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Uvod 

 

Slovenija je postsocialistična država, ki je sektor osebnih in gospodinjskih storitev začela 
razvijati že med tranzicijskim postopkom, ko so bili brezposelnih tekstilni delavci 
prekvalificirani za izvajanje oskrbe. Kljub temu glavnino del, povezanih z oskrbo in 
gospodinjsko pomočjo, še vedno opravijo družinski člani in sosedje v neformalnem okviru in 
v brezplačni sferi. To spodbujajo javne politike, ki poudarjajo družinsko oskrbo, zaradi česar 
skrb za starejše postane del zasebne sfere, poleg tega pa se s tem podpira tudi razvoj 
komercialnih storitev. 

 

 

Dejavniki, ki podpirajo rast in razvoj 
področja osebnih in gospodinjskih 
storitev 

 

Stopnja zaposlenosti v Sloveniji je 75,4 % in tako nekoliko višja od povprečja EU (73,2 %) za 
osebe med 20. in 64. letom starosti. Stopnja zaposlenosti mladih v Sloveniji s 35,2 % je 
skoraj na ravni povprečja EU (35,4 %). V primerjavi s tem je 47 % stopnja zaposlenosti 
starejših precej nižja od povprečja v EU (58,7 %). Stopnja dolgotrajne brezposelnosti 
(odstotek brezposelnih) narašča od leta 2009 in je leta 2014 dosegla 54,5 %, nato pa je leta 
2018 padla na 42,9 %, kar je pod povprečjem EU (43,4 %).1 Vendar je stopnja zaposlenosti 
žensk med odraslimi (v starosti od 30 do 54 let) s 71,7 % med najvišjimi v EU.2 Kljub temu je 
približno 200.000 družinskih članov in 20.000 sosedov (približno 10 % slovenskega 
prebivalstva) takih, ki skrbijo za kronično bolne ali / in starejše osebe v stiski. Breme 
neformalne oskrbe vzdrževanih sorodnikov večinoma ostaja na ženskah. Več žensk kot 
moških je neaktivnih ali s krajšim delovnim časom zaradi družinskih obveznosti ali ker skrbijo 
za otroke ali odraslo osebo, ki ni sposobna samostojnega življenja.3 

Od aprila 2013 vsi delodajalci niso več dolžni prijaviti prostih delovnih mest pri ZRSZ, zato 
struktura prostih delovnih mest, prijavljenih pri ZRSZ, ne odraža več dejanske strukture 
povpraševanja. Kljub temu pa lahko iz podatkov razberemo, da v obdobju gospodarske 
konjunkture ZRSZ beleži nadpovprečno rast števila prostih delovnih mest za iskalce 
zaposlitve, ki imajo dokončano OŠ ali manj. V letu 2015 je bil delež prostih delovnih mest za 
to raven izobrazbe med vsemi, pri ZRSZ prijavljenimi prostimi delovnimi mesti, 22,7 %, do 
leta 2019 pa je narasel na 29,1 %. Večinoma gre za manj zahtevna, nizko plačana delovna 
mesta, saj so npr. v letu 2019 za to raven delodajalci najpogosteje iskali čistilce, delavce za 

 
1 OECD (2019). 
2 Eurostat (2019). 
3 Európska komisia (2018a), prognózy zamestnanosti v dôsledku krízy Covid-19, pozri: Zavod Republike Slovenije za Zapo-
slovanje (2020).  
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preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarje, 
delavce za preprosta dela pri visokih/nizkih gradnjah, varnostnike, kuhinjske pomočnike, 
natakarje ipd. Delež prostih delovnih mest za osnovnošolsko raven izobrazbe je višji od 40 % 
v dejavnosti kmetijstva, gradbeništva, prometa in skladiščenja ter v drugih raznovrstnih 
poslovnih dejavnostih, v katero se uvrščajo tudi agencije za posredovanje delovne sile 
drugim delodajalcem. Pri zaposlovanju delavcev z osnovnošolsko izobrazbo je tudi več 
zaposlovanja za določen čas. V letu 2019 je bilo 76,5 %  prostih delovnih mest za 
osnovnošolsko raven za določen čas, medtem ko je bil delež za določen čas na vseh ostalih 
ravneh 67,6 %, npr. pri terciarni izobrazbi že 59,9 %. Zaradi pomanjkanja domače delovne 
sile se na ta mesta pogosto zaposlujejo tujci. 

Čeprav slovenska vlada ocenjuje, da neprijavljeno delo opravlja samo 6 % vseh zaposlenih v 
Sloveniji,4 Mednarodni denarni sklad ugotavlja, da siva ekonomija obsega med 10,1 in 
24,1 % BDP, odvisno od metode izračuna.5 V letu 2008 je bilo ocenjeno, da je skupna stopnja 
neformalne zaposlenosti vključevala 14 % razširjene delovne sile.6 Pomemben dejavnik je 
odnos prebivalcev Slovenije in sprejemanje neprijavljenega dela. Po podatkih 
Eurobarometra za leto 2014 je stopnja tveganja za odkritje v Sloveniji najnižja med vsemi 
državami EU – le 14 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da obstaja velika nevarnost, da bi jih 
v primeru neprijavljenega dohodka odkrili davčni organi ali organi sociale varnosti.7  

Po projekcijah prebivalstva EUROPOP2018 se bo prebivalstvo Slovenije do leta 2060 počasi 
zmanjšalo na 1,96 milijona. Na podlagi tega se pričakuje, da se bo starostna struktura 
prebivalstva bistveno spremenila. Leta 2018 je bilo 19,4 odstotka prebivalcev starih 65 let ali 
več, po projekcijah pa bo ta delež leta 2055 znašal skoraj 32 odstotkov.8 Nadpovprečen 
delež starejših že doživlja socialno izključenost; ker starejše prebivalstvo še naprej narašča, 
bi se ta težava lahko še poglobila. Velik delež starejšega prebivalstva biva v lastniških 
nepremičninah. Na kmetijah, v samostojnih hišah ali prevelikih stanovanjih živi 
nadpovprečno število ljudi. Njihov dostop do nekaterih storitev dolgotrajne oskrbe je resno 
omejen.9 

Nedavna študija je izračunala, da je bilo v letu 2013 neformalno oskrbovanih 104.000 ljudi, 
starejših od 50 let (13% prebivalstva te starostne skupine). Glede na nezadovoljene potrebe 
je v isti študiji ocenjeno, da je imelo 35.000 ljudi, starih 50 let in več, vsaj eno omejitev pri 
opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti (activities of daily life – ADL – 
temeljna/osnovna dnevna opravila - znotraj teh podporna dnevna opravila), vendar v letu 
2013 niso bili deležni nobene pomoči (formalne ali neformalne). Ocenjeno število bi bilo 
višje, če bi se upoštevale podporna dnevna opravila (instrumental activities of daily life - 
IADL).10 
 
Osebno nego ali praktično pomoč članu družine, ki živi v drugem gospodinjstvu, prijatelju ali 
sosedu, redno nudi 6,56 % anketirancev v starosti 50 let ali več (tj. približno 48.000 oseb), 

 
4 Evropska komisija (2017). 
5 Medina/Schneider (2018). 
6 Hazans (2011). 
7 Evropska komisija (2017). 
8 Statistični urad Republike Slovenije (2019). 
9 IMAD - Inštitut za makroekonomske analize in razvoj, (2016), Statistični urad Republike Slovenije (2019). 
10 Evropska komisija (2018a). 



 

 4 

redno pomoč pri osebni negi v istem gospodinjstvu pa 6,13 % anketiranih (tj. približno 
37.000 ljudi).11 
 
 
V zelo širokem smislu lahko glede splošne stanje oskrbe potrdimo, da potrebe po oskrbi 
naraščajo (staranje prebivalstva, manjše družine, procesi deinstitucionalizacije na področju 
skrbi; spremembe v medgeneracijski solidarnosti…), število oskrbovalcev (formalnih in 
neformalnih) upada, neformalni oskrbovalci (družinski člani) pa so preobremenjeni. 
 
V storitveni dejavnosti pomoči in oskrbe potrebujemo več mlajših oseb, saj se močno 
povečuje delež starejših zaposlenih žensk. Potrebujemo večji delež moških oskrbovalcev. 
Oskrbovanje ni nizko kvalificirano delo, je pa nizko plačano in nizko cenjeno v družbi. 
 

 

Opredelitev in razvoj PHS 
instrumentov  

 

V Sloveniji je sektor fragmentiran. Poleg navedenih obstajajo tudi druge storitve, kot so 
socialni servis, osebna asistenca, družinski pomočnik, patronažno varstvo in več drugih. 

Pomoč na domu v Sloveniji 

Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar 
se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali 
negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo 
na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku 
omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju. 

Pomoč na domu je v pristojnosti občin, saj občina izbere izvajalca, ki nato storitev izvaja v 
»okviru mreže javne službe«. Izvajalec storitve je lahko javni zavod ali koncesionar. Občine 
pomoč na domu tudi sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v povprečju pa preko 70 % celotnih 
stroškov. Povprečna cena storitve za uporabnika znaša med 5 in 6 evrov na uro. 

Oseba, ki potrebuje oskrbo, izpolni vlogo za pomoč na domu in jo predloži lokalnemu 
izvajalcu pomoči na domu (organizaciji). Po prejemu vloge vodja oz. koordinator pomoči na 
domu obišče vlagatelja, da oceni njegov položaj, in nato skupaj z njim določi potrebne 
storitve.12  

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev vključuje naslednje sklope 
opravil:13 

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, vključno s  

- pomočjo pri oblačenju, slačenju, pomočjo pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov; 

Gospodinjsko pomoč, vključno s  

 
11 Srakar/Nagode (2018), Nagode/Srakar (2015). 
12 Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije (2015). 
13 Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije (2015). 
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- prinašanjem enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka 
hrane,   pomivanjem uporabljene posode, osnovnim čiščenjem bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanjem in osnovnim vzdrževanjem spalnega 
prostora; 

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, vključno z  

- vzpostavljanjem socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanjem upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranjem ustanov 
o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo. 

Socialna vključenost14 

V vsakem življenjskem obdobju je za posameznika pomembna vključenost v različne 
neformalne in formalne socialne mreže. Kakovostni socialni odnosi starostnikom 
predstavljajo varovalni dejavnik pri zadrževanju življenjskega optimizma, zadovoljstva, 
smisla življenja in socialno oporo. 

Obstaja več klasifikacij socialne opore, najpogostejše pa so naslednje vrte socialne opore:  

-instrumentalna (materialna) opora ali praktična pomoč se nanaša na pomoč v materialnem 
smislu (posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih itd.);  

- informacijska opora so informacije, ki jih ljudje potrebujejo ob kakšni večji življenjski 
spremembi (selitvi, iskanju službe itd.);  

- emocionalna opora je pomoč ob večjih ali manjših življenjskih stiskah in težavah  
(osamljenost, smrti bližnjega, ločitvi, težavah v družini itd.) in druženje (pogovor, 
medgeneracijsko druženje, izleti, obiskovanje itd.) 

V zelo pozni starosti sta zlasti pomembni praktična pomoč (vir konkretne pomoči v njihovem 
vsakdanjem življenju) in čustvena opora, ki jo lahko zadovoljujejo samo v različnih (socialnih) 
odnosih. Samo v pristnem človeškem odnosu lahko posameznik zadovolji potrebo po 
razumevanju, ohranjanju dobrega počutja, po druženju, intimnosti, povezovanju z družbo in 
z aktualnim dogajanjem v svetu ter medsebojni podpori. Na ta način se zmanjšujeta največji 
stiski (starega) človeka – osamljenost in izključenost. 

 

Družbeni učinek15 
 
Uspešna socialna vključenost vodi v pozitivni družbeni učinek: boljše zdravje, sreča, psiho-
fizična kondicija vključenih ljudi in posledično zato manjša obremenitev zdravstvenega 
sistema. 

 

Zdravstveni sistem zagotavlja storitve polivalentne patronažne službe (community nursing 
care services) v domačem okolju, ki obravnava vse osebe v družini od rojstva do smrti.  

1. Storitve kurativne oskrbe odredi osebni zdravnik glede na potrebe pacienta in se v večini 
nanašajo na postopke in posege (preveze ran, odvzem krvi, merjenje vitalnih funkcij, ….). 

 
14 Zimšek Kralj (2020), Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, ustni vir 23. november 2020 
15 Mihec (2020), ustni vir 30. november 2020 
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2. Preventivne storitve izvajajo patronažne medicinske sestre po lastni presoji glede na 
zdravstveno stanje članov družine, za presojo so na nacionalnem nivoju določeni kriteriji. 
(dojenček, mali otrok, kronični bolniki, slepi in slabovidni, ….).     

Osebna asistenca je pomoč hendikepiranim osebam, namen katere je vključevanje invalidov 
v običajno bivalno, delovno, izobraževalno in nasploh družbeno okolje in s tem omogočanje 
njihove neodvisnosti, večje samostojnosti in aktivne vpetosti v družbo. Z uveljavitvijo Zakona 
o osebni asistenci 1. januarja 2019, je pravica do osebne asistence postala zakonska pravica. 

Pomemben instrument na področju osebnih in gospodinjskih storitev je dodatek za pomoč 
in postrežbo. To je denarno nadomestilo, ki se dodeli osebam s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji, zlasti starejšim, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih 
potreb. Te potrebe oceni Zavod za invalidsko zavarovanje Republike Slovenije po prejemu 
zahteve za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, ki jo vloži osebni zdravnik 
ali oseba, ki potrebuje oskrbo. Dodatek za pomoč in postrežbo ni odvisen od 
premoženjskega stanja, za višino dodatka pa so določene tri stopnje, in sicer od 150 EUR do 
430,19 EUR na mesec.16  

Zdravstveno nego izvajajo patronažne medicinske sestre po navodilih družinskega zdravnika. 
Zajema zdravstveno oskrbo pacienta doma (ali ustanovi), kot so oskrba ran, injekcije, 
odvzem vzorcev za laboratorijski pregled itd. Storitve zdravstvene nege so v celoti vključene 
v obvezno zdravstveno zavarovanje. Patronažne medicinske sestre so zaposlene v 
zdravstvenih domovih, ki so razširjeni po vsej Sloveniji. Trenutno na primarni ravni deluje 57 
javnih zdravstvenih domov. 

Storitev patronažne službe vključuje zdravstveno nego, medtem ko pomoč na domu in do-
datek za pomoč in postrežbo zadevata oskrbne storitve za zagotavljanje osnovnih življenj-
skih aktivnosti. 

Zdravstveno nego v institucijah (domovi za starejše občane) izvajajo diplomirane 
medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in bolničarji negovalci, ki so določeni glede na 
merila zahtevnosti zdravstvene nege in so financirane iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 

Zdravstveno varstvo na primarni ravni omogoča prvi stik z zdravnikom za diagnosticiranje in 
zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni, promocijo zdravja in zdravega načina življenja, 
preprečevanje bolezni, svetovanje in vzgojo pacientov. Na primarni ravni je zagotovljena 
tudi patronažna služba (1 patronažna medicinska sestra na 2600 prebivalcev). Po veljavni 
zakonodaji mrežo na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina. Primarna raven je 
organizirana v zdravstvene domove (ZD) in zdravstvene postaje, ki so vezane na najbližji 
zdravstveni dom. 
 
Zdravstveni dom (ZD) v dogovoru z domovi za starejše občane organizira primarno 
zdravstveno varstvo v prostorih doma za starejše občane, normativ za tim (zdravnik, sestra, 
… ) je 300 stanovalcev v domu za starejše občane. 
 
V domu za starejše občane se zagotavlja zdravstvena nega in rehabilitacija: to so storitve, ki 
so namenjene tistim uporabnikom, ki zaradi zdravstvenega stanja potrebujejo zahtevnejše 
storitve. V timu so diplomirane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji 

 
16 Evropska komisija (2018a), Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (2019). 
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negovalci, (ang. registered nurse, nurse assistant, caregiver), fizioterapevt in delovni 
terapevt. Določene so štiri kategorije zahtevnosti uporabnikov, glede na število in 
zahtevnost postopkov.   
 
Poleg zdravstvene dejavnosti primarna raven obsega tudi lekarniško dejavnost, ki jo lahko 
opravljajo le javni lekarniški zavodi in zasebni lekarnarji s koncesijo. Namen lekarniške 
dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za 
podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in 
učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Lekarniška dejavnost 
zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih 
kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja.17 
 

 
Ekosistem uporabnikov 

 
V Sloveniji je bilo v letu 2015 okoli 57.365 oseb (7.14% skupne populacije), ki so imele vsaj 
eno ADL (activity of daily living) omejitev in so prejemali zgolj neformalno oskrbo ali pa niso 
imeli nobene oskrbe.18 
 
Upravičenci do pomoči na domu so:19 

- osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali starostnih simptomov niso sposobne 
popolnoma samostojnega življenja;  

- osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne morejo samostojno živeti, če raven 
in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;  

- druge invalidne osebe, ki imajo pravico do pomoči in skrbi za opravljanje večine 
funkcij v življenju;  

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi motnjami, ki nimajo 
invalidnosti, vendar so po oceni pristojnega centra za socialno delo nesposobne za 
samostojno življenje brez občasne pomoči druge osebe;  

- zelo bolni otroci ali otroci s hudo telesno ali hudo ali globoko duševno motnjo in niso 
vključeni v organizirano oskrbo.  

Osebe, ki so upravičene do pomoči na domu, so tudi osebe, ki jim psihofizične zmožnosti 
omogočajo delovanje doma in ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno kondicijo z občasno 
organizirano pomočjo druge osebe. 

Število uporabnikov pomoči na domu je stalno naraščalo in se s 3909 v letu 1998 povečalo 
na 7783 do konca leta 2018, ko je 1,7 odstotka slovenskega prebivalstva, starejšega od 65 
let, prejemalo pomoč na domu.20 

Število upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo se je od leta 2008 nekoliko 
povečalo; leta 2017 je bilo do izplačila upravičenih 32.281 oseb. Med njimi jih je 

 
17 Republika Slovenija (1992b).  
18 IER Slovenija, rezultati mednarodne raziskave – SHARE (2020). 
19 Ministrstvo za javno upravo RS (2015). 
20 Nagode (2012), Nagode in drugi (2019), https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#dolgotrajna-
oskrba-in-varstvo-starej%C5%A1ih. 

https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve
https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve
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738 prejemalo višji dodatek (418,88 EUR),21 10.665 srednjega (292,11 EUR) in 
20.230 najnižjega (146,06 EUR), sorazmerni znesek dodatka za pomoč in postrežbo pa se je 
izplačeval 648 osebam.22 

 

 

Financiranje glavnih instrumentov in s 
tem povezane cene 

 

Primarno zdravstveno varstvo, patronažna služba in storitve zdravstvene nege v okviru 
priznanega tima v domovih za starejše občane se financira iz zdravstvenega zavarovanja 
(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).23 

• Denarni prejemek za potrebe dolgotrajne oskrbe dobi oseba, če izpolnjuje pogoje in 
je določen v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,24 ki določa: (99. 
člen - upravičenci): Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci 
starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe nujna 
stalna pomoč in postrežba drugega. 

• Dodatek za pomoč in postrežbo financira Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije, ki je leta 2017 zanj namenil 79 milijonov evrov.25 

• Pomoč na domu se financira iz sredstev upravičenca (za ta namen lahko uporabnik 
pridobi dodatek za pomoč in postrežbo) in iz občinskih proračunov. Lokalni center za 
socialno delo lahko odobri delno ali celotno oprostitev plačila. Pravica do delne ali 
celotne oprostitve plačila se ugotavlja na podlagi meje socialne varnosti in plačilne 
sposobnosti uporabnikov storitev (ali njihovih družin). Kadar plačilo uporabnika ne 
krije stroškov pomoči na domu, razliko plača občina ali centralna uprava.26  

• Patronažna služba se financira iz zdravstvenega zavarovanja.27  

Izvajalci in sofinanciranje storitve 

• Pomoč na domu je v pristojnosti občin, saj občina izbere izvajalca, ki nato storitev 
izvaja v »okviru mreže javne službe«. Izvajalec storitve je lahko javni zavod ali 
koncesionar. Občine pomoč na domu tudi sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v 
povprečju pa preko 70 % celotnih stroškov. Povprečna cena storitve v letu 2018 je 
bila 17,88 evrov na uro. Povprečni strošek za uporabnika je bil 5,48 evrov na uro. 
Med občinami so bile in še vedno obstajajo velike razlike tako glede stroškov storitve 
(od 13,5 do 23,5 evra) kot tudi glede cene storitve, ki jo plačajo uporabniki (od 0 do 9 
evrov).28 

 
21 Zneski so bili nižji v letu 2017 in prilagojeni leta 2019, vendar za leto 2019 ni podatkov. 
22 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (2018). 
23 ZZZS (2020).   
24 Republika Slovenija (1992c).   
25 Evropska komisija (2018a). 
26 Evropska komisija (2018a). 
27 Evropska komisija (2018a). 
28 Hlebec (2015), Nagode et al (2019). 
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Varstveni dodatek lahko uveljavljajo trajno nezaposljive osebe ali trajno nezmožne 
za delo ali starejši od 63 let (ženske) oziroma od 65 let (moški). Pogoj je da so 
upravičenci do denarne socialne pomoči ali če njihov dohodek oziroma lastni 
dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega 
pa cenzusa za varstveni dodatek. Višina varstvenega dodatka je odvisna od cenzusa 
za varstveni dodatek in lastnega dohodka. Od 1. 8. 2019 je cenzus za varstveni 
dodatek za samsko osebo 591,20 evrov, maksimalna višina pa znaša 189,02 evrov. 
Postopek upravičenosti do varstvenega dodatka vodi pristojni Center za socialno 
delo ter ga izplačuje mesečno na podlagi odločbe. 
Osebno asistenco izvajajo osebni asistenti, ki so zaposleni pri izvajalcu osebne 
asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po 
podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik. Osebni asistenti opravijo 
usposabljanje v skladu z zakonom. Septembra 2019 je storitve osebne asistence 
izvajalo 2028 osebnih asistentov pri 923 upravičencih do te pravice. Pri izvajanju 
osebne asistence ima upravičenec pravice (t.j. uporabnik) nadzor nad organizacijo in 
oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, 
življenjske okoliščine, pogoje ter želje. V primeru nezmožnosti upravljanja z lastno 
asistenco, naloge uporabnika prevzame njegov zakoniti zastopnik. 

Osebna asistenca je zagotovljena vsakemu, ne glede na njegov dohodek in 
premoženje, v kolikor izpolnjuje naslednje pogoje: 

• če zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na 
samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in 
zaposlitev, 

• če je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, 
ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

• če je stara od 18 do 65 let, 

• če živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne 
institucionalne oskrbe in  

• če potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko. 

Glede na potrebe je oseba lahko upravičena do enega ali več osebnih asistentov. V 
koli kor upravičena oseba uveljavlja osebno asistenco pred dopolnjenim 65. letom 
starosti, je do nje upravičena tudi po tem, ko dopolni to starost. Gluha, slepa ali 
gluhoslepa  oseba, ki potrebuje samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, hkrati pa 
ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje in če tudi ne potrebuje pomoč najmanj 
30 ur tedensko, lahko pridobi osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Oseba 
lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za 
pomoč in postrežbo pri oprav-ljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen 
v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
O pravici do osebne asistence odloča center za socialno delo. V ta namen imenuje 
komisijo, ki je sestavljena iz dveh izvedencev, ali dveh predstavnikov socialnega 
varstva ali enega predstavnika socialnega varstva in enega predstavnika 
uporabnikov. Izvedenca komisije obiščeta osebo na domu, s katerim opravita 
razgovor glede potrebnih storitev osebne asistence, nato pa izdelata mnenje o 
številu ur in vsebini osebne asistence ter mnenje posredujeta pristojnemu centru za 
socialno delo. 
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Sredstva za financiranje storitev osebne asistence in sredstva za komunikacijski 
dodatek se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Če je uporabnik upravičen do 
prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov 
zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, uporabnik sofinancira osebno asistenco pri 
izbranem izvajalcu osebne asistence v višini polovice navedenega prejemka. 
 

Osebni asistenti so se v želji po izmenjavanju pogledov z izvajalci osebne asistence in z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter po izpostavljanju 
svojih problemov organizirali v sindikat z imenom Sindikat osebne asistence (SOA). Na ta 
način želijo biti aktiven partner pri uresničevanju pravice do osebne asistence v Sloveniji ter 
tvorno sodelovati pri spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci, ki jih pripravlja 
omenjeno ministrstvo. 
 
Oskrba v institucionalnem varstvu se nanaša samo na oskrbne storitve, oskrba doma pa kot 
storitve za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali  večine osnovnih življenjskih 
potreb, ob slepoti in slabovidnosti, ob zmanjšani zmožnosti premikanja (za najmanj 70 
odstotkov, nepomični). Zdravstveno nego nudijo patronažne medicinske sestre. 
 
Institucionalna oskrba je usmerjena k osebam z zdravstvenimi težavami, ki sami niso 
sposobni izvajati osnovnih življenjskih aktivnosti ali pri tem potrebujejo pomoč.   
 
Upravičence do pomoči na domu določa tudi Zakon o socialnem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb.29   
 
Dodatek za pomoč in postrežbo je namenjen: 

• osebam, ki nujno potrebujejo pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb ali  večine osnovnih življenjskih potreb, 

• osebam, ki so slepe ali slabovidne, 

• osebam z zmanjšano zmožnostjo premikanja za najmanj 70 odstotkov (nepokretni). 

 

 
Oblike dela 

 

Plačano oskrbo v zasebnih gospodinjstvih lahko zakonito opravljamo kot samozaposlitev. 
Zaradi tega se mora samozaposlena oseba prijaviti pri socialnih službah in pridobiti koncesijo 
za starejše ali otroško varstvo ali se registrirati kot varuške na domu. Zasebnik potrebuje 
dovoljenje za delo za izvajanje socialnovarstvenih storitev Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. Občine objavijo koncesijo za socialno varstvo samo za 
izvajanje javnih programov ali varstva otrok ali za registracijo varušk na domu.  
 

 
29 Republika Slovenija (1983). 
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Zavod za zaposlovanje RS financira programe NPK za usposabljanje socialni oskrbovalec (EU 
programi in sredstva). Agencije za zaposlovanje pomagajo težko zaposljivim osebam, da 
pridobijo poklicno kvalifikacijo na področju socialnega varstva in prvo leto financirajo 
socialne prispevke s programi javnih delih. 

Storitve patronažne službe v celoti izvajajo posredno zaposleni v javnem sektorju ali 
koncesionarji (patronažna medicinska sestra lahko izvaja patronažno službo kot 
koncesionarka, koncesijo razpiše občina. Razpis koncesij je vezan na javno službo in 
pokritost prebivalstva s patronažnimi medicinskimi sestrami (2600 prebivalcev). Socialni 
oskrbovalci, ki delujejo na področju pomoči na domu, so prav tako javni uslužbenci. Vendar 
pa javni sistem oskrbe na domu ne zagotavlja zadostne zmogljivosti glede na potrebe in 
povpraševanje. Posledično je večina starejših oseb, ki potrebujejo pomoč, v celoti odvisna 
od njihovih družin. Nekateri so v oskrbi v domovih za starejše občane (institucionalna 
oskrba). To spodbujajo javne politike, ki se ukvarjajo s skrbjo za družine, s čimer skrb za 
ostarele preusmerjajo v zasebno sfero in spodbujajo razvoj komercialnih storitev. Obstaja 
viden trend komercializacije storitev oskrbe in število komercialnih socialnih storitev in 
samozaposlenih socialnih skrbnikov se trenutno povečuje. 

Vendar ti politični ukrepi ustvarjajo večje število "novih samozaposlenih"30 z nestabilnimi 
delovnimi odnosi, nizkimi plačami in delovnimi mesti z veliko negotovostjo (prekarni delavci 
ali prekarci op.p.). Posledice so segmentacija in prekarizacija nizkokvalificiranega 
negovalnega dela ter nižja kakovost storitev.31 

V tem kontekstu se poleg tega pojavljajo tudi neprijavljene zaposlitve. Ker povpraševanje po 
storitvah oskrbe starejših hitro narašča, se ta neformalni trg delno tolerira (dovoljuje) kljub 
državnim programom za pregon sive ekonomije. Pogosto se stiki med strankami in 
neformalnimi skrbniki vzpostavijo prek javnih služb: domov za starejše občane, centrov za 
socialno delo ali javnih služb za pomoč na domu, ki prosilce za pomoč preusmerijo na trg 
neformalne oskrbe. Starejše osebe lahko dobijo dodatek za pomoč in postrežbo, če ga 
odobri invalidska komisija. To predstavlja spodbudo za neformalni trg oskrbe, saj omogoča 
širši obseg storitev za nižjo ceno v primerjavi s komercialnimi podjetji in javno oskrbo na 
domu.  
 
Vendar pa zaradi nezadostnih javnih zmogljivosti za pomoč na domu večino storitev še 
vedno prostovoljno zagotavljajo družine in sosedje (neformalna oskrba).32 Veliko 
neformalnih storitev (vse kar se izvajaj izven inštitucij) za svojce opravijo družinski člani 
(in/ali sorodniki), nekje celo sosedje, hkrati pa govorimo o sivi ekonomiji na tem področju. 
Obstaja priložnost za bolj podjetniško ureditev, saj povpraševanje po socialno varstvenih 
storitvah narašča.  
 
Institucionalna oskrba se preko procesa deinstitucionalizacije preoblikuje v skupnostno 
oskrbo. Nujno je, da vsi deležniki aktivno sodelujejo v tem procesu in prehodu.  
 

 
30 Apitzsch/Kontos (2008). 
31 Hrženjak (2012). 
32 Hrženjak (2012). 



 

 12 

Vse socialno varstvene storitve (ki niso v javni sferi in hkrati niso zdravstvena nega), se lahko 
uredijo z manj birokracije, saj gre največkrat za dogovor med izvajalcem in uporabnikom 
(naročnikom storitve).33 

 

 

Ekosistem posrednikov in upravljanje 
kakovosti 

 

Pomoč na domu je strokovno voden proces in formalno organizirana oblika praktične 
pomoči na domu, ki vključuje strokovne delavce, neposredne izvajalce oskrbe, upravičence 
in družinske člane. Storitev sestoji iz dveh delov. Prvi del vključuje ugotavljanje upravičenosti 
do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, 
organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in 
upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev 
in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih 
življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca v 
skladu z dogovorjenimi vsebinami in v dogovorjenem obsegu. Sestavni del storitve so tudi 
supervizijski posveti za neposredne izvajalce storitve v obsegu najmanj 8 ur letno ter za 
strokovne delavce ali sodelavce v obsegu najmanj 10 ur letno34 (glej 6. člen Pravilnika o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev).35 

Usposobljenost formalnih oskrbovalcev v oskrbi na domu je prav tako določeno v 6. členu 
istega pravilnika. Za bolničarje negovalce, zdravstvene tehnike in medicinske sestre je 
določen poklicni standard. Usposobljenost osebnih asistentov ureja Zakon o osebni 
asistenci.36 

Pri pomoči na domu morajo imeti oskrbovalke opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo 
NPK (če nimajo ustrezne izobrazbe).37 

Socialni oskrbovalci so tisti, ki storitve socialne oskrbe izvajajo na domu in niso ponudniki 
teh storitev (zaposleni so pri ponudniku, ki izvaja javno službo (6. člen Pravilnika o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, str. 14). 
 
Za zaščito pravic in obveznosti (npr. standardov zaposlovanja) deležnikov pri zagotavljanju 
visokokakovostnih storitev so vzpostavljena pravila o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev38 kot je Zakon o osebni asistenci (ZOA).39 
 

 
33 Hrženjak (2012). 
34 Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije (2015). 
35 Republika Slovenija (2007).   
36 Republika Slovenija (2007).   
37 Republika Slovenija (2006). 
38 Republika Slovenija (2007). 
39 Republika Slovenija (2017a). 
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Ekosistem zaposlenih in stopnja 
strokovnosti 

 

Po podatkih prve slovenske državne raziskave o pomoči na domu so neformalni oskrbovalci 
(uporabnikov pomoči na domu) stari 60 let; med njimi so večinoma ženske (62,6 odstotka), 
ki imajo končano srednjo šolo (69,3 odstotka) in lahko upravljajo svoj družinski dohodek 
(78,1 odstotka). Osebam, ki potrebujejo pomoč in prebivajo v lastnih gospodinjstvih 
(61,1 odstotka), zagotavljajo znaten obseg neformalne oskrbe. Večina prejemnikov oskrbe 
ima najmanj dve dolgotrajni telesni okvari ali duševni motnji, bolezni ali vrsti invalidnosti, 
zaradi katerih so omejeni v vsakdanjem življenju, približno 30 odstotkov pa jih ima hude 
težave s spominom.40  

Ženske migrantke so prisotne tudi v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev. Večina žensk, 
ki čistijo zasebne domove slovenskih družin, so "notranje" in "nove" migrantke iz nekdanje 
Jugoslavije, zlasti iz Bosne in Hercegovine. Čiščenje opravljajo izključno ženske, ki so v večini 
srednjih let, razvezane ali samske, z zaključeno ali nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, 
nekatere s poklicnim usposabljanjem. V nekaterih primerih družine že več generacij 
opravljajo isto vrsto dela. Mnoge od njih so brezposelne, upokojene zaradi invalidnosti ali 
zaposlene na delovno intenzivnih, slabo plačanih delovnih mestih kot so čiščenje, postrežba, 
oskrba, montažna dela in pisarniška dela. Čiščenje je najbolj neurejeno, nespoštovano in 
fizično zahtevno delo na področju neformalnega plačanega varstvenega dela, v celoti 
strukturirano glede na intersekcionalnost "druge" etnične pripadnosti, ženskega spola in 
ekonomske revščine, ki se v veliki meri prenaša iz ene na drugo generacijo.41 

Kar se tiče pomoči na domu, se strokovno izobraževanje izvaja v obsegu, ki ga določa 
panožna kolektivna pogodba za vsako skupino ponudnikov storitev.42 
 
 

 
Plače 

 

Izhodiščni plačni razred v javnem sektorju je zakonsko določen za vsako delovno mesto. 

V letu 2020 je minimalna mesečna bruto plača znašala 940,58 EUR.43 Po podatkih 
Statističnega urada je povprečen bruto mesečni dohodek za „dejavnost nastanitvenih 
ustanov“ znašal 1371,17 EUR (921,67 EUR neto), povprečna urna postavka pa 8,23 EUR 
(5,53 EUR neto).44 V okviru dela na črno so cene odvisne od povpraševanja, po naših 
izkušnjah se gibljejo med 5–15 EUR na uro. 

 

 
40 Hlebec (2018). 
41 Hrženjak (2012). 
42 Ministrstvo za javno upravo RS (2015). 
43 Eurostat (2020). 
44 Statistični urad Republike Slovenije (2020). 
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Socialni dialog v sektorju 

 

V letu 2016 so socialni partnerji v Sloveniji sodelovali v razpravah o dolgoročni reformi 
zdravstvenih sistemov, pokojninski reformi, starejših delavcih, ukrepih vseživljenjskega 
učenja in aktivacije, mini reformi trga dela in vajeniškem zakonu.45 

Zaposlitvene organizacije so: 

- Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

- Zveza delodajalcev Slovenije (ZDS) 

- Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) 

Sindikalne organizacije (sindikati) so: 

- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)  

- Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (KSS PERGAM) 

− Konfederacija novih sindikatov Slovenije (KNSS) 

 

 
Politični proces 

 

V Sloveniji ni celovitega sistema za dolgotrajno oskrbo; financiranje je zaradi svoje 
razdrobljenosti nepregledno, viri pa se ne uporabljajo učinkovito. Pravica do storitev in 
denarnih prejemkov za tiste, ki so odvisni od pomoči drugih, je določena z več zakoni, ki 
nimajo enakih standardov upravičenosti. V nekaterih segmentih obstaja prekrivanje med 
storitvami in prejemki; pri drugih številne potrebe ostajajo nezadovoljene. Posledično so se 
zasebni izdatki za storitve s področja oskrbe s strani gospodinjstev hitreje povečali kot pa za 
zdravstvene storitve. Vendar so se zasebni izdatki za storitve s področja oskrbe s strani 
gospodinjstev hitreje povečali kot izdatki za zdravstvene storitve. Potreba po dolgotrajni 
pomoči drugih lahko zato močno zniža razpoložljiv dohodek posameznikov in njihovih 
družin. Dolgoročno lahko to postane veliko breme za neformalne negovalce v družini, kar 
zmanjšuje njihovo produktivnost in razpoložljivost na trgu dela, vodi v predčasno upokojitev, 
povečuje revščino in vodi v čezmerno uporabo lažje dostopnih zdravstvenih storitev.46 

V preteklosti je bil sektor oskrbe v celoti v pristojnosti države, medtem ko je Slovenija v 
začetku devetdesetih let sprejela koncept kombinacije in spodbudila javno-zasebna 
partnerstva. To je omogočilo delno povečanje obsega in vrst storitev oskrbe, hkrati pa je 
povzročilo kronično pomanjkanje delavcev v negovalnem sektorju. V nasprotju s 
sredozemskimi državami, kjer te pomanjkljivosti pokriva migrantska delovna sila, je Slovenija 
to poskušala rešiti kot v skandinavskih državah s programi aktivnih politik zaposlovanja, da 
bi ustvarila nove, prožne zaposlitvene možnosti. Te so se ponavadi osredotočale na ženske, 
zlasti starejše in tiste z nizko izobrazbo, ki so v začetku 90. let prejšnjega stoletja (in ponovno 

 
45 Eurofond (2018). 
46 IMAD (2016). 
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v gospodarski krizi leta 2009) izgubile službo v propadli tekstilni industriji in so bile pozneje 
prekvalificirane kot negovalke. 
Leta 2001 je bil uveden nov poklic “socialni oskrbovalec” (strokovni delavec/sodelavec v 
skladu z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV),47 katerega namen je spodbuditi več 
samozaposlovanja v negovalnem sektorju. Agencije za zaposlovanje pomagajo težko 
zaposljivim osebam, da pridobijo poklicno kvalifikacijo na področju socialnega varstva in 
prvo leto financirajo socialne prispevke s programi javnega dela.48 

Pomoč na domu je bila na državni ravni uvedena leta 1992 s sprejetjem Zakona o socialnem 
varstvu. Kljub temu pa so na lokalni ravni in v okviru različnih organizacijskih oblik zametki 
takšne storitve obstajali že prej.49 Po letu 2006 se storitev ni razvijala skladno s strateškimi 
načrti v Sloveniji; potrebna je njena modernizacija.50 

Do pred nekaj leti Slovenija ni imela nobene nacionalne politike, ki bi se neposredno 
ukvarjala z  družinskimi oskrbovalci. Obstajalo je nekaj zakonov, ki so se posredno nanašali 
na družinske oskrbovalce (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - APDI 1999 - 
(ZPIZ-2)51 omenja pravico do dodatka za pomoč in postrežbo; Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju - HCHIA – (ZZVZZ)52 pomeni pravico do nadomestila za oskrbo 
ožjega družinskega člana, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu in le enega 
(Zakon o spremembi zakona o socialni varnosti (SSA-C),53 ki družinskim negovalcem kot 
družinskim pomočnikom omogoča, da po posebnih pravilih dobijo denarno nadomestilo. Če 
pa sploh pride do tega, je to nadomestilo tako nizko, da ne vpliva na odločitev družinskih 
skrbnikov, da bodo skrbeli za ostarelega družinskega člana. Več o  institutu “družinskega 
pomočnika” v Zakonu o socialnem varstvu.54 

Aprila 2006 je bil v Sloveniji sprejet pomemben dokument za družinske oskrbovalce 
ostarelih ljudi - Nacionalni program socialnega varstva 2006–2010 (ReNPSV06-10 2006).55 
Eden izmed njegovih ciljev je podpora družini in socialnim omrežjem pri skrbi za ljudi, ki 
potreb ujejo pomoč. Drug pomemben dokument je razvojna strategija Slovenije za obdobje 
2006–2013 (SRS 2005),56 s četrto prednostno nalogo: prožnost zaposlovanja. Tretji nov 
dokument je Strategija oskrbe starejših do leta 2010 - Solidarnost, dobri medgeneracijski 
odnosi in kakovostno staranje prebivalstva (SVS 2006).57 To strategijo je slovenska vlada 
sprejela septembra 2006. Je edini slovenski tovrstni dokument, v katerem so se različna 
ministrstva združila in si zastavila cilje glede staranja prebivalstva. Ena izmed strateških 
usmeritev je družinska politika, v kateri sta dve izmed nalog: 1. zagotoviti ustrezno 
usposabljanje in storitve na lokalni ravni (dnevno varstvo, oddih), za družine, ki skrbijo za 
starejšega družinskega invalida; 2. podporni ukrepi, ki omogočajo bolj prilagodljive delovne 
ureditve za družinske negovalce (pravica do dela s krajšim delovnim časom brez nevarnosti, 
da bi negovalka izgubila socialno varnost).  

 
47 Republika Slovenija (1992a).  
48 Hrženjak (2012). 
49 Hlebec (2015); Nagode (2012). 
50 Nagode in drugi (2019). 
51 Republika Slovenija (1999).   
52 Republika Slovenija (1992b).   
53 Republika Slovenija (2014).   
54 Republika Slovenija (1992a).   
55 Republika Slovenija (2006).     
56 Šušteršič (2005). 
57 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2006). 
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Leta 2017 je bila sprejeta Strategija dolgožive družbe.58 

Trenutno je v pripravi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno 
oskrbo, pa tudi Državni načrt za duševno zdravje v Sloveniji, ki bo vključeval družinske 
oskrbovalce starejših.59 

Januarja 2014 je Vlada RS sprejela Akcijski program za invalide od leta 2014 do 2021. Namen 
programa je spodbujati, zaščititi in zagotoviti polno in enakopravno uživanje človekovih 
pravic invalidov ter spodbujati spoštovanje zaradi njihovega inherentnega dostojanstva. Gre 
za program ukrepov za vse invalide, ne glede na vrsto invalidnosti ali starosti, na vseh 
področjih, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje (ozaveščanje in obveščanje, bivanje in 
vključevanje, dostopnost, izobraževanje, delo in zaposlovanje , finance in socialna varnost, 
zdravstvo in zdravstveno varstvo, kulturne prireditve, športne in prosti čas, versko in 
duhovno življenje, samoorganizacija invalidov, nasilje in diskriminacija, staranje z 
invalidnostjo).60 

 

 
Skupne značilnosti držav 

 

Slovenija izkazuje tipične značilnosti družinskega režima socialnega varstva. Pripravljenost 
družine za skrb je zelo velika. Študija Eurobarometra je pokazala, da skoraj dve petini 
Slovencev vidi skrb za družino v sobivanju z invalidnim starim družinskim članom.61 Polovica 
anketirancev je dejala, da je osebna skrb za starejše ljudi ena glavnih nalog družine. 
Polovica anketirancev je dejala, da je osebna skrb za starejše ljudi ena glavnih nalog 
družine.62 
 
V preteklosti je bil sektor oskrbe v celoti v pristojnosti države, medtem ko je Slovenija v 
začetku devetdesetih let sprejela koncept kombinacije in spodbudila javno-zasebna 
partnerstva. To je omogočilo delno povečanje obsega in vrst storitev oskrbe, hkrati pa je 
povzročilo kronično pomanjkanje delavcev v negovalnem sektorju. V nasprotju s 
sredozemskimi državami, kjer te pomanjkljivosti pokriva migrantska delovna sila, je Slovenija 
to poskušala rešiti kot v skandinavskih državah s programi aktivnih politik zaposlovanja, da 
bi ustvarila nove, prožne zaposlitvene možnosti. Te so se običajno osredotočale na ženske, 
zlasti starejše in tiste z nizko izobrazbo, ki so v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja 
(in ponovno v gospodarski krizi leta 2009) izgubile službo v propadli tekstilni industriji in so 
bile pozneje prekvalificirane kot negovalke. 

Leta 2001 je bil uveden nov poklic “socialni oskrbovalec” z namenom spodbuditi več 
samozaposlovanja v negovalnem sektorju.63 

  
 

58 Republika Slovenija (2017b).   
59 Ramovš et al. (2009). 
60 Inštitut RS za socialno varstvo (2014). 
61 CCE (2002), in: Hvalič Touzery (2007). 
62 Ramovš et al. (2009). 
63 Hrženjak (2012). 
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Obetavne prakse 

  
V prizadevanju za reševanje neprijavljenega dela je vlada v “Zakonu o preprečevanju 
zaposlovanja in dela in črno (ZPDZC-1) uvedla koncept osebnega dopolnilnega dela.  
Osebno dopolnilno delo vključuje dela pomoči pri hišnih opravilih in druga manjša dela za 
fizične osebe, nabiranje in prodaja gozdnega sadja in zelišč, ročna dela, domačo obrt itd., če 
s posebnimi predpisi ni drugače določeno.  
 
V zvezi z osebnim dopolnilnim delom je bil vzpostavljen sistem osebnih bonov (vavčerjev, 
obveznic). Vavčer se uporablja za kritje stroškov socialnega zavarovanja posameznikov, ki 
delajo v režimu osebnega dopolnilnega dela. En vavčer stane 9 evrov na mesec. 7 evrov od 
devetih je namenjenih prispevku za pokojninsko zavarovanje za starost, 2 evra pa za 
prispevek za zdravstveno zavarovanje. Prihodki iz tega naslova v polovici koledarskega leta 
ne smejo presegati treh povprečnih mesečnih neto plač.  

Posamezniki morajo biti vpisani v register pri ustrezni državni agenciji in so v takem primeru 
zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter upravičeni do pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja.64 

Pilotni projekti dolgotrajne oskrbe 

V aprilu 2018 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis »Izvedba pilotnih projektov, ki 
bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. To je pilotni 
projekt za nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe, namenjene osebam, ki so starejše 
od 18 let in trajno odvisne od oskrbe drugih.65 
 
Glavni namen pilotnega projekta je: 
- vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, 

- testiranje nove ocenjevalne lestvice za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, 

- usposabljanje novih kadrov, 

- brezplačno izvajanje novih storitev v skupnosti, 

- testiranje elektronske podpore procesom. 

Projekt, ki je sofinanciran iz kohezijskih skladov, se izvaja v treh pilotnih okoljih: Celju, 
Krškem in Dravogradu.  

Prav tako je Ministrstvo za zdravje junija 2019 objavilo javni razpis »Preoblikovanje 
obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za 
starejše«. Predmet tega projekta je: 
- sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti, 

- dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so udeleženi v 
projektu, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem 

 
64 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (2014). 
65 Ministrstvo za zdravje (2019). 
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okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo 
sposobnost samooskrbe, 

- prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, 

- vstop novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za 
starejše, 

- informatizacija procesov. 
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Glosar 
 

Formalizacija: V zvezi z neformalno oskrbo Evropska komisija opisuje, kako se „formalizacija 
neformalne oskrbe vzpostavlja s plačilom in s tem povezano socialno varnostjo 
(pokojninsko in zdravstveno zavarovanje), usposabljanjem/potrjevanjem shem veščin 
ter nazadnje, z zakonodajo (priznanje statusa in pravice oskrbovalca do svoje ocene).“ V 
istem članku ES povezuje „kakršno koli formalno delo“ z naslednjimi značilnostmi: 
plačilom (po možnosti rednim in predvidljivim); pogodbo o zaposlitvi in socialno 
varnostjo (kot je na primer zagotavljanje zaščite s predpisi); usposabljanjem in 
ocenjevanjem veščin; in nazadnje, širšo zakonodajo, s katero je priznan pomen vloge in 
zagotovljen določen minimalni standard pravic.“66 

Priselitev: „Priselitev“ pomeni dejanje, s katerim oseba uredi svoje običajno prebivališče na 
območju države članice za čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj dvanajst mesecev, s tem 
da je prej običajno prebivala v drugi državi članici ali tretji državi (Uredba (ES) št. 
862/2007 o selitvah in mednarodni zaščiti).67 

Migracijska veriga: Izraza „verižna migracija“ in „migracijska veriga“ se nanašata na „proces, 
pri katerem začetna gibanja migrantov z določenega območja vodijo do nadaljnjih gibanj 
na isto območje. V verižnem migracijskem sistemu posamezni člani skupnosti migrirajo 
in nato spodbujajo nadaljnja migracijska gibanja ali k njim pripomorejo.“68 

Profesionalizacija: „Profesionalizacija pomeni, da se delavcem določenega sektorja priznajo 
enake pravice iz delovnega razmerja in pravice socialnega varstva kot zaposlenim z 
zakonsko urejeno pogodbo, kar vključuje dostojno plačo, urejen delovni čas, plačan 
dopust, zdravje in varnost pri delu, pokojnino, porodniški/očetovski in bolniški dopust, 
nadomestilo v primeru invalidnosti, pravila za primer odpustitve ali prenehanja 
pogodbe, pritožbe v primeru zlorab in dostop do usposabljanja; ker je sektor dela v 
gospodinjstvu in oskrbi mogoče profesionalizirati s kombiniranjem javnega financiranja 
(davčne olajšave), socialne pomoči (družinski dodatki, pomoč podjetjem, družbe za 
vzajemno zavarovanje in zavarovalnice, delavski sveti itd.) in zasebnega financiranja 
(posamezniki, ki za storitve plačujejo).”69 

Regularizacija: V zvezi z (nezakonitimi) migracijami Evropska unija (EU) „regularizacijo“ 
definira kot „postopek, s katerim država državljanom tretjih držav, ki na njenem ozemlju 
nezakonito bivajo, podeli zakonit status“; sinonim, ki se uporablja predvsem v ZDA in 
manj v EU, je „legalizacija.“70  

Reguliran poklic: V zvezi z delom in poklici Evropska unija (EU) „poklic“ definira kot 
reguliran, „ kadar ga lahko [opravljajo izključno osebe] z določeno izobrazbo, potrebno za ta 
poklic, [ki opravijo] posebne izpite, denimo državne izpite, in/ali [so registrirane] pri 
poklicnem združenju.“71  

 
66 Evropski parlament (2008). 
67 Eurostat (2018). 
68 Evropska komisija (2018b). 
69 Evropski parlament, Evropski svet (2016: 6). 
70 Evropska komisija (2009). 
71 EU (2019). 
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V Sloveniji Zakon (ZPPPK)72določa, da je reguliran poklic poklicna dejavnost ali skupina 
poklicnih dejavnosti, za katere dostop do opravljanja, opravljanje ali enega od načinov 
opravljanja poklica neposredno ali posredno določajo zakoni ali drugi predpisi glede 
posebnih poklicnih kvalifikacij, zlasti v zvezi z uporabo poklicnega naziva, ki je z zakonom ali 
drugimi predpisi omejen na imetnike določene poklicne kvalifikacije;  

Republika Slovenija ima regulirane poklice ali zakonsko urejene poklicne dejavnosti, za 
katere so pogoji za delo določeni z zakoni in podzakonskimi akti navedene v registru 
reguliranih poklicev ali poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.73 

Neprijavljeno delo: V EU se z izrazom „neprijavljeno delo“ obsoja „[v]se plačane dejavnosti, 
ki so zakonite glede na svojo naravo, vendar niso prijavljene javnim oblastem ob 
upoštevanju razlik v regulativnih sistemih držav članic.“ Države članice so sprejele 
številne in različne opredelitve, ki se osredotočajo na neskladnost z zakonodajo ali 
predpisi o delu, davkih in/ali socialni varnosti: če se ugotovijo dodatne oblike 
neskladnosti, to ni neprijavljeno delo. Če so zagotovljeno blago in storitve nezakoniti (na 
primer proizvodnja/trgovina z mamili, strelnim orožjem in ljudmi ali pranje denarja), je 
to del širše kriminalne ekonomije, kot je na primer „siva ekonomija“ (ki je pogosto 
opredeljena kot neprijavljena in kriminalna ekonomija), kadar ni denarnega plačila, pa je 
to del brezplačne sfere.74 

Neevidentirani ali nezakoniti migrant: EU opredeljuje „neevidentiranega“ ali „nezakonitega 
migranta“ kot „državljana tretje države, ki je prisoten na ozemlju države schengenskega 
območja in ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz Uredbe (EU) 2016/399 
(Zakonik o schengenskih mejah) ali drugih pogojev za vstop in začasno ali stalno 
prebivanje v tej državi članici EU.“75 

Brezplačna sfera: Izraz „brezplačna sfera“ se nanaša na dejavnosti, ki so zakonite glede na 
svojo naravo, vendar niso prijavljene javnim oblastem in se izvajajo brez denarnega 
plačila.76 

 
72 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16 in 47/19) 
(ZPPPK) 
73 Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki 
74 Evropska komisija (2018b). 
75 Evropska komisija (2018c). 
76 Evropska komisija (2018b). 
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