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Povzetek

Ključni del naloge Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predstavlja letno poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020. Tokratno poročilo je četrto po
vrsti in se nanaša na obdobje 2016 - 2017. Oblikovano je v skladu s protokolom (predvideno strukturo
in vsebino) letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu 2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja
sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja
in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva.
Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov. V zadnjem
delu letnega poročila prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov.
Ključne besede: socialno varstvo, strateški dokument, izvedbeni načrti, kazalniki
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Seznam pogosto uporabljenih kratic
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Center za socialno delo
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RIN
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SS
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V besedilu večinoma uporabljamo zgoraj navedene kratice (oznake) za institucije in pogosto
uporabljene pojme, vendar se občasno pojavljajo tudi celotna imena in izrazi, kadar je to smiselno za
kontekst in potek besedila.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Besedilo ni lektorirano. Objava besedila in podatkov (v celoti ali deloma) je dovoljena le z navedbo vira.
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1. UVOD S PREGLEDOM IZVEDENIH AKTIVNOSTI V LETU
2017

Osrednji del naloge Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 se nanaša na pripravo rednega letnega poročila o izvajanju
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Ur.l. RS št. 39/13) (v
nadaljevanju: Resolucija), za katerega je zadolžen Inštitut RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV).
Resolucija namreč določa, da je za redno letno spremljanje njenega izvajanja zadolžen IRSSV. Poleg
priprave četrtega rednega letnega poročila so bile aktivnosti v letošnji nalogi zlasti v prvi polovici leta
2017 vezane na pripravo obrazca za oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov za obdobje 2017 – 2020
ter nudenje strokovne podpore centrom za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki koordinirajo
oblikovanje teh načrtov. Z koncem lanskega leta se je namreč zaključilo izvajanje regijskih izvedbenih
načrtov za prvo izvedbeno obdobje (2014 – 2016), kar pomeni, da so v letošnjem letu izbrani CSD že
oblikovali nove načrte za drugo izvedbeno obdobje (2017 – 2020). V letu 2017 je bil končno sprejet
tudi nacionalni izvedbeni načrt, in sicer za obdobje 2016 – 2018, kar za doseganje ciljev Resolucije
predstavlja pomemben korak naprej v smislu konkretizacije usmeritev, ki jih ta strateški dokument
postavlja.
V letu 2017 smo torej na IRSSV v okviru naloge Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 izvedli naslednje aktivnosti:
➢ Januarja smo pripravili zadnje popravke uvodnih poglavij v Nacionalnem izvedbenem načrtu
2017 – 2018. Z najnovejšimi razpoložljivimi podatki smo posodobili poglavji 1.1 (Gospodarska
gibanja, stanje na trgu dela in demografske razmere do leta 2018) in 1.2 (Pregled stanja glede
na tri glavne cilje Resolucije ter ključni izzivi za obdobje 2016 – 2018) ter ju 10. 1. 2017 po
elektronski pošti posredovali naročniku. Posredovano besedilo se nahaja v Prilogi 1.
➢ Prav tako januarja smo pripravili obrazec za oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov za
obdobje 2017 – 2020. Obrazec smo kot vmesno poročilo naročniku posredovali 31. 1. 2017,
kasneje pa tudi na CSD, ki koordinirajo oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov. Obrazec se
nahaja v Prilogi 2.
➢ V marcu je potekala šesta seja Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih
izvedbenih načrtov, na kateri smo predstavili ključne ugotovitve o izvajanju in doseganju ciljev
Resolucije v letu 2015 in deloma letu 2016. Za člane omenjene skupine smo pripravili gradivo
(Poročilo o izvajanju Resolucije za obdobje 2015 – 2016) ter predstavitev, ki se nahaja v Prilogi
3.
➢ CSD, ki koordinirajo oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov za novo izvedbeno obdobje 2017
– 2020, smo nudili strokovno podporo pri oblikovanju novih izvedbenih načrtov. Po tem, ko
smo izbranim CSD posredovali obrazec z navodili za pripravo teh načrtov, smo jim v
nadaljevanju pripravili tudi nekatere podatke, ki so jih potrebovali za uvodni del načrta
(podatke po statističnih regijah o upravičencih in prejemnikih denarne socialne pomoči (v
nadaljevanju: DSP), varstvenega dodatka (v nadaljevanju: VD), podatke o deležu oseb, starih 65
let ali več, ki prejema pomoč na domu, podatke o številu upravičencev do subvencije
najemnine). Te podatke smo jim po elektronski pošti posredovali 21. 2. 2017 in 19. 4. 2017.
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Skupaj s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v
nadaljevanju: MDDSZ) smo za CSD organizirali sestanek z namenom razjasnitve dilem in
vprašanj, s katerimi se srečujejo pri pripravi regijskega izvedbenega načrta (sestanek je v
prostorih IRSSV potekal 6. 4. 2017). Strokovno pomoč in podporo smo CSD nudili tudi preko
telefonskih pogovorov, odgovarjanja na vprašanja preko elektronske pošte ter pregleda,
komentiranja in dopolnjevanja osnutkov regijskih izvedbenih načrtov, ki so nam jih
koordinatorji predčasno posredovali v pregled. Podatki o DSP, VD in pomoči na domu se
nahajajo v Prilogi 4).
➢ Pripravili smo četrto redno letno poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev Resolucije, in sicer
za obdobje 2016 - 2017.

Celotno poročilo poleg uvoda s pregledom izvedenih aktivnosti v nalogi sestavlja še poglavje o
izvajanju in uresničevanju ciljev Resolucije (osrednji del naloge oziroma samostojno poročilo o
uresničevanju in doseganju ciljev Resolucije, ki se nanaša na obdobje 2016 - 2017), poglavje z
uporabljenimi viri in literaturo ter Priloge.
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2. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA IN DOSEGANJA CILJEV
RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU
SOCIALNEGA VARSTVA 2013–2020, POROČILO ZA
OBDOBJE 2016 - 2017

Letošnje poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 –
2020 in uresničevanju njenih ciljev je četrto redno letno poročilo, za katerega je glede na določila
Resolucije zadolžen IRSSV. Poročilo načeloma povzema stanje v letu 2016, torej za eno leto nazaj, v
določenih delih (kjer je to možno) pa predstavimo tudi stanje in podatke za leto 2017. To zlasti velja za
del poročila, ko popisujemo finančno, gospodarsko, demografsko situacijo v državi ter razmere na trgu
dela in drugih področjih, ki vplivajo na socialni položaj prebivalcev, ter za del, ko poročamo o dinamiki
izvajanja nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov.
Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu
2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja spremljanja izvajanja in uresničevanja ciljev Resolucije
sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja
in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. To
poglavje na makro nivoju oriše trenutno situacijo v državi, izpostavi ključne kazalnike na področjih, ki,
kot že navedeno, vplivajo na socialni položaj prebivalstva ter se dotakne tudi kratkoročnih napovedi.
Sledi poglavje o uresničevanju ključnih ciljev Resolucije na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov. Za
spremljanje uresničevanja in oceno doseganja vsakega od treh ključnih ciljev sta namreč v Resoluciji
določena po en kazalnik in njegova ciljna vrednost do leta 2020. Poleg tega so v Prilogi Resolucije
zapisani še bolj razčlenjeni kazalniki za redno letno spremljanje izvajanja Resolucije. V poglavju 2.3 se
tako osredotočamo predvsem na že oblikovane kazalnike spremljanja uresničevanja ključnih ciljev
Resolucije ter podajamo tudi kratek komentar na stanje in nakazane trende pri realizaciji posameznega
cilja.
Zaradi pomanjkanja podatkov, ki bi na nacionalni ravni pokrivali področja kakovosti storitev in
programov, upravljanje kakovosti in zagotavljanje vpliva uporabnikov na načrtovanje in izvajanje
storitev (vsebina tretjega cilja Resolucije), smo na IRSSV v letu 2015 izvedli anketo med vsemi izvajalci
javnih socialnovarstvenih storitev. Zanimalo nas je, koliko izvajalcev ima pridobljene certifikate
upravljanja kakovosti, koliko jih vsaj deloma te modele uporablja ne glede na to ali ima organizacija
pridobljen certifikat na tem področju ali ne, ali in na kakšen način spremljajo zadovoljstvo svojih
zaposlenih, uporabnikov in njihovih bližnjih in na kakšen način zagotavljajo uporabnikom njihovih
storitev možnost zastopanja svojih interesov. Pridobljene informacije, ki smo jih predstavili že v
poročilih za leto 2015 in 2016, smo uporabili tudi v letošnjem. Ocenjujemo namreč, da se stanje na
področju kakovosti storitev in programov, upravljanja kakovosti in zagotavljanja vpliva uporabnikov na
načrtovanje in izvajanje storitev, kar je vsebina tretjega cilja Resolucije, iz leta v leto ne spreminja
bistveno. Izvajalcev javnih socialnovarstvenih storitev tako nismo ponovno spraševali o teh temah.
Zagotovo pa bomo stanje na tem področju ponovno podrobneje analizirali v enem izmed prihodnjih
poročil.
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V poglavju 2.4 spremljamo izvajanje nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov. V preteklih poročilih
smo zelo podrobno popisali izvajanje regijskih izvedbenih načrtov, saj nacionalnega še ni bilo. Ker pa je
bil v letošnjem letu končno sprejet tudi nacionalni izvedbeni načrt, smo nekoliko več pozornosti
namenili izvajanju ukrepov opredeljenih v tem dokumentu. Glede regijskih izvedbenih načrtov pa le
povzemamo dogajanje v prvi polovici leta 2017, ko so CSD, ki koordinirajo pripravo teh načrtov,
pripravljali nove načrte, in sicer za obdobje 2017 – 2020.
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2.1.

METODOLOŠKI OKVIR

Kot izhodišče oblikovanju metodološkega okvirja poročila služi protokol letnega poročila o izvajanju in
uresničevanju ciljev Resolucije, ki smo ga na IRSSV pripravil že leta 2013. Protokol določa okvirno
strukturo in vsebino vsakoletnega poročila ter posredno usmerja tudi uporabo določenih pristopov in
metod pridobivanja informacij in podatkov, njihovo analizo in interpretacijo.
Pri zbiranju in analizi podatkov in informacij smo kombinirali kvantitativne in kvalitativne pristope in
metode raziskovanja. Oba vidika raziskovanja sta bila uporabljena tako pri zbiranju in obdelavi za
potrebe tega poročila zbranih podatkov in informacij, kot tudi pri pridobivanju in analizi sekundarnih
statističnih podatkov.
V poročilu smo uporabili naslednje vire podatkov:
a.

podatke iz sekundarnih virov, javno objavljenih poročil in publikacij drugih institucij:
uporabili smo podatke UMAR, SURS, ZRSZ, SSZS, OECD, in sicer zlasti za oris dejavnikov, ki
vplivajo na socialni položaj prebivalstva (makroekonomske, demografske situacije v Sloveniji,
pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela) ter spremljanje uresničevanja

treh ključnih ciljev Resolucije;
b. informacije iz podatkovnih zbirk drugih institucij, ki niso javno dostopne: gre za podatke,
ki so bili IRSSV posredovani na podlagi zaprosila za potrebe tega poročila (npr. nekateri
podatki iz zbirk MDDSZ in ZRSZ) in smo jih uporabili predvsem za spremljanje uresničevanja
c.

treh ključnih ciljev Resolucije;
podatki, ki smo jih na IRSSV zbrali v okviru drugih nalog, in sicer:
-

Izvajanje pomoči na domu: analiza stanja v letu 2016,

-

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v letu 2016,

-

Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2016,

-

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu
2016,

-

Socialni položaj v Sloveniji 2015 – 2016 in Socialni položaj v Sloveniji 2016 – 2017,
Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register.

Podatke, ki smo jih na IRSSV zbrali v okviru drugih nalog, smo uporabili zlasti za spremljanje
uresničevanja treh ključnih ciljev Resolucije.
Informacije o izvajanju ukrepov nacionalnega izvedbenega načrta 2016 – 2018 smo zbrali na
skupinskem razgovoru z nosilci oziroma skrbniki posameznih ukrepov na MDDSZ ter iz obstoječih
informacij na spletu. Skupinski razgovor o izvajanju ukrepov nacionalnega izvedbenega načrta 2016 –
2018 je na MDDSZ potekal 5. decembra 2017, in sicer s sodelavci Direktorata za socialne zadeve, ki
pokrivajo posamezne ukrepe oziroma skupine ukrepov ter sodelavci Urada za izvajanje kohezijske
politike pri MDDSZ, ki so zadolženi za črpanje sredstev iz EU skladov in tehnično izvedbo ukrepov, ki se
financirajo oziroma se bodo financirali iz evropskih sredstev.
Poročanje posameznih nosilcev ukrepov se je nanašalo na izvedbo predvidenih aktivnosti, morebitne
spremembe načrtovanih aktivnosti, ovire in kritične točke pri izvedbi ukrepov, morebiten zamik roka
izvedbe ukrepa in na finančne vire.
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Informacije o regijskih izvedbenih načrtih smo pridobivali sproti, v obdobju nastajanja novih
izvedbenih načrtov, saj smo sodelovali pri nastanku le teh. CSD, ki so koordinirali pripravo regijskih
izvedbenih načrtov, smo namreč nudili pomoč in podporo pri oblikovanju načrtov, končne verzije
načrtov pa so pripravljavci poslali tako MDDSZ in občinam, na katere se regijski izvedbeni načrt
nanaša, kot tudi k nam. Posebno zbiranje podatkov o tem zato ni bilo potrebno.
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2.2.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SOCIALNI POLOŽAJ PREBIVALSTVA:
MAKROEKONOMSKE IN DEMOGRAFSKE RAZMERE, GIBANJA NA
TRGU DELA IN BREZPOSELNOST

Po več let trajajoči ekonomski krizi z izrazitim upadom bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju
BDP), se je po letu 2013 gospodarska situacija v Sloveniji stabilizirala in v letu 2014 začela gospodarska
rast. Realna stopnja rasti BPD je bila v letu 2014 3 %, v letu 2015 2,3 %, v letu 2016 3,1 %, za leto 2017
pa Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR) predvideva 4,4 % rast BDP
(UMAR 2017c: 24). UMARjevi analitiki pojasnjujejo, da sta najpomembnejša razloga za pospešitev rasti
BDP v letu 2017 visoka rast izvoza in vpliv dinamike rasti državnih investicij, povezanih tudi s črpanjem
evropskih sredstev nove finančne perspektive (ibid.).
Ključni dejavnik rasti gospodarske dejavnosti v Sloveniji v zadnjih letih je izvoz, ki je spodbujen s tujim
povpraševanjem (ugodne gospodarske razmere v državah, ki so najpomembnejše uvoznice iz
Slovenije). V letih 2016 in 2017 se je nadaljevala tudi rast domače potrošnje. UMAR pojasnjuje, da se je
v letu 2016 (za razliko od predhodnih let) opazno povečala zasebna potrošnja: kot posledica nekajletne
rasti zaposlenosti in plač ter izboljšanega zaupanja potrošnikov, so se povečali nakupi trajnih dobrin (ki
so v obdobju krize najbolj upadli), pa tudi drugih dobrin in storitev v okviru zasebne potrošnje. V letu
2016 so se nekoliko povečale tudi zasebne investicije v stroje in opremo (UMAR 2017a: 51). S
sprostitvijo nekaterih varčevalnih ukrepov se je ponovno povečala tudi državna potrošnja. Na dinamiko
javnih infrastrukturnih investicij pa je vplival zaključek prejšnje finančne perspektive črpanja EU
sredstev in prehod v novo finančno perspektivo: javne infrastrukturne investicije so bile visoke v letih
2014 in 2015 (zaradi pospešenega črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive), v letu 2016 so
se močno zmanjšale ter nato v letu 2017 ponovno povečale (začetek črpanja sredstev EU iz nove
finančne perspektive).
V obdobju gospodarske krize je bil padec gospodarske aktivnosti večji v regijah, ki ustvarijo največji
delež slovenskega BDP in v katerih je tudi BDP na prebivalca najvišji. Posledično je to pomenilo
zmanjšanje gospodarskih (ekonomskih) razlik med regijami. V primerjavi z drugimi državami članicami
EU so regionalne razlike v Sloveniji sicer majhne (UMAR 2017a: 120). Najvišji BDP na prebivalca je v
Osrednjeslovenski regiji (ta za 41 % presega slovensko povprečje), najnižji pa v Zasavski regiji (ki
dosega le dobro polovico, tj. 54 % slovenskega povprečja); razlika med obema regijama s skrajnima
vrednostima BDP je 2,6-kratna, a se postopoma povečuje (ibid.). V zadnjih dveh letih se sicer
gospodarska rast povečuje v vseh slovenskih regijah, razen v Zasavski, ki tako povečuje razliko do
slovenskega povprečja.
Gospodarska rast se je v letu 2016 nadaljevala tudi na ravni celotne EU (1,9 % v letu 2016). Na ravni EU
je bila gospodarska rast predvsem posledica krepitve zasebne potrošnje; okrepili sta se tudi državna in
investicijska potrošnja (UMAR 2017a). Slovenija je, kljub opazno višji rasti BDP od povprečja EU v
zadnjih treh letih ostala v manjši skupini držav članic, katerih BDP realno še zaostaja za predkrizno
ravnjo (v letu 2016 je bil BDP realno za 2 % nižji kot leta 2008 – UMAR 2017a: 11). Merjeno v BDP na
prebivalca v standardih kupne moči, je Slovenija leta 2008 (pred krizo) dosegala 90 % povprečja BDP
28 držav EU, v obdobju krize se je bolj oddaljila od EU povprečja, v letih 2014 in 2015 pa je ob hitrejši
gospodarski rasti od gospodarske rasti na nivoju EU zaostanek spet zmanjšala, tako da dosega 83 %
povprečja BDP v EU (ibid.: 69). Ob tem velja omeniti, da Zahodna Slovenija (zahodna kohezijska regija)
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dosega 97 % evropskega povprečja BDP, medtem ko Vzhodna Slovenija (vzhodna kohezijska regija)
dosega le 67 % evropskega povprečja BDP, kar jo uvršča med manj razvite regije EU (ibid.: 120).
Z gospodarsko rastjo so se v zadnjih letih izboljšale tudi razmere na trgu dela. Število delovno aktivnih
oseb (zaposlenih) se povečuje že od leta 2014, torej že četrto leto zapored. Medtem, ko je bila stopnja
delovne aktivnosti v Sloveniji pred krizo še višja kot v povprečju držav EU (leta 2008 je bila stopnja
delovne aktivnosti v populaciji stari 15-64 let v Sloveniji 68,3 %, v povprečju EU pa 65,8 %), se je v krizi
zniževala in leta 2012 padla pod povprečje držav članic EU, od leta 2014 naprej pa je ponovno
približno na nivoju povprečja EU (v letu 2016 je bila stopnja delovne aktivnosti v populaciji stari 15-64
let v Sloveniji 66,2 %, v povprečju držav članic EU pa 66,6 %) (UMAR 2017a: 92). Glede na ugodne
gospodarske razmere (gospodarsko rast) v letih 2016 in še bolj 2017, se je tudi zaposlenost v letu 2016
in v prvi polovici leta 2017 opazno povišala. Rast zaposlenosti v letu 2016 je bila 1,9 %, za leto 2017 pa
UMAR v jesenski napovedi gibanj predvideva 2,7 % rast zaposlenosti (UMAR 2017c: 14). V skladu s
strukturo gospodarske aktivnosti, se je zaposlenost v zadnjih treh letih najbolj povečala v izvozno
usmerjenih dejavnostih, pa tudi v storitvenih. Opazno je bilo naraščanje števila zaposlenih v
predelovalnih dejavnostih in preko agencij za zaposlovanje. V letu 2016 so se sprostile omejitve pri
novem zaposlovanju v sektorju država, kar je že v letu 2016, še bolj pa v letu 2017 vplivalo na rast
zaposlenosti v tem sektorju. Tudi Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) poroča o
povečanem povpraševanju delodajalcev oz. o povečanem številu prostih delovnih mest, za katera so
delodajalci želeli sodelovanje ZRSZ pri iskanju kandidatov v letu 2016 in še bolj v 2017. V letu 2016 je
bilo tako prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci javili ZRSZ, za 22,9 % več kot v letu 2015, prostih
mest, za katera so delodajalci želeli sodelovanje ZRSZ pri iskanju kandidatov, pa je bilo leta 2016 kar za
37,6 % več kot leto pred tem (ZRSZ 2017a: 19).
Stopnja delovne aktivnosti se je v obdobju po krizi povišala v vseh starostnih skupinah, vendar je v
primerjavi s stopnjo delovne aktivnosti pred krizo (2008) v letu 2016 višja le med starejšimi (55-64 let).
Tako je bila, na primer, stopnja delovne aktivnosti mladih (15-29 let) leta 2008 54,9 %, v daljšem
obdobju krize je upadala in dosegla najnižjo stopnjo (42,9 %) v letu 2014, potem pa ponovno začela
naraščati, vendar je leta 2016 še vedno znašala le 45,6 % (SURS 2017a). Kot že zapisano je stopnja
delovne aktivnosti višja kot pred krizo le med starejšimi. V populaciji starih 55-64 let je bila tako leta
2008 stopnja delovne aktivnosti 32,7 %, leta 2016 pa 'že' 38,5 % (SURS 2017a). UMAR tako ugodno
gibanje stopnje delovne aktivnosti starejših pojasnjuje z vplivom pokojninske reforme, ukrepi aktivne
politike zaposlovanja in z demografskim učinkom (v skupino starih 55-64 let vstopajo generacije z
visoko stopnjo delovne aktivnosti, iz nje pa izstopajo generacije z nizko aktivnostjo) (UMAR 2017a:28).
UMAR v jesenski napovedi 2017 napoveduje, da se bo rast BDP v letih 2018 in 2019 nadaljevala ter da
se bo nadaljevala tudi rast zaposlovanja, vendar pa bo kljub ocenjenim ugodnim gospodarskim
razmeram in visokem povpraševanju po delovni sili v prihodnjih letih rast zaposlovanja upočasnjena
(nižja) zaradi učinka demografskih dejavnikov (pričakovano zmanjšanje števila delovno sposobnih
prebivalcev) (UMAR 2017c: 14).
Glede na demografska gibanja (rodnost, nizek selitveni prirast) v Sloveniji, različni scenariji projekcije
prebivalstva EUROPOP2013 kažejo, da se bo, ob približno enakem številu prebivalcev Slovenije, do leta
2060 bistveno spremenila njihova starostna struktura (UMAR 2016: 4). Po osnovnem scenariju
projekcije prebivalstva naj bi se brez večjega selitvenega prirasta v prihodnje število prebivalcev
Slovenije v starosti 20-64 let, ki predstavlja delovno sposobno prebivalstvo, zmanjševalo v takem
obsegu, da bi jih lahko bilo leta 2060 kar pol milijona manj kot v letu 2013 (ibid.: 5).
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Število prebivalcev v starostni skupini 20-64 let je po letu 2013 že začelo upadati in demografske
spremembe že zmanjšujejo ponudbo delovne sile. V obdobju gospodarske krize in skromnega
povpraševanja po delovni sili to ni prišlo do izraza, v zadnjih dveh letih pa je, ob močno povečanem
povpraševanju po delovni sili s strani delodajalcev, vedno bolj očitno. Tako tudi zadnja raziskava
Napovednik zaposlovanja (september 2017), ki jo ZRSZ dvakrat letno izvaja med delodajalci z 10 ali več
zaposlenimi, kaže, da se je s pomanjkanjem ustreznih kadrov za zaposlitev že soočilo 43,3 %
delodajalcev, v skupini velikih delodajalcev pa se s tovrstnimi težavami srečuje že 61 % delodajalcev
(ZRSZ 2017b: 1).
Ocena demografskega učinka (vpliv spremembe v velikosti starostnih skupin delovno sposobnega
prebivalstva na aktivno prebivalstvo) kaže, da naj bi do leta 2020 prišlo do zmanjševanja aktivnega
prebivalstva v Sloveniji v povprečju za 8.000 oseb na leto, kar bi vplivalo tako na zmanjšanje števila
delovno aktivnih kot na zmanjšanje števila brezposelnih (UMAR 2016: 6). UMAR tako ugotavlja, da bo
omejena ponudba delovne sile postala oz. že postaja omejitveni dejavnik gospodarske rasti (ibid.). V
tem kontekstu je nujno z ukrepi spodbujati zviševanje delovne aktivnosti mladih in starejših (ki imajo v
Sloveniji v primerjavi s povprečjem držav EU nižje stopnje delovne aktivnosti) ter spodbujati dodatno
vključevanje neaktivnih oseb na trg dela, nujno pa bo tudi nasloviti vprašanje ustrezne migracijske
politike.
Demografske spremembe bodo poleg daljnosežnih posledic za trg dela (in posledično za celoten
gospodarski sistem) in za izobraževalni sistem imele velike posledice tudi za sisteme socialne zaščite,
zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe, ter bodo zelo obremenile javne izdatke na področju
sociale (predvsem pokojnine), zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Različne projekcije javnih izdatkov za
pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo namreč kažejo, da se bodo ti izdatki, prikazani kot delež v
BDP, občutno povečali in močno ogrozili vzdržnost sistemov in javnih financ, hkrati pa bodo realno
rastli tudi zasebni izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, kar bi lahko imelo posledice za socialni
položaj starejših oz. vplivalo na povečevanje socialnih neenakosti med starejšimi.
Opazen pojav slovenskega trga dela ostaja segmentacija glede na vrsto zaposlitve (na eni strani polne
zaposlitve za nedoločen čas z visoko stopnjo varnosti in stabilnosti, na drugi strani pa negotove
zaposlitve, dela v slabih delovnih pogojih in/ali slabo plačane zaposlitve – t.i. prekarne zaposlitve)1.
Segmentacija ostaja izrazita, čeprav v letu 2016 (prvič po letu 2013) beležimo rahel upad deleža
začasnih zaposlitev (iz 17,8 % med vsemi zaposlitvami v letu 2015 na 17,2 % med vsemi zaposlitvami v
letu 2016) ter nekoliko bolj opazen upad delnih zaposlitev med vsemi zaposlitvami (iz 10,7 % v letu
2015 na 9,3 % v letu 2016) (UMAR 2017a: 94). Rahel upad deleža začasnih zaposlitev (zaposlitve po
pogodbi za določen čas in vse druge oblike začasnega dela, vključno s pogodbami, ki ne predstavljajo
delovnega razmerja, in študentskim delom) ter nekoliko bolj izrazit upad dela za manj kot polni delovni
čas v letu 2016 sta zelo verjetno posledica spremenjenih razmer na trgu dela, ko je povpraševanje po
delovni sili visoko in so delodajalci po nekaj letih gospodarske rasti in dobrih obetih za prihodnja leta
manj negotovi glede (trajnosti) zaposlovanja. V primerjavi s povprečjem držav EU, je tudi v letu 2016
delež začasnih zaposlitev v Sloveniji precej višji (14,3 % v povprečju držav EU), medtem ko je delež
delnih zaposlitev (za nepolni delovni čas) v EU višji (v povprečju EU držav 19,6 %) kot v Sloveniji (ibid.).

Med prekarne zaposlitve lahko štejemo zaposlitve za določen čas, s krajšim delovnim časom, zaposlitev v agencijah za
posredovanje delavcev, delo po različnih pogodbah, ki ne predstavljajo delovnega razmerja, in študentsko delo.
1
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Daleč najbolj segmentacija trga dela prizadeva mlade. K temu največ prispeva velik obseg
študentskega dela, ki se kljub podražitvi (plačevanje prispevkov za socialno varnost) postopoma
povečuje, ter seveda zaposlitve za določen čas, ki so že tradicionalno najpogostejše med mladimi in
vplivajo na večjo dinamiko prehodov med statusom zaposlenosti in brezposelnosti in obratno med
mladimi. Obseg študentskega dela je bil sicer v obdobju od 2010 do 2014 v upadu (kot posledica
zmanjšanega povpraševanja zaradi gospodarske krize pa tudi zaradi relativne podražitve študentskega
dela zaradi uvedbe plačevanja prispevkov za socialno varnost) vendar se je v letih 2015 in 2016 njegov
obseg spet povečal. Leta 2016 je tako v starostni skupini 15-29 let delež študentskega dela v skupnih
zaposlitvah predstavljal 21 %, delež vseh začasnih zaposlitev v skupnih zaposlitvah (za starostno
skupino 15-29 let) pa 53 % (v povprečju EU 33 %) (UMAR 2017a: 94).
Ugodne razmere na trgu dela so od leta 2014 naprej vplivale na zniževanje brezposelnosti. Zniževanje
brezposelnosti se je v zadnjih dveh letih še pospešilo, še posebej v letu 2017. Povprečno mesečno
število registrirano brezposelnih je iz 120.100 v letu 2014, upadlo na 112.700 v letu 2015, v letu 2016
upadlo na povprečno mesečno 103.400 registrirano brezposelnih oseb, v 11 mesecih leta 2017 (januarnovember) pa je upadlo še bolj izrazito in sicer na 89.000 registrirano brezposelnih oseb mesečno
(ZRSZ 2017).
Od leta 2014 upada tudi stopnja brezposelnosti, tako registrirane kot anketne. Leta 2015 je bila stopnja
registrirane brezposelnosti 12,3 %, leta 2016 je bila stopnja registrirane brezposelnosti 11,2 %, v prvih
devetih mesecih 2017 pa je upadla na 9,7 % (povprečje prvih devetih mesecev 2017). Stopnja anketne
brezposelnosti je bila leta 2015 9,0 %, v letu 2016 je upadla na 8,0 %, v drugem četrtletju 2017 pa je le
še 6,4 % (SURS 2017a). Hiter upad brezposelnosti (tako merjene z registrskimi podatki kot z anketnimi),
še posebej izrazito v letu 2017, kaže na zelo ugodne gospodarske okoliščine in na veliko povpraševanje
po delovni sili s strani delodajalcev.
V obdobju gospodarske krize se je brezposelnost v Sloveniji bolj povečala ženskam kot moškim. V letih
2016 in 2017 se je sicer brezposelnost znižala obojim, vendar je ostala občutna razlika v stopnji
brezposelnosti v škodo žensk. V drugem četrtletju 2017 je tako stopnja brezposelnosti moških le še 5,5
%, stopnja brezposelnosti žensk pa je 7,5 % (SURS 2017a).
Dolgotrajnost gospodarske krize v Sloveniji je vplivala tudi na podaljševanje trajanja brezposelnosti.
Tako se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, v delovni
sili) v osmih letih od začetka krize več kot podvojila oz. skoraj potrojila (glej Preglednico 1). Za skoraj
trikrat se je povečala tudi stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne dve
leti ali več, v delovni sili). Dolgotrajna, še posebej pa zelo dolgotrajna brezposelnost je problematična
tako z vidika resnega upada delovnih zmožnosti in kompetenc brezposelnih, kot z vidika njihove
dolgotrajne odvisnosti od socialnih transferjev in nizkih razpoložljivih dohodkov njihovih gospodinjstev
ter tveganja revščine. Na izrazito podaljševanje trajanja brezposelnosti kaže tudi podatek o deležu
dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi osebami; ta se je od leta 2008, ko je bil 45,5 %
povišal na 57,2 % v letu 2015. V letu 2016 so se ob povečanem povpraševanju po delovni sili začeli
počasi zaposlovati tudi dolgotrajno brezposelni, tako da se je njihov delež med vsemi registrirano
brezposelnimi rahlo znižal (55,6 %). V letu 2016 se je znižala stopnja dolgotrajne brezposelnosti (na 4,5
%), ki pa še vedno ostaja še enkrat višja kot pred krizo. Podobno velja tudi za stopnjo zelo dolgotrajne
brezposelnosti: v letu 2016 se je znižala glede na predhodna leta (na 2,7 %), vendar ostaja še enkrat
višja kot pred krizo.
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Preglednica 1: Dolgotrajna brezposelnost v Sloveniji (2008 – 2015), podatki Ankete o delovni sili
V%
Stopnja brezposelnosti v
populaciji
Stopnja dolgotrajne
brezposelnosti (nad 1 leto)
Stopnja zelo dolgotrajne
brezposelnosti (nad 2 leti)
Delež dolgotrajno
brezposelnih oseb med vsemi
brezposelnimi osebami

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,4

5,9

7,3

8,2

8,9

10,1

9,7

9,0

8,0

2,0

1,9

3,4

4,0

4,6

5,6

5,5

5,1

4,5

1,1

1,0

1,8

2,0

2,4

3,3

3,4

3,1

2,7

45,5

32,7

47,1

48,5

51,5

55,7

57,1

57,2

55,6

Vir: SURS 2017a.

.
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2.3.

PREGLED URESNIČEVANJA KLJUČNIH CILJEV RESOLUCIJE NA
PODLAGI DOGOVORJENIH KAZALNIKOV

Cilj ključnega strateškega dokumenta na področju socialnega varstva v Sloveniji za obdobje 2013–2020
se na eni strani nanaša na izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin, na drugi strani pa na
povečanje družbene povezanosti (kohezije) ter socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. Ob
opisanem splošnem (horizontalnem) cilju so opredeljeni še trije ključni cilji, ki se neposredno nanašajo
na razvoj sistema socialnega varstva v obdobju do leta 2020. Za spremljanje uresničevanja in oceno
doseganja vsakega od treh ključnih ciljev sta določena po en kazalnik in njegova ciljna vrednost do leta
2020. Poleg tega so v Resoluciji opredeljeni tudi bolj razčlenjeni kazalniki za spremljanje izvajanja
posameznih ciljev.
V tem poglavju za posamezen cilj Resolucije navedemo ključni kazalnik, njegovo ciljno vrednost do leta
2020 ter podatke za obdobje 2012 – 2016. Ključnemu kazalniku in pripadajočim podatkov sledijo bolj
razčlenjeni kazalniki s podatkovno oporo za obdobje 2012 – 2016 ter komentar uresničevanja
posameznega cilja.

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA

Ključni kazalnik: število oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti
Ciljna vrednost ključnega kazalnika do leta 2020: doseči zmanjšanje št. oseb, ki živijo v
tveganju revščine ali soc. izključenosti, za 40.000 glede na vrednost kazalnika iz leta 2008, torej
zmanjšati št. oseb, ki živijo v tveganju revščine ali soc. izključenosti, na 321.000 (ali manj).
Vrednost ključnega kazalnika (2012 – 2016):
Kazalnik
Število oseb, ki živijo v tveganju
socialne izključenosti

Vir

2012

2013

2014

2015

2016

SURS

392.000

410.000

410.000

385.000

371.000

Realizacija cilja za leto 2016

18

Ostali kazalniki:
➢ stopnja tveganja revščine (po socialnih transferih),
➢ stopnja tveganja revščine (po socialnih transferih) po starostnih skupinah (0-17 let, 18-64 let,
65 let in več) in strukturi gospodinjstva (enočlanska gospodinjstva, enočlanska gospodinjstva,
starost 65 let ali več, gospodinjstva z vzdrževanimi otroki, enostarševska gospodinjstva z vsaj
enim vzdrževanim otrokom),
➢ stopnja materialne prikrajšanosti (vsaj 3 od 9 elementov),
➢ stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od 9 elementov),
➢ stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 od 9 elementov) po starostnih skupinah (0-17
let, 18-64 let, 65 let in več),
➢ število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov DSP, ki so bili vključeni v programe aktivne
politike zaposlovanja (na letni ravni),
➢ število brezposelnih (zaposljivih) prejemnikov DSP, ki so se zaposlili (na letni ravni).
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Preglednica 2: Razčlenjeni kazalniki uresničevanja 1. cilja Resolucije (2012 – 2016)
KAZALNIK
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
transferih)
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
transferih) starih 0-17 let
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
transferih) starih 18-64 let
Stopnja tveganja revščine (po socialnih
transferih) starih 65 let in več
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
enočlanskih gospodinjstev
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
enočlanskih gospodinjstev starih 65 let ali več
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih)
enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim
vzdrževanim otrokom
Stopnja materialne prikrajšanosti (vsaj 3 od 9
elementov)
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj
4 od 9 elementov)
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj
4 od 9) pri starih 0-17 let
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj
4 od 9) pri starih 18-64 let
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj
4 od 9) pri starih 65 let in več
Število brezposelnih (zaposljivih)
prejemnikov DSP, ki so vključeni v programe
aktivne politike zaposlovanja (na letni ravni)
Število brezposelnih (zaposljivih)
prejemnikov DSP, ki so se zaposlili
Vir: SURS 2017a

VIR

SKUPAJ

MOŠKI

ŽENSKE

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

SURS

13,5

14,5

14,5

14,3

13,9

12,5

13,5

13,7

13,0

12,5

14,6

15,4

15,2

15,6

15,2

SURS

13,5

14,7

14,8

14,2

11,9

13,6

14,5

15,3

14,4

11,3

13,4

14,9

14,3

14,1

12,5

SURS

12,2

13,0

13,7

13,6

13,4

12,3

13,3

13,8

13,2

13,2

12,0

12,7

13,6

14,0

13,7

SURS

19,6

20,5

17,1

17,2

17,6

11,7

13,2

10,8

10,2

10,8

25,0

25,5

21,6

22,2

22,5

SURS

36,7

32,8

33,0

35,4

35,8

32,3

29,2

30,6

29,2

30,0

40,1

35,5

35,0

40,4

40,5

SURS

41,7

40,0

35,9

37,1

37,0

33,3

33,2

28,0

25,3

25,9

44,0

42,1

38,6

41,3

41,0

SURS

11,6

13,1

13,4

12,9

11,4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

SURS

25,8

30,1

27,4

32,5

25,2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

SURS

16,9

17,0

17,2

14,7

13,5

16,6

16,6

16,9

14,0

12,8

17,1

17,3

17,5

15,4

14,2

SURS

6,6

6,7

6,6

5,8

5,4

6,8

6,6

6,7

5,4

5,2

6,5

6,7

6,6

6,2

5,5

SURS

5,9

6,0

4,9

4,7

4,5

6,6

6,3

5,5

4,9

4,8

5,1

5,7

4,2

4,5

4,2

SURS

6,9

6,8

7,1

6,0

5,5

7,1

6,9

7,2

5,7

5,6

6,6

6,7

7,0

6,3

5,4

SURS

6,6

6,7

6,7

6,1

5,8

5,5

5,7

5,9

4,4

4,1

7,4

7,4

7,4

7,4

6,9

ZRSZ/
MDDSZ

5.235

9.001

10.539

7.112

6.676

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ZRSZ/
MDDSZ

7.529

9.519

12.627

13.944

16.001

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Prvi cilj Resolucije je usmerjen v zmanjševanje tveganja revščine in večjo socialno vključenost socialno
ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. Slovenija sodi med države, ki se jim je stopnja tveganja
revščine v času krize relativno gledano najbolj povišala (predvsem v letu 2011 in ponovno v letu 2013),
vendar je ves čas ostala pod povprečjem držav EU. V letu 2014 se je v Sloveniji slabšanje dohodkovne
situacije ustavilo, stopnja tveganja revščine pa je ostala na istem nivoju kot leto pred tem (14,5 %). V
naslednjih letih se je socialna situacija začela počasi, a konstantno izboljševati. V letu 2015 se je stopnja
tveganja revščine glede na predhodno leto zmanjšala za 0,2 o.t., v letu 2016 pa za 0,4 o.t. glede na leto
2015. V letu 2016, za katerega so na voljo zadnji podatki, je tako stopnja tveganja revščine znašala 13,9
%, kar je opazno pod povprečjem v državah EU (17,3 % v letu 2016). Vendar pa je stopnja tveganja v
Sloveniji še vedno višja kot je bila v predkriznem obdobju (12,3 % leta 2008). Zmanjševanje stopnje
tveganja revščine po letu 2014 je v največji meri posledica izboljšanja situacije na trgu dela (višja
zaposlenost, višji razpoložljivi dohodki gospodinjstev), verjetno pa so k temu pripomogli tudi popravki
nove socialne zakonodaje, ki so se začeli izvajati v letu 2014 in kasneje.
Vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje tveganja revščine (ob neupoštevanju pokojnin) se je v letu
2015, glede na predhodno leto rahlo povečal, v letu 2016 pa se je še nadaljnje izboljšal. Leta 2015 so
tako socialni transferji zniževali stopnjo tveganja revščine za 42,3 %, leta 2016 pa za 42,8 %.
Učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji je, glede na povprečje držav EU (33,2 %), relativno visoka.
Najvišje stopnje tveganja revščine v Sloveniji imajo gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z
vzdrževanimi otroki. Tem gospodinjstvom se je stopnja tveganja revščine do leta 2015 povečevala,
nato pa v letu 2016 znižala za 7,5 odstotne točke glede na predhodno leto in znaša 73,2 % (SURS
2017b). Zelo visoka je tudi stopnja tveganja revščine gospodinjstev z delno delovno aktivnimi (v
povprečju manj kot polovico delovnega časa) odraslimi člani in vzdrževanimi otroki, tudi zanjo pa velja,
da se je v letu 2016 nekoliko znižala (za 1,1 o.t. glede na leto 2015) in znašala 45,4 % (SURS 2017b).
Stopnja tveganja revščine starejših (65 let in več) se je v letu 2016 povišala glede na predhodno leto (za
0,4 o.t.) in znaša 17,6 % (glej Preglednico 2). Stopnja tveganja revščine se je povišala tako med
starejšimi moškimi (za 0,6 o.t. in znaša v letu 2016 10,8 %) kot starejšimi ženskami (za 0,3 o.t. in znaša
22,5 %). Tveganje revščine starejših je močno povezano z nizkimi pokojninami. Že dlje časa je bistveno
višja stopnja tveganja revščine med starejšimi ženskami, še posebej izrazito med starejšimi ženskami, ki
živijo same (izmed teh jih je v letu 2016 tvegalo revščino kar 41 %, kar je bilo sicer za 0,3 o.t. manj kot v
letu 2015). Med starejšimi moškimi, ki živijo sami, jih je v letu 2016 tvegalo revščino 25,9 %, kar je za
0,6 odstotne točke več kot v predhodnem letu.
Med kategorijami z najvišjimi stopnjami tveganja revščine so še: enočlanska gospodinjstva (pod
pragom tveganja revščine jih je v letu 2016 živelo 35,8 %), enostarševska gospodinjstva (25,2 % v letu
2016), osebe, ki so najemniki stanovanj (36,1 % leta 2016) in nizko izobražene osebe, tj. osebe z največ
osnovnošolsko izobrazbo (30,1 % v letu 2016) (SURS 2017b).
Stopnja resne materialne prikrajšanosti je v Sloveniji relativno stabilna (pod povprečjem držav EU). Po
poslabšanju v letu 2012 je bila relativno konstantna v letih 2013 in 2014, nato pa se je v letu 2015
zmanjšala za 0,8 odstotne točke glede na predhodno leto, v letu 2016 pa še nadaljnje za 0,4 odstotne
točke glede na leto 2015. Stopnja resne materialne prikrajšanosti je tako v letu 2016 5,4 % (kar pomeni,
da je resno materialno prikrajšanih 5,4 % populacije v Sloveniji), kar je manj kot v predkriznem obdobju
(6,7 % v letu 2008) in opazno pod povprečjem za 28 držav EU (7,5 % v letu 2016) (SURS 2017a).

Sestavljeni kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti 2, ki je za Slovenijo v letu 2014 ostal na enaki
ravni kot predhodno leto (potem ko se je v obdobju krize poslabšal), se je v letu 2015 izboljšal za 1,2
odstotne točke glede na predhodno leto, v letu 2016 pa še za 0,8 odstotne točke glede na leto 2015. V
letu 2016 tako stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji znaša 18,4 %, kar je pod povprečje
držav EU (23,5 % v letu 2016). Od leta 2014 se v Sloveniji znižuje tudi absolutno število ljudi, ki tvegajo
socialno izključenost: v letih 2013 in 2014 je pod pragom tveganja socialne izključenosti živelo 410.000
oseb, leta 2015 385.000, leta 2016 pa 371.000 oseb, kar pa je še vedno nekoliko več kot pred krizo (leta
2008: 361.000 oseb) in tudi več kot je cilj do leta 2020 (zmanjšanje števila oseb pod pragom tveganja
socialne izključenosti pod 321.000 oseb) (SURS 2017a).
Povzamemo lahko, da vsi kazalniki življenjske ravni na splošno kažejo na izboljšanje socialne situacije v
populaciji v letu 2016, kar je v največji meri posledica relativno visoke gospodarske rasti in ugodnih
gibanj na trgu dela (oboje se je v letu 2017 še okrepilo). Dodatno k temu prispeva tudi ukinitev večine
varčevalnih ukrepov iz obdobja krize, kar vpliva tako na zviševanje plač kot na zaposlovanje v javnem
sektorju ter tudi na višino (zviševanje) socialnih transferjev. Kljub močno izboljšani socialni situaciji v
populaciji, pa to izboljšanje (še) ni v enaki meri zajelo vseh ranljivih populacijskih kategorij in skupin,
kar je razvidno iz zgoraj navedenih podatkov o visokih stopnjah tveganja revščine v nekaterih
populacijskih kategorijah. Tudi stopnja dolgotrajnega tveganja revščine se je po upadu v letu 2015 (za
1,4 o.t. glede na predhodno leto) v letu 2016 ponovno dvignila za 0,4 odstotne točke in je v letu 2016
znašala 8,5 %. V letu 2016 je dolgotrajno pod pragom tveganja revščine (v opazovanem letu in vsaj v
dveh od treh predhodnih let) živelo 152.000 oseb (SURS 2017a).
Socialni prejemki se po letu 2014 ponovno usklajujejo z inflacijo. Z januarjem 2016 so bili varčevalni
ukrepi pri denarni socialni pomoči (v nadaljevanju DSP) v celoti odpravljeni in se je osnovni znesek
minimalnega dohodka (osnovni DSP) zvišal na višino originalno predvideno v Zakonu o
socialnovarstvenih prejemkih, to je na 288,81 evrov. Po uskladitvi v avgustu 2016 je znašal osnovni
znesek DSP 292,56 evrov, od uskladitve v avgustu 2017 dalje pa znaša 297,53 evrov. Cenzus za
varstveni dodatek (v nadaljevanju: VD) za samsko osebo je od januarja 2016 (prenehanje varčevalnih
ukrepov) znašal 470,76 evrov, od avgusta 2016 naprej je znašal 476,87 evrov, v avgustu 2017 pa je bil
povišan na 484,97 evrov.
Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že daljše obdobje postopno zvišuje. Tako je v letu 2013
povprečno mesečno dobilo DSP 68.002 upravičencev (oseb), v letu 2014 povprečno mesečno 74.470
oseb, v letu 2015 je povprečno mesečno dobilo DSP 80.641 oseb, v letu 2016 povprečno mesečno
80.680 oseb, v prvi polovici leta 2017 pa povprečno mesečno že 82.244 oseb. Rast števila upravičencev
DSP je težko enoznačno pojasniti, zelo verjetno pa odraža na eni strani koncentracijo oseb, ki imajo
kompleksne, dalj časa trajajoče socialne (in zdravstvene) težave in so težko zaposljive, na drugi strani
pa spremembe in dopolnitve socialne zakonodaje, ki so prinesle rahljanje pogojev za dostop do DSP
(že spremembe, ki so bile uveljavljene leta 2014, še bolj pa spremembe, uveljavljene od februarja 2017:
zvišanje meje glede vrednosti nepremičnine, v kateri gospodinjstvo biva na 120.000 evrov, odprava
zaznambe na nepremičnine in odprava vračanja dela prejete pomoči po smrti prejemnika).

2

Stopnja tveganja socialne izključenosti je kazalnik sestavljen iz treh elementov: deleža oseb pod nacionalnim pragom tveganja
revščine, deleža resno materialno prikrajšanih oseb (vsaj 4 od 9 elementov materialne prikrajšanosti) in deleža oseb, ki živijo v
zelo nizko delovno intenzivnih gospodinjstvih. Kazalnik je sestavljen tako, da štejemo da oseba tvega socialno izključenost, če je
bodisi pod nacionalnim pragom tveganja revščine, bodisi je resno materialno prikrajšana ali živi v zelo nizko delovno
intenzivnem gospodinjstvu.
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Med prejemniki DSP prevladujejo samska gospodinjstva (decembra 2016 72,3 %, julija 2017 71,2 %),
čeprav delež družin rahlo narašča (decembra 2016 22,6 %, julija 2017 23,2 %). Delež (delovno) aktivnih
upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne aktivnosti) že več let počasi
narašča in je sredi leta 2017 znašal 12,8 % vseh odraslih upravičencev do DSP.
Delež dolgotrajnih prejemnikov DSP se počasi, a konstantno zvišuje. Med odraslimi upravičenci do DSP
je delež dolgotrajnih upravičencev decembra 2014 znašal 50,8 %, julija 2017 pa znaša že 58,5 %. To
pomeni, da je od vseh odraslih, ki so julija 2017 prejeli DSP, kar 58,5 % takih, ki so ga v zadnjih treh
letih prejemali že vsaj dve leti.
Podatki ZRSZ kažejo, da se je število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so bili v letu 2016 vključeni v
programe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), glede na leto 2015 zmanjšalo, še bolj pa
glede na leti 2013 in 2014. Ker precejšen delež sredstev za programe APZ predstavljajo EU sredstva, je
zmanjšanje števila vključenih oseb v programe mogoče pojasniti tudi z nižjimi sredstvi za programe
APZ kot posledico iztekajoče se finančne perspektive črpanja EU sredstev, črpanje sredstev iz nove
finančne perspektive pa se je začelo šele proti koncu leta 2016. Kljub manj prejemnikom DSP, ki so bili
vključeni v programe APZ v zadnjih letih, se število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so se zaposlili, v
obdobju od leta 2012 naprej konstantno zvišuje. V letu 2016 se je uspelo zaposliti 16.001
brezposelnemu prejemniku DSP (Preglednica 2).
Število prejemnikov oz. upravičencev do varstvenega dodatka (v nadaljevanju VD) se je v letih 2015 in
2016 že rahlo povišalo, po spremembi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih konec leta 2016 (zgoraj
opisane spremembe, ki so se začele izvajati februarja 2017) pa se je v prvi polovici leta 2017 povišalo
bolj izrazito. Tako je bilo julija 2017 že 15.616 prejemnikov oz. 17.136 upravičencev (oseb), ki so
prejemali VD, kar je v primerjavi z decembrom 2016 4.341 prejemnikov oz. 5.430 upravičencev VD več.
Nekoliko se je spremenila tudi starostna struktura, kar kaže na to, da zadnje spremembe socialne
zakonodaje dosegajo cilj, da VD pridobi več starejših oseb. Julija 2017 je bilo tako v strukturi
upravičencev VD 52,1 % oseb starejših od 65 let (decembra 2016 jih je bilo 46,8 %).
V drugi polovici leta 2016 in celotnem letu 2017 je MDDSZ vodilo intenzivne priprave na vpeljavo
sistema socialne aktivacije, vključno s programi socialne aktivacije. Gre za programe, ki naslavljajo
populacijo dolgotrajno brezposelnih in dolgotrajnih prejemnikov DSP z različnimi kompleksnimi
problematikami. Priprave so potekale v sodelovanju s CSD, ZRSZ ter tudi IRSSV. Do druge polovice leta
2017 je bilo v projektni enoti MDDSZ zaposlenih 48 koordinatorjev za socialno aktivacijo in osebe za
vodenje projektne enote. Izpeljana so bila izobraževanja za koordinatorje in za kontaktne osebe na
CSD in uradih za delo ZRSZ. Objavljeni so bili razpisi za dolge in kratke programe socialne aktivacije ter
za oboje izbrani izvajalci. CSD in uradi za delo so pripravili nabor kandidatov za vključitev v programe,
opravljeni so bili informativni seminarji in razgovori koordinatorjev s kandidati za vključitev. Do konca
leta 2017 se je izvajanje kratkih in dolgih programov socialne aktivacije že začelo. Proti koncu leta 2017
je bil dodatno objavljen še razpis za ti. vmesne oz. hibridne programe socialne aktivacije za območja, ki
po prejšnjih razpisih niso bila pokrita s programi.
Od ukrepov socialne politike na ravni države, ki so namenjeni kategorijam ljudi z najvišjim tveganjem
revščine, omenimo še nadaljevanje pilotnega projekta pomoči ob deložacijah, spremembe Zakona o
socialnem varstvu, ki omogočajo reorganizacijo CSD in zakonske spremembe, ki predstavljajo podlago
za napovedan informativni izračun za letne pravice (družinske prejemke).
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Tudi v letu 2016 se je nadaljevalo nudenje nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki
paketov hrane in spremljevalnih ukrepov. MDDSZ je iz sredstev Operativnega programa za materialno
pomoč najbolj ogroženim (OP MPO) v centralna skladišča partnerskih organizacij v obdobju od
decembra 2015 do septembra 2016 dobavilo skupaj 4.700 ton hrane (moka, jajčne testenine, riž, UVT
mleko, jedilno olje in konzervirana zelenjava), od tega je bilo 4.479,48 ton dobavljenih v letu 2016.
Dobavljena hrana se je razdeljevala na več kot 370 razdelilnih mestih na območju celotne Slovenije,
prejelo pa jo je 180.920 oseb, ki živijo v težkih socialnih in materialnih razmerah (v letu 2015 181.699
oseb).
Spremljevalnih ukrepov (npr. krepitve socialnih veščin, individualnega svetovanja, pravnega svetovanja,
delavnic, prostočasnih dejavnosti ipd.) se je v letu 2016 udeležilo 83.385 oseb, kar predstavlja 46,1 %
oseb, ki so v tem letu prejele hrano iz OP MPO, kar je za približno 20 odstotnih točk višji delež kot leta
2015, ko se je spremljevalnih ukrepov udeležilo 46.120 oseb (MDDSZ, 2017).

24

2. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV

Ključni kazalnik: sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva
in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža
uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik
socialnega varstva.
Ciljna vrednost ključnega kazalnika do leta 2020: doseči razmerje (približno) 1:1 med
uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva, kar pomeni, da bi (bo) na enega uporabnika skupnostnih oblik prišel en
uporabnik institucionalnih oblik socialnega varstva.
Vrednost ključnega kazalnika (2012 - 2016):
Kazalnik
Razmerje med uporabniki skupnostnih
oblik socialnega varstva in uporabniki
institucionalnih oblik socialnega varstva

Vir
SURS,
MDDSZ,
IRSSV, SSZS

2012

2013

2014

2015

2016

1:2

1 : 1,44

1 : 1,43

1 : 1,35

1 : 1,30

Realizacija cilja za leto 2016

Opomba: pri navedbi izhodiščnega razmerja za leto 2012 v Resoluciji ni eksplicitno pojasnjeno katere storitve so štete
k posameznim oblikam socialnega varstva, prav tako ni razvidno ali so upoštevani tudi uporabniki izbranih programov
socialnega varstva. Pri izračunu razmerja za obdobje 2013 - 2016 smo pri skupnostnih oblikah socialnega varstva
upoštevali: uporabnike pomoči na domu, uporabnike storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki
živijo doma ali v skupnostnih oblikah bivanja (stanovanjske skupine izven zavoda, bivalne samostojne skupine),
družinske pomočnike, uporabnike dnevnega varstva v domovih za stare, otroke in mladostnike z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju, ki so uporabniki dnevnega varstva, uporabnike oskrbovanih stanovanj, uporabnike
osebne asistence, dnevnih centrov in stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju. Kot uporabnike
institucionalnih oblik socialnega varstva smo upoštevali: vključene v institucionalno varstvo v domovih za stare,
kombiniranih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, otroke in mladostnike z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju, ki so uporabniki 24-urnega institucionalnega varstva, uporabnike, ki bivajo v zavodu v okviru VDC, ali pa so
uporabniki storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in bivajo v domu za stare ali posebnem
socialnovarstvenem zavodu. Glede na to, da zajem storitev (eventualno tudi programov) pri izračunu razmerja za leto
2012 ni povsem jasen, je tudi primerjava z naslednjimi leti nekoliko problematična oziroma vprašljiva.

Ostali kazalniki:

➢ razpoložljivost programov socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ, za različne ciljne
skupine uporabnikov na nacionalnem nivoju (število programov, število mest in število
uporabnikov):
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Preglednica 3: Mreža programov za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja (2012 – 2016)
20123

2013

2014

2015

2016

1 program za svetovanje po
telefonu,
10 svetovalnic in ostalih progr.
pomoči v primerih nasilja,
2 programa za povzročitelje
nasilja,
1 program preventive pred
nasiljem nad starejšimi,
7 MD (11 enot),
14 VH in kriznih centrov (28 enot)

1 program za svetovanje po
telefonu,
10 svetovalnic in ostalih progr.
pomoči v primerih nasilja,
1 prog. za povzročitelje nasilja,
1 program preventive pred
nasiljem nad starejšimi,
8 MD (15 enot),
13 VH (28 enot)
1 KC+2 KC v okviru CSD

148 ležišč v MD
257 ležišč v VH

179 ležišč v MD
258 ležišč v VH

Število programov (vir: IRSSV)
1 program za svetovanje po
telefonu,
14 skupin za samopomoč,
11 svetovalnic,
8 materinskih domov (MD),
17 varnih hiš, zatočišč (VH) in
kriznih centrov (KC)

1 program za svetovanje po
telefonu,
5 svetovalnic in ostalih
programov, pomoči v primerih
nasilja,
7 MD,
14 VH in kriznih centrov

1 program za svetovanje po
telefonu,
6 svetovalnic in ostalih
programov, pomoči v primerih
nasilja,
7 MD,
14 VH in kriznih centrov

Število ležišč (vir: IRSSV)
165 ležišč v MD
265 ležišč v VH

152 ležišč v MD
257 ležišč v VH

150 ležišč v MD
258 ležišč v VH

16 mest v kriznem centru za
odrasle žrtve nasilja in otroke

16 mest v kriznem centru za
odrasle žrtve nasilja in otroke

16 mest v kriznem centru za

16 mest v kriznem centru za

16 mest v kriznem centru za

odrasle žrtve nasilja in otroke

odrasle žrtve nasilja in otroke

odrasle žrtve nasilja in otroke+
42 v okviru KC (CSD)

P4

P

6.960+3.165P

8.675+1.318P

Število uporabnikov (vir: IRSSV)
5.296+3.038

3.491+3.133

4.227+3.502P

Cilj do leta 2020: 14 svetovalnic, 1 telefon za svetovanje, 15 skupin za samopomoč, 10 materinskih domov (200 mest), 18 varnih hiš (280 mest), 2 krizna centra
za odrasle žrtve nasilja z otroki (40 mest)
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Realizacija ciljev Resolucije na področju razvoja programov za preprečevanja nasilja je dobra. V letu 2016 je MDDSZ
sofinanciralo 10 programov, ki so svetovanje in informiranje izvajali v 13 svetovalnicah, kar predstavlja več kot 90 % realizacijo cilja glede svetovalnic.
Realizacija cilja glede števila telefonov je dosežena v celoti, pri številu materinskih domov, varnih hiš in kriznih centrov pa realizacija že presega zastavljen cilj.
Število programov, preko javnega razpisa sofinanciranih od MDDSZ, se je po letu 2012 na večini razpisanih področij znižalo. V letu 2013 MDDSZ namreč ni več sofinanciralo t.i. »A programov«, kjer
je šlo za enoletno sofinanciranje programov v višini od 2.000 do 5.000 €, pač pa se je več manjših programov združilo ter na ta način nadaljevalo z izvajanjem vsebin že obstoječih programov.
Opomba velja za vsa področja programov.
4 P: Število opravljenih telefonskih pogovorov
3

Realizacija ciljev glede števila mest oziroma glede namestitvenih kapacitet tako v materinskih domovih in varnih hišah je okrog 90 %. Realizacija ciljev glede
kapacitet v kriznih centrih za odrasle, žrtve nasilja, pa je ob upoštevanju tako kapacitet v kriznih centrov v okviru dveh CSD in tistega, ki deluje v okviru NVO, že
presežena. Posebnih programov skupin za samopomoč za osebe z izkušnjo nasilja MDDSZ ni financiralo, pač pa v okviru več svetovalnic in drugih programov
pomoči v primerih nasilja delujejo tudi skupine za samopomoč. MDDSZ je v letu 2016 sofinanciralo še en program, ki je namenjen povzročiteljem nasilja in en
program, ki je primarno namenjen preprečevanju nasilja nad starejšimi.
Preglednica 4: Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih
stiskah zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

11 nizkopražnih;
13 programov visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah razvoja
zasvojenosti, med njimi 4
programi izvajajo tudi
reintegracijo;
5 na področju alkoholizma;
1 na področju motenj hranjenja;
1 za preprečevanje prekomerne
uporabe IKT

11 nizkopražnih;
13 programov visokega praga
oz. pomoči v različnih fazah
razvoja zasvojenosti, med
njimi 4 programi izvajajo tudi
reintegracijo;
6 na področju alkoholizma;
1 na področju motenj
hranjenja;
1 za preprečevanje
prekomerne uporabe IKT

Programi visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 123,
Nizkopražni programi: 41
Programi na področju
alkoholizma: 12

Programi visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah
razvoja zasvojenosti: 121,
Nizkopražni programi: 41
Programi na področju
alkoholizma: 11

17.544

22.953

Število programov (vir: IRSSV)
21 nizkopražnih,
14 visokopražnih,
1 reintegracijski5
44 programov s področja
alkoholizma in drugih oblik
zasvojenosti, med njimi 2
svetovalnici za motnje hranjenja

10 nizkopražnih,
13 programov visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah razvoja
zasvojenosti, med njimi 3
programi izvajajo tudi
reintegracijo;
5 na področju alkoholizma;
2 na področju motenj hranjenja

9 nizkopražnih,
14 programov visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah razvoja
zasvojenosti, med njimi 3
programi izvajajo tudi
reintegracijo;
4 na področju alkoholizma;
2 na področju motenj hranjenja;
1 za preprečevanje prekomerne
uporabe IKT
Število ležišč (vir: IRSSV)

Visokopražni programi: 200 mest
Nizkopražni programi: 1.900 mest
(od tega okoli 40 ležišč)

Programi visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 132,
Nizkopražni programi: 23
Programi na področju
alkoholizma: 12

12.465

14.455

Programi visokega praga oz.
pomoči v različnih fazah razvoja
zasvojenosti: 132,
Nizkopražni programi: 23
Programi na področju
alkoholizma: 12
Število uporabnikov (vir: IRSSV)

5

18.250

Reintegracijske aktivnosti se izvajajo tudi v dveh visokopražnih programih
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Cilj do leta 2020: 12 svetovalnic za različne oblike zasvojenosti, 2.000 mest v nizkopražnih programih; 300 mest v visokopražnih programih.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Podatki o realizacije ciljev na področju razvoja programov socialne rehabilitacije zasvojenih so nekoliko okrnjeni, saj so
cilji na tem področju postavljeni tako, da njihove realizacije z zbranimi podatki ni možno natančno spremljati. Iz podatkov za leto 2016 lahko ugotovimo le, da
je na področju socialne rehabilitacije zasvojenih delovalo 32 programov. V večini od njih so izvajalci izvajali tudi svetovanje (cilj je 12 svetovalnic za različne
oblike zasvojenosti). V visokopražnih programih za uporabnike prepovedanih drog je bilo na voljo 121 ležišč, in sicer v terapevtskih skupnostih, komunah,
stanovanjski skupini in reintegracijskih programih. V različne visokopražne programe je bilo vključenih dobrih 3.000 oseb. V nizkopražnih programih za uživalce
prepovedanih drog je bilo v letu 2016 skupaj dobrih 10.000 uporabnikov. Uporabnikom je bilo na voljo tudi 41 namestitvenih kapacitet. Poleg programov za
uporabnike prepovedanih drog je bilo v letu 2016 sofinanciranih še šest programov za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma, en program na področju
motenj hranjenja ter program za preprečevanje prekomerne rabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Preglednica 5: Mreža programov na področju duševnega zdravja (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
Stanovanjske skupine (SS): 9
programov; 49* enot SS
Dnevni centri (DC): 10
programov; 26 enot DC
Pisarne za informiranje in
svetovanje (PIS): 4 programi; 16
enot PIS
Telefoni: 3 programi

SS: 9 programov; 49* enot SS
DC: 8 programov; 23 enot DC
PIS: 3 programi; 14 enot PIS

SS: 7 programov; 39 enot SS
DC: 9 programov; 26 enot DC
PIS: 4 programi; 18 enot PIS

SS: 7 programov; 37 enot SS
DC: 7 programov; 24 enot DC
PIS: 4 programi; 19 enot PIS

SS: 8 programov; 39 enot SS**
DC: 7 programov; 24 enot DC
PIS: 4 programi; 24 enot PIS

Telefoni: 2 programa

Telefoni: 1 program

Telefoni: 2 programa
Zagovorništvo: 1 program

Telefoni: 2 programa
Zagovorništvo: 1 program
1 program za osebe, ki slišijo
glasove

SS: 245
DC: 435 mest (2011)
PIS: 490 mest (2011)

SS: 257
DC: /
PIS: /

SS: 194
DC: /
PIS: /

SS: 197**
DC: /
PIS: /

4.785+9.399P

3.885+10.744P

4.383+29.821P

4.461+28.924P

Število ležišč (vir: IRSSV)
SS: 238
DC: /
PIS: /
Število uporabnikov (vir: IRSSV)
4.258+25.744P

*Razlika v primerjavi s podatki od leta 2014 naprej je predvsem posledica drugačnega načina štetja enot.
**Če upoštevamo tudi stanovanjske skupine Društva Novi Paradoks, ki so zaradi prenehanja financiranja s strani MDDSZ delovale nekoliko okrnjeno, je v letu 2016 delovalo 9 programov s 43.
stanovanjskimi skupinami, v katerih je bilo na voljo 229 ležišč.
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Cilj do leta 2020: 3 telefoni za svetovanje v duševni stiski, 70 stanovanjskih skupin s kapaciteto 500 mest, 30 dnevnih centrov, 20 informacijskih in svetovalnih
programov s terenskim delom.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Cilj glede števila telefonov za svetovanje v duševni stiski je bil v letu 2016 dosežen v dveh tretjinah. Cilj glede števila
stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju je bil realiziran v približno 60 %, medtem ko je bila realizacija cilja glede
nastanitvenih kapacitet stanovanjskih skupin nekoliko nižja, in sicer 39,4 % (če upoštevamo še kapacitete delujočih stanovanjskih skupin Društva Novi Paradoks
pa 45,8 %). Pri številu dnevnih centrov je realizacija cilja 80 %, pri številu informacijskih in svetovalnih pisarnah pa je zastavljen cilj že dosežen oziroma celo
presežen. MDDSZ je v letu 2016 sofinanciralo tudi en program zagovorništva za ljudi s težavami v duševnem zdravju in en program za osebe, ki slišijo glasove.
Preglednica 6: Mreža programov za brezdomce (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
14 zavetišč,
8 DC s svetovalnim delom

10 zavetišč in drugih
namestitvenih programov s
celostno obravnavo brezdomcev,
1 program nastanitvene podpore,
4 dnevni programi (DC in
sprejemališč)

Zavetišča: 260
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 28

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 238
Nastanitvena podpora: 23
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

1.633

2.670

10 zavetišč in drugih
namestitvenih programov s
celostno obravnavo brezdomcev,
1 program nastanitvene podpore,
5 dnevni programi (DC in
sprejemališč)

11 zavetišč in drugih
namestitvenih programov s
celostno obravnavo brezdomcev
in nastanitveno podporo,
3 dnevni programi (DC in
sprejemališč)
1 program preprečevanja
deložacij

13 zavetišč in drugih
namestitvenih programov s
celostno obravnavo
brezdomcev in nastanitveno
podporo,
4 dnevni programi (DC in
sprejemališč)
1 program preprečevanja
deložacij

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 240
Nastanitvena podpora: 23
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*
Število uporabnikov (vir: IRSSV)

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 238
Nastanitvena podpora: 23
Zavetišča za brezdomne uživalce
drog: 18*

Zavetišča in drugi nastanitveni
programi: 257
Nastanitvena podpora: 26
Zavetišča za brezdomne
uživalce drog: 18*

2.320

2.653

2.132

Število ležišč (vir: IRSSV)

*Nastanitvene kapacitete so štete h kapacitetam nizkopražnih programov na področju socialne rehabilitacije zasvojenih
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Cilj do leta 2020: 20 dnevnih centrov s programi preventivnega in svetovalnega dela, 18 zavetišč s kapaciteto 350 mest, 150 mest v programih namestitvene
podpore, 10 programov organizacije in izvajanja pomoči, podpore in samopomoči.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): V letu 2016 je MDDSZ sofinanciralo pet programov, ki jih uvrščamo med dnevne centre oziroma programe za
brezdomce, v katerih se izvaja svetovanje, informiranje, usmerjanje in pomoč brezdomcem na (vsako)dnevni ravni, izvaja pa se tudi preventivna dejavnost,
preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev stanovanjsko ogroženim. Poleg tega so omenjene aktivnosti tudi del drugih
celostnih programov, ki pa jih primarno štejemo pod namestitvene programe (to so zavetišča, prenočišča in program namestitvene podpore). Pri številu
zavetišč je bila realizacija ciljev v letu 2016 dosežena v dveh tretjinah, pri kapacitetah pa v 73 %. Realizacija cilja, ki se nanaša na mesta v programih
namestitvene podpore, pa je še vedno zelo nizka, in sicer 17,3 %.
Preglednica 7: Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, ter mreža programov, namenjenih otrokom
in mladostnikom s težavami v odraščanju (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
20 dnevnih centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom
in mladostnikom

16 dnevnih in svetovalnih
centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom
in mladostnikom

16 dnevnih in svetovalnih
centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom
in mladostnikom

20 dnevnih in svetovalnih
centrov,
1 telefon za svetovanje otrokom
in mladostnikom
1 program za preprečevanje
revščine in socialne izključenosti
družin

25 dnevnih in svetovalnih
centrov,
1 telefon za svetovanje
otrokom in mladostnikom

0

0

0

12.659+28.650P

9.838+28.390P

8.987+44.448P

Število ležišč (vir: IRSSV)
0

0
Število uporabnikov (vir: IRSSV)

8.967+24.658P

8.746+25.628P

Cilj do leta 2020: 30 dnevnih centrov za izvajanje preventivnih programov ter organizacijo in izvajanje pomoči, podpore in samopomoči, 1 telefon za otroke in
mladostnike, 2 stanovanjski skupini za mladostnike.
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Realizacija cilja (stanje v letu 2016): MDDSZ je v letu 2016 sofinanciralo 25 svetovalnih in dnevnih centrov in en program telefonskega svetovanja za otroke in
mladostnike. Cilj glede dnevnih in svetovalnih centrov je bil v letu 2016 realiziran v 83,3 %, cilj v zvezi s številom telefonov za otroke in mladostnike pa je bil
realiziran v celoti. Povsem drugačno je stanje na področju stanovanjskih skupin za mladostnike, kjer po naših podatkih cilj ostaja še povsem neizpolnjen.
Preglednica 8: Mreža programov za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju
(2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

6 programov medgener. središč;
493 skupin starih za samopomoč;
2 programa dnevnih centrov
oziroma aktivnosti za starejše;
1 program pomoči starejšim na
domu;
1 program medgener. programov
za kakovostno staranje;
1 program pomoči pri demenci

15 večgeneracijskih centrov;
489 skupin starih za
samopomoč;
3 pr. dnevnih centrov oziroma
aktivnosti za starejše;
1 program pomoči starejšim
na domu;
1 program medgener.
programov za kakovostno
staranje;
2 pr. pomoči pri demenci

0

0

0

132.959

133.759

140.361

Število programov (vir: IRSSV)
3 medgeneracijska središča,
Okvirno 500 skupin za
samopomoč

2 programa medgeneracijskih
središč (4 enote), 3 programi
skupin in mrež za starejše, v
okviru katerih deluje dobrih 500
skupin za samopomoč

5 programov medgeneracijskih
središč, 3 programi skupin in
mrež za starejše, v okviru katerih
deluje dobrih 500 skupin za
samopomoč,
2 programa koordinacije, pomoči
in samopomoči za starejše,
vključno s telefonom

Število ležišč (vir: IRSSV)
0

0

117.700

152.456

Število uporabnikov (vir: IRSSV)

Cilj do leta 2020: povečanje števila skupin za samopomoč in njihov prenos na lokalno raven; okvirno 15 medgeneracijskih regijskih središč s preventivnimi
programi, programi koordinacije in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše, vključno s telefonskim svetovanjem za starejše.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Število skupin za samopomoč starejšim se glede na izhodiščno stanje iz leta 2012, ko je MDDSZ sofinanciralo 500
skupin, ne povečuje, ampak ostaja nekako konstantno oziroma celo nekoliko pada. V letu 2016 je tako delovalo 489 skupin starih za samopomoč. Cilj v zvezi z
medgeneracijskimi središči se je v letu 2017 v polnosti realiziral, saj je (s pomočjo EU sredstev) po celotni državi začelo delovati 15 regijskih večgeneracijskih
centrov.

31

Preglednica 9: Mreža programov za podporno bivanje invalidov in mreža drugih specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
17

8

n.p.

12

11

9

10

12

35

37

1.017

1.137

Število ležišč (vir: IRSSV)
Število uporabnikov (vir: IRSSV)
4.553

1.037

1.048

Cilj do leta 2020: ohranitev obstoječega števila programov in spodbujanje razvoja programov za samostojno življenje in enake možnosti invalidov ter
programov za vzdrževanje socialne vključenosti starejših invalidnih oseb.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Število programov za invalide, ki so sofinancirani kot socialnovarstveni programi, se niža. Poleg desetih programov, ki so
bili v letu 2016 sofinancirani kot socialnovarstveni program, pa pristojno ministrstvo sofinancira tudi programe, ki so sofinancirani preko posebnega razpisa
Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja. Gre za programe osebne asistence ter drugih storitev za okrepitev samostojnejšega in bolj
neodvisnega življenja invalidov. Teh programov je bilo v letu 2016 336.
Preglednica 10: Mreža specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam namenjena razreševanju osebnostnih
problemov (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
24

7

10

118

159

2310

0

0

0

Število ležišč (vir: IRSSV)
0

0

Za več glej Smolej Jež, S. in Orehek, Š 2017.
Dva programa v okviru razpisa Direktorata za socialne zadeve in osem v okviru razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ.
8 Dva programa v okviru razpisa Direktorata za socialne zadeve in devet v okviru razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ.
9
Dva programa v okviru razpisa Direktorata za socialne zadeve in 13 v okviru razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ
6
7

10

Programi so financirani preko razpisa Direktorata za družino pri MDDSZ.

32

Število uporabnikov (vir: IRSSV)
626

1.823

858

1.356

7.856

Cilj do leta 2020: 20 terapevtov z ustrezno strokovno izobrazbo (oziroma en terapevt z ustrezno strokovno izobrazbo na 24.000 družin).
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Natančnih podatkov o številu terapevtov v programih psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam nimamo,
imamo pa podatke o številu vseh zaposlenih v tovrstnih programih. Če predpostavljamo, da terapevti predstavljajo večino zaposlenega kadra v teh programih,
potem lahko ugotovimo, da je bil cilj na tem področju v letu 2016 že dosežen.
Preglednica 11: Mreža programov za preprečevanje socialne izključenosti Romov (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
2

2

2

2

3

0

0

0

175

331

Število ležišč (vir: IRSSV)
0

0

Število uporabnikov (vir: IRSSV)
89

179

160

Cilj do leta 2020: 15 programov.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Pristojno ministrstvo je v letu 2016 sofinanciralo tri programe, ki so bili namenjeni preprečevanju socialne izključenosti
Romov. Realizacija cilja je 20 %.
Preglednica 12: Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Število programov (vir: IRSSV)
7

5

6

7

12

0

Število ležišč (vir: IRSSV)
n.p.

12

33

8

Število uporabnikov (vir: IRSSV)
47.481

15.212

16.021

19.307

24.990

Cilj do leta 2020: 20 programov za svetovanje in izvajanje pomoči.
Realizacija cilja (stanje v letu 2016): Pristojno ministrstvo je v letu 2016 sofinanciralo še osem drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk
prebivalstva. Realizacija cilja je 40 %.

➢ razpoložljivost socialnovarstvenih storitev:
Preglednica 13: Število uporabnikov/vodenih primerov posameznih socialnovarstvenih storitev (2012 – 2016)
KAZALNIK
Prva socialna pomoč
Specialistična prva socialna pomoč
(krizni centri za mlade)
Osebna pomoč
Pomoč družini za dom
Pomoč družini z osebo z motnjo v
duševnem ali telesnem razvoju
Pomoč na domu za stare 65 let ali
več
Pomoč na domu za odrasle (1865let)
Pomoč na domu za mlajše od 18 let
Skupnostne oblike varstva starejših
od 65 let (dnevne oblike varstva)
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji

VIR PODATKOV
2012
2013
2014
2015
ŠTEVILO UPORABNIKOV/VODENIH PRIMEROV POSAMEZNIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV:
44.764 vodenih
49.814 vodenih
46.630 vodenih
49.609 vodenih
MDDSZ
primerov
primerov
primerov
primerov
230 opravljenih
308 opravljenih
501 opravljena
864 opravljenih
MDDSZ
storitev PSP v okviru storitev PSP v okviru storitev PSP v okviru storitev PSP v okviru
KCM
KCM
KCM
KCM
2.323 vodenih
2.678 vodenih
2.755 vodenih
2.720 vodenih
MDDSZ
primerov
primerov
primerov
primerov
1.618 vodenih
1.804 vodenih
1.900 vodenih
1.971 vodenih
MDDSZ
primerov
primerov
primerov
primerov
n.p.

2016
40.110 vodenih
primerov
801 opravljena
storitev PSP v okviru
KCM
2.832 vodenih
primerov
1.928 vodenih
primerov
n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

IRSSV

5.801 oseb

5.786 oseb

6.108 oseb

6.365 oseb

IRSSV

782 oseb

745 oseb

834 oseb

729 oseb

IRSSV

n.p.

11 oseb

7 oseb

6 oseb

6 oseb

SSZS*

350 mest

363 mest

390 mest

436 mest

460 mest

3.098 oseb

3.100 oseb

3.169 oseb

3.229 oseb

MDDSZ, IRSSV
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6.628 oseb
902 osebi

3.367 oseb

KAZALNIK
Družinski pomočnik
Nastanitev in varstvo otrok in
mladostnikov, prikrajšanih za
normalno družinsko življenje, ki
zaradi težav v odraščanju ali zaradi
neugodnih pogojev ne morejo
živeti pri starših (rejništvo)
(24-urno) institucionalno varstvo
otrok in mladine z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju
Dnevno institucionalno varstvo
otrok in mladine z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju******
Institucionalno varstvo odraslih
oseb z več motnjami (v okviru POS
in posebnih enotah DOS)
(24-urno) institucionalno varstvo
oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (v okviru VDC) **
(16-urno) institucionalno varstvo
oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, ki so vključeni v
VDC**
Institucionalno varstvo oseb po
pridobljeni možganski poškodbi
Institucionalno varstvo oseb z
motnjo v duševnem razvoju v
posebnih SV zavodih in v okviru
posebnih enot DOS
Institucionalno varstvo oseb s
težjimi senzornimi in gibalnimi
ovirami in motnjami v posebnih SV
zavodih in v okviru posebnih enot

VIR PODATKOV
2012
2013
2014
2015
ŠTEVILO UPORABNIKOV/VODENIH PRIMEROV POSAMEZNIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV:
789**** družinskih
839**** družinski
904**** družinskih
9949**** družinskih
MDDSZ
pomočnikov
pomočnik
pomočnikov
pomočnikov

2016

MDDSZ

770 otrok in
mladostnikov (do 18
let) v rejništvu, 774
rejnic/rejnikov

788 otrok in
mladostnikov (do 18
let) v rejništvu, 753
rejnic/rejnikov

744 otrok in
mladostnikov (do 18
let) v rejništvu, 739
rejnic/rejnikov

747 otrok in
mladostnikov (do 18
let) v rejništvu,
713 rejnic/rejnikov

1.005 družinskih
pomočnikov
680 otrok in
mladostnikov (do 18
let) v rejništvu,
678 rejnic/rejnikov*
****

MDDSZ

283 oseb

262 oseb

245 oseb

217 oseb

210 oseb

MDDSZ

156 oseb

169 oseb

171 oseb

170 oseb

172 oseb

1.359 oseb

1.261 oseb

1.061 oseb (872 v
okviru POS, 189 v
okviru pos. enot
DOS)

904 oseb (715 v
okviru POS, 189 v
okviru posebnih
enot DOS)

1.123 oseb (932 v
okviru POS, 191 v
okviru posebnih
enot DOS)
499 oseb

445 oseb

528 oseb

562 oseb

496 oseb

SURS, SSZS

MDDSZ, IRSSV

1.045 oseb
MDDSZ, IRSSV

924 oseb

927 oseb

935 oseb

981 oseb

MDDSZ, IRSSV

52 oseb

52 oseb

58 oseb

98 oseb***

102 osebi

336 oseb (219 v
okviru POS, 117 v
okviru posebnih
enot DOS)
126 oseb (76 v
okviru POS, 39 v
okviru posebnih
enot DOS)

272 oseb (155 v
okviru POS, 117 v
okviru posebnih
enot DOS)

SURS, SSZS

316 oseb

360 oseb

309 oseb (184 v
okviru POS, 125 v
okviru posebnih
enot DOS)

SURS, SSZS

80 oseb

70 oseb

68 oseb (26 v okviru
POS, 42 v okviru
posebnih enot DOS)
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51 oseb (11 v okviru
POS, 40 v okviru
posebnih enot DOS)

KAZALNIK
DOS
Institucionalno varstvo oseb,
starejših od 65 let

VIR PODATKOV
2012
2013
2014
2015
ŠTEVILO UPORABNIKOV/VODENIH PRIMEROV POSAMEZNIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV:
SSZS

17.017 oseb

17.255 oseb

17.574 oseb

2016

17.915 oseb

18.174 oseb

* SSZS vodi le podatek o številu mest v dnevnem varstvu za starejše, ne pa podatkov o številu starejših, ki so uporabniki te storitve.
** osebe po pridobljeni možganski poškodbi (poškodbe glave) so vključene tako v 16-urno kot tudi 24-urno institucionalno varstvo v okviru VDC, tako da so štete tudi pri teh podatkih.
*** podatki od leta 2015 naprej so pridobljeni na IRSSV na podlagi prenovljene metodologije. Občutno razliko med podatki pred letom 2015 in kasneje tako lahko pripišemo tudi spremenjeni
metodologiji poročanja.
****korigiran podatek
*****podatek se nanaša na stanje v oktobru 2017.
****** Gre za otroke in mladostnike, ki so vključeni v program vzgoje in izobraževanja.

➢ razmerje med številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) pomoči na domu in številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) institucionalnega varstva
v domovih za stare (na letni ravni):
Preglednica 14: Razmerje med številom uporabnikov institucionalnega varstva v domovih za stare in številom uporabnikov pomoči na domu (2012 –
2016)
KAZALNIK
Razmerje med številom uporabnikov (nad 65 letom starosti)
pomoči na domu in številom uporabnikov (nad 65 letom starosti)
institucionalnega varstva v domovih za stare (na letni ravni)

VIR
PODATKOV

2012

2013

2014

2015

2016

SSZS
IRSSV

1 : 2,8

1 : 2,9

1 : 2,9

1 : 2,8

1:2,7
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Drugi cilj Resolucije je usmerjen v izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti
in dosegljivosti storitev in programov ter v povečanje števila uporabnikov skupnostnih oblik socialnega
varstva na račun zmanjšanja števila uporabnikov institucionalnih oblik. Že v poročilih za leto 2014 in
2015 smo omenili, da so za uresničevanje vseh ciljev Resolucije potrebne določene zakonske oziroma
sistemske spremembe ter dodatna (zagonska) sredstva, kar pa še posebej velja za realizacijo drugega
cilja Resolucije. Uresničitev zastavljenega cilja je zelo odvisna od sprejetja nekaterih novih zakonov in
sistemske ureditve nekaterih področij (npr. dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, reorganizacije
izvajalskih mrež, itd.), obenem pa je povezana tudi s črpanjem evropskih sredstev na podlagi
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. V letih 2016
in 2017 je bil na področju dolgotrajne oskrbe narejen pomemben korak naprej. Pri Ministrstvu za
zdravje (v nadaljevanju: MZ) je bil v decembru 2016 ustanovljen Direktorat za dolgotrajno oskrbo,
katerega glavne naloge in pristojnosti se nanašajo na pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi,
razvoj integrirane mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe ter koordinacijo izvedbe pilotnih projektov na
tem področju. Pristojnosti na področju dolgotrajne oskrbe so bile torej iz MDDSZ prenešene na MZ.
Oktobra 2017 je Direktorat predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je bil v javni razpravi do novembra 2017. Glede na številne kritike
strokovne javnosti bo verjetno zakon v nekaterih delih potrebno še dodelati. Kljub temu pa se je v tem
času v politiki, strokovni in tudi laični javnosti bistveno dvignilo zavedanje o nujnosti čim prejšnje
ureditve tega področja. V obdobju 2016 – 2017 je bil velik korak naprej storjen tudi pri reorganizaciji
centrov za socialno delo, saj so bile junija letos sprejete spremembe ZSV, ki omogočajo izvedbo
načrtovane reorganizacije CSD. Pred tem je bil načrt reorganizacije predstavljen na številnih posvetih, v
kasnejši fazi pa so sledila usklajevanja s strokovno javnostjo. Implementacija sprememb v praksi je
načrtovana za oktober 2018. Črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena deinstitucionalizaciji, se še ni
pričelo. Za prihodnje leto MDDSZ načrtuje ustanovitev posebne projektne enote, ki bo pospešila
procese na tem področju, tako da na izboljšano razpoložljivost, pestrost in dostopnost oskrbe, storitev
in programov socialnega varstva v skupnosti oziroma domačem okolju uporabnika še ne računamo v
prihodnjem letu ali dveh, ampak v naslednjem srednjeročnem obdobju.
V obdobju izvajanja Resolucije se število socialnovarstvenih programov, višina namenjenih sredstev in
število uporabnikov v programih ni bistveno spreminjalo, iz leta v leto sicer rahlo narašča število
sofinanciranih programov s strani MDDSZ, povečuje pa se tudi število programov, vključenih v petletno
sofinanciranje. Realizacija ciljev, ki jih v zvezi z razvojem mreže socialnovarstvenih programov, postavlja
Resolucija, je zelo različna, izpostavljamo pa le najbolj izstopajoče (tako v pozitivnem kot tudi v
negativnem smislu). Cilji v zvezi s programi na področju preprečevanja nasilja se realizirajo dobro. V
letu 2016 je MDDSZ sofinanciralo 10 programov, ki so svetovanje in informiranje izvajali v 13
svetovalnicah, kar predstavlja več kot 90 % realizacijo cilja glede svetovalnic. Realizacija cilja glede
števila telefonov je dosežena v celoti, pri številu materinskih domov, varnih hiš in kriznih centrov pa
realizacija že presega zastavljen cilj. Realizacija ciljev glede namestitvenih kapacitet tako v materinskih
domovih in varnih hišah je okrog 90 %, pri kriznih centrih za odrasle, žrtve nasilja, pa ob upoštevanju
tako kapacitet v kriznih centrov v okviru dveh CSD in tistega, ki deluje v okviru NVO, že presega
zastavljen cilj. Realizacijo ciljev na področju socialne rehabilitacije zasvojenih ni mogoče spremljati
glede na postavljene cilje, saj zbrani podatki tega ne omogočajo. Iz podatkov za leto 2016 lahko
ugotovimo le, da je na področju socialne rehabilitacije zasvojenih delovalo 32 programov, in sicer na
področju problematike zasvojenosti s prepovedanimi drogami, alkoholom, motenj hranjenja ter
prekomerne rabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, v katere je bilo vključeno slabih
23.000 uporabnikov. Realizacija ciljev za programe na področju duševnega zdravja je na splošno dobra,

razen pri cilju, ki se navezuje na kapacitete v stanovanjskih skupinah. Ta cilj je bil v letu 2016 realiziran v
45,8 %. Realizacija ciljev za programe, ki so namenjeni brezdomcem, je dobra, razen pri cilju, ki se
navezuje na mesta v programih namestitvene podpore; leta 2016 je bilo namreč na razpolago 26 mest
(cilj je 150 mest, kar pomeni da gre za 15,3 % realizacijo). Cilji Resolucije glede razvoja mreže
programov za otroke in mladostnike se prav tako dobro realizirajo. Le cilj v zvezi s stanovanjskimi
skupinami za mladostnike (po naših podatkih) zaenkrat ostaja še povsem neizpolnjen. Število skupin za
samopomoč starejših ostaja konstantno, cilj v zvezi z regijskimi medgeneracijskimi središči pa se je že v
polnosti realiziral. Število programov za invalide, ki so sofinancirani kot socialnovarstveni programi, se
niža. Poleg desetih programov, ki so bili v letu 2016 sofinancirani kot socialnovarstveni program, pa
pristojno ministrstvo sofinancira tudi programe, ki so sofinancirani preko posebnega razpisa
Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja. Gre za programe osebne asistence ter
drugih storitev za okrepitev samostojnejšega in bolj neodvisnega življenja invalidov. Teh programov je
bilo v letu 2016 33. Cilj glede mreže specializiranih programov psihosocialne pomoči otrokom,
odraslim ali družinam namenjena razreševanju osebnostnih problemov se navezuje na število
terapevtov, ki lahko izvajajo tovrstno pomoč. Natančnih podatkov o številu takih terapevtov nimamo,
na podlagi podatkov o številu zaposlenih v tovrstnih programih, pa lahko ocenimo, da zastavljen cilj že
dosežen. Cilj na področju programov za Rome je bil v letu 2015 realiziran v 20 %, cilj glede razvoja
mreže drugih programov, ki so tudi namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi, pa v 40 %.
Pri pregledu podatkov o socialnovarstvenih storitvah ugotavljamo, da se je v obdobju 2012 – 2016
konstantno povečevalo število opravljenih storitev prve socialne pomoči v okviru kriznih centrov za
mlade (občutno povečanje do leta 2015, nato rahel upad), število vodenih primerov v okviru osebne
pomoči, pomoči družini za dom (rahel upad v obdobju 2015 – 2016), število mest v dnevnem varstvu v
domovih za stare, število starejših, ki so vključeni v pomoč na domu, število družinskih pomočnikov,
število vključenih v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, število vključenih v
(16-urno) institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (v okviru VDC),
število oseb po pridobljeni možganski poškodbi, ki so vključeni v institucionalno varstvo, število otrok
in mladostnikov, ki so vključeni v dnevno varstvo v CUDV ter število vključenih oseb, starejših od 65 let,
v institucionalno varstvo.
Med storitvami, pri katerih je v obdobju 2012 – 2016 zaznati konstanten upad, pa je treba izpostaviti
vključenost v 24-urno institucionalno varstvo otrok in mladine z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju (upad števila vključenih za dobro četrtino) ter rejništvo, pri katerem konstantno upada število
rejnic in rejnikov, število otrok in mladostnikov v rejništvu pa se je zmanjšalo le v zadnjem letu.
Razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva še vedno kaže v prid institucionalnim oblikam, vendar pa se stanje iz leta v leto
izboljšuje. Na enega uporabnika skupnostnih oblik je namreč v letu 2016 prišlo 1,30 uporabnika
institucionalnih oblik socialnega varstva, v letu 2015 je bilo to razmerje 1 : 1,35, v letu 2014 1 : 1,44.
Tudi razmerje med številom starejših uporabnikov pomoči na domu in številom starejših uporabnikov
institucionalnega varstva v domovih za stare se je glede na prejšnja leta izboljšalo in že preseglo
izhodiščno stanje iz leta 2012 (1 : 2,8). Za leto 2016 smo namreč zabeležili razmerje 1 : 2,7.
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3. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH
OBLIK POMOČI S POVEČANJEM UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA
IZVAJALSKIH

ORGANIZACIJ,

UPRAVLJANJEM

KAKOVOSTI

POVEČANJEM
IN

NJIHOVE

ZAGOTAVLJANJEM

AVTONOMIJE
VEČJEGA

TER

VPLIVA

UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN
IZVAJANJE STORITEV

Ključni kazalnik: spremljanje kakovosti v izvajalskih organizacijah (na področju storitev in
programov) z uporabo certificiranega sistema upravljanja kakovosti.
Ciljna vrednost ključnega kazalnika do leta 2020: doseči, da vsi izvajalci socialnovarstvenih
storitev in vsi izvajalci javnih verificiranih socialnovarstvenih programov, ki imajo vsaj 10
zaposlenih, pridobijo certifikat katerega izmed certificiranih sistemov upravljanja kakovosti ter
da se kazalniki sistema za upravljanje s kakovostjo uporabljajo tudi pri nadzorih in ocenjevanju
uspešnosti izvajalcev.
Vrednost ključnega kazalnika 2016:
Med okvirno 10 in 15 % izvajalcev socialnovarstvenih storitev ima pridobljen certifikat upravljanja
oziroma vodenja kakovosti. Poleg teh pa še dobra polovica ostalih izvajalcev storitev v svoji
organizaciji vsaj delno ali v celoti uporablja katerega od sistemov upravljanja oziroma vodenja
kakovosti. Med javnimi socialnovarstvenimi programi, v katerih je zaposlenih vsaj 10 oseb (takih
programov je bilo v letu 2016 24), sta le dva izvajalca programov pridobila enega izmed certifikatov
upravljanja oziroma vodenja kakovosti. Poleg teh je še 13 socialnovarstvenih programov pridobilo
enega izmed omenjenih certifikatov.

Ostali kazalniki:
➢ delež izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki imajo uveden certificiran način upravljanja s
kakovostjo;
➢ delež izvajalcev programov socialnega varstva, ki imajo uveden certificiran način upravljanja s
kakovostjo;
➢ delež programov socialnega varstva (sofinanciranih s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve), ki imajo uveden takšen način evalvacije programa, ki upošteva vidik
koristnosti vključitve uporabnika v program;
➢ število delujočih (se sestanejo vsaj enkrat na leto) uporabniških sosvetov (na letni ravni) pri
izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov.
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Preglednica 15: Kazalniki za spremljanje uresničevanja tretjega cilja Resolucije (2012 - 2016)
KAZALNIK
Delež izvajalcev
socialnovarstvenih storitev, ki
imajo uveden certificiran način
upravljanja s kakovostjo
Delež izvajalcev programov
socialnega varstva, ki imajo
uveden certificiran način
upravljanja s kakovostjo
Delež programov socialnega
varstva (sofinanciranih s strani
MDDSZ), ki imajo uveden takšen
način evalvacije programa, ki
upošteva vidik koristnosti
vključitve uporabnika v program
Število delujočih (se sestanejo vsaj
enkrat na leto) uporabniških
sosvetov (na letni ravni) pri
izvajalcih socialnovarstvenih
storitev in programov

VIR
PODATKOV

2012

2013

2014

2015

2016

MDDSZ,
IRSSV

približno 20
% CSD

približno 20
% CSD*

12,6 %
izvajalcev
***

12,6 %
izvajalcev
***

12,6 %
izvajalcev
***

IRSSV

15 oziroma
8,7 %
programov**

9 oziroma
6,4 %
programov**

9 oziroma
6,3 %
programov**

11 oziroma
6,5 %
programov**

13 oziroma
6,6 %
programov**

**

69 oziroma
48,9 %
programov**

67 oziroma
43,8 %
programov**

101 oziroma
59,8 %
programov**

83 oziroma
41,9 %
programov**

34
programov,
kar je 19,8 %
programov**

26
programov,
kar je 18,4 %
programov**

37
programov,
kar je 24,2 %
programov**

35
programov,
kar je 20,7 %
programov**

30
programov,
kar je 15,2 %
programov**

IRSSV

IRSSV

86 oziroma
50 %
programov

* Podatek se nanaša na leto 2012.
** Podatek se nanaša na programe, ki so sofinancirani preko vsakoletnega Javnega razpisa za sofinanciranje programov
socialnega varstva na MDDSZ.
*** Podatek je pridobljen z anketo med izvajalci javnih socialnovarstvenih storitev v letu 2015. Stopnja odzivnosti je bila 60 %,
zato je informacija le okvirna.

Tretji cilj Resolucije11 naslavlja področja, za katera se zdi, da so jih učinki krčenja javnih sredstev na
področju socialnega varstva v preteklih letih najprej dosegli. Javni zavodi in drugi izvajalci na področju
socialnega varstva so ob dejstvu, da jim je namenjeno vedno manj javnih sredstev, primorani prilagajati
svoje stroške oziroma odhodke. Predpostavljamo, da certificiranje sistemov kakovosti, pridobivanje
kompetenc in dodatnih znanj na tem področju ter vlaganje sredstev in energije v izboljšanje
upravljanja, večanje avtonomije, večanje možnosti vplivanja uporabnikov ter podobne nekoliko bolj
mehke kompetence izvajalskih organizacij niso bile na njihovih prioritetnih listah v zadnjem obdobju.
Certifikat upravljanja oziroma vodenja kakovosti ima le 12,6 % izvajalcev socialnovarstvenih storitev.
Glavni razlog za to je pomanjkanje finančnih sredstev in kadra, ki bi se ukvarjal s tem področjem.
Nekateri izvajalci kakovost v organizaciji zagotavljajo na drug način in ne s certificiranjem določenih
modelov na tem področju, nekateri pa menijo, da so kot organizacija premajhni za te certifikate. Med
razlogi zakaj (še) niso pridobili kakšnega izmed certifikatov kakovosti navajajo tudi skepso o smotrnosti
in koristnosti pridobitve določenega certifikata, dolgotrajnost postopkov pridobivanja določenega
certifikata, izpostavljajo negotovost pri izbiri ustreznega certifikata in pogrešajo priporočila in
usmeritve s strani države. Najpogosteje imajo izvajalci pridobljen certifikat E-Qalin ali pa certifikat ISO
9001. Poleg izvajalcev, ki imajo pridobljen certifikat kakovosti, še dobra polovica ostalih vsaj delno ali v
celoti uporablja katerega od sistemov upravljanja oziroma vodenja kakovosti, in sicer najpogosteje
modele E-Qalin in CAF.

Za komentar uresničevanja tretjega cilja Resolucije smo večinoma uporabili podatke, ki smo jih zbrali z anketo med izvajalci
javnih socialnovarstvenih storitev v letu 2015 in jih tudi že uporabili v lanskem in predlanskem poročilu. Stopnja odzivnosti
vprašanih je bila 60 %, zato so pridobljene informacije le okvirne.
11
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Eden pomembnih elementov upravljanja s kakovostjo je spremljanje zadovoljstva tako zaposlenih kot
tudi uporabnikov storitev. Zato nas je zanimalo, ali izvajalci, ki ne uporabljajo nobenega od sistemov
kakovosti (ne glede na to ali so zanj pridobili certifikat ali ne), na kakršenkoli način vsaj spremljajo
oziroma merijo zadovoljstvo svojih uporabnikov, njihovih bližnjih in zaposlenih. Večina teh izvajalcev
izvaja tako merjenje zadovoljstva zaposlenih kot merjenje zadovoljstva uporabnikov s storitvami.
Dobrih 61 % izvajalcev pa izvaja tudi merjenje zadovoljstva svojcev uporabnika ali njegovih drugih
bližnjih. Teh je največ med izvajalci institucionalnega varstva. Za merjenje zadovoljstva se izvajalci v
največji meri poslužujejo anketnega vprašalnika, za merjenje zadovoljstva uporabnikov in njihovih
bližnjih pa tudi knjige pritožb in pohval. Veliko je tudi individualnih in skupinskih razgovorov, na
podlagi katerih ugotavljajo zadovoljstvo zaposlenih, uporabnikov in njihovih bližnjih.
V slabi polovici organizacij, ki izvajajo socialnovarstvene storitve, katerih predstavniki so odgovorili na
našo anketo, deluje organ (npr. svet uporabnikov ali uporabniški sosvet), ki zastopa interese
uporabnikov storitev. Organi so imeli v letu 2014 od enega do 13 srečanj. Izvajalci, pri katerih formalno
ne deluje organ, ki bi zastopal interese uporabnikov, pa možnost zastopanja interesov uporabnikov
zagotavljajo z možnostjo aktivne udeležbe uporabnikov pri oblikovanju vsebin programov (predlogi,
mnenja, pobude), z individualnimi in skupinskimi razgovori, z možnostjo pritožbe, preko sveta zavoda
ter knjige pritožb in pohval. Podatki, ki se nanašajo na socialnovarstvene programe, so zbrani za leto
2016. Med programi je 15,2 % (30 oziroma 198) takih, ki imajo delujoč uporabniški svet, kar pomeni, da
se uporabniki oziroma njihovi predstavniki sestanejo vsaj enkrat na leto. Delež programov, v katerem
deluje organ, ki formalno zastopa interese uporabnikov, je vedno nižji (glej Preglednico 15).
Med programi socialnega varstva ima dobrih šest odstotkov programov uveden certificiran način
upravljanja s kakovostjo, 41,9 % programov pa je vključenih v enotni sistem (zunanjega) evalviranja.
Na podlagi zbranih podatkov med izvajalci socialnovarstvenih storitev lahko ugotovimo, da je
zavedanje o pomenu vodenja oziroma upravljanja kakovosti v organizacijah na načelni ravni vsekakor
prisotno, prav tako so izvajalci v preteklosti že storili določene korake v smeri spremljanja odzivov in
rezultatov svojega dela, izboljšanja kakovosti storitev in uspešnosti programov ter v smeri
zagotavljanja vpliva uporabnikov oziroma njihovih predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.
Pri vpeljevanju modelov in sistemov upravljanja kakovosti pa izvajalci prepogosto naletijo na obsežne,
zapletene, zahtevne in tudi drage sisteme, ki za izvajalce socialnovarstvenih storitev tako predstavljajo
velik finančni in kadrovski izziv. Upravljanje s kakovostjo in merjenje učinkov izvajanja storitev morata
postati del formalnega okvirja, ki ga država postavlja za področje izvajanje socialnovarstvene
dejavnosti, izvajalci pa pričakujejo tudi zagotovljena finančna sredstva za razvoj tega področja in
usmeritve ter priporočila za vključitev v enoten sistem, ki bo omogočal primerljivost med različnimi
izvajalci.
Med programi socialnega varstva, ki jih izvajajo v večini nevladne organizacije, je med večjimi izvajalci
zavedanje o pomenu upravljanja s kakovostjo vsekakor prisotno, medtem ko manjši izvajalci tej temi
ne posvečajo posebne pozornosti. Vsekakor pa opažamo, da se število programov, ki ima sisteme
upravljanja s kakovostjo in delujoče uporabniške sosvete, ne zvišuje.
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2.4.

PREGLED IZVAJANJA UKREPOV OPREDELJENIH V
NACIONALNEM IN REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTIH

2.4.1. Pregled izvajanja ukrepov, opredeljenih v Nacionalnim izvedbenim načrtu
2017 - 2018

Resolucija določa, da naj bi se za uresničevanje njenih ciljev za obdobje štirih let pripravljali izvedbeni
načrti. Izvedbeni načrt za cilje na ravni države sprejema Vlada RS, ministrstvo, pristojno za socialne
zadeve, pa koordinira njegovo pripravo. Resolucija tudi določa elemente (prioritetne cilje, ukrepe ter
nosilce, roke, potrebna finančna sredstva in indikatorje ukrepov), ki jih morajo izvedbeni načrti
vsebovati, ter roke za pripravo načrtov. Glede na ta določila bi moral prvi nacionalni izvedbeni načrt
biti sprejet v roku štirih mesecev od sprejetja Resolucije, še prej pa potrjen na nacionalni koordinacijski
skupini, ki jo je imenovalo pristojno ministrstvo. Nacionalna koordinacijska skupina je bila imenovana
22. 8. 2013, do decembra 2017 pa je bilo izvedenih šest sej (zadnja marca 2017), na katerih smo
obravnavali različne verzije nacionalnih izvedbenih načrtov ter (na zadnjih dveh) poročilo o izvajanju
Resolucije, ki ga je predstavil IRSSV.
Julija letos je Vlada RS končno sprejela Nacionalni izvedbeni načrt na področju socialnega varstva, in
sicer za obdobje 2017 – 2018. Kljub temu, da izvedbeni načrt velja šele približno pol leta, se je izvedba
nekaterih njegovih ukrepov začela že bistveno prej (pred njegovim sprejetjem), in sicer neodvisno od
uvrstitve v izvedbeni načrt. Glede na to se nam je zdelo smiselno, da kljub razmeroma kratkemu
obdobju veljavnosti načrta že v letošnjem letu preverimo njegovo izvajanje v praksi. Posamezne nosilce
ukrepov smo torej povprašali o dinamiki izvedbe ukrepov, ugotovitve pa povzemamo v nadaljevanju.

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA

Ukrepi za doseganje prvega cilja Resolucije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV V
SMERI POENOSTAVITVE POSTOPKOV
➢ Namen/aktivnosti: spremembe zakonodaje z namenom zmanjšanja administrativnega bremena
uporabnikov ter povečanje dostopnosti in transparentnosti z uvedbo informativnih izračunov.
➢ Rok za izvedbo ukrepa: posredovanje gradiva na vlado do 31. 7. 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sprememba zakonodaje ne zahteva dodatnih finančnih sredstev
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: uvedba informativnih izračunov; poenostavitev postopkov
odločanja
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Državni zbor je 12. 12. 2017 potrdil spremembe
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki prinašajo informativne izračune oziroma
odločbe in jih bodo CSD začeli izdajati januarja 2019. Namen informativne odločbe je
razbremenitev vlagateljev za ponovno vlaganje vloge za podaljševanje letnih pravic (otroški
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dodatek, državna štipendija, subvencija šolske malice in kosila ter znižano plačilo vrtca) in
razbremenitev CSD-jev za izdajanje odločb za podaljševanje teh pravic. Letne pravice se bodo
tako obnavljale avtomatsko in uporabnikom ne bo treba vsako leto vlagati vloge. Na tak
informativni izračun bo oseba lahko podala ugovor, v nasprotnem primeru pa bo informativni
izračun dobil naravo odločbe. Zaključek popolne avtomatizacije izdajanja informativnih
izračunov za letne pravice se načrtuje za jesen 2019 z izdajo prvega masovnega paketa
informativnih izračunov. V prihodnje bodo upravičenci do letnih pravic vsako jesen dobili na
dom informativni izračun, dolžnosti vlaganja vlog pa bo ostala samo za prvo zaprosilo za
pridobitev posamezne pravice in seveda sporočanje sprememb.

PRIPRAVA STRATEGIJE KAKOVOSTNEGA STARANJA V SLOVENIJI
➢ Namen/dejavnosti: ustanovitev delovne skupine, začetek razprav in priprava strategije
➢ Rok za izvedbo ukrepa: maj 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ in UMAR ter druga pristojna ministrstva
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: sprejeta Strategija kakovostnega staranja v Sloveniji
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Strategijo dolgožive družbe, ki je nadomestila
Strategijo kakovostnega staranja, je Vlada RS sprejela julija letos. Po sprejetju Strategije bodo
pristojna ministrstva pripravila akcijske načrte s konkretnimi predlogi rešitev za uresničitev
začrtanih usmeritev, za usklajenost akcijskih načrtov s Strategijo dolgožive družbe pa bo
skrbela delovna skupina. Za spremljanje izvajanja strategije bo Vlada RS imenovala Sveta RS za
medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo.

PRIPRAVA NOVE OCENE MINIMALNIH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV, KI SO PODLAGA ZA
ODLOČITEV OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA
➢ Namen/dejavnosti: skladno z zakonom je treba za petletno obdobje pripraviti novo oceno
minimalnih življenjskih stroškov
➢ Rok za izvedbo ukrepa: september 2017
➢ Odgovorni nosilec: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljena nova ocena minimalnih življenjskih stroškov
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Na podlagi razpisa MDDSZ je IER v aprilu 2017
pripravil nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki je osnova za izračun višine osnovnega
zneska minimalnega dohodka. Študija je bila, kot že omenjeno, opravljena letos, uporabili pa
so podatke iz leta 2015. Na podlagi nove ocene je MDDSZ pripravilo novelo Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih, v katerem predlaga dvig osnovnega zneska minimalnega
dohodka oziroma denarne socialne pomoči iz 297,53 evrov na 331,26 evrov, hkrati pa tudi
spremembo nekaterih uteži za izračun DSP.

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA O SOCIALNEM POLOŽAJU V RS
➢ Namen/dejavnosti: sprotno spremljanje, celovit pregled ter zgodnje opozarjanje na
izstopajočo socialno problematiko
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➢ Rok za izvedbo: 31. 12. 2014/2015/2016/2017/2018 (letno poročilo)12
➢ Odgovorni nosilec: MDDSZ (izvedba IRRSV13)
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: Letno poročilo o socialnem položaju v RS (objavljeno na spletni
strani MDDSZ in IRSSV)
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: IRSSV je v letu 2017 pripravil že četrto poročilo
o socialnem položaju v Sloveniji. Gre za kompleksen in celovit pregled socialnega položaja
posameznikov in družin, ki ga raziskovalci opazujejo predvsem skozi njegove materialne vidike,
torej dohodkovni položaj, materialno blaginjo, materialno prikrajšanost, tveganje za revščino in
socialno izključenost, ter skozi dejavnike, ki na socialni položaj vplivajo (gospodarski položaj,
razmere na trgu dela, različne politike…). Poročilo ima vsako leto tudi posebno fokusno
poglavje, v katerem raziskovalci osvetlijo in natančneje (z različnih vidikov) analizirajo položaj
določene ranljive skupine ali socialne problematike.

RAZVOJ IN VZPOSTAVITEV CELOVITEGA MODELA SOCIALNE AKTIVACIJE
➢ Namen/dejavnosti: priprava strokovnih in organizacijskih podlag za vzpostavitev enotne
vstopne točke za socialno aktivacijo, katerih delovanje bo podprto z delujočimi regionalnimi
mobilnimi enotami, ter priprava sistema sodelovanja protokolov med vsemi relevantnimi
institucijami in izvedba izobraževanja vseh deležnikov, vpetih v vzpostavitev sistema socialne
aktivacije
➢ Rok za izvedbo: 1. 7. 2017
➢ Odgovorni nosilec: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS)
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: delujoč sistem socialne aktivacije; pripravljeni protokoli
sodelovanja med ključnimi deležniki
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep se je v letu 2017 že začel izvajati v praksi.
Na MDDSZ je bila ustanovljena posebna projektna enota, v kateri se je zaposlilo 48
koordinatorjev za socialno aktivacijo in štiri osebe, ki zagotavljajo strokovno podporo za
njihovo delovanje. Koordinatorji za socialno aktivacijo delujejo na nivoju regij (vodijo regijske
mobilne enote) in v povezavi s CSD in UD na določenem območju. Tekom leta so bila izvedena
tudi izobraževanja in usposabljanja različnih deležnikov v projektu, pripravljeni in predstavljeni
protokoli dela, navodila in obrazci za delo posameznih akterjev v projektu ter oblikovani
predlogi za okrepitev sodelovanja in nadaljnje delo medinstitucionalnih komisij.

INFORMACIJSKA PODPORA
➢ Namen/dejavnosti: vzpostavitev informacijskega orodja − aplikacije za izvedbo in spremljanje
sistema socialne aktivacije in informativni izračun
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2017 − aplikacija za socialno aktivacijo (dejavnosti v okviru
ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS

12

Že izvedena, objavljena so na spletni strani MDDSZ.
okviru nalog IRSSV

13V
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➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: nadgradnja informacijskega sistema
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za ta ukrep je investicijska dokumentacija
pripravljena, vlogo za črpanje EU sredstev pa so na MDDSZ že posredovali na Službo vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Po potrditvi je predvidena objava javnega naročila in
razpisov. Predvideno je, da bo informacijska podpora pripravljena do naslednjega cikla
razpisov za programe socialne aktivacije (predvidoma v letu 2019).

RAZVOJ IN IZVAJANJE KRATKIH PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE
➢ Namen/dejavnosti: priprava in izvedba razpisa programov socialne aktivacije, ki bodo
usmerjeni k različnim ranljivim skupinam in obenem prilagojeni posameznikovim individualnim
potrebam
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 9. 2017 − prvi razpis za programe socialne aktivacije (dejavnosti v
okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: objavljeni razpisi za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev, vključevanje
posameznikov v programe
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj
in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« je bil objavljen aprila letos, programi pa so
se začeli izvajati jeseni. Izvajata se le dva tipa kratkih programov, in sicer Sklop 1 - delavnice
tipa A: »Krepitev osebnostnih veščin« in Sklop 3 - delavnice TIPA C: »Socialna aktivacija žensk
iz drugih kulturnih okolij«. Kratki programi socialne aktivacije se izvajajo le na nekaterih
območjih Slovenije, saj z razpisom ni bilo možno najti ustreznih izvajalcev za vsa območja.
Ljubljana na primer nima programa tipa A, saj je predvideni izvajalec programa odstopil od
pogodbe. Kratkih programov socialne aktivacije ni na Primorskem, v Zasavju in Posavju.
Notranjska nima programa tipa A. V Posavju so ustanovili skupino za samopomoč, kamor
bodo usmerjali kandidate za kratke programe socialne aktivacije.

RAZVOJ IN IZVAJANJE DOLGIH PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE TER POVEZOVANJE Z
ZAPOSLITVENIMI PROGRAMI
➢ Namen/dejavnosti: priprava in izvedba razpisa programov socialne aktivacije, ki bodo
usmerjeni k različnim ranljivim skupinam in obenem prilagojeni posameznikovim individualnim
potrebam
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 7. 2017 − prvi razpis za programe socialne aktivacije (dejavnosti v
okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: objavljeni razpisi za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev, vključevanje
posameznikov v programe
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za »Razvoj in izvajanje dolgih programov
socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« sta bila objavljena dva javna
razpisa, in sicer februarja in aprila 2017, v novembru pa še dodatni razpis za t.i. »hibridne
programe«, ki se bodo izvajali šest mesecev, in sicer na območjih, na katerih programi socialne
aktivacije (tako kratki kot tudi dolgi) ne izvajajo. MDDSZ poroča, da dolgi programi socialne
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aktivacije sicer delujejo povsod, razen v Zasavju, Posavju in na Notranjskem.

VZPOSTAVITEV VEČNAMENSKIH ROMSKIH CENTROV
➢ Namen/dejavnosti: vzpostavitev 11 večnamenskih romskih centrov, v katerih bodo zaposleni
romski aktivatorji, ki bodo usmerjali delo vseh relevantnih akterjev ter izvajali osnovne naloge
socialne aktivacije
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: objavljen razpis za izbor izvajalcev, izvajanje projekta
Večnamenski romski centri
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih
romskih centrov je bil objavljen aprila letos. Namen javnega razpisa je bil vzpostavitev in
delovanje predvidoma enajstih večnamenskih romskih centrov, izbranih pa jih je bilo le sedem,
in sicer vsi v vzhodni kohezijski regiji (Maribor, Krško, Lendava, Kočevje, Trebnje, Črnomelj in
Novo mesto). Vsak romski center mora v enem letu opraviti nad 150 aktivnosti. Šteje se, da je
aktivnost opravljena, v kolikor ima vsaj 12 udeležencev.

DRUGI CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER
ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV

Ukrepi za doseganje drugega cilja Resolucije
PRIPRAVA IN SPREJEM ZAKONA NA PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE (eva 2017-2711-0013)
➢ Namen/dejavnosti: celovita ureditev področja dolgotrajne oskrbe in osebne asistence
➢ Rok za izvedbo ukrepa: posredovanje gradiva na vlado do 30. 10. 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MZ, MDDSZ in drugi pristojni resorji
➢ Vir finančnih sredstev: priprava in sprejem zakona ne zahtevata novih finančnih obveznosti
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljen in sprejet zakon
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Direktorat za dolgotrajno oskrbo pri MZ je
oktobra 2017 predstavil nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za
dolgotrajno oskrbo, ki je bil v javni razpravi do novembra 2017. Glede na številne kritike
strokovne javnosti bo verjetno zakon v nekaterih delih potrebno še dodelati. Poseben zakon, ki
ureja področje osebne asistence (Zakon o osebni asistenci) je bil v Državnem zboru sprejet
februarja letos.

PRIPRAVA IN SPREJEM ZAKONA O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU (EVA 2014-2611-0002)
➢ Namen/dejavnost: nov zakon bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb. Ključne novosti novega predpisa bodo: širitev kroga upravičencev do denarnih
prejemkov in storitev, prenova dveh denarnih prejemkov, uvedba novih podpornih storitev,
omogočeno pa bo tudi prehajanje in vračanje med statusi.
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➢ Rok za izvedbo ukrepa: posredovanje gradiva na vlado do 31. 7. 2018
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljen in sprejet Zakon o socialnem vključevanju
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: 21. decembra 2017 je Direktorat za invalide pri
MDDSZ v javno razpravo posredoval predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki
nadomešča ZDVDTP in glede na trenutno veljaven zakon razširja krog upravičencev, dodaja
nekaj novih podpornih storitev ter na novo opredeli možnost zaposlitve za osebe, ki imajo
status invalida po tem zakonu. Pred posredovanjem v javno obravnavo je predlog zakona že
potrdila Delovna skupina za pripravo strokovnih izhodišč novega predpisa o socialnem
vključevanju.

PRIPRAVA PODLAG ZA IZVEDBO PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V
IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI
➢ Namen/dejavnosti: priprava ocenjevalnega orodja in metode postopkov, priprava podlag za
razvoj IT-podpore, analiza potreb za vzpostavitev skupnostnih storitev po regijah za ciljne
skupine, priprava podlag za izobraževanje načrtovalcev, koordinatorjev in izvajalcev
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 30. 6. 2017 − IRSSV
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MZ, sodeluje MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: pripravljene podlage
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: IRSSV je junija letos pripravil dve poročili, ki
predstavljata podlago za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V poročilu z naslovom Priprava orodij za ugotavljanje
potreb uporabnikov, metodika postopka ter ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne
oskrbe so predstavljeni postopki, metode in orodje, s katerimi bo možno določiti, ali so
zavarovanci upravičeni do dajatev (sredstev, storitev) iz zavarovanja. Oblikovano orodje je
predpogoj za začetek izvajanja pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje zakona.
Tako metodologija, ki je bila razvita v okviru tega ukrepa, omogoča na podlagi enotnih
kriterijev in postopka ugotoviti potrebe uporabnika po dolgotrajni oskrbi, obseg in vsebino
potrebne pomoči ter stopnjo upravičenosti. V okviru drugega poročila z naslovom: Razvoj
spletne aplikacije za spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe je bila razvita spletna
aplikacija, v kateri IRSSV prikazuje indekse dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Indeks ponuja
vpogled v pokritost občin v Sloveniji s storitvami dolgotrajne oskrbe na eni strani in potrebami
ljudi na drugi strani.

IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA
ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI
➢ Namen/dejavnosti: vzpostavitev enotne vstopne točke, usposabljanje osebja in evalvacija
sistema
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka do 31. 12. 2019)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
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➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: vzpostavitev enotne vstopne točke in drugih podlag za izvajanje
zakona
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Javni razpis za izvedbo pilotnih projektov bo
objavljen predvidoma januarja 2018.

RAZVOJ PILOTNIH PROJEKTOV IKT-PODPORNE TEHNOLOGIJE IN AMBIENTALNE INTELIGENCE
ZA PODALJŠANJE SAMOSTOJNEGA ŽIVLJENJA
➢ Namen/dejavnosti: vzpostavitev storitev IKT, s katerimi bo omogočeno osebam samostojno
življenje v domačem okolju z možnostjo povezave, nadzora in komunikacije z ustreznimi,
predvsem socialnimi in zdravstvenimi institucijami
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: objava razpisa za pilotno vzpostavitev storitev IKT, izbor
izvajalcev, izvajanje pilotnih projektov
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se še niso začele
izvajati, so pa na pristojnem ministrstvu že imeli nekaj pogovorov na to temo. Poročevalci na
MDDSZ izpostavljajo dilemo, ali bo razvoj IKT projektov – podporne tehnologije in
ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja tekel vzporedno z izvedbo
pilotnega projekta za dolgotrajno oskrbo ali ne. Izpostavili so tudi področje standardov in
normativov, ki na primer za storitev varovanja na daljavo v okviru socialnega servisa že
obstajajo, vendar so opredeljeni zelo ohlapno. S pilotnim projektom želijo razviti storitev, ki bo
imela sodoben, mednarodno usklajen standard na temo podpornih tehnologij.

PRILAGODITEV IN PREOBLIKOVANJE MREŽ INSTITUCIONALNEGA VARSTVA TER VSTOP NOVIH
IZVAJALCEV ZA PONUJANJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE
➢ Namen/dejavnosti: izdelati analize potreb v posamezni regiji, izvesti izobraževanje in
usposabljanje osebja, pilotna izvedba skupnostnih storitev za trenutno mrežo institucionalnega
varstva in za nove izvajalce
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: opravljena analiza potreb, izvedena izobraževanja strokovnega
kadra, razpis za izbor izvajalcev, vključevanje posameznikov v storitve in programe
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti se zaenkrat še ne izvajajo,
predvidoma pa se bodo intenzivirale z ustanovitvijo projektne enote za deinstitucionalizacijo
pri MDDSZ. Po mnenju predstavnikov MDDSZ bo potrebno ukrep izvesti v tesnem sodelovanju
z MZ, ki ima v ta namen tudi del finančnih sredstev. Pri populaciji starejših ima MDDSZ
finančna sredstva za investicije, medtem, ko so vsebini ukrepov namenjena sredstva MZ.
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RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV IN STORITEV ZA ODRASLE IN OTROKE ZA SAMOSTOJNO
ŽIVLJENJE
➢ Namen/dejavnosti: zagotovitev skupnostnih storitev in programov za posamezne ciljne
skupine uporabnikov institucionalnega varstva s težavami v duševnem zdravju in duševnem
razvoju (populacija, ki je vključena v varstveno-delovne centre, socialnovarstvene zavode,
posebne in kombinirane socialne zavode, zavode za usposabljanje itd.), vzpostavitev sistema
koordinirane oskrbe v skupnosti
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: opravljena analiza potreb in načrt izvedbe koordinirane oskrbe v
skupnosti, izvedba razpisov za izbor izvajalcev programov in storitev, izbor izvajalcev ter
vključevanje posameznikov v programe in storitve
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa so v začetni fazi, in
sicer so na MDDSZ v fazi priprave investicijske dokumentacije, ki jo bodo posredovali na
Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Aktivnosti za izvedbo tega ukrepa so
vezane na ustanovitev projektne enote za deinstitucionalizacijo na MDDSZ, ki bo tudi
pripravila celotno dokumentacijo (vsebino, razvoj skupnostih programov in storitev ter vse kar
je povezano s procesom deinstitucionalizacije).

INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVAJANJE SISTEMA DOLGOTRAJNE OSKRBE
➢ Namen/dejavnosti: vzpostavitev informacijske podpore
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: delujoč in uporabljen informacijski sistem
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: MZ načrtuje, da bodo informacijski sistem razvili
v okviru pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v sistemsko izvajanje dolgotrajne oskrbe.
Javni razpis za pilotne projekte bo objavljen januarja 2018.

ANALIZA STANJA NA PODROČJU SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV TER
UGOTAVLJANJE POTREB CILJNIH SKUPIN IN UPORABNIKOV STORITEV ZA RAZVOJ MODELA
VZDRŽNEGA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA TEM PODROČJU
➢ Namen/dejavnosti: ugotoviti, kdo so uporabniki teh storitev, kakšne so njihove želje in potrebe
na področju skupnostnih storitev in programov, njihove nakupne navade in kupna moč;
analizirati ponudbo v okviru javne službe in na trgu ter identificirati tiste skupnostne storitve in
programe, ki bodo pomenili tržni potencial za socialna podjetja. Rezultati raziskave in analize
trga bodo uporabljeni pri pripravi razpisov za spodbujanje razvoja skupnostnih dejavnosti v
okviru socialnih podjetij.
➢ Rok za izvedbo ukrepa: december 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
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➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedena raziskava in analiza trga
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa so v začetni fazi.
MDDSZ je pripravilo dokumentacijo in jo posredovalo v obravnavo in uskladitev na Urad za
izvajanje kohezijske politike pri MDDSZ. Po poročanju predstavnikov MDDSZ je dokumentacija
v zaključni fazi pregledovanja. Predvidoma v začetku leta 2018 bodo dokumentacijo (vlogo)
posredovali še Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Z analizo želi MDDSZ
dobiti odgovore na vprašanja kakšne so potrebe ranljivih ciljnih skupin oziroma uporabnikov
različnih skupnostnih storitev in programov v različnih regijah in katere od teh skupnostnih
storitev in programov bi lahko, glede na svoj način funkcioniranja in delovanja, izvajala
socialna podjetja, pod pogojem, da je jim to izvajanje omogoča trajnejši obstoj.

ZAGOTOVITEV RAZLIČNIH OBLIK POMOČI IN PODPORE ZA NEFORMALNE OSKRBOVALCE
➢ Namen/dejavnosti: priznati vlogo neformalnim oskrbovalcev in jim ponuditi ustrezno podporo
Pripravljena bodo priporočila za lokalne skupnosti v smislu razvoja programov, ki bodo v
pomoč neformalnim oskrbovalcem, ter predlog za priznavanje večje vloge neformalnih
oskrbovalcev
➢ Rok za izvedbo ukrepa: december 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: ukrep ne zahteva finančnih sredstev
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: oblikovana priporočila za lokalne skupnosti ter predlog za
razpravo o formaliziranju vloge neformalnih oskrbovalcev
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za prepoznavanje vloge neformalnih
oskrbovalcev ter zagotovitve ustrezne podpore je MDDSZ v letu 2017 izvedlo več razprav,
okroglih miz in posvetov. Namen teh posvetov je bil spodbujanje lokalnih okolij k
prepoznavanju pomembnosti in vloge neformalnih oskrbovalcev, zagotavljanju ustrezne
podpore in pomoči tem oskrbovalcem ter zagotavljanje finančne pomoči programom, ki
povezujejo neformalne oskrbovalce. Veliko razgovorov o neformalnih oskrbovalcih je bilo
opravljenih tudi v okviru razprave o Zakonu o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo. Predlog tega zakona neformalnih oskrbovalcem zagotavlja usposabljanje, svetovanje,
podporo ter dopust.

USTANOVITEV MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO
➢ Namen/ dejavnosti: zagotavljanje dialoga in koordinacije procesa deinstitucionalizacije ter
spremljanje načrta deinstitucionalizacije
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 30. junij 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: ukrep ne zahteva finančnih sredstev
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: sklep o ustanovitvi medresorske

delovne

skupine

za

deinstitucionalizacijo
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep še ni realiziran. Vloga za ustanovitev
projektne enote za deinstitucionalizacijo je v obravnavi na Uradu za izvajanje kohezijske
politike pri MDDSZ. Načrtuje se, da bo na omenjeni enoti zaposlenih pet oseb, javni razpis za
zaposlitve na tem področju pa bo objavljen v začetku leta 2018. Ena izmed prvih nalog
projektne enote bo ustanovitev medresorske delovne skupine za deinstitucionalizacijo.
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MODERNIZACIJA MREŽE DOMOV ZA STAREJŠE V SMERI PREOBLIKOVANJA V CENTRE ZA
PONUJANJE RAZLIČNIH SKUPNOSTNIH STORITEV, VKLJUČNO S PODPRTIMI STORITVAMI IKT
➢ Namen/dejavnosti: investicije v infrastrukturo, v katero bodo umeščene skupnostne storitve, ki
bodo modernizirane ali razvite na novo v okviru ukrepov deinstitucionalizacije
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR)
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev,
vzpostavitev centrov za ponujanje različnih skupnostnih storitev
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se še niso začele
izvajati, so pa na pristojnem ministrstvu že imeli nekaj pogovorov na to temo. Poročevalci na
MDDSZ izpostavljajo dilemo, ali bosta modernizacija domov za starejše in razvoj IKT projektov
potekala vzporedno z izvedbo pilotnega projekta za dolgotrajno oskrbo ali ne. Izpostavili so
tudi področje standardov in normativov, ki na primer za storitev varovanja na daljavo v okviru
socialnega servisa že obstajajo, vendar so opredeljeni zelo ohlapno.

GRADNJA OZIROMA PRIDOBITEV MREŽ SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH BIVALNIH ENOT ZA
IZVEDBO DEINSTITUCIONALIZACIJE NA PODROČJU INVALIDNOSTI IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
➢ Namen/dejavnosti: investicije v gradnjo oziroma vzpostavitev bivalnih in stanovanjskih ter
individualnih enot za zagotavljanje nastanitev pri skupnostnih oblikah pomoči osebam, ki so
odvisne od pomoči drugih, ter v vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje oskrbe v
skupnosti
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ kot nosilec koordinira izvedbo projekta v sodelovanju z MZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESRR
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev,
vzpostavitev skupinskih in individualnih bivalnih enot
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se zaenkrat še ne
izvajajo.

Tudi

ta

ukrep

je

tesno

povezan

z

ustanovitvijo

projektne

enote

za

deinstitucionalizacijo. Ta bo skupaj z raziskovalci, ki bodo pripravili analizo oziroma študijo,
oblikovala smernice glede potencialnih ciljnih skupin, ki se bodo preselile oziroma naselile v
predvidenih namestitvenih enotah. Z analizo skuša MDDSZ priti tudi do odgovora, na katerih
območjih Slovenije se potrebe po manjših namestitvenih enotah za osebe, ki potrebujejo
organizirano oskrbo in pomoč, povečajo oziroma zgostijo. Gradnja namestitvenih enot se bo
predvidoma pričela leta 2021, zaključila pa leto kasneje.

MODERNIZACIJA MOBILNIH ENOT ZA PODPORO PROGRAMOM, NAMENJENIH OSEBAM IZ
PRVE PREDNOSTNE NALOŽBE TE OSI IN DRUGIM Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI ZASVOJENOSTI
➢ Namen/dejavnosti: nakup mobilnih enot, v katerih bodo umeščene integrirane socialne in
zdravstvene storitve, namenjene ranljivim skupinam in drugim z različnimi oblikami
zasvojenosti
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➢ Časovni okvir izvajanja: 31. 10. 2017
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESRR
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izbor izvajalcev, nakup
mobilnih enot
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Za izvedbo ukrepa bosta v začetku leta 2018
objavljena dva javna poziva, in sicer se bo eden nanašal na nakup avtomobilov, drugi pa na
dodelitev avtomobilov v uporabo. Avtomobili (po poročanju predstavnikov MDDSZ bo na
voljo od 15 do 25 vozil različnih velikosti) bodo namenjeni javnim socialnovarstvenim
programom na področju socialne rehabilitacije zasvojenih, preventivnim programom in
programom, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom z zaznanimi težavami.

VEČGENERACIJSKI CENTRI
➢ Namen/dejavnosti: vzpostavitev 15 večgeneracijskih centrov za družine, ki bodo izvajali
preventivne programe z namenom preprečevanja zdrsa v socialno izključenost in revščino.
Večgeneracijski centri bodo glede na potrebe lokalnega okolja ponujali celodnevne dejavnosti
različnim ciljnim skupinam (dejavnosti, ki pomenijo oporo družinam in posameznikom,
dejavnosti za krepitev starševskih kompetenc, dejavnosti za kakovostno staranje idr.).
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka do 31. 12. 2021)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnega razpisa, število podprtih večgeneracijskih
centrov
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep je bil v celoti izveden. V letu 2017 je
namreč začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov po celotni Sloveniji. Izvajalci so za izvajanje
programov z MDDSZ podpisali pogodbe za obdobje petih let. Za izvajanje ukrepa je zadolžen
Direktorat za družino pri MDDSZ. Direktorat za socialne zadeve preko svojih razpisov financira
še en program na tem področju, kar pomeni, da v Sloveniji deluje 16 tovrstnih programov.

PODPORA DELOVANJU VEČGENERACIJSKIH CENTROV ZA DRUŽINE
➢ Namen/dejavnosti: nakup 15 avtomobilov, ki bodo podpora pri delovanju izbranih
večgeneracijskih centrov za družine, predvsem pri dejavnostih, ki bodo potekale na terenu.
MDDSZ bo kot lastnik kupljenih vozil te prek pogodbe dal v uporabo na JR izbranim
večgeneracijskim centrom za družine, in sicer za izvajanje njihovih dejavnosti. Tip vozil, ki se
predvideva v okviru nakupa, bo takšen, da bo z njim možen prevoz več oseb (enoprostorna
vozila).
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnega naročila, število vozil v uporabi
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep še ni realiziran, saj bo MDDSZ razpis za
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nakup vozil objavilo v prihodnjem letu. Vozila bodo namenjena večgeneracijskim centrom, ki
so začeli delovati v letu 2017.

USTANOVITEV NEFORMALNE MREŽE LOKALNIH SKUPNOSTI ZA IZMENJAVO DOBRIH PRAKS
NA PODROČJU IZVAJANJA SKUPNOSTNIH STORITEV
➢ Namen/dejavnosti: pomoč pri mreženju lokalnih skupnosti – občin za izmenjavo dobrih praks
pri izvajanju socialnega varstva
➢ Rok za izvedbo ukrepa: prvo srečanje do decembra 2017, nadaljnja srečanja predvidoma
dvakrat na leto
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, SOZ, ZOS, ZMOS
➢ Vir finančnih sredstev: dodatna sredstva za vzpostavitev in delovanje neformalne mreže niso
potrebna
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedeno vsaj eno srečanje neformalne mreže lokalnih
skupnosti na letni ravni
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep ni realiziran. Poročevalci iz MDDSZ
ocenjujejo, da je v praksi težko uresničljiv, zato se bo njegova vsebina nekoliko modificirala.
Promocija neformalnega povezovanja lokalnih skupnosti za izmenjavo dobrih praks na
področju izvajanja skupnostnih storitev se je odvijala, na primer, preko festivalov in drugih
podobnih dogodkov, kjer je tekla razprava z lokalnimi skupnostmi. Na MDDSZ pogrešajo
nekoliko konkretnejše zaveze in dogovore z občinami o njihovem angažmaju na tem področju.

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO
➢ Namen/dejavnosti: priprava koncepta, zakonskih podlag in drugih podlag na izvedbo
reorganizacije centrov za socialno delo
➢ Rok za izvedbo ukrepa: 1. 10. 2018
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: potrjen zagonski elaborat projekta dokument za izvedbo
projekta reorganizacije CSD
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep bo realiziran v predvidenih časovnih
rokih, saj bo reorganizacija v praksi zaživela z oktobrom 2018. Junija 2017 so bile sprejete
spremembe Zakona o socialnem varstvu, ki omogočajo izvedbo načrtovane reorganizacije.
Pred tem je bil načrt reorganizacije predstavljen na številnih posvetih, v kasnejši fazi pa so
sledila usklajevanja s strokovno javnostjo.

PODPORA RAZVOJU SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV V SOCIALNIH PODJETJIH TER
VKLJUČEVANJU CILJNIH SKUPIN
➢ Namen/dejavnosti: podpreti razvoj tistih skupnostnih storitev in programov v okviru socialnih
podjetij, ki bodo na eni strani pomenile dopolnitev storitvam v okviru javne službe
➢ Časovni okvir izvajanja: 31. 12. 2018 (dejavnosti v okviru ukrepa se bodo izvajale tudi po izteku
roka)
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ
➢ Vir finančnih sredstev: sredstva ESS
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➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: izvedba javnega razpisa in izbor izvajalcev, število podprtih
socialnih podjetij
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Aktivnosti za izvedbo ukrepa se zaenkrat še ne
izvajajo. Tudi za izvedbo tega ukrepa MDDSZ potrebuje že omenjeno Analizo stanja na
področju skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in
uporabnikov storitev za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem področju. Z
analizo želijo dobiti odgovore na vprašanja kakšne so potrebe ranljivih ciljnih skupin oziroma
uporabnikov različnih skupnostnih storitev in programov v različnih regijah in katere od teh
skupnostnih storitev in programov bi lahko, glede na svoj način funkcioniranja in delovanja,
izvajala socialna podjetja, pod pogojem, da je jim to izvajanje omogoča trajnejši obstoj.

TRETJI CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH
OBLIK POMOČI S POVEČANJEM UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA
IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ, POVEČANJEM NJIHOVE AVTONOMIJE TER
UPRAVLJANJEM KAKOVOSTI IN ZAGOTAVLJANJEM VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN
PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV

Ukrepi za doseganje tretjega cilja Resolucije
PRIPRAVA RAZPISNIH MERIL ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV, KI
BODO OMOGOČALA PREDNOST PROGRAMOM, KI PONUJAJO BREZPLAČNE OZIROMA
DOSTOPNE STORITVE ZA UPORABNIKE
➢ Namen/dejavnosti: prek razpisnih meril zagotoviti podporo tistim socialnovarstvenim
programom, ki zagotavljajo uporabnikom brezplačne storitve oziroma so te cenovno dostopne
in s tem dodatno spodbujajo socialno vključevanje
➢ Rok za izvedbo ukrepa: letno prek razpisa
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
➢ Vir finančnih sredstev: priprava razpisnih meril ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: Pripravljena in sprejeta ustrezna razpisna merila za sofinanciranje
socialnovarstvenih programov, ki bodo zagotavljala prednost programom, ki ponujajo
brezplačne oziroma cenovno dostopne storitve za uporabnike
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep je, sicer v nekoliko spremenjeni različici,
realiziran. V Javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 je
med splošnimi pogoji za kandidiranje na razpisu tudi pogoj, da prijavitelj zagotavlja
brezplačno izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti prijavljenega programa za vključene
uporabnike, razen v primeru namestitvenih programov (materinski domovi, varne hiše,
zatočišča, krizni centri, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske
skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske skupine za odvisnike, nastanitvene
programe za brezdomce, zavetišča za brezdomne uživalce drog).
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OBLIKOVANJE RAZPISNEGA MERILA, KI UPOŠTEVA SODELOVANJE UPORABNIKOV PRI
OBLIKOVANJU POSAMEZNEGA PROGRAMA
➢ Namen/dejavnosti: spodbuditi delovanje uporabniških sosvetov v programih ter oblikovanje
programov na podlagi izraženih potreb uporabnikov
➢ Rok za izvedbo ukrepa: letno prek razpisa
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: uvedba ustreznega razpisnega merila v javnih razpisih za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki daje prednost izvajalcem programov, ki pri
načrtovanju vsebin programov upoštevajo mnenja uporabnikov oziroma uporabniških
sosvetov
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: Ukrep se deloma (vsebina je nekoliko
modificirana) že izvaja v praksi, saj vsakoletni javni razpisi za sofinanciranje programov
socialnega varstva zagotavljajo finančna sredstva tudi za zaposlitev laičnih delavcev v
programih. Le ti pa so velikokrat bivši uporabniki programov, ki na podlagi lastnih izkušenj
sooblikujejo vsebine programov. Na splošno pa ima le peščica socialnovarstvenih programov
delujoč uporabniški sosvet, preko katerega lahko uporabniki vplivajo na izvajanje programa. V
letu 2016 je namreč le 30 socialnovarstvenih programov, kar je 15,2 % programov, ki so bili v
tem letu sofinancirani od MDDSZ, imelo delujoč uporabniški sosvet oziroma formalni organ, ki
na ravni programa zastopa interese uporabnikov.

SPODBUJANJE PROGRAMOV ZASTOPNIŠTVA, ZAGOVORNIŠTVA IN SAMOZAGOVORNIŠTVA
PREK JAVNIH RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV
➢ Namen/dejavnosti: opolnomočenje uporabnikov; oblikovanje posebnega razpisnega merila, ki
daje prednost programom zastopništva, zagovorništva in samozagovorništva
➢ Rok za izvedbo ukrepa: letno prek razpisa
➢ Odgovorni nosilec/nosilci: MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
➢ Vir finančnih sredstev: proračun RS
➢ Ocenjevalno orodje/kazalnik: uvedba ustreznega razpisnega merila v javnih razpisih za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki daje prednost programom zastopništva,
zagovorništva in samozagovorništva
➢ Dinamika izvedbe ukrepa ob koncu leta 2017: V zadnjih nekaj razpisih za sofinanciranje
programov socialnega varstva je MDDSZ med programi na področju duševnega zdravja
razpisalo posebno področje, ki se nanaša izključno na zagovorništvo. Zaenkrat obstaja en
program, ki se ukvarja z zagovorništvom za osebe s težavami v duševnem zdravju. Poleg tega
tudi več drugih izvajalcev programov socialnega varstva med svojimi aktivnosti izvajajo storitve
zagovorništva.

*****
Kljub temu, da Nacionalni izvedbeni načrt 2017 – 2018 velja šele približno pol leta, se je izvedba
nekaterih njegovih ukrepov začela že bistveno prej (pred njegovim sprejetjem), in sicer neodvisno od
uvrstitve v izvedbeni načrt. To se zlasti nanaša na ukrepe, ki podpirajo uresničevanje prvega in tretjega
cilja. Pri ukrepih za doseganje drugega cilja je položaj nekoliko drugačen, saj je ukrepov v okviru tega
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cilja bistveno več kot ukrepov za doseganje prvega in zlasti tretjega cilja, dinamika njihove izvedbe pa
je zelo različna, saj imamo na eni strani tudi v okviru tega cilja ukrepe, ki so že v polnosti realizirani, na
drugi strani pa tiste, ki so še zelo na začetku.
Za uresničitev prvega cilja Resolucije je smiselno izpostaviti zlasti ukrepe, ki se nanašajo na socialno
aktivacijo, ki se je v letu 2017 začela izvajati na terenu. Ukrepi na tem področju se torej izvajajo v
predvidenih časovnih rokih, nekaj časovnega zamika je zaznati le pri ukrepu, ki se nanaša na
informacijsko podporo sistemu socialne aktivacije. Pomembne so tudi spremembe Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki prinašajo informativni izračun in poenostavitev postopkov za
uveljavljanje pravic ter pripravo nove ocene minimalnih življenjskih stroškov, ki je prinesla dvig
osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma zneska denarne socialne pomoči. Sprejeta je bila
Strategija dolgožive družbe, ki pa potrebuje konkretizacijo načelnih zavez. Letno poročilo o socialnem
položaju v Sloveniji je pripravljeno vsako leto. Med realizirane ukrepe lahko uvrstimo tudi vzpostavitev
večnamenskih romskih centrov, saj je bilo v letu 2017 vzpostavljenih sedem. Ukrepi za uresničitev
prvega cilja Resolucije se tako večinoma izvajajo v predvidenih časovnih rokih.
Ukrepi za dosego drugega cilja so vsebinsko še nekoliko bolj raznoliki kot tisti za dosego prvega cilja,
saj posegajo tako na področje reorganizacije izvajalskih mrež, na dolgotrajno oskrbo in
deinstitucionalizacijo, večgeneracijske centre in okrepitev socialnega podjetništva. V letih 2016 in 2017
je bil na področju dolgotrajne oskrbe narejen pomemben korak naprej. Pri Ministrstvu za zdravje je bil
ustanovljen Direktorat za dolgotrajno oskrbo, ki je oktobra letos predstavil nov predlog Zakona o
dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Glede na številne kritike strokovne
javnosti bo verjetno zakon v nekaterih delih potrebno še dodelati. Kljub temu pa bo januarja prihodnje
leto objavljen razpis za izvedbo pilotnih projektov sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe. V obdobju
2016 – 2017 je bil velik korak naprej storjen tudi pri reorganizaciji centrov za socialno delo, saj so bile
junija letos sprejete spremembe ZSV, ki omogočajo izvedbo načrtovane reorganizacije. Ta bo stopila v
veljavo oktobra 2018. Med izvedenimi ukrepi je treba omeniti še vzpostavitev večgeneracijskih centrov.
Črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena deinstitucionalizaciji, se še ni pričelo. Za prihodnje leto
MDDSZ načrtuje ustanovitev posebne projektne enote, ki bo pospešila procese in aktivnosti v zvezi z
izvajanjem ukrepov na tem področju. V sklop ukrepov, katerih aktivnosti so še zelo na začetku, sodijo
tudi ukrepi za modernizacijo mreže domov za starejše, razvoj IKT, novih skupnostnih storitev in oblik
podpore ter ukrepi, ki se nanašajo na okrepitev socialnega podjetništva.
Za doseganje tretjega cilja Resolucije so v Nacionalnem izvedbenem načrtu 2017 – 2018 opredeljeni le
trije ukrepi, ki se z določenimi vsebinskimi modifikacijami že izvajajo v praksi.

2.4.2. Pregled izvajanja aktivnosti v zvezi z regijskimi izvedbenimi načrti 2017 –
2020

S koncem leta 2016 se je izvedba RIN-ov za prvo izvedbeno obdobje končala. Na podlagi lansko leto
zbranih ocen koordinacijskih CSD lahko ugotovimo, da se je slaba tretjina ukrepov iz regijskih načrtov
za obdobje 2014 – 2016 začela izvajati v praksi, na terenu, kar pomeni, da so načrtovani projekti in
programi uporabnikom na terenu na voljo, da so se načrtovani dogodki izvedli, da se je načrtovano
sodelovanje začelo in podobno. Med ukrepi, ki so jih koordinacijski CSD ocenili kot tiste, ki se v praksi
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oziroma na terenu že izvajajo, so tudi taki, za katere se je izkazalo, da so se v obdobju oblikovanja
načrta že izvajali ali pa so bile priprave za izvedbo projektov takrat v zaključni fazi. Nekaj takih ukrepov
je bilo tako realiziranih že v letu 2015. Izvedba teh ukrepov vsekakor ni posledica njihove uvrstitve v
regijski izvedbeni načrt. Tudi dinamiko izvedbe ukrepov, ki se nanašajo na širitve že obstoječih
programov in aktivnosti, so koordinacijski CSD večkrat ocenili z oceno 5, kar pomeni, da se ukrepi že
izvajajo na terenu oziroma v praksi, vendar gre običajno za enak obseg izvedbe programa kot je bil v
času oblikovanja izvedbenega načrta.
Prav tako slaba tretjina ukrepov je bila ocenjena z najnižjo oceno, kar pomeni, da akterji za izvedbo še
niso začeli s pripravami na izvedbo ukrepa. Razlogi za to so najpogosteje povezani s pomanjkanjem
finančnih virov.
Za ostalo dobro tretjino ukrepov lahko ugotovimo, da se aktivnosti za njihovo izvedbo oziroma
realizacijo v praksi odvijajo. V največji meri so ti ukrepi v bolj začetnih fazah realizacije (na primer v fazi
iskanja nosilca projekta, pogovorov z župani, iskanja prostorov, priprave finančne konstrukcije itd.), saj
so koordinacijski CSD dinamiko izvedbe teh ukrepov v večini ocenili z oceno 2 (začeli smo s pripravami
na izvedbo ukrepa) ali 3 (aktivnosti so v teku; ocenjujemo, da smo nekje na polovici priprav za izvedbo
ukrepa v praksi).
Na podlagi primerjave ocene dinamike izvedbe posameznega ukrepa med letoma 2015 in 2016 se je
izkazalo, da so koordinacijski CSD dinamiko izvedbe nekaterih ukrepov v letu 2015 ocenili višje kot v
letu 2016. Iz pojasnil je razvidno, da ocene kažejo na primer na situacijo, ko so se aktivnosti za
realizacijo določenega ukrepa res začele odvijati, vendar kasneje zamrle. Pojavlja se tudi primer, ko je
bila določena organizacija kot nosilka ukrepa dokaj aktivna, kasneje pa je odstopila od načrtov, ali pa
je določena oseba odšla v pokoj in so aktivnosti zamrle.
Predstavnike koordinacijskih CSD smo v letu 2016 zaprosili za splošen komentar postopkov in izvajanja
regijskih izvedbenih načrtov v celotnem prvem izvedbenem obdobju. Predstavniki koordinacijskih CSD
so do postopkov priprave, sprejema in spremljanja ter zlasti do dejanske uporabnosti, smiselnosti in
veljavnosti regijskih izvedbenih načrtov, zelo kritični. K pripravi teh načrtov so pristopili zelo
odgovorno, v ta namen vložili veliko energije in znanja, izplen pa je zelo slab. Tudi poudarki nekaterih
letošnjih komentarjev so podobni. Menijo, da so RIN-i neuporabni, saj so ukrepi le zapisani, finančnih
sredstev in drugih virov za njihovo izvajanje pa ni. Od MDDSZ so pričakovali več konkretnih navodil,
informacij in sodelovanja ter natančnejšo opredelitev njihovih nalog kot »koordinacijskega« CSD.
Pričakovali so tudi več povezave med RIN-i in določili v razpisih. Razpisi bi po njihovem mnenju morali
vsaj v določeni meri upoštevati načrtovane projekte na terenu, ki so bili uvrščeni tudi v RIN-e. V zvezi s
pripravo RIN-ov za naslednje izvedbeno obdobje je tako pri koordinacijskih CSD obstajalo veliko
nejasnosti in nedorečenosti.
Na podlagi ugotovljenih dejstev glede možnosti realizacije predvidenih postopkov sprejema in
potrditve regijskih izvedbenih načrtov in realizacije načrtovanih ukrepov, so se na MDDSZ odločili, da
se bodo za novo izvedbeno obdobje (2017 – 2020) pripravljali nekoliko bolj ohlapni in manj podrobni
regijski izvedbeni načrti kot so bili tisti za prvo izvedbeno obdobje oziroma kot jih predvideva
Resolucija. Terminski in vsebinski predlog v zvezi s tem je bil koordinacijskim CSD-jem predstavljen že
jeseni 2016. Ministrstvo je takrat predstavilo predvidene postopke priprave novih izvedbenih načrtov
ter predalo jasno sporočilo, da osnovna ideja regijskih izvedbenih načrtov tudi v drugem izvedbenem
obdobju ostaja podobna, in sicer, da se akterji na lokalni ravni poenotijo in povežejo pri snovanju
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lokalne in regionalne socialne politike, oblikovanju prioritet, načrtov in ukrepov na tej ravni, pri čemer
so le ti lahko zapisani nekoliko bolj ohlapno kot v prvem izvedbenem načrtu, v obliki usmeritev za
obdobje 2017 - 2020.
V januarju 2017 smo tako na IRSSV pripravili obrazec za oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov za
novo izvedbeno obdobje 2017 – 2020. Obrazec smo februarja poslali koordinacijskim CSD, ki so tako
lahko pričeli z oblikovanjem novih RIN-ov. Pri tem smo jim na IRSSV nudili strokovno podporo, jim
posredovali nekatere podatke, ki so jih potrebovali za uvodnih del načrta (podatke po statističnih
regijah o upravičencih in prejemnikih DSP in VD, podatke o deležu oseb, starih 65 let ali več, ki prejema
pomoč na domu ter podatke o številu upravičencev do subvencije najemnine). Skupaj s predstavniki
MDDSZ smo organizirali sestanek z namenom razjasnitve dilem in vprašanj, s katerimi se srečujejo pri
pripravi regijskega izvedbenega načrta. Strokovno pomoč in podporo smo CSD nudili tudi preko
telefonskih pogovorov, odgovarjanja na vprašanja preko elektronske pošte ter pregleda, komentiranja
in dopolnjevanja osnutkov regijskih izvedbenih načrtov, ki so nam jih koordinatorji predčasno
posredovali v pregled.
Koordinacijski CSD so osnutke regijskih izvedbenih načrtov pripravili do maja ter jih posredovali na
MDDSZ in IRSSV. Na podlagi morebitnih pripomb in komentarjev so osnutke dopolnili in popravili ter
oblikovali končno verzijo regijskega izvedbenega načrta za obdobje 2017 – 2020, ki ga je potrdila
regijska koordinacijska skupina. Načrte so koordinacijski CSD nato posredovali v seznanitev lokalnim
skupnostim na območju posamezne regije. Regijski izvedbeni načrti so bili pripravljeni v vseh regijah,
razen v eni (zaradi objektivnih razlogov). Pripravili ga bodo v začetku prihodnjega leta.
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3. SKLEPNE UGOTOVITVE

Po več let trajajoči ekonomski krizi z izrazitim upadom BDP, se je po letu 2013 gospodarska situacija v
Sloveniji stabilizirala, v nadaljnjih letih pa izboljševala. V letu 2016 je bila tako realna stopnja rasti BPD
3,1 %, za leto 2017 pa UMAR predvideva 4,4 % rast BDP.
Gospodarska rast se je v letu 2016 nadaljevala tudi na ravni celotne EU (1,9 % v letu 2016). Slovenija je,
kljub opazno višji rasti BDP od povprečja EU v zadnjih treh letih ostala v manjši skupini držav članic,
katerih BDP realno še zaostaja za predkrizno ravnjo (v letu 2016 je bil BDP realno za 2 % nižji kot leta
2008). Ob tem velja omeniti, da Zahodna Slovenija (zahodna kohezijska regija) dosega 97 %
evropskega povprečja BDP, medtem ko Vzhodna Slovenija (vzhodna kohezijska regija) dosega le 67 %
evropskega povprečja BDP, kar jo uvršča med manj razvite regije EU.
Z gospodarsko rastjo so se v zadnjih letih izboljšale tudi razmere na trgu dela. Število delovno aktivnih
oseb se povečuje že od leta 2014, torej že četrto leto zapored. Rast zaposlenosti v letu 2016 je bila 1,9
%, za leto 2017 pa UMAR v jesenski napovedi gibanj predvideva 2,7 % rast zaposlenosti. Stopnja
delovne aktivnosti se je v obdobju po krizi povišala v vseh starostnih skupinah, vendar je v primerjavi s
stopnjo delovne aktivnosti pred krizo (2008) v letu 2016 višja le med starejšimi (55-64 let). Ugodne
razmere na trgu dela UMAR napoveduje tudi v prihodnjih letih, vendar bo rast zaposlenosti
upočasnjena (nižja) zaradi učinka demografskih dejavnikov (pričakovano zmanjšanje števila delovno
sposobnih prebivalcev).
Glede na demografska gibanja (rodnost, nizek selitveni prirast) v Sloveniji, različni scenariji projekcije
prebivalstva EUROPOP2013 kažejo, da se bo, ob približno enakem številu prebivalcev Slovenije, do leta
2060 bistveno spremenila njihova starostna struktura. Po osnovnem scenariju projekcije prebivalstva
naj bi se brez večjega selitvenega prirasta v prihodnje število prebivalcev Slovenije v starosti 20-64 let,
ki predstavlja delovno sposobno prebivalstvo, zmanjševalo v takem obsegu, da bi jih lahko bilo leta
2060 kar pol milijona manj kot v letu 2013. Demografske spremembe bodo poleg daljnosežnih
posledic za trg dela (in posledično za celoten gospodarski sistem) in za izobraževalni sistem imele
velike posledice tudi za sisteme socialne zaščite, zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe, kjer
bodo rasli zasebni izdatki.
Ugodne razmere na trgu dela so od leta 2014 naprej vplivale na zniževanje brezposelnosti. Zniževanje
brezposelnosti se je v zadnjih dveh letih še pospešilo, še posebej v letu 2017. Povprečno mesečno
število registrirano brezposelnih je iz 120.100 v letu 2014, upadlo na 89.000 registrirano brezposelnih
oseb mesečno v obdobju januar – november 2017. Upadata tako registrirana kot tudi anketna
brezposelnost.
V obdobju gospodarske krize se je brezposelnost v Sloveniji bolj povečala ženskam kot moškim. V letih
2016 in 2017 se je sicer brezposelnost znižala obojim, vendar je ostala občutna razlika v stopnji
brezposelnosti v škodo žensk.
Dolgotrajnost gospodarske krize v Sloveniji je vplivala tudi na podaljševanje trajanja brezposelnosti.
Tako se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, v delovni
sili) v osmih letih od začetka krize več kot podvojila oz. skoraj potrojila. Za skoraj trikrat se je povečala
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tudi stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne dve leti ali več, v delovni
sili). Na izrazito podaljševanje trajanja brezposelnosti kaže tudi podatek o deležu dolgotrajno
brezposelnih med vsemi brezposelnimi osebami; ta se je od leta 2008, ko je bil 45,5 % povišal na 57,2
% v letu 2015. V letu 2016 so se ob povečanem povpraševanju po delovni sili začeli počasi zaposlovati
tudi dolgotrajno brezposelni, tako da se je njihov delež med vsemi registrirano brezposelnimi rahlo
znižal (55,6 %). V letu 2016 se je znižala stopnja dolgotrajne brezposelnosti (na 4,5 %), ki pa še vedno
ostaja še enkrat višja kot pred krizo. Podobno velja tudi za stopnjo zelo dolgotrajne brezposelnosti: v
letu 2016 se je znižala glede na predhodna leta (na 2,7 %), vendar ostaja še enkrat višja kot pred krizo.
Dolgotrajna, še posebej pa zelo dolgotrajna brezposelnost, je problematična tako z vidika resnega
upada delovnih zmožnosti in kompetenc brezposelnih, kot z vidika njihove dolgotrajne odvisnosti od
socialnih transferjev in nizkih razpoložljivih dohodkov njihovih gospodinjstev ter tveganja revščine.
Omenjeno problematiko v določeni meri naslavlja prvi izmed treh ključnih ciljev Resolucije. Nanaša se
na zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih
skupin prebivalstva. Podatki o kazalnikih življenjske ravni kažejo, da se je v Sloveniji slabšanje
dohodkovne situacije ustavilo v letu 2014, v naslednjih letih pa se je socialna situacija začela počasi, a
konstantno izboljševati. V letu 2015 se je stopnja tveganja revščine glede na predhodno leto zmanjšala
za 0,2 o.t., v letu 2016 pa za 0,4 o.t. glede na leto 2015 in znašala 13,9 %, kar je opazno pod
povprečjem v državah EU (17,3 % v letu 2016). Vendar pa je stopnja tveganja v Sloveniji še vedno višja
kot je bila v predkriznem obdobju (12,3 % leta 2008). Zmanjšala se je tudi stopnja resne materialne
prikrajšanosti (v letu 2016 je znašala 5,4 %), medtem ko je delež oseb, ki živijo v zelo nizko delovno
intenzivnih gospodinjstvih ostal enak kot v letu 2015 (7,4 %). Zmanjšala se je tudi stopnja tveganja
socialne izključenosti, in sicer na 18,4 %. Omenjena stopnja je po letu 2014 začela upadati in se
približevati 'izhodiščni' vrednosti iz leta 2008. Socialno izključenost je tako v letu 2016 tvegalo 371.000
prebivalcev Slovenije, kar je 50.000 več kot leta 2008. Na splošno se torej socialna situacija v Sloveniji
že nekaj let izboljšuje, kljub temu pa vsi kazalniki niso ugodni. Najvišje stopnje tveganja revščine imajo
gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki. Tem gospodinjstvom se je stopnja
tveganja revščine do leta 2015 povečevala, nato pa v letu 2016 znižala za 7,5 odstotne točke glede na
predhodno leto in znaša 73,2 %. Zelo visoka je tudi stopnja tveganja revščine gospodinjstev z delno
delovno aktivnimi (v povprečju manj kot polovico delovnega časa) odraslimi člani in vzdrževanimi
otroki, tudi zanjo pa velja, da se je v letu 2016 nekoliko znižala (za 1,1 o.t. glede na leto 2015) in
znašala 45,4 %. Stopnja tveganja starejših (65 let in več) se je v letu 2016 povišala glede na predhodno
leto (za 0,4 o.t.) in znaša 17,6 %. Stopnja tveganja revščine se je povišala tako med starejšimi moškimi
(za 0,6 o.t. in znaša v letu 2016 10,8 %) kot starejšimi ženskami (za 0,3 o.t. in znaša 22,5 %). Med
kategorijami z najvišjimi stopnjami tveganja revščine so še: enočlanska gospodinjstva (pod pragom
tveganja revščine jih je v letu 2016 živelo 35,8 %), enostarševska gospodinjstva (25,2 % v letu 2016),
osebe, ki so najemniki stanovanj (36,1 % leta 2016) in nizko izobražene osebe, tj. osebe z največ
osnovnošolsko izobrazbo (30,1 % v letu 2016).
Vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje tveganja revščine (ob neupoštevanju pokojnin) se je v letu
2015, glede na predhodno leto rahlo povečal, v letu 2016 pa se je še nadaljnje izboljšal. Leta 2015 so
tako socialni transferji zniževali stopnjo tveganja revščine za 42,3 %, leta 2016 pa za 42,8 %.
Učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji je, glede na povprečje držav EU (33,2 %), relativno visoka.
Kljub temu pa je zaskrbljujoče, da se je stopnja dolgotrajnega tveganja revščine po upadu v letu 2015 v
letu 2016 ponovno dvignila za 0,4 odstotne točke in znašala 8,5 %. V letu 2016 je dolgotrajno pod
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pragom tveganja revščine (v opazovanem letu in vsaj v dveh od treh predhodnih let) živelo 152.000
oseb.
Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že daljše obdobje postopno zvišuje, v letih 2014 - 2016
in tudi v prvi polovici leta 2017. Med njimi se vztrajno zvišuje delež dolgotrajnih prejemnikov pomoči
(julija 2017 že 58,5 % vseh prejemnikov). Narašča tudi število prejemnikov oz. upravičencev do VD.
V letu 2017 se je začela izvajati socialna aktivacija (sistem in programi). Pred tem je MDDSZ ustanovilo
posebno projektno enoto za socialno aktivacijo, zaposlilo 48 koordinatorjev za socialno aktivacijo in
osebe za vodenje projektne enote, izpeljana so bila številna izobraževanja tako za koordinatorje kot
tudi za kontaktne osebe na CSD in uradih za delo ZRSZ. Objavljeni so bili razpisi za dolge in kratke
programe socialne aktivacije ter za oboje izbrani izvajalci. CSD in uradi za delo so pripravili nabor
kandidatov za vključitev v programe, opravljeni so bili informativni seminarji in razgovori
koordinatorjev s kandidati za vključitev. Do konca leta 2017 se je izvajanje programov tudi začelo.
Od ukrepov socialne politike na ravni države, ki so namenjeni kategorijam ljudi z najvišjim tveganjem
revščine, naj omenimo še nadaljevanje pilotnega projekta pomoči ob deložacijah, spremembe Zakona
o socialnem varstvu, ki omogočajo reorganizacijo CSD in zakonske spremembe, ki predstavljajo
podlago za napovedan informativni izračun za letne pravice (družinske prejemke). V letu 2016 se je
nadaljevalo nudenje nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki paketov hrane in
spremljevalnih ukrepov ter drugi ukrepi nevladnih in humanitarnih organizacij za zmanjšanje revščine
in socialne izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva.
Drugi cilj Resolucije je usmerjen v izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti
in dosegljivosti storitev in programov ter v povečanje števila uporabnikov skupnostnih oblik socialnega
varstva na račun zmanjšanja števila uporabnikov institucionalnih oblik. Uresničitev zastavljenega cilja je
zelo odvisna od sprejetja nekaterih novih zakonov in sistemske ureditve nekaterih področjih (npr.
dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, reorganizacije izvajalskih mrež, itd.), obenem pa je povezana
tudi s črpanjem evropskih sredstev na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. V letih 2016 in 2017 je bil na področju dolgotrajne oskrbe
narejen pomemben korak naprej. Direktorat za dolgotrajno oskrbo pri MZ je predstavil nov predlog
Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je bil v javni razpravi
do novembra 2017. Glede na številne kritike strokovne javnosti bo verjetno zakon v nekaterih delih
potrebno še dodelati. Kljub temu pa se je v tem času v politiki, strokovni in tudi laični javnosti bistveno
dvignilo zavedanje o nujnosti čim prejšnje ureditve tega področja. V obdobju 2016 – 2017 je bil velik
korak naprej storjen tudi pri reorganizaciji centrov za socialno delo, saj so bile junija letos sprejete
spremembe ZSV, ki omogočajo izvedbo načrtovane reorganizacije. Implementacija sprememb v praksi
je načrtovana za oktober 2018. Črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena deinstitucionalizaciji, se še
ni pričelo. Za prihodnje leto MDDSZ načrtuje ustanovitev posebne projektne enote, ki bo pospešila
procese na tem področju, tako da na izboljšano razpoložljivost, pestrost in dostopnost storitev in
programov socialnega varstva v skupnosti oziroma domačem okolju uporabnika računamo v
naslednjem srednjeročnem obdobju.
Razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva še vedno kaže v prid institucionalnim oblikam, vendar pa se stanje iz leta v leto
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izboljšuje. Na enega uporabnika skupnostnih oblik je v letu 2016 prišlo 1,30 uporabnika
institucionalnih oblik socialnega varstva.
V obdobju izvajanja Resolucije se število socialnovarstvenih programov, višina namenjenih sredstev in
število uporabnikov v programih ni bistveno spreminjalo, iz leta v leto sicer rahlo narašča število
sofinanciranih programov s strani MDDSZ, povečuje pa se tudi število programov, vključenih v petletno
sofinanciranje. Realizacija ciljev, ki jih v zvezi z razvojem mreže socialnovarstvenih programov, postavlja
Resolucija, je zelo različna.
Tretji cilj Resolucije naslavlja področja, za katera se zdi, da so jih učinki krčenja javnih sredstev na
področju socialnega varstva najprej dosegli. Gre za področja upravljanja s kakovostjo ter omogočanja
vpliva uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Certifikat upravljanja oziroma vodenja
kakovosti ima le 12,6 % izvajalcev socialnovarstvenih storitev. Glavni razlog za to je pomanjkanje
finančnih sredstev in kadra, ki bi se ukvarjal s tem področjem. Poleg izvajalcev, ki imajo pridobljen
certifikat kakovosti, še dobra polovica ostalih vsaj delno ali v celoti uporablja katerega od sistemov
upravljanja oziroma vodenja kakovosti, in sicer najpogosteje modele E-Qalin in CAF.
Eden pomembnih elementov upravljanja s kakovostjo je spremljanje zadovoljstva tako zaposlenih kot
tudi uporabnikov storitev. Večina izvajalcev socialnovarstvenih storitev izvaja tako merjenje
zadovoljstva zaposlenih kot merjenje zadovoljstva uporabnikov s storitvami. V slabi polovici
organizacij, katerih predstavniki so odgovorili na našo anketo, deluje organ (npr. svet uporabnikov ali
uporabniški sosvet), ki zastopa interese uporabnikov storitev.
Ugotovimo lahko, da je med izvajalci socialnovarstvenih storitev zavedanje o pomenu vodenja oziroma
upravljanja kakovosti v organizacijah na načelni ravni vsekakor prisotno, prav tako so izvajalci v
preteklosti že storili določene korake v smeri spremljanja odzivov in rezultatov svojega dela, izboljšanja
kakovosti storitev in uspešnosti programov ter v smeri zagotavljanja vpliva uporabnikov na načrtovanje
in izvajanje storitev. Pri vpeljevanju modelov in sistemov upravljanja kakovosti pa izvajalci prepogosto
naletijo na obsežne, zapletene, zahtevne in tudi drage sisteme, ki za izvajalce socialnovarstvenih
storitev tako predstavljajo velik finančni in kadrovski izziv.
Med programi socialnega varstva ima dobrih šest odstotkov programov uveden certificiran način
upravljanja s kakovostjo, 41,9 % programov pa je vključenih v enotni sistem (zunanjega) evalviranja.
Trideset programov oziroma 15,2 % programov ima delujoč uporabniški svet, kar pomeni, da se
uporabniki oziroma njihovi predstavniki sestanejo vsaj enkrat na leto.
Resolucija, kot ključni nacionalni strateški dokument za področje socialnega varstva, določa, da je za
uresničevanje njenih ciljev potrebno v izvedbenih načrtih (na nacionalni in regionalni ravni) oblikovati
konkretne ukrepe, določiti nosilce teh ukrepov, roke, vire in kazalnike. Izvedbeno raven Resolucije je
(bilo) torej treba konkretizirati v izvedbenih načrtih.
Nacionalni izvedbeni načrt je Vlada RS sprejela šele julija letos, in sicer za obdobje 2017 – 2018. Kljub
temu, da načrt velja šele približno pol leta, se je izvedba nekaterih njegovih ukrepov začela že pred
njegovim sprejetjem, in sicer neodvisno od uvrstitve v izvedbeni načrt. To se zlasti nanaša na ukrepe, ki
podpirajo uresničevanje prvega (na primer že omenjena socialna aktivacija in dvig osnovnega zneska
minimalnega dohodka) in tretjega cilja (na primer upoštevanje določenih meril in pogojev pri razpisih
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov). Pri ukrepih za doseganje drugega cilja je položaj
nekoliko drugačen, saj je ukrepov v okviru tega cilja bistveno več kot ukrepov za doseganje prvega in
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zlasti tretjega cilja, dinamika njihove izvedbe pa je zelo različna, saj imamo na eni strani tudi v okviru
tega cilja ukrepe, ki so že v polnosti realizirani (na primer večgeneracijski in romski centri), na drugi
strani pa tiste, ki so še zelo na začetku (na primer deinstitucionalizacija).
S koncem leta 2016 se je izvedba regijskih izvedbenih načrtov za prvo izvedbeno obdobje zaključila.
Na podlagi ugotovljenih dejstev glede možnosti realizacije predvidenih postopkov sprejema in
potrditve regijskih izvedbenih načrtov ter zlasti realizacije načrtovanih ukrepov, so se na MDDSZ
odločili, da se bodo za novo izvedbeno obdobje (2017 – 2020) pripravljali nekoliko bolj ohlapni in manj
podrobni regijski izvedbeni načrti kot so bili tisti za prvo izvedbeno obdobje oziroma kot jih
predvideva Resolucija. Drugače pa vodilo za pripravo RIN-ov za drugo izvedbeno obdobje ostaja
podobno, in sicer, naj se akterji na lokalni ravni poenotijo in povežejo pri snovanju lokalne in
regionalne socialne politike, oblikovanju prioritet, načrtov in ukrepov na tej ravni. Regijske izvedbene
načrte 2017 – 2020 so koordinacijski CSD skupaj s člani regijskih koordinacijskih skupin oblikovali letos
poleti ter jih posredovali občinam.
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 velja že slabih pet let. Kot ključni
nacionalni strateški dokument za področje socialnega varstva opredeljuje osnovna izhodišča za razvoj
sistema, cilje in strategije razvoja socialnega varstva, določa mrežo javne službe socialnovarstvenih
storitev in javnih socialnovarstvenih programov ter opredeljuje način njihovega izvajanja in spremljanja
ter odgovornost posameznih akterjev na različnih ravneh. Oblikovana je bila v času globoke
gospodarske in tudi socialne krize, zato ni presenetljivo, da so se zlasti v prvih letih njenega izvajanja
vrednosti kazalnikov za doseganje prvega cilja, ki se nanaša na zmanjšanje revščine in socialne
izključenosti najbolj ranljivih, oddaljevale od ciljne vrednosti. V nadaljnjih letih se je socialna situacija
stabilizirala ter se v zadnjih dveh letih izboljšala Za skupine prebivalstva, ki jih ugodne razmere niso
zajele, je MDDSZ izvedel nekatere načrtovane aktivnosti, na primer socialno aktivacijo, dvig osnovnega
zneska minimalnega dohodka in sprostitve nekaterih omejitev pri dostopu do DSP in VD. Če lahko za
zadnja dva omenjena ukrepa predvidimo, da bosta v določenem delu izboljšala položaj najranljivejših,
pa dometa socialne aktivacije ni mogoče predvideti.
Nekoliko drugačno dinamiko izvajanja so do sedaj imele aktivnosti in ukrepi za dosego drugega cilja
Resolucije, ki je usmerjen v izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti, zagotavljanje dostopnosti in
dosegljivosti storitev in programov ter v povečanje števila uporabnikov skupnostnih oblik socialnega
varstva na račun zmanjšanja števila uporabnikov institucionalnih oblik. MDDSZ pospešene procese
deinstitucionalizacije in razvoj novih skupnostnih oblik oskrbe načrtuje šele za naslednje srednjeročno
obdobje, reorganizacija in modernizacija izvajalskih mrež se, razen pri centrih za socialno delo, še ni
pričela, na področju dolgotrajne oskrbe pa čakamo ključni korak, to je sprejetje sistemskega zakona na
tem področju. Integriran in vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe bo namreč prej ali slej moral iz načelne
preiti v realno formo. Zdi se, da predstavljajo aktivnosti za dosego drugega cilja, kar obsežen in
kompleksen zalogaj.
Tretji cilj Resolucije se nanaša na upravljanje s kakovostjo ter omogočanje vpliva uporabnikov na
načrtovanje in izvajanje socialnovarstvenih storitev in bo moral v prihodnjih letih biti bolj načrtno in
celostno naslovljen.
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5. PRILOGE

PRILOGA 1: UVODNA POGLAVJA NIN 2016 – 2018: PREGLED STANJA GLEDE NA TRI GLAVNE
CILJE RESOLUCIJE TER KLJUČNI IZZIVI ZA OBDOBJE 2016 – 2018

IZVEDBENI NAČRT NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2016
– 2018 NA NACIONALNI RAVNI
UVOD
Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2013 – 2020 14 (v nadaljnjem besedilu: resolucija), ki je temeljni programski dokument
Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Resolucija opredeljuje osnovna
izhodišča za razvoj sistema, cilje in strategije razvoja socialnega varstva, določa mrežo javne službe
socialnovarstvenih storitev in programov, opredeljuje način izvajanja in spremljanja programa ter
odgovornost posameznih akterjev na različnih ravneh. Posebno pozornost namenja izvajanju in
uresničevanju zastavljenih ciljev dokumenta; določa namreč, da morajo izvedbeno raven programa
pristojni organi na nacionalni in regionalni ravni opredeliti v izvedbenih načrtih.
Za pripravo nacionalnega izvedbenega načrta (v nadaljevanju NIN) je Vlada RS imenovala nacionalno
koordinacijsko skupino.15 Ta je sestavljena iz predstavnikov izvajalcev na področju socialnega varstva
(predstavniki nevladnih organizacij, predstavniki združenj in skupnosti različnih izvajalcev mreže javne
službe na področju socialnega varstva), predstavnika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij,
predstavnika uporabnikov, predstavnikov lokalnih skupnosti in različnih sektorjev države (ministrstev)
ter predstavnikov raziskovalcev (Inštitut RS za socialno varstvo in Fakulteta za socialno delo).
Prvi nacionalni izvedbeni načrt Resolucije je pripravljen za obdobje 2016 – 2018. Ključni razlog za
pripravo nacionalnega izvedbenega načrta za omenjeno obdobje je v povezavi s črpanjem evropskih
sredstev, ki predstavljajo glavni vir razvojnih sredstev v obdobju do leta 2020. V intenzivnem obdobju
priprav in dogovorov v zvezi s črpanjem EU sredstev se je pojavila zahteva, po čim bolj podrobni
navedbi projektov, ki bodo financirani v novi finančni perspektivi, tudi v nacionalnih strateških ali
izvedbenih dokumentih. V ta namen smo NIN dopolnili z navedbo ukrepov, ki so predvideni z
Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva in v Operativnem programu za izvajanje
evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020.
Prvi nacionalni izvedbeni načrt Resolucije je poleg uvoda sestavljen iz treh delov, in sicer (1) oris
okoliščin in dejavnikov, ki vplivajo na delovanje socialnega sistema in določajo okvir ukrepom za
doseganje zastavljenih ciljev, vključno s pregledom stanja po posameznih ciljih Resolucije in ključnimi
izzivi pri vsakem od ciljev; (2) ukrepi za doseganje treh ciljev Resolucije in strategij pri posameznem
cilju (pri vsakem ukrepu je zapisan rok za izvedbo, odgovorni nosilec, vir finančnih sredstev in kazalnik
za spremljanje), (3) razvoj mreže socialnovarstvenih storitev in programov do konca leta 2018 glede
na cilje iz Resolucije.

14

Uradni list RS, št. 39/2013.
Sklep Vlade RS o imenovanju Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov, dne: 22. 8.
2013.
15
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1. OKOLIŠČINE IN DEJAVNIKI, KI DOLOČAJO OKVIR NACIONALNEGA IZVEDBENEGA
NAČRTA 2016–2018, IN PREGLED STANJA PO CILJIH RESOLUCIJE
1.1. Gospodarska gibanja, stanje na trgu dela in demografske razmere do leta 2018
Na delovanje sistema socialnega varstva in določanje prednostnih ciljev in nalog nacionalnega
izvedbenega načrta za obdobje 2016 – 2018 vplivajo različne okoliščine in dejavniki, še posebej
makroekonomska situacija v državi ter napoved gospodarskih gibanj, stanja na trgu dela in
demografskih razmer do leta 2018.
Ekonomska kriza (v obdobju od leta 2008 do leta 2013) je Slovenijo močno prizadela; posledično je
bilo nazadovanje Slovenije v gospodarski razvitosti od začetka krize pa vse do konca leta 2013 med
največjimi v EU. V obdobju krize so se zelo zaostrile razmere na trgu dela (brezposelnost je močno
narasla in je bila leta 2013, ko je dosegla svoj vrh, kar 10,1 odstotna po Anketi o delovni sili, oz. 13,1
odstotna po registrskih virih), kar je vplivalo na zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev in na
močno poslabšanje blaginje prebivalstva. Delež oseb, ki živijo v zelo nizko delovno intenzivnih
gospodinjstvih (stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti), se je iz 5,6 % leta 2009 povišal na 8,0 % v
letu 2013 in na 8,7 % v letu 2014. Tudi stopnja tveganja revščine se je močno povišala, in sicer od
11,3 % v letu 2009 na kar 14,5 % v letu 2013 in 2014.16
Gospodarska situacija se je v letu 2013 relativno stabilizirala in v letu 2014 se je začela gospodarska
rast, ki se je nadaljevala tudi v letih 2015 in 2016. Realna rast bruto domačega proizvoda (v
nadaljevanju: BDP) je bila v letu 2014 3,1 %, v letu 2015 pa 2,3 %.17 V jesenski napovedi za leto 2016
je Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR) za leto 2016 rast BDP ocenil na
2,3 %, napoved za leti 2017 in 2018 pa je še bolj ugodna (2,9 % in 2,6 %).18
K rasti BDP je v letih 2014, 2015 in 2016 največ prispeval izvoz, kot posledica izboljšanja
gospodarskih razmer v mednarodnem okolju in rasti povpraševanja v državah, ki so najpomembnejše
trgovske partnerice Slovenije, pa tudi nadaljnjega izboljšanja konkurenčnosti Slovenije. Drug
pomemben dejavnik gospodarskega okrevanja in rasti je bila krepitev domače potrošnje (v letu 2014
za 0,4 %, v letu 2015 za 0,9 %), ki se je v obdobju krize in še vse do leta 2014 zniževala. UMAR
krepitev domače potrošnje pojasnjuje z rastjo razpoložljivega dohodka gospodinjstev (kot posledica
rasti zaposlenosti in višje povprečne bruto plače) ter z izboljšanjem razpoloženja potrošnikov
(pripravljenostjo za trošenje).19 Povečuje se predvsem trošenje trajnih (in poltrajnih) dobrin, ki se je v
krizi najbolj zmanjšalo. Rast investicij, še posebej investicij v javno infrastrukturo, ki je bila v letu 2014
močno povečana zaradi povečanega črpanja sredstev EU pred iztekom finančne perspektive, se je v
letu 2015 upočasnila, vnovič so upadle gradbene investicije (zamude pri črpanju finančnih sredstev iz
nove finančne perspektive EU), v letu 2016 se je že nekoliko povišala, v letih 2017 in 2018, ko bo
steklo črpanje evropskih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020, pa je verjetno pričakovati
ponoven večji porast investicij, tudi v javno infrastrukturo.
Z izboljšanjem gospodarskih razmer, se je v letih 2014, 2015 in 2016 povečalo število delovno aktivnih
oseb. Stopnja delovne aktivnosti se zvišuje v vseh starostnih skupinah, tudi med starejšimi. Stopnja
aktivnosti v starostni skupini 30-54 let je bila leta 2014 v Sloveniji druga najvišja v EU (za Švedsko),
tudi stopnja delovne aktivnosti je bila med najvišjimi. Vendar pa sta slovenski stopnji aktivnosti in
delovne aktivnosti med starejšimi (55-64 let) in med mladimi (20-29 let) v primerjavi z drugimi
16

Vir podatkov: SURS, podatkovni portal SI-STAT, demografsko in socialno področje, dostopno preko:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp
17 UMAR, 2016. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016, stran 25. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/jesenska_napoved_2016/JesenskaNapoved2016splet1.pdf
18 Prav tam
19
UMAR, 2016. Poročilo o razvoju 2016. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2016/PoR_2016_s.pdf
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državami EU podpovprečni. Pri stopnji aktivnosti starejših je Slovenija sploh na zadnjem mestu, pri
stopnji delovne aktivnosti starejših pa je za njo le še Grčija. 20 Koncentracija delovne aktivnosti v
relativno ozki starostni kategoriji 30-54 let je za Slovenijo značilna že daljše obdobje. Podpovprečna
stopnja delovne aktivnosti mladih je posledica njihove zelo visoke vključenosti v terciarno
izobraževanje, ki pa kasneje ob pomanjkanju ustreznih (z vidika izobrazbe) delovnih izkušenj in
strukturnih neskladjih na trgu dela pogosto ne omogoča hitrega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev.
Zelo nizka delovna aktivnost starejših pa je posledica relativno zgodnjega upokojevanja zaradi nizke
zahtevane starosti ob doseganju polne pokojninske dobe in prenizkih spodbud za ostajanje v
aktivnosti. Poleg tega UMAR21 izpostavlja še nerazvito upravljanje z različnimi starostnimi skupinami v
podjetjih, neprilagajanje delovnih pogojev (npr. delovni čas) starejši delovni sili in nespodbujanje
vseživljenjskega učenja in pridobivanja veščin starejših.
V letih 2014 in 2015 se je zaposlovanje povečalo zlasti v srednje tehnološko zahtevnih predelovalnih
dejavnostih, gostinstvu, prometu in trgovini, kar je podobno kot v drugih državah EU. Močno se je
okrepilo zaposlovanje preko agencij za zaposlovanje, ki so delovno silo posredovale predvsem v
predelovalne dejavnosti. V letu 2016 se je zaposlenost krepila ne le v večini dejavnosti zasebnega
sektorja, ampak, ob sprostitvi omejitev za zaposlovanje, tudi v javnem sektorju. Napovedana rast
zaposlenosti za leto 2016 je bila zato višja od rasti zaposlenosti v letu 2015 (1,1 %) in naj bi znašala
1,9 %. 22 Ugodne razmere na trgu dela UMAR napoveduje tudi v prihodnjih letih, vendar bo rast
zaposlenosti že nekoliko nižja zaradi omejitvenega delovanja demografskih dejavnikov. Za leto 2017
UMAR napoveduje 1,4 % rast zaposlenosti, za leto 2018 pa 1,1 %.23 Pričakovati je, da bodo podjetja
še naprej izkoriščala možnosti fleksibilnejših oblik zaposlovanja, kar se bo odrazilo v ohranjanju
relativno visokega števila zaposlenih preko agencij za posredovanje dela.
Demografski dejavniki (rodnost, umrljivost, migracije) se v zadnjih letih niso dosti spreminjali in še
naprej vplivajo na pospešeno staranje prebivalstva v Sloveniji. Eurostatove projekcije gibanja števila
prebivalstva do leta 2050 za Slovenijo kažejo le minimalne spremembe v gibanju števila prebivalstva
(njegovo število se ne bo zmanjševalo), obetajo pa se velike spremembe v njegovi starostni strukturi.
Gre predvsem za zmanjševanje deleža prebivalstva v delovni starosti (20-64 let) in večanje deleža
starejšega prebivalstva (starih 65 let in več). UMAR pojasnjuje, da je to posledica velikega števila
rojstev v obdobju po drugi svetovni vojni, nizke rodnosti od začetka 90tih let in podaljševanja trajanja
življenja (iz skupine delovno sposobnega prebivalstva izstopajo večje generacije rojene po drugi
svetovni vojni, vanjo pa vstopajo manjše generacije 20-letnikov, poleg tega pa je selitveni prirast v
letih od začetka gospodarske krize zelo nizek).24 Medtem ko so leta 2013 prebivalci v delovni starosti
(20-64 let) predstavljali 63,4 % prebivalcev Slovenije, naj bi se do leta 2050 njihov delež zmanjšal na
zgolj polovico vseh prebivalcev (50,5 %) in se na tej ravni ustalil.25 Delež starejših v populaciji (starih
65 let in več) pa naj bi se povečal iz 17,3 % v populaciji leta 2013 na kar 29,9 % v populaciji do leta
2050 in se nato na tej ravni ustalil. Pričakovati je torej, da se bo delež starejših v slovenski populaciji v
naslednjih 35 letih skoraj podvojil, kar bo imelo številne posledice na različnih področjih, na sistemski
ravni pa predvsem za sistem pokojnin in sistem socialne varnosti, za zdravstveni sistem in sistem
dolgotrajne oskrbe ter za trg dela.

20

Prav tam
Prav tam
22
UMAR, 2016. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016, stran 25. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/jesenska_napoved_2016/JesenskaNapoved2016splet1.pdf
23 Prav tam
24 UMAR, 2015. Poročilo o razvoju 2015. UMAR, junij 2015. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2015/PoR_2015.pdf
25 Kavaš, Damjan, Koman, Klemen, Kump, Nataša, Majcen, Boris, Sambt, Jože, Stropnik, Nada, 2015. Podaljšano
zaposlovanje in odloženo upokojevanje. Projekt AHA, Zdravo in aktivno staranje v Sloveniji. Dostopno preko:
http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/aha_si_podaljsano_zaposlovanje_in_odlozeno_upokojevan
je.pdf
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Vpliv demografskih sprememb oz. staranja populacije in delovne sile na trg dela je že opazen v
zmanjševanju ponudbe delovne sile in spreminjanju njene starostne strukture. Medtem ko v obdobju
krize to ni prišlo do izraza, UMAR napoveduje, da bo omejena ponudba delovne sile v prihodnjih letih
postala omejitveni dejavnik gospodarske rasti. Do leta 2020 je verjetno, da bo prišlo do zmanjševanja
aktivnega prebivalstva v povprečju za 8.000 oseb na leto; največja sprememba bo v številu delovno
aktivnih, zmanjševalo pa se bo tudi število brezposelnih. 26
Slovenski trg dela je še naprej zelo segmentiran glede na vrsto zaposlitve oz. dela: na eni strani
zaposlitve s polnim delovnim časom in za nedoločen čas (torej zaposlitve z relativno visoko stopnjo
varnosti in stabilnosti ter s celotnim sklopom socialnih in delavskih pravic), na drugi strani pa
zaposlitve za določen čas, s krajšim delovnim časom, zaposlitev v agencijah za posredovanje
delavcev, delo po različnih pogodbah, ki ne predstavljajo delovnega razmerja, in študentsko delo (torej
fleksibilne oblike dela oz. zaposlitve). Delež teh drugih, začasnih del v celotni zaposlitvi v Sloveniji se
je v letu 2013 (glede na predhodno leto) zaradi sprememb zakonodaje27 sicer nekoliko znižal (na 15,4
%), vendar se je že leta 2014 spet zvišal (16,5 %), v letu 2015 pa predstavljal že 17,8 % vseh
zaposlitev.28 Obseg študentskega dela kljub podražitvi te oblike dela narašča in je pomemben razlog,
da je delež začasnih zaposlitev največji med mladimi (15-24 let) in najvišji v EU. Tako je v starostni
skupini 15-24 let delež študentskega dela med vsemi zaposlitvami v drugem četrtletju 2008 znašal
37,9 %, v drugem četrtletju 2015 pa 50,4 %.29 Na favoriziranje fleksibilnih oblik zaposlitev s strani
delodajalcev pa nazorno kaže tudi uporaba zaposlovanja preko agencij za posredovanje delovne sile,
ki se je začela povečevati že sredi gospodarske krize in se še povečuje. Na pogostost uporabe
začasnih zaposlitev in drugih fleksibilnih oblik zaposlitev, pri katerih delodajalci nimajo istih obveznosti
do delavcev, kot te izhajajo iz delovnih razmerij, vplivajo možnost uporabe takšnih oblik zaposlitev,
togost predpisov o odpuščanju in negotovost povpraševanja. Kljub morebitnim kratkoročnim koristim
fleksibilnih oblik zaposlovanja za delodajalce, ima visoka segmentiranost trga dela številne
srednjeročne in dolgoročne negativne učinke, na primer, povečana neenakost med delavci, težavni
prehodi delovne sile iz sekundarnega (fleksibilnega) segmenta na primarni segment bolj varnih
zaposlitev, nestabilnost zaposlovanja in odpuščanja, manj vlaganja v delavce s strani podjetij in tudi
manj pripadnosti delavcev podjetjem.
Ugodne razmere na trgu dela so od leta 2014 naprej vplivale na zniževanje brezposelnosti. Povprečno
mesečno število registrirano brezposelnih je iz 120.100 v letu 2014 upadlo na 112.700 v letu 2015 in
na 103.200 registrirano brezposelnih oseb v letu 2016. Za leto 2017 UMAR napoveduje povprečno
mesečno 94.000 registrirano brezposelnih oseb in za leto 2018 povprečno mesečno 88.100
registrirano brezposelnih oseb. 30 Stopnja registrirane brezposelnosti je bila leta 2014 13,1 %, leta
2015 12,3 %, v prvih devetih mesecih leta 2016 pa v povprečju 11,4 %. Stopnja anketne
brezposelnosti je bila leta 2014 9,7 %, leta 2015 9,0 %, v drugem četrtletju 2016 pa 7,8 %.31 Kljub
opaznemu zniževanju brezposelnosti, pa je bila ta tako v letu 2015 kot v letu 2016 še vedno precej
višja kot pred krizo (leta 2008 stopnja registrirane brezposelnosti 6,7 %, stopnja anketne
brezposelnosti 4,4 %). UMAR sicer napoveduje nadaljnje zmanjševanje brezposelnosti v prihodnjih
26

UMAR, 2016. Ekonomski izzivi 2016. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2016/EkonomskiIzzivi2016_splet1.pdf
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Uveljavitev novega Zakona o delovnih razmerjih in novele Zakona o urejanju trga dela (oba zakona sta začela
veljati 12. aprila 2013). Glavni namen obeh zakonov je bil zmanjšanje segmentacije na trgu dela skozi regulacijo
(omejevanje) zaposlitev za določen čas in spodbujanje delodajalcev k sklepanju pogodb za nedoločen čas. Poleg
tega je bila sredi leta 2012 povišana koncesijska dajatev za študentsko delo, hkrati pa je bilo uvedeno plačilo
socialnih prispevkov za študentsko delo in tudi za delo preko avtorskih pogodb, kar je relativno podražilo te
fleksibilne oblike dela.
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UMAR, 2016. Poročilo o razvoju 2016. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2016/PoR_2016_s.pdf
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Prav tam, stran 130.
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UMAR, 2016. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016, stran 25. Dostopno preko:
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/jesenska_napoved_2016/JesenskaNapoved201
6-splet1.pdf
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letih, na kar bodo poleg povpraševanja na trgu dela vplivali tudi demografski dejavniki. Napovedana
stopnja registrirane brezposelnosti za leto 2017 je 10,2 % in za leto 2018 9,5 %. Napovedana stopnja
anketne brezposelnosti za leto 2017 je 7,5 % in za leto 2018 6,8 %.32
Dolgotrajnost gospodarske krize v Sloveniji je vplivala na podaljševanje trajanja brezposelnosti, kar
kažeta kazalnika stopnje dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, v
delovni sili) in stopnje zelo dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne dve leti ali več, v
delovni sili). Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je iz 1,9 % v letu 2009 povišala na 5,6 % v letu
2013 oz. na 5,5 % v letu 2014, v letu 2015 pa se je nekoliko znižala (5,1 %). Stopnja zelo dolgotrajne
brezposelnosti se je z 1 % v letu 2009 povišala na 3,4 % v letu 2014 in nato malo upadla v letu 2015
(3,1 %).33 Na izrazito podaljševanje trajanja brezposelnosti kaže tudi podatek o deležu dolgotrajno
brezposelnih med vsemi brezposelnimi osebami; ta se je od leta 2008, ko je bil 45,5 % povišal na 57,2
% v letu 2015, pri čemer se je, kljub izboljšanim razmeram na trgu dela in siceršnjemu zniževanju
brezposelnosti, trajanje brezposelnosti v povprečju podaljševalo tudi v letih 2014 in 2015. To
nakazuje, da se v izboljšanih razmerah na trgu dela najprej in najhitreje zaposlujejo osebe, ki so
brezposelne krajši čas in mlajše osebe, medtem ko dolgotrajno brezposelni, še posebej zelo
dolgotrajno brezposelni (med katerimi je veliko težje in težko zaposljivih oseb, ter veliko starejših in
slabše izobraženih) ostajajo brezposelni, priložnosti na trgu dela se jim ne odpirajo ali jih ne
znajo/zmorejo izkoristiti. Dolgotrajna, še posebej pa zelo dolgotrajna brezposelnost je problematična
tako z vidika resnega upada delovnih zmožnosti in kompetenc brezposelnih, kot z vidika njihove
dolgotrajne odvisnosti od socialnih transferjev in nizkih razpoložljivih dohodkov njihovih gospodinjstev
ter tveganja revščine.
1.2. Pregled stanja glede na tri glavne cilje Resolucije ter ključni izzivi za obdobje 2016 –
2018
1. cilj Resolucije : ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA

Socialne posledice dolgotrajne ekonomske krize (visoka brezposelnost, manj razpoložljivega dohodka
v gospodinjstvih), v kombinaciji s posledicami varčevalnih ukrepov, so se po letu 2009 pa do (vključno)
leta 2013 odrazile v poslabšanju vseh kazalnikov življenjske ravni. V letu 2014 se je socialna situacija
stabilizirala, v letu 2015 pa se kaže izboljšanje po vseh kazalnikih.
Po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) je bila v letih 2013 in 2014
stopnja tveganja revščine v Sloveniji 14,5 %.34 To pomeni, da je v letih 2013 in 2014, ko je bila stopnja
tveganja revščine po letu 2008 najvišja, v Sloveniji živelo pod pragom tveganja revščine približno
290.000 oseb, to je vsak sedmi prebivalec. V letu 2015 se je stopnja tveganja revščine nekoliko
znižala in je znašala 14,3 %, pod pragom tveganja revščine pa je živelo 287.000 oseb. 35 Prag
tveganja revščine se je v letu 2015 glede na predhodno leto zvišal za 253 evrov. Izračun za leto 2015
sicer temelji na dohodkih, prejetih v letu 2014; to leto je bilo namreč v raziskovanju za leto 2015
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6-splet1.pdf
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35
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referenčno leto za dohodek.36 Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev, mediana razpoložljivega
dohodka in z njo tudi prag tveganja revščine so bili v letu 2014 višji kot v prejšnjem letu.
Dohodek je bil v letu 2015 (po dohodkih leto 2014) nekoliko enakomerneje porazdeljen med
gospodinjstvi kot v predhodnih letih, saj se je vrednost Ginijevega količnika v letu 2015 (po dohodkih
leto 2014) znižala za 0,5 odstotne točke, vrednost razmerja kvintilnih razredov pa za 0,1 odstotne
točke glede na predhodno leto. Potem, ko se je neenakost porazdelitve dohodkov v Sloveniji v
obdobju krize povečala, se je v letu 2015 (dohodki za leto 2014) ponovno nekoliko zmanjšala in ostaja
nizka v primerjavi s povprečjem držav EU.
Stopnja tveganja revščine je bila leta 2015 najvišja pri kategorijah oseb in gospodinjstev, ki so že sicer
najbolj socialno ogrožene. Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva so bila v najslabšem položaju
gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, še posebej tista z vzdrževanimi otroki (v letu 2015 je kar
80,7 % oseb, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, tvegalo
revščino, kar je za 4,2 o.t. več kot v letu 2014 in največ v zadnjih desetih letih). Glede na tip
gospodinjstva so bila v najslabšem položaju enočlanska gospodinjstva (stopnja tveganja revščine v
letu 2015 35,4 %, kar je 2,4 o.t. več kot v predhodnem letu) in enostarševska gospodinjstva (stopnja
tveganja revščine v letu 2015 32,5 %, kar je 5,1 o.t. več kot v predhodnem letu). Glede na
najpogostejši status aktivnosti v letu pred anketiranjem so bile v najslabšem položaju brezposelne
osebe (stopnja tveganja revščine v letu 2015 44,8 %, kar je 0,5 o.t. manj kot v letu prej), pa tudi
samozaposlene osebe (stopnja tveganja revščine v letu 2015 22,4 %, kar je 2,8 o.t. manj kot v
predhodnem letu).37
Ker je relativna stopnja tveganja revščine odraz porazdelitve razpoložljivega dohodka med
gospodinjstvi, jo dopolnjujemo s kazalnikoma resne materialne prikrajšanosti in nizke delovne
intenzivnosti gospodinjstev. Stopnja resne materialne prikrajšanosti se je v letu 2015, glede na
predhodno leto, znižala in je znašala 5,8 % (v letu 2014 6,6 %). Tudi stopnja zelo nizke delovne
intenzivnosti gospodinjstev (ki se je v obdobju krize precej povečala) se je v letu 2015, glede na
predhodno leto, znižala in je znašala 7,4 % (v letu 2014 8,7 %).
Kombinacija vseh treh kazalnikov nam pokaže, koliko ljudi živi v tveganju revščine ali socialne
izključenosti (stopnja tveganja socialne izključenosti pomeni delež ljudi, ki so bodisi pod nacionalnim
pragom tveganja revščine ali so resno materialno prikrajšani ali živijo v gospodinjstvih, ki so zelo nizko
delovno intenzivna). Stopnja tveganja socialne izključenosti se je v letu 2015, glede na predhodno
leto, nekoliko znižala in je znašala 19,2 % (v letih 2013 in 2014: 20,4 %). V letu 2015 je tako socialno
izključenost v Sloveniji tvegalo 385.000 oseb. Slovenija se je v letu 2015, po več letih oddaljevanja,
začela nekoliko približevati cilju, ki si ga za kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti zastavlja v
Nacionalnih reformnih programih (v kontekstu nacionalnih ciljev Evrope do leta 2020), in sicer doseči
zmanjšanje števila oseb, ki živijo v tveganju revščine ali socialne izključenosti, za 40.000 oseb glede
na vrednost kazalnika iz leta 2008, torej zmanjšati število teh oseb na 321.000 (ali manj).
Učinkovitost sistema socialnih transferjev z vidika zmanjševanja tveganja revščine je v Sloveniji
primerjalno gledano relativno visoka. Podatki kažejo, da se je vpliv socialnih transferjev na
zmanjševanje stopnje tveganja revščine od leta 2012 na leto 2013 sicer opazno zmanjšal (za 3,7
odstotne točke), tudi v letu 2014 se je še nekoliko zmanjšal. Ker se stopnja tveganja revščine pred
socialnimi transferji (pokojnine niso štete kot socialni transfer) iz leta 2012 na leto 2013 skoraj ni
spremenila, stopnja tveganja revščine ob upoštevanju socialnih transferjev pa se je v istem obdobju
povečala za 1 odstotno točko, je razliko dejansko možno pojasniti s spremembami v socialnih
transferjih, ki jih je prinesla nova socialna zakonodaja in interventni ukrepi, ki so pravice še bolj

Podobno velja za vsa leta. Pri kazalnikih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) so
izračuni za posamezna leta narejeni na podlagi podatkov o dohodkih za leto pred tem in tako dejansko vedno
odražajo stanje za predhodno leto.
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zamejili. V letu 2015 se je vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje tveganja revščine (ob
neupoštevanju pokojnin) glede na predhodno leto rahlo izboljšal, in sicer so socialni transferji stopnjo
tveganja revščine znižali za 42,3 % (v letu 2014 pa za 42,2 %). To (sicer zelo rahlo) izboljšanje
verjetno odraža spremembe socialne zakonodaje, ki so začele veljati v letu 2014 in so vplivale na
ugodnejše socialne transferje pri nekaterih uporabnikih.
Socialni prejemki so se v letih 2014, 2015 in 2016 usklajevali z inflacijo. Osnovni znesek denarne
socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) je od avgusta 2014 naprej znašal 269,20 evrov, od avgusta
2015 naprej pa 270,82 evrov. Z januarjem 2016 so bili varčevalni ukrepi pri DSP v celoti odpravljeni in
se je osnovni znesek minimalnega dohodka (osnovni DSP) zvišal na višino originalno predvideno v
Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, to je na 288,81 evrov. Po uskladitvi v avgustu 2016 znaša
osnovni znesek DSP 292,56 evrov. Cenzus za varstveni dodatek (v nadaljevanju: VD) za samsko
osebo je od januarja 2016 (prenehanje varčevalnih ukrepov) znašal 470,76 evrov, od avgusta 2016
naprej pa znaša 476,87 evrov.
Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že daljše obdobje postopno zvišuje, v letih 2014, 2015
in prvi polovici 2016 pa se je povišalo bolj izrazito.38 Tako je v letu 2013 povprečno mesečno dobilo
DSP 68.002 upravičencev (oseb), v letu 2014 povprečno mesečno 74.470 oseb, v letu 2015 je
povprečno mesečno dobilo DSP 80.641 oseb, v prvih sedmih mesecih leta 2016 pa že 81.790 oseb.
Rast števila upravičencev DSP delno odslikava problematiko dolgotrajne brezposelnosti, nekoliko pa
je tudi posledica sprememb (omilitev) v dostopu do DSP po uveljavitvi sprememb in dopolnitev
socialne zakonodaje v letu 2014. Med prejemniki DSP prevladujejo samska gospodinjstva (decembra
2015 73,3 %, julija 2016 72,2 %), čeprav delež družin rahlo narašča (decembra 2015 22,1 %, julija
2016 22,9 %). Delež (delovno) aktivnih upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi
delovne aktivnosti, bodisi v manjšem ali večjem obsegu) že več let počasi narašča in je sredi leta 2016
znašal dobrih 10 % vseh odraslih upravičencev do DSP.
Delež dolgotrajnih prejemnikov DSP se počasi, a vztrajno zvišuje. Delež upravičencev, ki so DSP v
zadnjih treh letih prejemali vsaj dve leti, je v juniju 2014 predstavljal slabih 35 % med vsemi
upravičenci do DSP, do junija 2015 se je povečal na dobrih 39 %, do junija 2016 pa že na 42,32 %
vseh oseb, ki so prejemale DSP. Sredi leta 2016 je tako od vseh oseb, ki so prejele DSP, dobrih 42
odstotkov oseb pomoč v zadnjih treh letih prejemalo že vsaj dve leti.
Število prejemnikov oz. upravičencev VD se je v letih 2015 in 2016 rahlo povišalo in je sredi leta 2016
presegalo 11.000 oseb. V zadnjih letih se je bistveno spremenila starostna struktura prejemnikov, saj
med osebami, ki prejemajo VD, upada število starejših prejemnikov, narašča pa število mlajših. Med
osebami, ki prejemajo VD, je bilo sredi leta 2014 še več kot polovica (52,5 %) oseb starejših od 65 let,
julija 2016 pa je bilo med osebami, ki prejemajo VD, starejših od 65 let le še 46,7 %. Julija 2016 je bilo
tako v Sloveniji le še 4.975 oseb starejših od 65 let, katere so dobivale VD.
Konec leta 2016 je bila sprejeta novela Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (začela je veljati
januarja 2017), ki prinaša spremembe glede nekaterih pogojev za uveljavljanje DSP in VD: ukinitev
zaznambe na nepremičninah in ukinitev vračila prejete pomoči za prejemnike VD in DSP v primeru
lastnine nepremičnine v vrednosti do 120.000 evrov, v kateri te osebe dejansko živijo. Pričakujemo
lahko, da bo to spodbudilo starejše z zelo nizkimi pokojninami k uveljavljanju VD in da se bo
posledično v prihodnjih letih zviševalo število starejših prejemnikov VD. Sprememba bo verjetno
vplivala tudi na več uveljavljanja DSP.
Prvi cilj Resolucije se povezuje tudi z že sprejeto Resolucijo Spremenimo svet: Agenda za trajnostni
razvoj do leta 20130 (A/RES/70/1), katere sestavni del so tudi cilji trajnostnega razvoja (CTR) in sicer
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17 krovnih ciljev in 169 podciljev 39 . Cilji CTRja so zavezujoči, države morajo čim prej začeti z
izpolnjevanjem teh ciljev, prav tako so omenjeni cilji povezujejo s cilji Strategije razvoja Slovenije do
leta 2030, ki je v pripravi.
Ključni izzivi in prioritete glede prvega cilja Resolucije do leta 2018:
-

-

Zmanjšanje revščine in socialne izključenosti najbolj ogroženih skupin prebivalstva (starejše
ženske, enostarševske družine, neaktivne in brezposelne osebe).
Spodbuditev zaposlovanja težje zaposljivih skupin prebivalstva (npr. starejši od 50 let, invalidi,
dolgotrajno brezposelni, Romi, brezposelni s kompleksnimi socialnimi in zdravstvenimi
težavami).
Spodbujanje, motiviranje in aktivacija brezposelnih oseb, ki so dlje časa oddaljene od trga
dela, in graditev njihovih zmožnosti in kompetenc.
Zmanjšanje deleža dolgotrajnih prejemnikov DSP, ki so zmožni za delo.

2. cilj Resolucije: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER
ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV
Storitve, ki jih izvajajo centri za socialno delo
Republika Slovenija je leta 1992 ustanovila 62 centrov za socialno delo kot samostojnih javnih
socialnovarstvenih zavodov. Centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) so praviloma organizirani
tako, da teritorialno pokrivajo območje upravne enote, torej območje več občin. Velikost centrov je
tako po številu zaposlenih kot po območju in številu prebivalcev, ki ga pokriva, zelo različna.
Najmanjša centra, tako po številu prebivalcev, ki ga pokrivata, kot po številu zaposlenih, sta Metlika in
Dravograd (vsak pokriva okoli 8.500 ljudi), največji center pa je Maribor, ki pokriva okrog 149.000
prebivalcev.40
V lokalnih okoljih CSD predstavljajo osrednje strokovne institucije na področju socialnega varstva,
preko katerih država in lokalne skupnosti zagotavljajo uporabnikom vse osnovne oblike strokovne
pomoči, s katerimi se ljudem v kriznih življenjskih situacijah pomaga. Lokalna umestitev CSD torej
omogoča uporabnikom hiter in enostaven dostop do storitev CSD. Poleg storitev, ki jih zagotavlja
država, CSD opravljajo po pogodbah tudi druge storitve in naloge, ki jih je sicer dolžna zagotoviti
občina. Na CSD je bilo na podlagi pogodb o financiranju nalog in delovanju CSD za leto 2016,
sklenjenih z ministrstvom, pristojnim za socialno varstvo, zaposlenih 1.167,47 uslužbencev. Na
podlagi zaposlitev na projektih in programih socialnega varstva, ki so sofinancirani tudi iz drugih virov
(pretežno preko javnih razpisov ministrstva, pristojnega za socialno varstvo in občin), pa je na centrih
za socialno delo skupaj zaposlenih približno 1.900 ljudi.41
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Seznam vseh ciljev se nahaja na spletni strani: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in
mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_r
azvoja/
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Stanje na dan 31. 12. 2013. Vir: MDDSZ, letna poročila CSD.
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MDDSZ, 2016. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu.
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V zadnjem desetletju so bile na CSD razvite naloge koordinatorjev v lokalni mreži pluralnih programov
socialnega varstva. CSD imajo s temi nalogami vlogo povezovalca sistema, spodbujevalca razvoja
novih programov ter posredovalca informacij v okviru javne službe. V letu 2009 so bile na 12 CSD
ustanovljene regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki vključujejo regijskega koordinatorja
za preprečevanje nasilja v družini, interventno službo ter krizne centre. Na CSD pa delujejo tudi
koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist ter koordinatorji za
obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti.
Od leta 2008 dalje so se pristojnosti CSD večale skladno z novo zakonodajo (Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o preprečevanju nasilja v
družini, Zakon o duševnem zdravju, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o prekrških, Zakon o
kazenskem postopku, Zakon o mednarodni zaščiti itd.). Ob pridobitvi novih nalog pa se CSD niso
kadrovsko okrepili oziroma povečanje kadrovske strukture ni bilo skladno s povečanim obsegom dela.
Strokovne naloge CSD v Sloveniji obsegajo: varstvo otrok in družine, varstvo otrok, varstvo odraslih,
denarne socialne pomoči, starševsko varstvo in družinski prejemki, koordinacija in storitve.
Institucionalno varstvo & storitve v skupnosti
V Sloveniji je dolgotrajna oskrba dolga leta temeljila izključno na institucionalni oskrbi, šele v
devetdesetih letih se je začela razvijati oskrba v skupnosti.42 Zadnji podatki o deležih različnih tipov
dolgotrajne oskrbe, ki sledijo definiciji zdravstvenih računov SHA 2011 kakor tudi OECD definiciji
dolgotrajne oskrbe za leto 2014 pa kažejo, da je v Sloveniji dobra tretjina prejemnikov dolgotrajne
oskrbe v institucijah (36,5 %), približno tretjina je prejemnikov oskrbe na domu oz. v skupnosti (34,6
%), slaba tretjina prejema zgolj denarni dodatek (28,2 %), slab odstotek (0,7 %) pa je vključenih v
dolgotrajno oskrbo v dnevnih oblikah. 43 Skokovit porast deleža dolgotrajne oskrbe na domu v
primerjavi s preteklimi podatkovnimi viri je posledica upoštevanja ocene vključenih v izvajanje storitev
dolgotrajne oskrbe v okviru patronažnega varstva, saj ta podatek v prejšnje podatkovne vire ni bil
vključen. Poleg tega je pri teh podatkih upoštevana tudi ocena števila tistih, ki prejemajo samo denarni
prejemek in niso vključeni v nobeno formalno organizirano storitev. Iz podatkov analize je tako možno
sklepati, da je delež vključenih v dolgotrajno oskrbo v Sloveniji večji, kot so to navajale dosedanje
analize stanja, predvsem v dolgotrajno oskrbo na domu. Vendar pa v okviru formalne dolgotrajne
oskrbe na domu prevladuje zdravstveni del, medtem ko je socialni del dolgotrajne oskrbe bistveno
manj razvit in manj intenziven.44 Oskrba v instituciji je zlasti za starejše, ki imajo intenzivnejše potrebe
pri zadovoljevanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil, še vedno najbolj realna možnost.
Med socialnimi storitvami oskrbe v skupnosti so se v zadnjih dvajsetih letih poleg pomoči na domu
(socialna oskrba na domu), ki je najbolj razširjena skupnostna socialnovarstvena storitev javne
mreže45, razvili tudi dnevni centri, stanovanjske skupine, oskrba v oskrbovanih stanovanjih, dostava
kosil46 itd.. Nekatere storitve v skupnosti (socialni servis, varovanje na daljavo) pa pri nas sploh niso
zaživele oziroma ostajajo v primerjavi z razvitimi evropskimi državami še vedno relativno nedostopne
in premalo razširjene.47 Ne glede na zadnje podatke, ki kažejo na večji delež dolgotrajne oskrbe na
domu oziroma v skupnosti, kot so kazali dosedanji podatki, je treba v skladu s cilji Resolucije socialno
oskrbo na domu oziroma v skupnosti v naslednjih letih okrepiti. Podatki namreč kažejo, da je v okviru
Flaker, V., Nagode, M., 2009. Dolgotrajna oskrba – Stanje, izzivi, eksperimenti in reforme. Kakovostna starost,
2009, letn. 12, št. 3, str. 24-37.
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SURS, 2016. Dolgotrajna oskrba, Slovenija, 2014. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazinovico?id=6306&idp=21&headerbar=18 (6. 1. 2017).
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Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., Dominkuš, D., 2014. Dolgotrajna oskrba - uporaba mednarodne
definicije v Sloveniji, (Zbirka Delovni zvezki UMAR, letn. 23, 2). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize
in razvoj.
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Nagode, M., Smolej, S., 2011. Development and challengesof home help in Slovenia. Journalofgerontological
social work 3: 1–7; Nagode, M., Hlebec, V. Socialna oskrba z vidika socialnih oskrbovalk. Soc. delo, feb. 2013,
letn. 52, št. 1, str. 15-27
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Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N., 2011. Nastajanje dolgotrajne oskrbe : ljudje in procesi eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
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Nagode, M., Kovač, N., 2013. Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register:
končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
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formalne dolgotrajne oskrbe na socialni del dolgotrajne oskrbe bistveno manj razvit in manj
intenziven.48
Institucionalno varstvo
Za otroke in mladostnike
V letu 2015 je bilo v 24 urno institucionalno varstvo v okviru CUDV vključenih 217 otrok in
mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Število vključenih v to obliko oskrbe se z
leti zmanjšuje (od leta 2012 za 23 %). Število vključenih v dnevno institucionalno varstvo ostaja
konstantno. V letu 2015 je bilo tako v to obliko oskrbe vključenih 170 otrok in mladostnikov z motnjami
v duševnem in telesnem razvoju49.
Za odrasle
Osebam, mlajšim od 65 let, je institucionalno varstvo v osnovi zagotovljeno v okviru posebnih
zavodov, v okviru posebnih enot domov za starejše t.i. kombiniranih domovih za starejše, v okviru
varstveno delovnih centrov in centrov za usposabljanje, delo in varstvo. Ne glede na to podatki kažejo,
da so odrasle osebe nameščene tudi v »običajne« domove za starejše.
V začetku leta 2016 je bilo v posebnih zavodih za odrasle na voljo 1.558 mest v petih zavodih na
osmih lokacijah. Gre za posebne zavode za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, telesno
in/ali senzorno oviranostjo ali dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.50 Za odrasle s posebnimi
potrebami je bilo na voljo še 814 postelj domovih za starejše z enotami za posebne oblike varstva, t.i.
kombiniranih domovih za starejše. V posebne zavode, posebne enote domov za starejše, v domove
za starejše in pri koncesionarjih je bilo v letu 2015 vključenih 2.516 oseb mlajših od 65 let.51
V Sloveniji deluje 34 varstveno delovnih centrov (v nadaljevanju: VDC), od tega 23 javnih
zavodov (18 samostojnih in pet znotraj zavodov za usposabljanje CUDV) in 11 koncesionarjev.
Izvajanju institucionalnega varstva so bile namenjene kapacitete v zavodih, bivalnih enotah in
stanovanjskih skupinah, in sicer v 51. enotah VDC. V storitve institucionalnega varstva (24 in
16-urna obravnava) v okviru VDC je bilo v letu 2015 povprečno vključenih 1.477 uporabnikov,
od tega v 16-urno obravnavo 981 oseb.
Za starejše:
V začetku leta 2016 je bilo v Sloveniji na voljo 18.175 mest za starejše v 93 domovih za starejše (od
tega je šest domov kombiniranih). V javnih domovih je zagotovljenih 13.165 mest v 54 zavodih in v
zasebnih domovih 5.010 mest pri 39 izvajalcih s koncesijo. Pri izvajalcih institucionalnega varstva za
starejše z dovoljenjem za delo je na voljo še 161 mest pri dveh izvajalcih12.
Število oseb, starih 65 let ali več, v institucionalnem varstvu konstantno narašča. Število vključenih v
domove za stare sicer v zadnjih nekaj letih narašča počasneje kot pred letom 2011, vendar se kljub
temu približuje 18.000. Ob koncu leta 2015 je bilo tako v institucionalno varstvo v domovih za starejše,
ki so v javni mreži (javni zavodi in zasebniki s koncesijo), vključenih 17.915 oseb. Število oseb, starih
manj kot 80 let, ki bivajo v domovih za starejše, je od leta 2006 konstantno in ne narašča, naraščanje
števila vključenih gre na račun starejših od 80 let.
Stanovalcem domov za starejše so na voljo predvsem ležišča v dvoposteljnih (47 %) in enoposteljnih
(45 %) sobah, 6 % je troposteljnih, 2 % pa štiri ali večposteljnih sob. 12
Mreža storitev institucionalnega varstva starejših je v Sloveniji dobro razvita, saj v vsaki upravni enoti
(razen v UE Ruše) deluje vsaj en dom za stare.
Storitve v skupnosti

Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., Dominkuš, D., 2014. Dolgotrajna oskrba - uporaba mednarodne
definicije v Sloveniji, (Zbirka Delovni zvezki UMAR, letn. 23, 2). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize
in razvoj.
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Vir: MDDSZ, 2016.
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Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2017. Dostopno na: http://www.ssz-slo.si/pregled-kapacitetinstitucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih (4. 1. 2017).
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Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji izvaja 34 VDC, od tega 23 javnih
zavodov (18 samostojnih in pet znotraj zavodov za usposabljanje CUDV) in 11 koncesionarjev.
Storitev vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji se je izvajala v 106. enotah
VDC/CUDV. V to storitev je bilo v letu 2015 vključenih 3.229 uporabnikov.52
Pomoč na domu
Storitev je bila v letu 2015 v okviru javne mreže zagotovljena v 210. od 212. občin, izvajala pa se je v
205. slovenskih občinah. Pomoč na domu je izvajalo 79 različnih izvajalcev, med njimi je čedalje večje
število domov za starejše in zasebnikov s koncesijo občine. Število uporabnikov je v letu 2015 glede
na leto prej naraslo za tri odstotke, in sicer jih je bilo konec leta 2015, 7.100. Največ oseb (87,5 % oz.
6.212 oseb) je v storitev vključenih zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost in so nezmožne za
popolnoma samostojno življenje. V celotni populaciji prejemnikov pomoči na domu se najbolj drastično
spreminja delež oseb v starosti 80 let in več, in sicer je le ta v letu 2009 znašal 53,4 %, v letu 2015 pa
je dosegel že 62,5 %, kar pomeni 4.440 uporabnikov.53
Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena, ki jo plača uporabnik) storitve pomoči na domu na uro
je na dan 31. 12. 2015 znašala 5,04 evra, kar je 3 centov manj kot na dan 31. 12. 2014. Povprečna
cena za uporabnika je postopno naraščala do leta 2012, ko je dosegla najvišjo vrednost (5,27 EUR),
zadnja tri leta pa beležimo rahel upad, in sicer za 23 centov v treh letih. Celotni stroški pomoči na
domu na uro so na dan 31. 12. 2015 v povprečju znašali 16,80 evrov.
Storitev pomoči na domu bo treba v prihodnosti okrepiti in, v primerjavi s številom vključenih v
institucionalno oskrbo, povečati število uporabnikov. V nekaterih občinah je povpraševanje po storitvi
majhno ali ga sploh ni, na drugi strani pa obstajajo občine, kjer povpraševanje presega ponudbo in
kjer se srečujejo s pomanjkanjem financ, ustreznega kadra za izvajanje storitve ter z različnimi
organizacijskimi težavami. Ne glede na dejstvo, da se v Sloveniji pomena storitve pomoči na domu na
deklarativni ravni že dolgo zavedamo, pa je na drugi strani zaznati velik razkorak med strateško vizijo
pomoči na domu ter dejanskim stanjem v praksi, saj je uresničevanje zastavljenih ciljev skozi leta
spremljanja izvajanja storitve (20092015) napredovalo zelo počasi in še danes ni doseglo
predvidenih učinkov. Obstajajo tako potrebe po večjem obsegu storitve med obstoječimi uporabniki
pomoči na domu, kot tudi določen del potreb med potencialnimi uporabnikih, ki ostaja nezadovoljen.
Temu poleg individualnih dejavnikov (npr. ljudje si oskrbe ne morejo privoščiti) botrujejo tudi sistemski
oz. strukturni dejavniki.14
Dnevno varstvo
V javni mreži dnevno varstvo nudi 54 domov za starejše, skupaj pa je dnevnemu varstvu namenjenih
436 mest.54
Oskrbovana stanovanja
Leta 2014 je bilo v Sloveniji vsaj 866 oskrbovanih stanovanj (najemnih ali lastniških). Najemna
oskrbovana stanovanja so bila zasedena v 66,4 %.55
Družinski pomočnik
V letu 2015 je bilo 877 družinskih pomočnikov56. Njihovo število je v letu 2007 zaradi spremembe
zakonodaje upadlo, v zadnjih letih pa se ponovno rahlo viša.

Smolej Jež, S., Vidrih, N., Kovač, N. in Nagode, M. 2016. Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV :
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53
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Sredstva za financiranje pravice do družinskega pomočnika zagotavljajo občine. Vendar pa lahko
občine (na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin), katerih stroški za ta namen v tekočem letu
presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, pridobijo iz državnega proračuna dodatna sredstva v višini
razlike nad tem obsegom. V letu 2014 so bila iz državnega proračuna izplačana sredstva za ta namen
119 občinam, to je dobri polovici slovenskih občin.
Socialnovarstveni programi
Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk in težav ranljivih
skupin prebivalstva in predstavljajo dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in javnim pooblastilom.
Programi se izvajajo na podlagi strokovne verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za
njihovo (so)financiranje. Programi se namreč financirajo iz različnih virov, in sicer iz sredstev MDDSZ,
občin, FIHO, ZRSZ, donacij, sredstev uporabnikov in drugih virov.
MDDSZ od začetka 90. let preko sofinanciranja programov socialnega varstva spodbuja in podpira
razvoj nevladnega sektorja in pluralizacijo programov socialnega varstva. V letu 2015 je v okviru
razpisov za sofinanciranje programov socialnega varstva sofinanciralo 155 programov, 13 programov
terapevtskega svetovanja (programi v podporo družini) in en program oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, in
sicer v višini 12.318.929,3 EUR.57 Večina teh programov je vključena v petletno sofinanciranje. Poleg
omenjenih je MDDSZ sofinanciralo še programe za večjo neodvisnost invalidov, ki vsebinsko tudi
sodijo v mrežo programov po Resoluciji.
Mrežo sestavljajo programi na različnih področjih oziroma za različne ranljive skupine prebivalstva. Na
nekaterih področjih je mreža programov dobro razvita, programi pa dostopni uporabnikom na različnih
koncih Slovenije (npr. mreža varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov za žrtve nasilja; mreža
stanovanjskih skupin, svetovalnih in informativnih pisarn ter dnevnih centrov za osebe s težavami v
duševnem zdravju, programi telefonskega svetovanja za osebe v stiski). Programi za nekatere
specifične ciljne skupine oziroma socialne problematike pa bodisi niso geografsko dostopni, ne nudijo
dovolj kapacitet in jih bo treba v prihodnje v tem smislu okrepiti, ali pa so v Sloveniji še povsem
nerazviti.
Poleg programov, ki jih finančno podpira MDDSZ, obstajajo tudi programi, ki se financirajo le iz drugih
virov, vendar je njihov delež na področju obravnave ranljivih skupin, ki se znajdejo v socialnih stiskah
in težavah, majhen.
Ključni izzivi in prioritete glede drugega cilja Resolucije do leta 2018:
V skladu s potrebo po hitrem, učinkovitem in enovitem sistemu socialnega varstva je MDDSZ
pristopilo k projektu reorganizacije CSD. Ključni cilji reorganizacije so zagotoviti učinkovit in
kakovosten način reševanja stisk in težav uporabnikov storitev CSD, uporabnikom zagotavljati
celostne oblike pomoči, CSD zagotoviti strokovno avtonomijo, spoštljiv in odgovoren sistem pomoči in
zagotoviti učinkovito delovanje razpoložljivih podporno tehničnih služb. Prvi korak k reorganizaciji CSD
bo uvedba informativnega izračuna za uveljavljanje transferjev in pravic iz javnih sredstev. S tem naj
bi se zmanjšala administrativna obremenitev zaposlenih na CSD in omogočen enostavnejši pregled
upravičenosti posameznikov in družin do posameznih pravic iz javnih sredstev. Informativni izračun bo
predvidoma uveden v letu 2017.
Korenite spremembe so potrebne tudi na področju zagotavljanja storitev institucionalne in skupnostne
oskrbe različnih skupin prebivalstva, zlasti vse bolj številčne skupine starejših. Obstoječa dostopnost
storitev domov za starejše se bo ohranila tudi v prihodnje, ob tem pa se bo moral določen del ponudbe
modernizirati oziroma prestrukturirati v skladu z novimi potrebami starejše populacije. Razviti bo treba
storitve nastanitve z oskrbo v manjših enotah (na primer obravnava v okviru gospodinjskih skupin,
bivalnih enot), razviti oddelke za posebne skupine starejših (npr. osebe z demenco) ter del
institucionalnih kapacitet prenesti v skupnostne oblike bivanja ob hkratnem zagotavljanju integrirane
socialne in zdravstvene oskrbe starejših na domu. Razvoj domov za stare bo moral v naslednjih letih
potekati v smeri preoblikovanja v regijske – lokalne centre, ki starejšim ponujajo tako institucionalne
kot tudi druge skupnostne oblike storitev.
Smolej S., Kovač N., Vidrih, N. in Žiberna, V, 2016. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva v letu
2015: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
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Proces deinstitucionalizacije, razvoj skupnostnih služb in prehod k diferenciranim oblikam pomoči, ki
so usmerjene k zadovoljevanju individualnih potreb posameznika v skupnosti, je treba pospešiti tudi
na področju obravnave odraslih oseb s posebnimi potrebami (motnje v duševnem razvoju, telesna
in/ali senzorna oviranost, dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju). Proces, ki se je v preteklosti
obetajoče začel, je treba sedaj okrepiti ter prestrukturirati obstoječe zavodske kapacitete. V tem
kontekstu potrebujemo ustrezno zakonodajo s področja dolgotrajne oskrbe, invalidskega in socialnega
varstva ter stanovanjskega področja, ki bo omogočila lažji proces deinstitucionalizacije. Laično in
strokovno javnost bo treba osvestiti in izobraziti, doseči splošni konsenz o tem ter aktivirati ključne
akterje na ravni države, regij oziroma lokalnih skupnosti ter predstavnike izvajalskih organizacij, da
tvorno sodelujejo v tem procesu. Vzporedno z deinstitucionalizacijo moramo zagotoviti zadostno
mrežo nastanitvenih kapacitet v skupnosti ter drugih podpornih skupnostnih služb za načrtovanje,
koordiniranje in izvajanje storitev ter zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Zlasti z vidika zagotovitve
stabilnega sistema financiranja storitev za starejše, invalide in druge osebe, ki so v daljšem časovnem
obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih opravil in zaradi potrebe po
sistemski ureditvi tega področja je ena glavnih prioritet izvedbenega načrta do leta 2016 sprejem
zakona, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo.
Mrežo programov socialnega varstva sestavljajo programi na različnih področjih oziroma za različne
ranljive skupine prebivalstva. Na področjih, kjer je mreža programov dobro razvita, se bo obstoječa
dostopnost ohranila tudi v prihodnje. Programi za nekatere specifične ciljne skupine oziroma socialne
problematike pa so bodisi slabo razviti (npr. intenzivni programi za osebe, ki imajo socialne težave
povezane z alkoholom), bodisi so dostopni le na nekaterih območjih države (npr. programi na področju
motenj hranjenja, programi za osebe, ki povzročajo nasilje) oziroma se pojavlja potreba po razvoju
izpostav, informativnih točk in pisarn za nekatere vrste programov tudi v manjših krajih. Nekatere že
obstoječe vrste programov bo treba okrepiti (programi reintegracije bivših odvisnikov, preventiva na
področju zasvojenosti, programi za uživalce kokaina, programi nastanitvene podpore za brezdomce,
stanovanjsko izključene in deložirane družine), nekatere pa šele razviti (npr. programi za bivše
zapornike, specializirani reintegracijski programi, programi za ženske, ki imajo težave z alkoholom).
Kaže pa se zlasti potreba po programih, ki bi uporabnikom omogočili oziroma olajšali prehod iz
institucionalne namestitve v življenje v skupnosti (npr. iz zavodov, stanovanjskih skupin, zavetišč,
rejništva, zaporov).
3. cilj Resolucije: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH
OBLIK POMOČI S POVEČANJEM UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH
ORGANIZACIJ, POVEČANJEM NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJEM KAKOVOSTI IN
ZAGOTAVLJANJEM VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV
NA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV
Socialnovarstveno dejavnost tako z vidika statusne ureditve kot tudi z vidika financiranja izvajajo zelo
različne izvajalske organizacije. Od javnih zavodov, ki delujejo v okviru mreže javne službe, do
zasebnikov, ki izvajajo storitve na podlagi dovoljenja za delo. Izvajanje socialnovarstvenih storitev je
podvrženo relativno togemu sistemu standardov in normativov, ki definirajo zlasti vstopne pogoje
(upravičence), postopke izvajanja storitev, kadrovske in tehnične normative in s tem zagotavljajo
odločilno vlogo države oziroma financerja pri postavljanju pogojev in načinov izvajanja storitev. Na ta
način uporabniki lahko koristijo enovite »standardizirane« storitve, ne pa individualiziranih, na njihovih
potrebah temelječih paketih storitev. Avtonomija izvajalcev, zagotavljanje vpliva uporabnikov oziroma
njihovih predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev, strmenje k večji kakovosti storitev ter
merjenje učinkov izvajanja storitev na uporabnike v takem sistemu težko pridejo do izraza, saj
aktualna ureditev ne daje podlag za tovrstne izboljšave. Kljub temu so v obdobju izvajanja prejšnjega
nacionalnega programa socialnega varstva izvajalske organizacije v svoje delo začele uvajati sisteme
upravljanja kakovosti ter meriti učinke svojega dela. Tako je v model upravljanja kakovosti E-Qalin
vstopila večina izvajalcev storitev institucionalnega varstva (zlasti domov za stare) in približno petina
CSD. Dobrih šest odstotkov izvajalcev programov socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ, ima
uveden certificiran način upravljanja s kakovostjo. Med socialnovarstvenimi programi, ki jih sofinancira
MDDSZ, ima dobra petina delujoče uporabniške sosvete, ki so se v letu 2015 vsaj enkrat sestali58.
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Smolej S., Kovač N., Vidrih, N. in Žiberna, V, 2016. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva v letu
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Izboljšanje kakovosti storitev in programov je povezano tudi z možnostjo izbire med različnimi
ponudniki storitev in programov, pluralizacijo izvajalskih organizacij in vzpostavitvijo konkurence med
njimi. Prostor izvajanja socialnovarstvene dejavnosti se je pluraliziral, kar pa ob obstoječi ureditvi ni
avtomatsko pomenilo izboljšanja kakovosti socialnovarstvenih storitev v smislu razpoložljivosti,
dostopnosti, dosegljivosti, usmerjenosti na posameznika, celovitosti, kontinuiranosti in usmerjenosti v
rezultate, ki predstavljajo splošna načela kakovosti za zagotavljanje socialnih storitev kot jih določa ne
zavezujoč evropski okvir kakovosti za socialne storitve.59
Ključni izzivi in prioritete pri tretjem cilju resolucije do leta 2018
V obdobju do leta 2018 bo potrebno še naprej spodbujati pluralizacijo in raznovrstnost izvajalcev
socialnovarstvene dejavnosti, ki bodo s svojimi storitvami in programi morali odgovoriti na potrebe
uporabnikov. Hkrati s tem procesom bo treba izvajalcem, zlasti tistim, ki niso v pretežni meri odvisni
od javnih sredstev (npr. domovi za starejše), zagotoviti večjo strokovno in poslovno avtonomijo.
Stopnjo avtonomije in hkrati odgovornosti za delo v izvajalskih organizacijah bo tako potrebno
diferencirati glede na delež odvisnosti od javnih sredstev. V tem oziru bo potrebno standarde in
normative na tem področju narediti bolj ohlapne, fleksibilne, vanje pa vključiti tudi področje kakovosti
in merjenja učinkov. Vpeljati bo treba tudi nove načine vodenja in upravljanja zavodov oziroma
izvajalskih organizacij, in sicer v smeri deregulacije postopkov vodenja in upravljanja organizacij,
upravljanja finančnih sredstev, vodenja razvojne in kadrovske politike in podobno.
Pomemben izziv predstavlja izboljšanje kakovosti storitev in zlasti v času, ko se soočamo s krčenjem
sredstev iz javnih virov, tudi stroškovna učinkovitost zagotavljanja storitev. Upravljanje s kakovostjo in
merjenje učinkov izvajanja storitev morata postati del formalnega okvirja, ki ga država postavlja za
področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti. Razvoj kakovosti naj zajame različne deležnike in
upošteva občutljiva razmerja med uporabniki, izvajalci (vodstvo in zaposlenimi, ki so v neposrednem
stiku z uporabniki) in oblastnimi organi na državni, regionalni ali lokalni ravni (običajno so to financerji).
Modeli upravljanja s kakovostjo in ocenjevanja uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti storitev in
programov morajo omogočati primerljivost med različnimi izvajalci.
V luči izboljšanja kakovosti in strokovnosti dela ter večje učinkovitosti v smislu zagotavljanja večje
dosegljivosti za uporabnike, nudenja enakega standarda storitev vsem uporabnikom ter zagotavljanja
strokovne avtonomije centrov ob racionalnejši rabi virov in sredstev, bo izvedena modernizacija in
nova organizacija centrov za socialno delo in kasneje tudi varstveno delovnih centrov.
V splošnem pa morajo vsi izvajalci socialnovarstvene dejavnosti, tako storitev kot programov, stremeti
k izboljšanju kakovosti, pri čemer je smiselno, da upoštevajo minimalne standarde in načela kakovosti
iz ne zavezujočega evropskega okvira kakovosti, 60 ki skuša razviti enotno razumevanje kakovosti
socialnih storitev v EU.
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PRILOGA 2: OBRAZEC Z NAVODILI ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2017 - 2020

OBRAZEC Z NAVODILI ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV
NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2017 - 2020

Kontakti na
- MDDSZ:
Janja Romih (Janja.Romih@gov.si; 03 427 33 41)
Tanja Skornšek Pleš (Tanja.Skornsek-Ples@gov.si; 01 369 77 84)

-

IRSSV:
Simona Smolej Jež(simona.smolej@guest.arnes.si; 01 2000 258)
Martina Trbanc (martina.trbanc@guest.arnes.si; 01 2000 253)

Ljubljana, 31. 1. 2017
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SMERNICE ZA OBLIKOVANJE REGIJSKE KOORDINACIJSKE SKUPINE,
PRIPRAVO REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA 2017 - 2020 IN
POROČANJE O NJEGOVI IZVEDBI
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 202061 (v nadaljevanju:
Resolucija) določa, da se za neposredno uresničevanje njenih ciljev za obdobje štirih let
pripravljajo izvedbeni načrti, in sicer na nacionalni in regijski ravni. V pričujočem
dokumentu so navedene smernice in navodila za pripravo regijskih izvedbenih načrtov
za drugo izvedbeno obdobje, to je od leta 2017 do leta 2020.
Za pripravo regijskega izvedbenega načrta uporabite priložen obrazec, pri oblikovanju regijskih
koordinacijskih skupin, pri pripravi, spremljanju izvajanja in poročanju o izvajanju regijskega
izvedbenega načrta pa upoštevajte navodila in smernice, ki so del tega dokumenta. Iz končne
verzije regijskega izvedbenega načrta izbrišite vsa navodila in smernice za pisanje, ki se nahajajo
v obrazcu.
Osnutek regijskega izvedbenega načrta pripravite do 31. maja 2017 ter ga posredujte na
MDDSZ in IRSSV. Na podlagi morebitnih pripomb in komentarjev MDDSZ in IRSSV boste
osnutek dopolnili in popravili ter oblikovali končno verzijo regijskega izvedbenega
načrta za obdobje 2017 – 2020, ki ga bo potrdila regijska koordinacijska skupina.

1. POSTOPEK OBLIKOVANJA REGIJSKE KOORDINACIJSKE SKUPINE, PRIPRAVE
REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA IN POROČANJA O NJEGOVI IZVEDBI
Oblikovanje regijskih koordinacijskih skupin in pripravo regijskih izvedbenih načrtov
koordinirajo naslednji centri za socialno delo (v nadaljevanju: koordinacijski CSD):
- CSD Kranj (območje gorenjske statistične regije)
- CSD Nova Gorica (območje goriške statistične regije)
- CSD Koper (območje obalno-kraške statistične regije)
- CSD Ilirska Bistrica (območje notranjsko-kraške statistične regije)
- CSD Ljubljana Moste Polje (območje osrednjeslovenske statistične regije)
- CSD Trbovlje (območje zasavske statistične regije)
- CSD Novo mesto (območje jugovzhodne statistične regije)
- CSD Krško (območje spodnjeposavske statistične regije)
- CSD Celje (območje savinjske statistične regije)
- CSD Slovenj Gradec (območje koroške statistične regije)
- CSD Maribor (območje podravske statistične regije)
- CSD Murska Sobota (območje pomurske statistične regije)
Navedeni CSD tudi spremljajo izvajanje in poročajo o izvajanju regijskih izvedbenih načrtov.
Koordinacijski CSD morajo najkasneje šest mesecev pred zaključkom izvedbenega obdobja, za
katerega velja regijski izvedbeni načrt, pripraviti poročilo o izvedbi, ki ga potrdi regijska
61
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koordinacijska skupina. Prav tako morajo koordinacijski CSD vsako leto posredovati okvirne
informacije o izvajanju regijskega izvedbenega načrta na IRSSV, ki je zadolžen za pripravo
rednih letnih poročil o izvajanju in uresničevanju Resolucije.
Regijske koordinacijske skupine so sestavljene iz predstavnikov vseh lokalnih skupnosti na
območju, za katerega velja regijski izvedbeni načrt (v regijah z večjim številom občin se le te
lahko dogovorijo, da en predstavnik zastopa več občin), predstavnika(-kov) regijskih razvojnih
agencij, predstavnikov lokalnih izvajalcev (iz regije) na področju socialnega varstva (vsaj eden
izmed njih mora biti predstavnik nevladnih organizacij, ki ga nevladne organizacije določijo
same) in predstavnikov uporabnikov (ciljnih skupin). Naloge regijskih koordinacijskih skupin
so: sodelovanje pri pripravi regijskih izvedbenih načrtov, usklajevanje regijskih izvedbenih
načrtov in spremljanje njihovega izvajanja.
V regijskih izvedbenih načrtih se člani regijske koordinacijske skupine dogovorijo o tistih ciljih
in nalogah, ki presegajo pristojnosti posameznih lokalnih skupnosti (občin) in so ključne za
dosego zastavljenih ciljev Resolucije in za doseganje specifičnih ciljev na področju socialnega
varstva na ravni regij.
Regijski izvedbeni načrt potrdi regijska koordinacijska skupina in ga (v skladu s Sklepom
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o določitvi koordinatorjev za
pripravo, spremljanje izvajanja in poročanje o izvajanju regijskih izvedbenih načrtov za obdobje
2017 – 2020 z dne 28. 10. 2016) posreduje v seznanitev lokalnim skupnostim na območju
posamezne regije.

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV
Pred vami je obrazec, ki ga uporabite za pripravo regijskega izvedbenega načrta za obdobje od
leta 2017 do leta 2020.
V prvem delu izvedbenega načrta navedite osnovne podatke o regijskem izvedbenem načrtu za
vašo regijo (točka I).
Pod točko II predstavite poročilo o izvedbi vašega regijskega izvedbenega načrta za obdobje
2014 – 2016. V tej točki najprej na kratko predstavite ključne informacije o delovanju vaše
regijske koordinacijske skupine in odzive članov na pripravo in izvedbo regijskih izvedbenih
načrtov. V nadaljevanju predstavite informacije o dinamiki izvajanja ukrepov, opredeljenih v
izvedbenem načrtu za vašo regijo in svoje videnje in refleksijo dogajanja v zvezi s pripravo in
izvedbo regijskega izvedbenega načrta 2014 – 2016 v vaši regiji ter na splošno.
Tretja točka je namenjena orisu okoliščin in dejavnikov (npr. gospodarskih, demografskih in
socialnih razmer ter razmer na trgu dela), ki vplivajo na razvitost, zaposlovanje in socialni
položaj prebivalstva v regiji. V prvem delu je potrebno v pripravljene tabele vnesti podatke za
vašo regijo, v nadaljevanju pa na kratko opisati trenutno situacijo in razmere, ki vplivajo na
razvitost, zaposlovanje in socialni položaj prebivalcev v regiji, pri čemer si pomagajte s podatki,
ki ste jih predhodno vnesli v tabele in jih primerjajte s podatki na nacionalni ravni.
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Točka IV je razdeljena v dva dela. Najprej (točka A) izpostavite socialne problematike, ki so v
vaši regiji najbolj pereče, pri tem pa izhajajte iz podatkov in opisa trenutne situacije v regiji ter iz
ocen potreb na socialnem področju. V točki B opredelite prioritetna področja in ukrepe glede na
posamezne ključne cilje Resolucije, pri tem pa izhajajte iz že navedenih ključnih socialnih
problematik v regiji, evalvacije izvedbe regijskega izvedbenega načrta za prvo izvedbeno
obdobje in okvirjev, ki jih postavlja Resolucija.
Pri pisanju regijskega izvedbenega načrta bodite kratki in jasni, držite se navodil in izhajajte iz
javno dostopnih podatkov, vaših ocen in izkušenj ter okvirjev, ki jih postavlja Resolucija. Iz
končne verzije regijskega izvedbenega načrta izbrišite vsa navodila in smernice za pisanje, ki se
nahajajo v obrazcu.
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REGIJSKI IZVEDBENI NAČRT NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA 2017 – 2020 ZA
___________________________ (navedite regijo)

________________________ (vpišite kraj), junij 2017
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I.

OSNOVNI PODATKI O REGIJSKEM IZVEDBENEM NAČRTU NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA 2017 - 2020

Občine, na katere se nanaša izvedbeni
načrt:
Centri za socialno delo, na katere se
nanaša izvedbeni načrt

…
…

Center za socialno delo, ki koordinira
pripravo izvedbenega načrta in
poroča o njegovi izvedbi:
Oseba na centru za socialno delo, ki
koordinira pripravo izvedbenega
načrta in poroča o njegovi izvedbi:
Člani regijske koordinacijske skupine (ime
in
priimek
člana
ter organizacija/lokalna skupnost, ki jo ta zastopa):

Regijski izvedbeni načrt za ________________________ (vpišite regijo) je dne ____________________ potrdila
regijska koordinacijska skupina, dne _______________________ pa je bil lokalnim skupnostim na
območju regije posredovan v seznanitev .
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II.

POROČILO O IZVEDBI REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V OBDOBJU 2014 – 2016

NA

Najprej na kratko predstavite ključne informacije o delovanju vaše regijske koordinacijske
skupine in odzive članov na pripravo in izvedbo regijskih izvedbenih načrtov. V nadaljevanju
predstavite informacije o dinamiki izvajanja ukrepov, opredeljenih v izvedbenem načrtu za vašo
regijo, pri čemer lahko uporabite podatke iz poročil IRSSV. Na koncu izpostavite svoje videnje in
refleksijo dogajanja v zvezi s pripravo in izvedbo regijskega izvedbenega načrta 2014 – 2016 v
vaši regiji ter na splošno. (največ 2 strani)

III.

ORIS
OKOLIŠČIN
IN
DEJAVNIKOV
(NPR.
GOSPODARSKIH,
DEMOGRAFSKIH IN SOCIALNIH RAZMER TER RAZMER NA TRGU DELA),
KI VPLIVAJO NA RAZVITOST, ZAPOSLENOST IN SOCIALNI POLOŽAJ
PREBIVALSTVA V REGIJI

1. Navedite oziroma v tabele vnesite podatke za vašo regijo (enota opazovanja je
statistična regija, na katero se nanaša izvedbeni načrt) za navedene kazalnike,
in sicer za obdobje od leta 2014 naprej. Kot vir podatkov uporabite uradne
evidence (npr. SURS, ZRSZ, ISCSD) oziroma predlagane povezave na podatke iz
uradnih evidenc.
PREBIVALSTVO IN DEMOGRAFSKA STRUKTURA območja, na katerega se
nanaša regijski izvedbeni načrt:
Kazalnik: Število prebivalcev
Vir podatkov: Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, letno
SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_pre
b/10_05C20_prebivalstvo_stat_regije/10_05C20_prebivalstvo_stat_regije.asp
Kazalnik: Prebivalstvo po starostnih skupinah (delež)
Vir podatkov: Prebivalstvo - izbrani kazalniki, statistične regije Slovenija, polletno
SURS,
SI-Stat
podatkovni
portal.
Dostopno
na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/10_0
5C20_prebivalstvo_stat_regije/10_05C20_prebivalstvo_stat_regije.asp
Uporabite podatke za prvo polletje posameznega leta (npr. 2013H1)

Podatki o demografski strukturi v regiji
Kazalnik
Število prebivalcev
% prebivalcev, starih od 0 do 14 let
% prebivalcev, starih od 15 do 64
let
% prebivalcev, starih 65 let ali več
% prebivalcev, starih 80 let ali več

2014

2015

2016

2016 - SLO
2.064.188
14,8
66,7
18,4
5,0

GOSPODARSKA SITUACIJA na območju, na katerega se nanaša regijski izvedbeni
načrt:
Kazalnik: BDP, v mio EUR (fiksni tečaj)
Vir podatkov: Bruto domači proizvod, statistične regije, Slovenija, letno; SURS, SIStat
podatkovni
portal.
Dostopno
na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/30_03
092_regionalni_rac/30_03092_regionalni_rac.asp
Kazalnik: BDP na prebivalca, EUR (tekoči tečaj)
Vir podatkov: Bruto domači proizvod, statistične regije, Slovenija, letno; SURS, SIStat
podatkovni
portal.
Dostopno
na:
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http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/30_03
092_regionalni_rac/30_03092_regionalni_rac.asp
Kazalnik: Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca v EUR (fiksni tečaj)
Vir podatkov: Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, letno; SURS, SI-Stat
podatkovni
portal.
Dostopno
na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/30_03
092_regionalni_rac/30_03092_regionalni_rac.asp
Kazalnik: Bruto dodana vrednost, v mio EUR
Vir podatkov: Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih,
statistične regije, Slovenija, letno; SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/30_03
092_regionalni_rac/30_03092_regionalni_rac.asp
Podatki o gospodarski situaciji v regiji
Kazalnik
BDP, v mio EUR (fiksni tečaj)
BDP na prebivalca, EUR
(tekoči tečaj)
Neto razpoložljivi dohodek
na prebivalca v EUR (fiksni
tečaj)
Bruto dodana vrednost, v
mio EUR

2014

2015

2015 - SLO
38.570,00
18.693,00
10.302,80
33.311,00

IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA na območju, na katerega se
nanaša regijski izvedbeni načrt:
Kazalnik: Delež prebivalstva, starega 15 let ali več, glede na doseženo stopnjo
izobrazbe
Vir podatkov: Za podatke po izobrazbi uporabite naslednji vir: Prebivalstvo, staro
15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične
regije,
letno;
SURS,
SI-Stat
podatkovni
portal.
Dostopno
na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_p
reb/01_05G20_izobrazba/01_05G20_izobrazba.asp
Za podatke o številu prebivalcev uporabite isti vir podatkov kot pri kazalniku
»število prebivalcev«, vendar ne upoštevajte podatka o številu vseh prebivalcev,
ampak le podatek (seštevek cifer) o številu prebivalcev, starih 15 let ali več.
Uporabite torej podatke po izobrazbi in podatke o številu prebivalcev, starih 15
let ali več, za posamezno leto. Delež prebivalstva glede na doseženo izobrazbo
izračunate tako, da delite podatek o številu prebivalcev, ki ima določeno stopnjo
izobrazbe, s številom prebivalcev, starih 15 let ali več in množite s 100; (številu
prebivalcev, ki ima določeno stopnjo izobrazbe / število prebivalcev, starih 15 let
ali več)*100
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Podatki o izobrazbeni strukturi v regiji:
Osnovnošolska ali manj Skupaj
2015 2014
2015
SLO
26,0

Srednješolska - Skupaj
2014

2015

2015 SLO
52,7

Višješolska, visokošolska Skupaj
2015 2014
2015
SLO
21,3

ZNAČILNOSTI TRGA DELA na območju, na katerega se nanaša regijski izvedbeni
načrt:
Kazalnik: Mere aktivnosti prebivalstva po ADS (stopnja aktivnosti, stopnja
delovne aktivnosti, stopnja brezposelnosti[1])
Vir podatkov: Mere aktivnosti prebivalstva po spolu, statistične regije, Slovenija, letno;
SURS,
SI-Stat
podatkovni
portal.
Dostopno
na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3014S&ti=&path=../Database/D
em_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
Kazalnik: Stopnja registrirane brezposelnosti
Vir podatkov: Povprečne stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah;
ZRSZ.
Dostopno
na:
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnost
i

Uporabite podatke o povprečnih stopnjah registrirane brezposelnosti po
statističnih regijah (I-XII)
Kazalnik: Delež dolgotrajno in zelo dolgotrajno brezposelnih med vsemi
brezposelnimi
Vir podatkov: Registrirana brezposelnost po statističnih regijah, za obdobje 20132016,
trajanje
brezposelnosti;
ZRSZ.
Dostopno
na:
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost#
Statisti%C4%8Dne%20regije
Uporabite podatke iz excelovega dokumenta za posamezno leto s podatki o številu oseb
glede na trajanje registrirane brezposelnosti. Uporabite podatke za december
posameznega leta za svojo regijo.
Za izračun deleža dolgotrajno brezposelnih (to so tisti, ki so bili brezposelni vsaj eno
leto) uporabite (seštejte) podatke o številu oseb, ki so bile brezposelne 12 do 23
mesecev, število tistih, ki so bili brezposelni od 24 do 35 mesecev ter število oseb, ki so
bile brezposelne 36 mesecev ali več. Dobljen seštevek primerjajte s skupnim številom
registrirano brezposelnih. Delež dolgotrajno brezposelnih torej izračunate po naslednji
formuli {(12 do 23 mesecev + 24 do 35 mesecev + 36 mesecev ali več) / skupaj} * 100.
Za izračun deleža zelo dolgotrajno brezposelnih (to so tisti, ki so bili brezposelni vsaj 2
leti) uporabite (seštejte) podatke o številu oseb, ki so bile brezposelne od 24 do 35
mesecev ter število oseb, ki so bile brezposelne 36 mesecev ali več. Dobljen seštevek
primerjajte s skupnim številom registrirano brezposelnih. Delež zelo dolgotrajno
brezposelnih torej izračunate po naslednji formuli {(24 do 35 mesecev + 36 mesecev ali
več) / skupaj} * 100.

[1]

Anketna brezposelnost
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Podatki o značilnostih trga dela v regiji:
Kazalnik
2014
Mere aktivnosti prebivalstva po ADS:
stopnja aktivnosti
R
stopnja
delovne
aktivnosti
E
V stopnja brezposelnosti
registrirane
ŠStopnja
brezposelnosti
ČDelež
dolgotrajno
Ibrezposelnih med vsemi
Nbrezposelnimi
ADelež zelo dolgotrajno
brezposelnih med vsemi
brezposelnimi

2015

2016

2016 - SLO
55,30
46,40
12,90
11,20
52,12
34,68

I
N MATERIALNA PRIKRAJŠANOST prebivalcev na območju, na katerega se
nanaša regijski izvedbeni načrt:
Kazalnik: Stopnja tveganja revščine
Vir: Stopnja tveganja revščine, statistične regije, Slovenija, letno; SURS, SI-Stat
podatkovni portal. Dostopno na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/08_silc_ka
zalniki_revsc/30_08676_kazaln_podp_strat_EU_2020/30_08676_kazaln_podp_str
at_EU_2020.asp
Kazalnik: Stopnja resne materialne prikrajšanosti
Vir: Stopnja resne materialne prikrajšanosti, statistične regije, Slovenija, letno;
SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/08_silc_ka
zalniki_revsc/30_08676_kazaln_podp_strat_EU_2020/30_08676_kazaln_podp_str
at_EU_2020.asp
Kazalnik: Stopnja tveganja socialne izključenosti
Vir: Stopnja tveganja socialne izključenosti, statistične regije, Slovenija, letno;
SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/08_silc_ka
zalniki_revsc/30_08676_kazaln_podp_strat_EU_2020/30_08676_kazaln_podp_str
at_EU_2020.asp
Kazalnik: Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti gospodinjstev
Vir: Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti, statistične regije, Slovenija, letno;
SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na:
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/08_silc_ka
zalniki_revsc/30_08676_kazaln_podp_strat_EU_2020/30_08676_kazaln_podp_str
at_EU_2020.asp
Podatki o revščini in materialni prikrajšanosti v regiji:
Kazalnik
Stopnja tveganja revščine
Stopnja
resne
materialne
prikrajšanosti
Stopnja
tveganja
socialne

2014

2015

2015 - SLO
14,3
5,8
19,2
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izključenosti
Stopnja
zelo
nizke
delovne
intenzivnosti gospodinjstev

7,4

PREJEMNIKI IN UPRAVIČENCI DO SOCIALNIH IN DRUŽINSKIH
TRANSFEROV62 TER UPORABNIKI POMOČI NA DOMU na območju, na katerega
se nanaša regijski izvedbeni načrt:
Kazalnik: Število prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) na 1.000
prebivalcev
Vir: podatke o številu prejemnikov DSP pošlje IRSSV, za podatke o številu
prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
prejemnikov/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Število upravičencev do denarne socialne pomoči (DSP) na 1.000
prebivalcev
Vir: podatke o številu upravičencev do DSP pošlje IRSSV, za podatke o številu
prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
upravičencev/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Število prejemnikov izredne denarne socialne pomoči (IDSP) na 1.000
prebivalcev
Vir: podatke o številu prejemnikov IDSP pošlje IRSSV, za podatke o številu
prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
prejemnikov/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Število upravičencev do izredne denarne socialne pomoči (IDSP) na
1.000 prebivalcev
Vir: podatke o številu upravičencev do IDSP pošlje IRSSV, za podatke o številu
prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
upravičencev/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Število prejemnikov varstvenega dodatka (VD) na 1.000 prebivalcev
Vir: podatke o številu prejemnikov VD pošlje IRSSV, za podatke o številu
prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
prejemnikov/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Število upravičencev do varstvenega dodatka (VD) na 1.000 prebivalcev
Vir: podatke o številu upravičencev do VD pošlje IRSSV, za podatke o številu
prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
upravičencev/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Število upravičencev do subvencije najemnine na 1.000 prebivalcev
Vir: podatke o številu upravičencev do subvencije najemnine koordinacijski CSD
pridobi od CSD-jev, na katere se nanaša regijski izvedbeni načrt, za podatke o

62

Z izrazom prejemniki označujemo osebe, ki so vložile vlogo za dodelitev pravice in jim je bila pravica odobrena za njih in
njihove družinske člane (člane gospodinjstva; v primeru OD za njihove otroke). Z izrazom upravičenci pa označujemo osebe,
ki imajo pravico dejansko odobreno (torej prejemniki in njihovi upravičeni družinski člani). Pri podatkih o prejemnikih je
torej enota opazovanja gospodinjstvo, pri podatkih o upravičencih pa posamezniki, ki pravico dejansko dobijo.
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številu prebivalcev glej kazalnik »število prebivalcev«. Formula za izračun: (št.
upravičencev/št. prebivalcev) * 1.000
Kazalnik: Delež oseb, starih 65 let ali več, ki prejema pomoč na domu, glede na
število oseb, starih 65 let ali več
Vir: podatke pošlje IRSSV
Podatki o prejemnikih in upravičencih do socialnih in družinskih
transferov ter uporabnikih pomoči na domu v regiji:
Kazalnik
Število prejemnikov denarne
socialne pomoči (DSP) na 1.000
prebivalcev
Število upravičencev do denarne
socialne pomoči (DSP) na 1.000
prebivalcev
Število prejemnikov izredne denarne
socialne pomoči (IDSP) na 1.000
prebivalcev
Število upravičencev do izredne
denarne socialne pomoči (IDSP) na
1.000 prebivalcev
Število prejemnikov varstvenega
dodatka (VD) na 1.000 prebivalcev
Število upravičencev do varstvenega
dodatka (VD) na 1.000 prebivalcev
Število upravičencev do subvencije
najemnine na 1.000 prebivalcev
Delež oseb, starih 65 let ali več, ki
prejema pomoč na domu, glede na
število oseb, starih 65 let ali več

2014

2015

2016

2016 - SLO

2. Kratek opis trenutne situacije in razmer, ki vplivajo na razvitost, zaposlovanje in
socialni položaj prebivalcev v regiji. Pri opisu si pomagajte s podatki, ki ste jih
vnesli v zgornje tabele in jih primerjajte s podatki na nacionalni ravni (Slovenijazadnji stolpec) (največ 1,5 strani).
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IV.

KLJUČNE SOCIALNE PROBLEMATIKE, OCENA POTREB IN UKREPI NA
REGIONALNI RAVNI

A. Najprej na kratko izpostavite socialne problematike, ki so v vaši regiji najbolj
pereče. Pri tem izhajajte iz podatkov in opisa trenutne situacije v regiji in iz ocen
potreb na socialnem področju (največ 1 stran).
B. V nadaljevanju opredelite prioritetna področja in ukrepe glede na posamezne
ključne cilje Resolucije, pri tem pa izhajajte iz zgoraj navedenih ključnih socialnih
problematik v regiji, evalvacije izvedbe regijskega izvedbenega načrta za prvo
izvedbeno obdobje in okvirjev, ki jih postavlja Resolucija. Za vsak cilj je kot
primer naveden po en ukrep.
2. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN
PREBIVALSTVA
Na primer: Programom socialne aktivacije omogočiti čim boljšo vključenost in
prepoznavnost, jim nuditi podporo in pogoje za uspešno mreženje v lokalnem okolju in
na ravni regije.

3. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV
Na primer: Osveščanje in informiranje starejših (potencialnih uporabnikov) in njihovih
bližnjih o storitvah in programih, ki se izvajajo na domu oziroma v domačem okolju
starejše osebe ter promocija teh storitev in programov na lokalni in regionalni ravni.

4. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH
OBLIK POMOČI PREKO POVEČANJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN
VODENJA IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ, POVEČANJA NJIHOVE AVTONOMIJE
TER UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO IN ZAGOTAVLJANJA VEČJEGA VPLIVA
UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN
IZVAJANJE STORITEV
Na primer: Vzpostavitev mreže organizacij, pristojnih služb in predstavnikov
uporabnikov z namenom povezovanja, sodelovanja in izmenjave dobrih praks na
različnih specifičnih področjih (duševno zdravje, družine, starejši, brezdomstvo,
zasvojenosti)
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PRILOGA 3: PREDSTAVITEV POROČILA O URESNIČEVANJU IN DOSEGANJU CILJEV RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013 – 2020 V OBDOBJU 2015 - 2016
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PRILOGA 4: PODATKI O DSP, VD IN POMOČI NA DOMU ZA PRIPRAVO RIN 2017 - 2020

Upravičenci do DSP, IDSP in VD po regijah63

Preglednica 1 : Število upravičencev do denarne socialne pomoči - DSP (redne in trajne) na 1000
prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesece junij 2014, junij 2015 in junij 2016

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Posavska
Zasavska
SLOVENIJA

1.6.20141)
21,68
18,43
46,32
34,14
26,91
31,56
27
49,73
54,12
44,14
44,23
62,98
36,4

1.6.20152)
23,3
21,08
48,91
37,04
30,97
34,58
31,67
53,03
60,19
49,5
41,96
51,74
39,85

1.6.20163)
23,42
19,20
49,32
35,36
29,83
36,25
32,35
52,31
59,55
48,50
43,02
50,68
39,68

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev)
Opombe:
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016

Preglednica 2 : Število upravičencev do izredne denarne socialne pomoči - IDSP na 1000
prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesece junij 2014, junij 2015 in junij 2016

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska

1.6.20141)
1,61
3,25
4,28
5,62
5,67
8,62
2,94
5,12
5,22
5,51

1.6.20152)
1,88
3,61
4,66
5,57
3,62
10,68
3,43
6,03
6,76
5,92

63

1.6.20163)
1,90
2,52
4,76
5,42
4,82
10,45
3,29
4,86
7,02
5,52

Podatki so že preračunani na 1.000 prebivalcev, zato ni potrebno delati dodatnih preračunov, ampak v tabele
le vpišete podatke za vašo regijo.
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Posavska
Zasavska
SLOVENIJA

5,41
6,12
4,34

6,49
6,97
4,96

4,46
6,71
4,58

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev)
Opombe:
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016

Preglednica 3: Število upravičencev do varstvenega dodatka - VD na 1000 prebivalcev, po regijah v
Sloveniji za mesece junij 2014, junij 2015, junij 2016

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Posavska
Zasavska
Slovenija

1.6.20141)
2,38
2,13
3,45
5,29
3,75
4,15
2,59
7,79
8,81
5,89
4,33
7,8
4,56

1.6.20152)
2,83
2,37
3,84
6,13
4,15
4,81
3,03
8,78
10,05
6,12
4,22
6,95
5,09

1.6.20163)
3,10
2,51
4,00
6,64
4,40
5,20
3,24
9,08
11,16
6,28
4,35
7,21
5,37

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do VD), SURS (podatki o številu prebivalcev)
Opombe:
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016
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Prejemniki DSP, IDSP in VD po regijah64

Preglednica 4 : Število prejemnikov denarne socialne pomoči - DSP (redne in trajne) na 1000
prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesece junij 2014, junij 2015 in junij 2016

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Posavska
Zasavska
SLOVENIJA

1.6.20141)
15,47
13,85
25,89
25,48
18,91
22,21
18,69
33,45
37,14
30,52
28,66
42,45
24,71

1.6.20152)
16,24
14,87
26,55
26,31
21,07
23,70
20,91
35,02
40,65
33,07
26,64
34,01
26,23

1.6.20163)
15,88
13,75
26,39
24,58
19,72
23,96
20,88
34,22
40,00
31,62
26,67
32,56
25,65

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o prejemnikih DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev)
Opombe:
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016

Preglednica 4 : Število prejemnikov izredne denarne socialne pomoči - IDSP na 1000 prebivalcev,
po regijah v Sloveniji za mesec junij 2014, junij 2015 in junij 2016

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Posavska
Zasavska
Slovenija

1.6.20141)
0,91
1,80
2,15
3,12
3,05
4,52
1,48
2,82
2,93
2,74
2,67
3,36
2,28

1.6.20152)
1,04
1,90
2,37
3,02
2,26
5,76
1,75
3,17
3,58
2,83
3,13
3,61
2,57

1.6.20163)
1,11
1,40
2,40
2,82
2,36
5,38
1,51
2,69
4,01
2,76
2,36
3,54
2,37

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o prejemnikih IDSP), SURS (podatki o številu prebivalcev)
64

Podatki so že preračunani na 1.000 prebivalcev, zato ni potrebno delati dodatnih preračunov, ampak v tabele
le vpišete podatke za vašo regijo.

104

Opombe:
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016

Preglednica 5: Število prejemnikov varstvenega dodatka - VD na 1000 prebivalcev, po regijah v
Sloveniji za mesece junij 2014, junij 2015, junij 2016

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Posavska
Zasavska
SLOVENIJA

1.6.20141)
2,33
2,09
3,41
5,07
3,62
3,80
2,42
7,56
8,55
5,68
4,26
7,50
4,39

1.6.20152)
2,66
2,23
3,65
5,73
3,92
4,30
2,72
8,16
9,16
5,64
4,09
6,51
4,70

1.6.20163)
2,89
2,32
3,76
6,24
4,15
4,70
2,91
8,43
10,16
5,75
4,24
6,69
4,95

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o prejemnikih VD), SURS (podatki o številu prebivalcev)
Opombe:
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016
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Delež oseb, starih 65 let ali več, ki prejema pomoč na domu, glede na število oseb, starih
65 let ali več

Podatki za leto 2014 (na dan 31. 12. 2014)
Regija

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Obalno - Kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Posavska
Primorsko-notranjska
Savinjska
Zasavska
Slovenija

Delež oseb, starih 65 let ali več, ki
prejema pomoč na domu, glede na
število oseb, starih 65 let ali več
1,41
2,96
1,62
0,71
1,75
1,34
1,06
1,07
2,41
1,66
1,97
2,22
1,66

Podatki za leto 2015 (na dan 31. 12. 2015)
Regija

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Obalno - Kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Posavska
Primorsko-notranjska
Savinjska
Zasavska
Slovenija*

Delež oseb, starih 65 let ali več, ki
prejema pomoč na domu, glede na
število oseb, starih 65 let ali več
1,46
2,88
1,59
0,70
1,66
1,34
1,17
1,30
2,52
1,77
1,82
1,95
1,66

*Zadnji razpoložljivi podatki se nanašajo na 31. 12. 2015, zato celico 2016 pustite prazno, v celico 2016 – SLO pa vnesite
podatek za 2015 in ne za 2016, kot je navedeno v obrazcu. Na primer Zasavska regija:

Delež oseb, starih 65 let ali več, ki prejema pomoč
na domu, glede na število oseb, starih 65 let ali več
*Podatek se nanaša na 31. 12. 2015.

2014

2015

2016

2016 - SLO

2,22

1,95

/

1,66*
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