema že
po kakšnem drugem predpisu.
Od 1.7. 2008 znaša dodatek:
- za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb 158,69 EUR.
- za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo pri opravljanju ve ine osnovnih življenjskih
potreb 79,35 EUR.
Po Zakonu o vojnih veteranih in vojnih invalidih dodatek pripada v primeru potrebe po stalni
pomo i in postrežbi za opravljanje vseh ali ve ine osnovnih življenjskih potreb, potrebi po
stalnem nadzorstvu ter nepokretnosti.
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Število vojnih invalidov, upravi enih do dodatka za pomo in postrežbo sta bila po podatkih
MDDSZ v letu 2009 dva. Dodatek za pomo in postrežbo znaša za prvo stopnjo na podlagi
vojne invalidnosti: 1.062,08 EUR (Dremelj in ostali, 2009 .
Oseba je do denarnega prejemka lahko upravi ena na podlagi ve 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. Upravi enci do nadomestila so invalidi ob dopolnjenem
18. letom starosti oz. z dnem ugotovitve invalidnosti, e je bila ugotovljena kasneje
(prizadetost, ki je nastala v otroški oz. mladostni dobi, vendar najdalj do dopolnjenega 26.
leta, e se otrok šola). Upravi enci do pokojnine (pok. in invalid. zavarovanje, invalidninavojaški invalidi, civilni invalidi vojne), imajo pravico do razlike med zneskom pokojnine oz.
invalidnine in zneskom nadomestila.
Po podatkih ZPIZ-a je bilo v letu 2008 9.816 povpre no število uživalcev nadomestila za
invalidnost, nadomestilo za invalidnost pa je v letu 2008 v povpre ju znašalo 166,38 EUR
(Dremelj in ostali, 2009).
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
mese ni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, e ta
za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje. V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZa v povpre ju 45.111 prejemnikov, decembra 2008 pa 46.612. Povpre ni mese ni varstveni
dodatek, izpla an v letu 2008, je znašal 88,08 EUR. Glede na vrsto pokojnine so v povpre ju
najvišji mese ni znesek varstvenega dodatka prejeli uživalci vdovskih in družinskih pokojnin,
in sicer 100,43 EUR, povpre ni mese ni znesek varstvenega dodatka uživalcev starostnih
pokojnin je znašal 83,81 EUR, povpre ni mese ni varstveni dodatek uživalcev invalidskih
pokojnin pa je znašal 76,41 EUR. ZPIZ je imel v letu 2008 za namen varstvenega dodatka
50.104.774 EUR odhodkov (Dremelj in ostali, 2009

Delna invalidska pokojnina
To je pravica, ki jo pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala III. kategorija invalidnosti, ki
kljub morebitni poklicni rehabilitaciji ni ve zmožen za delo s polnim delovnim asom in
pridobi obenem tudi pravico do delne invalidske pokojnine.
Povpre no število uživalcev delne invalidske pokojnine v letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZa 7.720. Povpre en znesek delne invalidske pokojnine je znašal v letu 2008 277,18 EUR.
ZPIZ je imel v letu 2008 za namen delne invalidske pokojnine 27.351.242 EUR odhodkov
(Dremelj in ostali, 2009).
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Nadomestilo za as 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 dolo enega v 446. lenu tega
zakona, obdržijo te pravice v nespremenjenem obsegu tudi po navedenem datumu.
Zavarovancu pripada v obdobju od nastopa poklicne rehabilitacije pa do kon anja 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).
V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZ 15 uživalcev (povpre no). Povpre en znesek
nadomestila za as poklicne rehabilitacije po zakonu iz leta 1992 je znašal v letu 2008
474,98 EUR. ZPIZ je imel v letu 2008 za namen nadomestila za as poklicne rehabilitacije po
zakonu iz leta 1992 98.139 EUR odhodkov (Dremelj in ostali, 2009).

Nadomestilo za as poklicne rehabilitacije
Zavarovancu pripada v obdobju od pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije pa do
kon ane poklicne rehabilitacije denarno nadomestilo. V letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZ
267 uživalcev (povpre no). Povpre na višina nadomestila v letu 2008: 403,36 EUR. ZPIZ je
imel v letu 2008 za namen nadomestila za as poklicne rehabilitacije 1.399.465 EUR
odhodkov (Dremelj in ostali, 2009).
Za asno nadomestilo
Po uspešno kon ani poklicni rehabilitaciji ima zavarovanec pravico do za asnega
nadomestila. V letu 2008 je bilo pom podatkih ZPIZ povpre no 116 uživalcev. Povpre en
znesek nadomestila v letu 2008 je v povpre ju znašal 126,22 EUR. ZPIZ je imel v letu 2008
za namen za asnega nadomestila 214.644 EUR odhodkov (Dremelj in ostali, 2009).
Letni dodatek ali dodatek za rekreacijo
Je ena od pravic do dodatka k pokojnini, izpla ana je enkrat na leto (kot nekakšen regres). V
letu 2008 je bilo po podatkih ZPIZ 554.955 prejemnikov letnega dodatka (387.588 jih je
prejelo nižji znesek, 106.233 višjega, 106.233 pa sorazmerni del). Poleg navedenega števila
prejemnikov letnega dodatka v letu 2008 je bilo še 1.257 upravi encev, ki so prejeli letni
dodatek na podlagi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so
upravi eni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ. Višji znesek je znašal 353,46 EUR, nižji
pa 214,75 EUR. Od zneskov, izpla anih v predhodnem letu, sta se razlikovala za 3,6 %.
Izpla ilo je bilo izvedeno v mesecu maju.
Za letni dodatek upokojencev je bilo b letu 2008 namenjenih 128.073.774 EUR ter 176.143
EUR za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti zvez in društev upokojencev in invalidov
(Dremelj in ostali, 2009).
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