
PRILOGA 1: Ocena uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013–2020 

Splošni (horizontalni) cilj, določen v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013–2020 (v nadaljnjem besedilu: ReNPSV13–20), je bil izboljšanje 
kakovosti življenja posameznikov in družin, povečanje družbene povezanosti (kohezije) ter 
socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. Ob opisanem splošnem cilju so bili zastavljeni 
trije ključni cilji razvoja sistema socialnega varstva: 
1. zmanjšanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in 

ranljivih skupin prebivalstva; 
2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 

storitev in programov; 
3. izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečevanjem 

učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove 
avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanje večjega vpliva uporabnikov in 
predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. 

Uresničevanje prvega cilja ReNPSV13–20 

Izvajanje ReNPSV13−20 se je začelo v obdobju, ki so ga zaznamovale socialne 
posledice več let trajajoče gospodarske krize, hkrati pa tudi varčevalni ukrepi. Oboje se je 
odražalo tudi v poslabšanju vrednosti vseh kazalnikov življenjske ravni glede na predkrizno 
obdobje. Od leta 2014 pa so se začele makroekonomske razmere in tudi razmere na trgu 
dela relativno hitro izboljševati. Višja zaposlenost in pozneje tudi postopna odprava večine 
varčevalnih ukrepov iz obdobja krize so vplivali na poviševanje razpoložljivih dohodkov v 
gospodinjstvih in tako tudi na postopno izboljševanje vrednosti kazalnikov življenjske ravni, 
vključno s postopnim izboljševanjem vrednosti ključnega kazalnika, s katerim merimo 
uresničevanje prvega cilja, tj. število oseb, ki tvegajo socialno izključenost.10 Kazalnik je 
sestavljen iz števila oseb, ki imajo dohodke pod pragom tveganja revščine, in/ali so resno 
materialno prikrajšani oziroma živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno aktivnostjo. Osebe 
se štejejo samo enkrat, tudi če so zajete v dveh ali treh podkazalnikih. Ciljna vrednost 
kazalnika, doseči zmanjšanje števila oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti, s 
361.000 v letu 2008 na 321.000 ali manj, je bila v letu 2020 po podatkih iz Raziskovanja o 
dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) dosežena oziroma presežena, saj je v letu 2020 
socialno izključenost v Sloveniji tvegalo 309.000 oseb (tj. 15,0 % populacije).11 Število oseb, 
ki tvegajo socialno izključenost, je bilo najvišje v letih 2013 in 2014, potem pa je začelo 
postopno upadati in je najnižjo vrednost doseglo v letu 2019 (293.000 oseb oziroma 14,4 % 
populacije). 

Stopnja tveganja socialne izključenosti se sicer po statističnih regijah Slovenije 
precej razlikuje. Najnižje stopnje tveganja socialne izključenosti so imeli leta 2020 prebivalci 
posavske statistične regije (10,5 %), gorenjske statistične regije (11,0 %) ter jugovzhodne 
Slovenije (11,7 %) in osrednjeslovenske statistične regije (11,9 %). Najpogosteje pa so 
socialno izključenost v letu 2020 tvegali prebivalci koroške statistične regije (21,3 %) ter 
prebivalci podravske (19,5 %) in zasavske (19,3 %) statistične regije. 

V primerjavi z drugimi evropskimi državami je sicer tveganje socialne izključenosti 
v Sloveniji relativno majhno. V letu 2019, ko je bilo tveganje za socialno izključenost v 
Sloveniji najmanjše v obdobju izvajanja resolucije, je bila slovenska stopnja tveganja 
socialne izključenosti (14,4 %) druga najnižja v EU, za Češko (12,5 %). 

Uresničevanje prvega cilja je ugodno tudi glede na vrednosti preostalih kazalnikov 
življenjske ravni. Stopnja tveganja revščine se je v Sloveniji v času krize v primerjavi z 
drugimi državami EU relativno gledano najbolj povišala, vendar je ves čas ostala pod 
povprečjem držav EU. Od leta 2014 se je postopno zniževala, v letu 2018 je znašala 13,3 %, 



v letu 2019 je nadalje upadla na 12 %, vendar pa se je v letu 2020 ponovno nekoliko zvišala 
in je znašala 12,4 %. 

Znotraj relativnega tveganja revščine je pomembno spremljati stopnjo 
dolgotrajnega tveganja revščine,12 ki pomeni, da so ljudje daljše obdobje v situaciji, ko živijo z 
dohodki pod pragom tveganja revščine. Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine se je po 
vrhu v letu 2014 (ko je dolgotrajno tvegalo revščino 9,5 % oseb) postopno zniževala in je v 
letu 2018 znašala 7,7 %, v letu 2019 7,4 %, v letu 2020 pa 7,0 %. Najpogosteje dolgotrajno 
tvegajo revščino starejši (65 let +), predvsem starejše ženske (17,1 % v letu 2020).13 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti (prikrajšanost za vsaj 4 od 9 elementov) je 
v Sloveniji relativno nizka in je od leta 2014 do leta 2019 upadala. V letu 2018 je bilo resno 
materialno prikrajšane 3,7 %, v letu 2019 pa 2,6 % populacije. V letu 2020 se je stopnja 
resne materialne prikrajšanosti ponovno rahlo zvišala glede na predhodno leto in je znašala 
3,0 %. 

Ob splošnem izboljšanju socialne situacije v Sloveniji določene kategorije in 
skupine še ostajajo v slabšem položaju in bolj ranljive. Stopnja tveganja revščine je močno 
povezana z delovno intenzivnostjo gospodinjstva, statusom aktivnosti osebe in tipom 
gospodinjstva, v katerem oseba živi, ter nekaterimi lastnostmi in okoliščinami (stanovanjski 
status, spol, starost, izobrazba, državljanstvo). Daleč najvišje stopnje tveganja revščine imajo 
osebe, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki; njim se je 
stopnja tveganja revščine v letu 2019 glede na predhodno leto še opazno povišala, kar za 
11,5 o. t., in je znašala 78,6 %. Visoke stopnje tveganja revščine imajo tudi gospodinjstva z 
delno delovno aktivnimi odraslimi člani (43,6 % v letu 2019) in delovno neintenzivna 
gospodinjstva brez vzdrževanih otrok (36,4 % v letu 2019). Glede na status aktivnosti (za 
stare 18 let in več) najbolj tvegajo revščino brezposelni moški (49,5 % v letu 2019), 
upokojene ženske (21,8 % v letu 2019) in samozaposlene ženske (15,5 % v letu 2019). 
Gledano po tipu gospodinjstva imajo visoko stopnjo tveganja revščine enočlanska 
gospodinjstva (38,0 % v letu 2019), še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več 
(44,3 % v letu 2019, tj. 3,1 o. t. več kot v letu 2018), pa tudi enostarševska gospodinjstva 
(26,1 % v letu 2019, tj. 1,4 o. t. več kot leto pred tem). 

Med kategorijami z visokimi stopnjami tveganja revščine izpostavljamo še 
najemnike stanovanj (29,7 % v letu 2019) in osebe z doseženo najnižjo stopnjo izobrazbe 
(osnovno šolo ali manj) (28,4 % v letu 2019). Po starostnih skupinah in spolu so tveganju 
revščine najbolj izpostavljeni starejši od 65 let (18,6 % v letu 2019), še posebej starejše 
ženske (23 % v letu 2019). Stopnja tveganja revščine otrok (0−17 let) se po letu 2017, ko se 
je nekoliko zvišala (12,8 %), znižuje in je v letu 2019 znašala 10,5 %. Vendar pa imajo visoke 
stopnje tveganja revščine otroci, ki živijo s starši ali skrbniki z najnižjo doseženo stopnjo 
izobrazbe (54,2 % v letu 2019 oziroma kar 10 o. t. več kot v predhodnem letu), in otroci 
staršev s tujim državljanstvom (30,2 %), ter, kot že omenjeno, tisti v enostarševskih družinah 
(24,7 %).14 Revščino v večji meri tvegajo tudi družine revnih zaposlenih in prekarnih 
delavcev.15 

Študije16 kažejo, da so težave uporabnikov v socialnem varstvu vse bolj 
kompleksne in se poglabljajo, zato njihovo razreševanje, poleg mehanizmov materialne 
pomoči, zahteva kontinuirano, celostno in multidisciplinarno strokovno pomoč in podporo 
uporabnikom. 

V primerjavi s povprečjem držav EU je vpliv celotnega sistema socialnih 
transferjev (tako iz naslova zavarovanja za različna tveganja kot socialnih pomoči na 
različnih področjih socialne zaščite)17 na zmanjševanje tveganja revščine (ob neupoštevanju 
pokojnin) v Sloveniji relativno velik. V obdobju gospodarske krize in delovanja Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, ki je znižal oziroma omejil nekatere socialne transferje in 



nadomestila, se je vpliv celotnega sistema socialnih transferjev nekoliko zmanjšal, od leta 
2014 pa se postopno povečuje. Tako so v letih 2014–2016 socialni transferji na vseh 
področjih socialne zaščite zmanjševali tveganje revščine med 42 in 43 %, v letu 2017 za 
44,6 %, v letu 2018 za 43,2 % in v letu 2019 za 45,5 %. V letu 2020 se je učinkovitost 
socialnih transferjev pri zniževanju tveganja revščine ponovno rahlo znižala in je znašala 
44,6 %. Socialni transferji v okviru socialne zaščite so po starostnih skupinah najbolj 
učinkoviti pri zmanjševanju tveganja revščine otrok (0–17), najmanj pa pri zmanjševanju 
tveganja revščine starejših (65 let in več). Celoten sistem socialnih transferjev je v letu 2019 
otrokom revščino zmanjševal za 54,9 %, starejšim pa za 32,9 %.18 

V obdobju izvajanja ReNPSV13−20 so se denarne pravice iz javnih sredstev, 
odvisne od materialnega položaja oseb oziroma gospodinjstev, usklajevale z inflacijo enkrat 
letno. Osnovni znesek minimalnega dohodka (kot osnova za določitev višine denarne 
socialne pomoči – DSP in varstvenega dodatka – VD) se je v obdobju izvajanja 
ReNPSV13−20 (poleg rednega usklajevanja) povišal dvakrat, in sicer 1. januarja 2016 (s 
prenehanjem veljavnosti Zakona o uravnoteženju javnih financ) s prejšnjih 270,82 evra na 
288,81 evra in bolj izrazito 1. junija 2018 (z novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih) s 
prejšnjih 297,53 evra na 385,05 evra. Od 1. avgusta 2019 (po uskladitvah) osnovni znesek 
minimalnega dohodka (osnovni znesek DSP za samsko osebo brez dohodkov in premoženja 
ter osnovne oskrbe) znaša 402,18 evra. Odrasli upravičenci do DSP, ki so delovno aktivni 
(zaposlene osebe; osebe, ki opravljajo dejavnost; družinski pomočniki; osebe, ki so 
upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek; osebe, ki so vključene v določene 
ukrepe APZ, programe psihosocialne rehabilitacije, v zaposlitveno rehabilitacijo, opravljajo 
volontersko pripravništvo ali prostovoljsko delo pri organizacijah, ki so vpisane v Vpisnik 
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES), lahko 
uveljavljajo tudi dodatek za delovno aktivnost. Večji dodatek za delovno aktivnost (obseg 
dela več kot 128 ur mesečno) od 1. avgusta 2019 znaša 205,11 evra, nižji (obseg dela od 60 
do 128 ur mesečno) pa 104,57 evra. 

Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že dalj časa zvišuje: v letu 2013 
sta bila povprečno mesečno 68.002 upravičenca (osebi, ki sta prejeli DSP) oziroma 46.272 
prejemnikov (gospodinjstev), v letu 2019 povprečno mesečno 90.461 upravičencev (oseb, ki 
so prejele DSP) oziroma 57.343 prejemnikov (gospodinjstev), v letu 2020 pa povprečno 
mesečno 99.332 upravičencev (oseb) oziroma 62.936 gospodinjstev. Delež upravičencev do 
DSP, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne aktivnosti, vključno s prostovoljnim delom pri 
prostovoljskih organizacijah, že več let počasi narašča in je decembra 2019 znašal 15,2 % 
vseh odraslih upravičencev do DSP (oziroma 10.308 oseb), decembra 2020 pa v odstotkih 
nekoliko manj (14,3 % odraslih upravičencev do DSP), v absolutnem številu pa več (11.163 
oseb).19 Naraščanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v obdobju po letu 2014 je 
obratno trendom na trgu dela in siceršnjemu izboljševanju socialne situacije v Sloveniji in je 
povezano z zviševanjem cenzusa za DSP (in z njim dodatka za delovno aktivnost) ter s 
strukturo upravičencev do DSP (veliko odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP; med 
odraslimi osebami, ki prejemajo DSP, je konec leta 2020 že blizu 60 % takih, ki DSP 
prejemajo že vsaj dve leti v zadnjih treh letih) in kompleksnostjo njihovih težav (narašča tudi 
število nezaposljivih upravičencev do DSP). 

Na podlagi v letu 2017 sprejetih sprememb Zakona o socialnem varstvu je bila v 
letu 2018 izpeljana obsežna reorganizacija centrov za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: 
CSD). Dotedanjih 62 CSD se je spojilo v 16 območnih CSD s 63 enotami. Na območjih z 
velikimi razdaljami in razpršeno poseljenostjo so bile vzpostavljene tudi krajevne pisarne z 
nekajurnim tedenskim poslovanjem (z namenom ohranitve dobre teritorialne dostopnosti 
storitev CSD). Pravnoformalne spremembe organizacije CSD imajo tudi nekatere druge 
posledice, predvsem je opazna večja centralizacija odločanja na območnih CSD. Že več let 
je močno izražena tudi potreba po vsebinski prenovi dela CSD, s poudarkom na 
usmerjenosti k celoviti obravnavi uporabnikov, ki do zdaj ni bila naslovljena. Pristojnosti CSD 



se od leta 2008 stalno povečujejo, skladno z novimi zadolžitvami, ki jim jih nalaga različna 
zakonodaja20, vendar povečanje kadrov na CSD ne sledi povečanemu obsegu dela, kar 
povzroča preobremenjenost zaposlenih na CSD. Zato je v novem nacionalnem programu 
socialnega varstva nujno načrtovati izvedbo sprememb v smeri spodbujanja pogojev, da 
bodo strokovni delavci lahko več delali po sodobnih metodah in pristopih socialnega dela, ki 
so temelj poglobljenega dela z uporabniki socialnega varstva. 

V sklopu reorganizacije CSD je MDDSZ začelo tudi spreminjati zakon, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev21 v smeri avtomatizacije postopkov za podaljšanje 
letnih pravic iz javnih sredstev, ki se bodo izdajale z informativnim izračunom. S tem naj bi se 
zmanjšala administrativna obremenitev zaposlenih na CSD in omogočil preprostejši pregled 
upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. 

Po intenzivnih pripravah MDDSZ na črpanje evropskih sredstev za namen pilotne 
vzpostavitve socialne aktivacije (v nadaljnjem besedilu: SA) in vpeljavi sistema SA 
(vzpostavitev projektne enote (v nadaljnjem besedilu: PE) na MDDSZ, zaposlitev 48 
koordinatorjev SA) so se od jeseni 2017 do jeseni 2019 izvajali dolgi (11 mesečni), kratki (3 
mesečni) in vmesni (6 mesečni) programi SA. Izvajalske organizacije za izvedbo programov 
so bile izbrane na štirih javnih razpisih. V omenjenem obdobju je po podatkih PE za 
delovanje sistema SA na MDDSZ pogodbo o vključitvi v program SA podpisalo 1.921 
uporabnikov. Osip uporabnikov iz programov SA (kot tudi sicer osip na vseh točkah 
vključevanja v SA) je bil velik, saj je od vseh, ki so podpisali pogodbe o vključitvi v (katerikoli) 
program SA, program zaključilo le 35,2 % uporabnikov.22 Na petem javnem razpisu MDDSZ 
so bili izbrani izvajalci, ki od konca leta 2019 izvajajo 6-mesečne programe SA (z dodatnim 
mesecem za individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa) za različne ciljne skupine 
(brezposelni ali neaktivni ali prejemniki DSP s kompleksnimi izzivi; brezposelne oziroma 
neaktivne romske ženske, brezposelne oziroma neaktivne ženske iz tujih kulturnih okolij). 
Projekt SA se bo pilotno izvajal predvidoma do konca oktobra 2022, predvideno je, da bo 
sistem SA (predvsem koordinatorji SA) do konca pilotnega izvajanja postopoma polno 
integriran v sistem socialnega varstva. 

V okviru Operativnega programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj 
ogroženih za obdobje 2014–2020 se je izvajalo ponujanje nefinančne pomoči v obliki 
paketov hrane in spremljevalnih ukrepov (podpora družinam in posameznikom pri srečevanju 
z vsakodnevnimi težavami, individualno psihosocialno svetovanje in pomoč, krepitev 
socialnih veščin ipd.). Za dejavnost nabave (nakupa) hrane je odgovorno MDDSZ, za 
izvedbo razdeljevanja hrane in za izvajanje spremljevalnih ukrepov pa sta odgovorni izbrani 
partnerski organizaciji, to sta Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj in Slovenska Karitas. 
MDDSZ je od leta 2014 do 2019 nabavilo več kot 20.214 ton hrane (moka, riž, olje, 
testenine, konzervirana zelenjava, mleko). V letih 2015 in 2016 je pakete s hrano prejelo več 
kot 180.000 prejemnikov, v letu 2017 se je število prejemnikov zaradi pozitivnih gospodarskih 
trendov nekoliko zmanjšalo (na nekaj več kot 166.000), v letu 2018 je bilo prejemnikov okoli 
158.000, v letu 2019 152.548, v letu 2020 pa 156.912 prejemnikov. Zaradi blaženja socialnih 
posledic epidemije COVID-19 je MDDSZ v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo 
sredstva, ki so bila prvotno namenjena nakupu prehranskih izdelkov v letu 2020 
(prerazporeditev porabe sredstev); s tem se je povečala tudi količina dobavljenih prehranskih 
izdelkov. V spremljevalne ukrepe, ki jih izvajata Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, je 
bilo v prvih letih vključenih okoli 25 % prejemnikov paketov hrane, nato pa se je delež 
vključenih tudi v spremljevalne ukrepe začel povečevati. Leta 2019 je bilo v različne 
spremljevalne ukrepe vključenih 59 % prejemnikov prehranskih paketov, leta 2020 pa že 
64,9 % prejemnikov prehranskih paketov.23 Ukrepi materialne pomoči in spremljevalni ukrepi 
pomembno prispevajo k večji socialni vključenosti oseb iz ranljivih skupin. Vendar pa 
izvajanje spremljevalnih ukrepov nemalokrat presega kadrovske in strokovne zmožnosti 
humanitarnih organizacij, katerih delo dostikrat temelji na prostovoljcih.24 



Z namenom boljšega socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v 
širšo skupnost je MDDSZ leta 2017 na javnem razpisu izbralo izvajalce za sedem 
večnamenskih romskih centrov, ki s pomočjo romskih aktivatorjev izvajajo različne projekte 
za krepitev socialno-ekonomskega položaja, za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in 
krepitev integracije Romov v širšo skupnost ter za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z 
večinskim prebivalstvom. 

Uresničevanje drugega cilja ReNPSV13–20 

Doseganje drugega cilja ReNPSV13–20 merimo prek razmerja med uporabniki 
skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva. 
Cilj je usmerjen v povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža 
uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva, in sicer iz začetnega razmerja 1 : 2, ki 
kaže v prid uporabnikom institucionalnega varstva, doseči razmerje 1 : 1. 

Pri navedbi izhodiščnega razmerja za leto 2012 v ReNPSV13−20 zajem storitev 
(eventualno tudi programov), štetih kot institucionalne oblike oziroma kot skupnostne oblike 
socialnega varstva, ni bil eksplicitno pojasnjen, prav tako ni bilo razvidno, ali so upoštevani 
tudi uporabniki določenih tipov programov socialnega varstva. Zato je primerjava 
izhodiščnega razmerja za leto 2012, navedenega v ReNPRV13−20 z naslednjimi leti 
nekoliko manj natančna. Inštitut RS za socialno varstvo, ki je pristojen za spremljanje 
uresničevanja ReNPSV13–20, je pripravil metodologijo izračuna razmerja25, ki je v letu 2013 
znašalo 1 : 1,44. Razmerje se je iz leta v leto počasi izboljševalo, vendar je ob koncu 
izvajanja resolucije še vedno kazalo v prid institucionalnim oblikam, saj je znašalo 1 : 
1,08.26 Smo pa ravno ob koncu izvajanja resolucije zaznali občutno izboljšanje razmerja, saj 
je na enega uporabnika skupnostnih oblik v letu 2020 prišlo 1,08 uporabnika institucionalnih 
oblik socialnega varstva. Vendar pa se to skokovito izboljšanje razmerja ni zgodilo zaradi 
ukrepov in načrtovanega sistemskega posredovanja odločevalcev v smeri krepitve 
skupnostnih oblik oskrbe na eni strani, na drugi pa zmanjšanja ponudbe institucionalnega 
varstva, ampak je to bolj posledica nenavadnega spleta okoliščin. Ključna dejavnika 
skokovitega izboljšanja razmerja sta dva, in sicer na eni strani nepričakovano drastično 
povečanje števila uporabnikov osebne asistence (kar za dobrih 1.000 v obdobju 2019–2020) 
ter na drugi strani občutno zmanjšanje števila uporabnikov domov za starejše ob koncu leta 
2020. Vzrok slednjega je epidemija COVID-19 in občutno povečanje smrtnosti med 
stanujočimi v domovih za starejše. Menimo, da gre torej bolj za prehodno izboljšanje 
razmerja, saj zaradi sprememb Zakona o osebni asistenci27 ne pričakujemo več občutnega 
naraščanja uporabnikov, kapacitete domov za starejše pa se bodo tudi sčasoma zopet 
napolnile, saj po podatkih SSZS število prošenj za sprejem v dom ostaja približno enako, kot 
je bilo pred epidemijo. 

Razmerje med uporabniki pomoči na domu in uporabniki institucionalnega varstva 
v domovih za starejše, ki so starejši od 65 let, tudi še vedno kaže na premočno prisotnost 
institucionalne oskrbe za starejše. Ob koncu izvajanja resolucije je razmerje znašalo 1 : 2,2 v 
prid institucionalnega varstva. 

V obdobju izvajanja resolucije se število socialnovarstvenih programov, ki jih 
sofinancira MDDSZ, sicer ni veliko spremenilo, je bilo pa do leta 2017 opaziti naraščanje, 
nato pa upadanje tega števila. Se pa nenehno povečujeta število javnih programov 
(sedemletno sofinanciranje) in višina sredstev MDDSZ za to področje. Mreža 
socialnovarstvenih programov je na večini področij oziroma za večino ciljnih skupin dobro 
razvita, vendar bo zaradi spremenjenih potreb uporabnikov treba na nekaterih področjih 
oblikovati nove tipe programov, jih kadrovsko okrepiti, zagotoviti strokovnjake s specifičnimi 
znanji, ki bodo znali ustrezno nasloviti potrebe ranljivih skupin. Te namreč postajajo vedno 
bolj kompleksne, pogosto je stisk in težav, zaradi katerih ljudje prihajajo v programe, več, 
med seboj pa so povezane in prepletene. Socialnovarstveni programi so bili do zdaj 



razdeljeni po ciljnih skupinah oziroma glede na krovno (primarno) problematiko, zaradi katere 
se je uporabnik vključil v program, med njimi pa je vse pogosteje zaznati prepletenost in 
kompleksnost izzivov, ki presegajo primarno ali zgolj eno socialno stisko in/ali težavo, kar 
tudi od izvajalcev socialnovarstvenih programov zahteva celosten pristop in naslavljanje 
njihovih potreb iz različnih vidikov. 

Pri pregledu podatkov o socialnovarstvenih storitvah ugotavljamo, da je realizacija 
ciljev, ki jih za to področje postavlja resolucija, zelo različna; od storitev, za katere so cilji 
preseženi, že realizirani oziroma skoraj realizirani, pa do storitev, ki v praksi niso zaživele ali 
pa zanje ni možno dobiti podatkov. So pa tudi storitve, za katere so cilji zapisani tako, da 
njihove realizacije glede na razpoložljive podatke ni možno spremljati. Storitve, za katere cilji 
ob koncu izvajanja resolucije niso bili realizirani niti do polovice, so: pomoč na domu za 
starejše, dnevne oblike varstva starejših v domovih za starejše, družinski pomočnik, 
institucionalno varstvo oseb z motnjo v duševnem razvoju v posebnih socialnovarstvenih 
zavodih in v okviru posebnih enot domov za starejše ter institucionalno varstvo oseb s težjimi 
senzornimi in gibalnimi ovirami ter motnjami v teh zavodih. 

Uresničitev drugega cilja ReNPSV13−20 je zelo odvisna od sprejetja nekaterih 
novih zakonov in sistemske ureditve nekaterih področij (npr. dolgotrajne oskrbe, 
deinstitucionalizacije, reorganizacije izvajalskih mrež itd.), hkrati pa je bila povezana tudi s 
črpanjem evropskih sredstev na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

Pilotni projekti, sofinancirani iz omenjenega operativnega programa, so se oziroma 
se še vedno usmerjajo v deinstitucionalizacijo, dolgotrajno oskrbo, preoblikovanje obstoječih 
mrež pomoči in vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostne oskrbe ter predstavljajo 
elemente napredka, razvoja in sprememb v težnji k zagotovitvi pretežno skupnostnih oblik 
socialne oskrbe uporabnikov. Prav tako dva zakona na področju invalidskega varstva (Zakon 
o osebni asistenci in Zakon o socialnem vključevanju invalidov), zlasti Zakon o osebni 
asistenci, ki od leta 2019 omogoča neodvisno življenje v skupnosti odraslim aktivnim 
invalidom z najobsežnejšimi potrebami. Ko pa pogledamo obstoječe socialnovarstvene 
storitve (tako institucionalno varstvo kot tudi vse druge), se zdi, da na področju zagotavljanja 
njihove večje regionalne razpršenosti, boljše dosegljivosti in dostopnosti na različnih ravneh 
med izvajanjem resolucije ni bilo bistvenih sprememb. Na primer, pri zagotavljanju cenovne 
dostopnosti pomoči na domu še vedno ugotavljamo izrazito neenakost, saj je ta storitev v 
nekaterih občinah uporabnikom na voljo brezplačno, v nekaterih pa zanjo plačujejo tudi po 
devet evrov na uro, in sicer so v letu 2020 v desetih občinah uporabniki za uro socialne 
oskrbe na domu plačevali po dobrih devet evrov28. Na splošno pa se povprečna cena ure 
pomoči na domu za uporabnike že četrto leto zapored zvišuje. Za pomoč na domu je še 
vedno značilna tudi neenakomerna časovna dostopnost, saj je v 48 občinah (22,8 % občin) 
storitev še vedno na voljo le ob delavnikih dopoldne25. Nagode M. in drugi29 sicer opažajo 
pozitiven trend povečanja števila občin, ki socialno oskrbo na domu zagotavljajo vsak dan v 
tednu, in hkrati sorazmerno zmanjšanje števila občin, ki storitev zagotavljajo le ob delavnikih 
dopoldne, vendar je z vidika težnje po spodbujanju skupnostne oskrbe ter zagotavljanja 
primerne in dostopne oskrbe na domu uporabnika nujna večja in fleksibilnejša časovna 
dostopnost storitve. 

Med izvajanjem resolucije je Ministrstvo za zdravje v javno obravnavo posredovalo 
dva predloga zakona, ki bi urejala dolgotrajno oskrbo, nobeden od njiju pa ni bil 
sprejet.30 Področje dolgotrajne oskrbe je tako v obdobju izvajanja Resolucije na 
pravnoformalni ravni še vedno urejalo več zakonov, dostop do nje pa (potencialnim) 
uporabnikom ni bil zagotovljen na enovit način. So se pa v tem času, kot že omenjeno, 
izvajali oziroma se še izvajajo pilotni projekti, ki želijo v posameznih pilotnih okoljih povezati 
različne akterje za testiranje novih rešitev na tem področju, za vstop novih izvajalcev oziroma 



poklicev za zagotavljanje skupnostnih storitev in programov za starejše ter oblikovanje 
ustreznejših rešitev na področju zagotavljanja integrirane dolgotrajne oskrbe za starejše. 

Če je torej pri razvoju mreže socialnovarstvenih programov ter krepitvi skupnostnih 
oblik socialnega varstva med izvajanjem resolucije opaziti določen napredek, pa moramo na 
drugi strani upoštevati pomemben zaviralni dejavnik, to je pomanjkanje ustrezne delovne sile 
za poklice nege in oskrbe. Na to opozarjajo številni izvajalci socialnovarstvene in tudi 
zdravstvene dejavnosti. Na vseh teh področjih bi se z vidika trenutnih potreb prebivalstva 
(zaradi staranja prebivalstva pa tudi povečanih potreb v prihodnosti) ter težnje po zmanjšanju 
pritiska na institucije ter zagotovitvi domače oskrbe morale širiti storitve v skupnosti, a prav 
pomanjkanje delovne sile je lahko pomemben zaviralni dejavnik tej širitvi. 

Uresničevanje tretjega cilja ReNPSV13–20 

Tretji cilj ReNPSV13–20 naslavlja področja kakovosti socialnovarstvenih storitev in 
programov, učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, vpliva uporabnikov in 
njihovih predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Gre za področja, za katera se zdi, 
da so bila med izvajanjem resolucije deležna najmanj strokovne pozornosti in sistemskih 
spodbud ter tudi ukrepov in aktivnosti v nacionalnem in regijskih izvedbenih načrtih (izjema je 
reorganizacija mreže CSD). Podobno malo pozornosti pa tem področjem namenjamo tudi 
raziskovalci in analitiki (ponovno lahko kot izjemo omenimo proces reorganizacije CSD, ki je 
bila deležna ustrezne pozornosti raziskovalcev). 

Na področju reorganizacije izvajalskih mrež je bil izpeljan en velik projekt, in sicer 
reorganizacija mreže centrov za socialno delo (dotedanjih 62 CSD-jev se je spojilo v 16 
območnih CSD-jev s 63 enotami). Izvedena je bila pravnoformalna sprememba organizacije 
CSD, že več let pa je močno izražena tudi potreba po vsebinski prenovi dela CSD, s 
poudarkom na usmerjenosti k celoviti obravnavi uporabnikov, ki do zdaj ni bila naslovljena. 
Reorganizacija mreže varstveno delovnih centrov ni bila izvedena. 

Podatki za področja, ki jih naslavlja tretji cilj Resolucije, so, kot že omenjeno, dokaj 
skopi, zato smo na IRSSV med izvajalci javnih socialnovarstvenih storitev v 3-letnih intervalih 
izvedli anketo o upravljanju kakovosti v izvajalskih organizacijah. Prvo smo izvedli leta 2015, 
ponovili pa smo jo leta 2018. Pridobljeni podatki so uporabljeni tudi v zaključnih ocenah 
izvajanja resolucije. 

Certificiran način upravljanja s kakovostjo je imelo v letu 2015 12,6 %, v letu 2018 
pa 17,8 % izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki so odgovorili na to vprašanje. Glavni 
razlog za majhen delež izvajalcev z uvedenim določenim certifikatom upravljanja s 
kakovostjo je pomanjkanje finančnih sredstev in kadra, ki bi se ukvarjal s tem področjem, ali 
pa so izvajalci šele v postopku pridobivanja certifikata. 

Najpogosteje imajo izvajalci pridobljen certifikat E-Qalin ali pa certifikat ISO 9001. 
Poleg izvajalcev, ki imajo pridobljen certifikat kakovosti, še slaba polovica drugih vsaj delno 
ali v celoti uporablja katerega od sistemov upravljanja oziroma vodenja kakovosti, in sicer 
najpogosteje model E-Qalin. 

Med izvajalci socialnovarstvenih programov je bilo v celotnem obdobju izvajanja 
resolucije le približno 5 do 10 % takih, ki so imeli uveden certifikat upravljanja oziroma 
vodenja kakovosti. Izvajalci socialnovarstvenih programov torej v večini ne uporabljajo 
sistemov kakovosti. 

V enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov je bilo ob koncu 
izvajanja resolucije vključenih 127 programov. Delež programov, ki so vključeni v tak sistem, 
je tako prvič presegel 70 % vseh sofinanciranih programov. Ta sistem, ki ga izvaja zunanji 



evalvator, omogoča primerjavo med sorodnimi programi, osredotoča pa se tako na 
uspešnost programa (doseganje ciljev programov) kot tudi na učinkovitost programa, oceno 
različnih tveganj in trajnost programa. 

Pomemben element upravljanja s kakovostjo je spremljanje zadovoljstva 
zaposlenih ter uporabnikov storitev in njihovih svojcev. Večina izvajalcev socialnovarstvenih 
storitev, ki je odgovorila na naš vprašalnik v letu 2018, izvaja tako merjenje zadovoljstva 
zaposlenih (89 %), uporabnikov (93 %) ter njihovih bližnjih (80 %) s storitvami, ki jih izvajajo. 
Največkrat z rednimi periodičnimi anketami, pogosto tudi prek knjig pritožb in pohval, 
individualnih in skupinskih razgovorov ter sestankov. Z zaposlenimi izvajajo tudi supervizijo 
in tedenske sestanke, na podlagi katerih potem ugotavljajo njihovo zadovoljstvo. 

Izvajalci, ki ne izvajajo merjenja zadovoljstva zaposlenih, kot razloge za to 
navajajo pomanjkanje časa in kadra za to delo, majhnost kolektiva ter pomanjkanje izkušenj 
s tovrstnim delom. 

V slabih dveh tretjinah organizacij (62 %), ki izvajajo socialnovarstvene storitve, 
katerih predstavniki so v letu 2018 odgovorili na našo anketo, deluje organ (npr. svet 
uporabnikov ali uporabniški sosvet), ki zastopa interese uporabnikov storitev. Ta delež je bil 
leta 2015 bistveno manjši, in sicer 49 %. Organi imajo najpogosteje po dve do tri srečanja na 
leto. 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, prek procesa oblikovanja individualnega načrta, z možnostjo pritožbe, 
prek sveta zavoda in anket. 

Med socialnovarstvenimi programi pa je takih, ki imajo delujoč uporabniški sosvet, 
dobra petina (podatek za leto 2020). Gre za formalno oblikovane organe v okviru programov, 
kjer se uporabniki oziroma njihovi predstavniki sestanejo vsaj enkrat na leto. Delež 
programov, v katerem deluje organ, ki formalno zastopa interese uporabnikov, skozi leta 
nekoliko niha. 

Izvajalci socialnovarstvenih storitev naslavljanje vprašanj, ki jih pokriva tretji cilj 
resolucije, s strani države (pristojnega ministrstva) različno ocenjujejo. Tretji cilj pokriva več 
področij (upravljanje s kakovostjo, avtonomijo izvajalcev, učinkovitost upravljanja, večji vpliv 
uporabnikov), ki so sicer med seboj povezana, vendar to ne zmanjšuje njihove 
kompleksnosti. Tako bi se morali po njihovi oceni vsakega posebej lotiti sistematično in z vso 
resnostjo. Izvajalci socialnovarstvenih storitev za ukvarjanje z omenjenimi področji 
potrebujejo več finančnih in kadrovskih virov, ustrezne usmeritve in smernice za delo na tem 
področju, konkretno strategijo in poenoten sistem kakovosti, ki bo omogočal primerljivost 
med različnimi izvajalci. Želijo si, da bi neodvisna institucija na nekaj let pregledala, 
primerjala in ovrednotila kakovost (v širšem smislu) v izvajalskih organizacijah. Večina bi za 
večji angažma k uresničevanju tega cilja potrebovala določene spodbude in podporo. 
Pogrešajo kompetentnega sogovornika na resornem ministrstvu, medresorsko sodelovanje 
ter več izobraževanj in usposabljanj za razvoj področja kakovosti. Iz izvajalskih organizacij 
poročajo, da že zdaj veliko vlagajo v razvoj kakovosti, vendar pa obstoječim sistemom 
vodenja kakovosti, ki zahtevajo obširno beleženje, vodenje in poročanje podatkov, glede na 
kadrovsko podhranjenost (ki se bo po njihovih ocenah zlasti pri institucionalnem varstvu v 
prihodnosti le še povečevala) niso preveč naklonjeni. 

Izvajanje socialnovarstvenih storitev je podvrženo relativno togemu sistemu 
standardov in normativov, ki definirajo zlasti vstopne pogoje (upravičence), postopke 
izvajanja storitev ter kadrovske in tehnične normative, s tem pa zagotavljajo odločilno vlogo 
države oziroma financerja pri postavljanju pogojev in načinov izvajanja storitev. Tako 
uporabniki lahko koristijo enovite »standardizirane« storitve, ne pa individualiziranih, na 



njihovih potrebah temelječih paketov 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. 

Za izboljšanje kakovosti, spodbujanje inovativnosti in uvajanje izboljšav v 
programih in storitvah socialnega varstva je bilo v času izvajanja resolucije izvajalcem na 
voljo kar nekaj spodbud. Lahko so se namreč vključili v različne pilotne projekte, ki so (bili) v 
večini podprti s sredstvi EU. Tako so imeli oziroma imajo možnost oblikovati in preizkusiti 
nove oblike pomoči, nove storitve in procese obravnave ter pridobiti in izobraziti nov kader. 
Prav zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja in krepitve moči strokovnih delavcev, ki 
delujejo na področju socialnega varstva, z namenom poenotenja in izboljšanja kakovosti 
delovanja v praksi, je tisto, kar bo na področju socialnega varstva zagotovilo večjo kakovost 
in uspešnost ter v kar je, med pomanjkanjem in podhranjenostjo kadra na tem področju, 
nujno vlagati31. 

________________ 
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