
Priloga 1 
 
KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE URESNI ČEVANJA CILJEV NPSV 2011 – 2020  
 
 
Cilj 1 : Zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno 
ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. 
 
Osnovni 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). 

 
 

 
Kazalnik 

Vir 
podatkov 

Zadnji 
razpoložljivi 
podatki za 
leto 

Zadnji 
razpoložljivi 
podatki 

Stopnja tveganja revščine (po socialnih 
transferih) 

SURS 2009 11,3 % 

Stopnja tveganja revščine (po socialnih 
transferih) starih 0-17 let 

SURS 2009 11,2 % 

Stopnja tveganja revščine (po socialnih 
transferih) starih 18-64 let 

SURS 2009 9,2 % 

Stopnja tveganja revščine (po socialnih 
transferih) starih 65 let in več 

SURS 2009 20,0 % 

Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih) 
enočlanskih gospodinjstev 

SURS 2009 43,4 % 

Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih) 
enočlanskih gospodinjstev starih 65 let ali več 

SURS 2009 50,9 % 

Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih) 
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki 

SURS 2009 9,1 % 

Stopnja tveganja revščine (po soc. transferih) 
enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim 
vzdrževanim otrokom 

SURS 2009 28,1 % 

Stopnja materialne prikrajšanosti (vsaj 3 od 9 
elementov) 

SURS 2009 16,1 % 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 
4 od 9 elementov) 

SURS 2009 6,1 % 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 
od 9) pri starih 0-17 let 

SURS 2009 5,4 % 



Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 
od 9) pri starih 18-64 let 

SURS 2009 6,2 % 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti (vsaj 4 
od 9) pri starih 65 let in več 

SURS 2009 6,5 % 

Število brezposelnih (zaposljivih) 
prejemnikov DSP, ki so bili vključeni v 
programe aktivne politike zaposlovanja (na 
letni ravni) 

RZZ oz. 
MDDSZ 

 
2009 

 
12.843 

Število brezposelnih (zaposljivih) 
prejemnikov DSP, ki so se zaposlili 

RZZ oz. 
MDDSZ 

2009 9.020 

 
 
 
Cilj 2 : Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in 
dosegljivosti storitev in programov. 
  
Osnovni kazalniki: 

- razpoložljivost programov socialnega varstva, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, za različne ciljne skupine uporabnikov na nacionalnem 
nivoju (število programov, število mest in število uporabnikov); 

- razpoložljivost socialnovarstvenih storitev;  
- razmerje med številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) institucionalnega varstva v 

domovih za stare in številom uporabnikov (nad 65 letom starosti) pomoči na domu (na 
letni ravni). 

 
 
Kazalnik Vir podatkov Zadnji 

razpoložljivi 
podatki za 
leto 

Zadnji razpoložljivi 
podatki 

Število programov socialnega varstva za različne ciljne skupine uporabnikov: 
Mreža programov za preprečevanje 
nasilja, obravnavo žrtev nasilja in 
programov za delo s povzročitelji 
nasilja 

MDDSZ 2011 1 telefon za 
svetovanje po 
telefonu,  
14 skupin za 
samopomoč, 
11 svetovalnic,   
8 materinskih 
domov,  
15 varnih hiš,  
1 krizni center  

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 (motnje hranjenja, 
igre na srečo ipd…) 

MDDSZ 2011 17 nizkopražnih,  
13 visokopražnih, 
41 programov s 
področja 
alkoholizma in 
drugih oblik 
zasvojenosti, med 
njimi 3 svetovalnice 



Kazalnik Vir podatkov Zadnji 
razpoložljivi 
podatki za 
leto 

Zadnji razpoložljivi 
podatki 

za motnje hranjenja 
Mreža programov na področju 
duševnega zdravja 

MDDSZ 2011 49 stanovanjskih 
skupin, 
26 dnevnih centrov, 
3 telefoni za 
svetovanje po 
telefonu, 
16 pisarn za 
svetovanje 

Mreža programov za brezdomce MDDSZ 2011 15 zavetišč, 
7 dnevnih centrov s 
svetovalnim delom  

Mreža programov za otroke in 
mladostnike, prikrajšane za normalno 
družinsko življenje, ter mreža 
programov, namenjenih otrokom in 
mladostnikom s težavami v 
odraščanju 

MDDSZ 2011 20 dnevnih centrov, 
1 telefon za 
svetovanje otrokom 
in mladostnikom 

Mreža programov za starejše ljudi – 
osebe, ki so socialno izključene ali pa 
potrebujejo podporo in pomoč v 
vsakodnevnem življenju 

MDDSZ 2011 1.000 skupin za 
samopomoč 

Mreža programov za podporno 
bivanje invalidov in mreža drugih 
specializiranih programov za 
organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov 

MDDSZ 2011 50 programov 

Mreža specializiranih programov 
psihosocialne pomoči otrokom, 
odraslim ali družinam namenjena 
razreševanju osebnostnih problemov 

MDDSZ 2011 17 programov 

Mreža programov za preprečevanje 
socialne izključenosti Romov 

MDDSZ 2011 8 programov 

Mreža drugih programov, ki so 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ljudi (azilanti, begunci, bivši 
zaporniki, osebe v postopku 
deložacije, žrtve prometnih nesreč, 
ipd… ) 

MDDSZ 2011 5 programov 

Število mest v posameznih skupinah programov socialnega varstva: 
Mreža programov za preprečevanje 
nasilja, obravnavo žrtev nasilja in 
programov za delo s povzročitelji 
nasilja 

MDDSZ 2011 Materinski domovi: 
140 mest 
Varne hiše: 240 mest 
Krizni center: 10 
mest 

Mreža programov na področju MDDSZ 2011 Visokopražni 



Kazalnik Vir podatkov Zadnji 
razpoložljivi 
podatki za 
leto 

Zadnji razpoložljivi 
podatki 

zasvojenosti, ki so namenjeni 
uporabnikom prepovedanih drog in 
osebam, ki so se znašle v socialnih 
stiskah zaradi alkoholizma ali drugih 
oblik zasvojenosti (motnje hranjenja, 
igre na srečo ipd…) 

programi: 150 mest 
Nizkopražni 
programi: 300 mest, 
Terapevtski 
programi za urejanje 
alkoholizma: 100 
mest 

Mreža programov na področju 
duševnega zdravja 

MDDSZ 2011 Stanovanjske 
skupine: 245 mest, 
Dnevni centri: 435 
mest, 
Pisarne za 
svetovanje: 490 mest 

Mreža programov za brezdomce MDDSZ 2011 Zavetišča: 200  mest, 
Zavetišča za 
brezdomne uživalce 
drog: 37 mest,  
Sprejemališča in 
dnevni centri: 95 
mest 

Mreža programov za otroke in 
mladostnike, prikrajšane za normalno 
družinsko življenje, ter mreža 
programov, namenjenih otrokom in 
mladostnikom s težavami v 
odraščanju 

MDDSZ 2011 Ni podatka – 
podatek o številu 
mest ni relevanten 

Mreža programov za starejše ljudi – 
osebe, ki so socialno izključene ali pa 
potrebujejo podporo in pomoč v 
vsakodnevnem življenju 

MDDSZ 2011 Ni podatka – 
podatek o številu 
mest ni relevanten 

Mreža programov za podporno 
bivanje invalidov in mreža drugih 
specializiranih programov za 
organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov 

MDDSZ 2011 Ni podatka – 
podatek o številu 
mest ni relevanten 

Mreža specializiranih programov 
psihosocialne pomoči otrokom, 
odraslim ali družinam namenjena 
razreševanju osebnostnih problemov 

MDDSZ 2011 22 terapevtov 
specialistov 

Mreža programov za preprečevanje 
socialne izključenosti Romov 

MDDSZ 2011 Ni podatka – 
podatek o številu 
mest ni relevanten 

Mreža drugih programov, ki so 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ljudi (azilanti, begunci, bivši 
zaporniki, osebe v postopku 

MDDSZ 2011 Ni podatka – 
podatek o številu 
mest ni relevanten 



Kazalnik Vir podatkov Zadnji 
razpoložljivi 
podatki za 
leto 

Zadnji razpoložljivi 
podatki 

deložacije, žrtve prometnih nesreč, 
ipd… ) 
Število uporabnikov v posameznih skupinah programov socialnega varstva*: 
Mreža programov za preprečevanje 
nasilja, obravnavo žrtev nasilja in 
programov za delo s povzročitelji 
nasilja 

IRSSV 2010 5.785 

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 (motnje hranjenja, 
igre na srečo ipd.) 

IRSSV 2010 16.331 

Mreža programov na področju 
duševnega zdravja 

IRSSV 2010 5.117 

Mreža programov za brezdomce IRSSV 2010 2.078 
Mreža programov za otroke in 
mladostnike, prikrajšane za normalno 
družinsko življenje, ter mreža 
programov, namenjenih otrokom in 
mladostnikom s težavami v 
odraščanju 

IRSSV 2010 11.748 

Mreža programov za starejše ljudi – 
osebe, ki so socialno izključene ali pa 
potrebujejo podporo in pomoč v 
vsakodnevnem življenju 

IRSSV 2010 82.429 

Mreža programov za podporno 
bivanje invalidov in mreža drugih 
specializiranih programov za 
organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov 

IRSSV 2010 10.920 

Mreža specializiranih programov 
psihosocialne pomoči otrokom, 
odraslim ali družinam namenjena 
razreševanju osebnostnih problemov 

IRSSV 2010 3.650 

Mreža programov za preprečevanje 
socialne izključenosti Romov 

IRSSV 2010 760 

Mreža drugih programov, ki so 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ljudi (azilanti, begunci, bivši 
zaporniki, osebe v postopku 
deložacije, žrtve prometnih nesreč, 
ipd… ) 

IRSSV 2010 23.098 

* uporabniki telefonov za svetovanje različnim ciljnim skupinam niso šteti, ker gre za anonimne uporabnike in 
izvajalci programov beležijo le število klicev/pogovorov. 



 
Kazalnik 

Vir podatkov 

Zadnji 
razpoložlji
vi podatki 

za leto 

Zadnji razpoložljivi 
podatki 

Število uporabnikov/vodenih primerov posameznih socialnovarstvenih storitev: 
prva socialna pomoč 

MDDSZ 2010 
48.277 vodenih 
primerov na centrih 
za socialno delo 

specialistična prva socialna pomoč 
(krizni centri za mlade) 

MDDSZ 2010 

199 vodenih 
primerov na centrih 
za socialno delo (10 
kriznih centrov za 
mlade, 2 za odrasle) 

osebna pomoč 
MDDSZ 2010 

2.737 vodenih 
primerov na centrih 
za socialno delo 

pomoč družini za dom 
MDDSZ 2010 

1.709 vodenih 
primerov na centrih 
za socialno delo 

pomoč družini z osebo z motnjo v 
duševnem ali telesnem razvoju 

IRSSV 2007 318 družin 

pomoč družini na domu za starejše od 
65 let 

IRSSV 2010 5.760 uporabnikov 

specialne oblike pomoči na domu 
(mobilna pomoč) – za mlajše od 65 let 

IRSSV 2010 815 uporabnikov 

skupnostne oblike varstva starejših od 
65 let (dnevne oblike varstva) 

MDDSZ 2010 350 mest 

vodenje, varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji 

MDDSZ 2010 3.098 uporabnikov 

družinski pomočnik 
MDDSZ 2010 

706 družinskih 
pomočnikov 

 institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov, prikrajšanih za 
normalno družinsko življenje, ki 
zaradi težav v odraščanju ali zaradi 
neugodnih pogojev ne morejo živeti 
pri starših (rejništvo) 

MDDSZ 2010 
1.139 otrok v 
rejništvu, 
796 rejniških družin 

institucionalno varstvo otrok in 
mladine z motnjami v duševnem 
razvoju 

MDDSZ 2010 470 uporabnikov 

institucionalno varstvo oseb z 
motnjami v duševnem razvoju 

MDDSZ 2010 1.226 uporabnikov 

institucionalno varstvo oseb z 
dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju 

MDDSZ 2010 1.400 mest 

institucionalno varstvo oseb s težjimi 
senzornimi in gibalnimi ovirami in 
motnjami 

MDDSZ 2010 300 mest 



institucionalno varstvo oseb s 
poškodbami glave in več motnjami 

MDDSZ 2010 55 uporabnikov 

institucionalno varstvo oseb z 
motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, ki so vključene v storitev 
VDC 

MDDSZ 2010 786 uporabnikov 

institucionalno varstvo oseb, starejših 
od 65 let 

MDDSZ 2010 17.000 uporabnikov 

 
Kazalnik Vir podatkov Zadnji 

razpoložlji
vi podatki 
za leto  

Zadnji razpoložljivi 
podatki 

Razmerje med številom 
uporabnikov (nad 65 letom starosti) 
institucionalnega varstva v domovih 
za stare in številom uporabnikov 
(nad 65 letom starosti) pomoči na 
domu (na letni ravni) 

SURS 
IRSSV 

2009 2,7 

 
 

 
Cilj 3: Izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko 
povečanja učinkovitosti upravljanja izvajalskih organizacij, po večanja njihove 
avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in 
predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. 
 
Osnovni 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. 

 
Kazalnik Vir podatkov Zadnji 

razpoložljivi 
podatki za leto 

Zadnji 
razpoložljivi 
podatki 

Delež izvajalcev socialnovarstvenih 
storitev, ki imajo uveden certificiran 
način upravljanja s kakovostjo 

Podatki se še ne zbirajo. 

Delež izvajalcev programov 
socialnega varstva, ki imajo uveden 
certificiran na čin upravljanja s 
kakovostjo 

Podatki se še ne zbirajo. Treba je dopolniti obrazce 
za poročanje o izvajanju programov. 



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 vklju čitve 
uporabnika v program 

IRSSV 2010 80 programov, 
kar je 25,5 % 
vseh 
programov 

Število delujočih (se sestanejo vsaj 
enkrat na leto) uporabniških sosvetov 
(na letni ravni) pri izvajalcih 
socialnovarstvenih storitev in 
programov 

Podatki se še ne zbirajo. Treba je dopolniti obrazce 
za poročanje o izvajanju storitev in programov. 

 
 
 
 


