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VARSTVA

LETA

DO

2005

SOCIALNEGA

(NPSV)

EPA 1077 - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 23/7-1998 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:

- NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA DO
LETA 2005,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 168. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Lidija APOHAL VUČKOVIČ, državna sekretarka v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

S tem gradivom Vlada Republike Slovenije nadomešča
gradivo, ki ga je poslala Državnemu zboru z dopisom
št. 551-01/94-1/2-8 dne 19/4-1995.
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Vsebina

SOCIALNOVARSTVENE STORITVE, KI BODO FINANCIRANE
ALI SOFINANCIRANE IZ JAVNIH SREDSTEV
1.

SOCIALNA PREVENTIVA
Strategije uresničevanja socialne preventive
Programi
Preventivni programi za mlade
Preventivni programi za družino
Preventivni programi za stare

2.

PRVA SOCIALNA POMOČ
Strategije uresničevanja prve socialne pomoči
Programi
Prva socialna pomoč
Krizni center

3.

OSEBNA POMOČ
Strategije uresničevanja osebne pomoči
Programi
Osebna pomoč v obliki svetovalnega dela
Osebna pomoč v obliki urejanja
Osebna pomoč v obliki vodenja
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4.

POMOČ DRUŽINI ZA DOM
Strategije uresničevanja pomoči družini za dom

Programi
Psihosocialna in/ali socialnopedagoška pomoč družini
Multiprofesionalni krizni timi za delovanje na področju
preprečevanja zlorabe in zanemarjanja otrok
5.

INSTITUCIONALNO VARSTVO OTROK OZ.
VARSTVO OTROK IZVEN MATIČNE DRUŽINE
Strategije uresničevanja institucionalnega varstva otrok oz.
varstva otrok izven matične družine
Programi
Dnevno varstvo otrok
Nameščanje otrok v tuje družine z namenom posvojitve
Varstvo in vzgoja otrok v rejniških družinah
Institucionalno varstvo in vzgoja otrok in mladostnikov s
težavami v odraščanju, odvisnostjo od drog ali
emocionalno prizadetostjo
Materinski domovi in zavetišča

6.

POMOČ NA DOMU
Strategije uresničevanja pomoči na domu
Programi
Pomoč na domu starejšim osebam in osebam s posebnimi potrebami
Mobilna pomoč na domu
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7.

INSTITUCIONALNO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV
S POSEBNIMI POTREBAMI
Strategije uresničevanja institucionalnega varstva otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami
Programi

Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami
Dnevno varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami
8.

VODENJE, VARSTVO TER ZAPOSLITEV
POD POSEBNIMI POGOJI
Strategije uresničevanja vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji
Programi
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

9.

INSTITUCIONALNO VARSTVO STAREJŠIH OSEB
Strategije uresničevanja institucionalnega varstva starih
Programi
Dnevni centri za starejše osebe
Kratkotrajna namestitev in nočno varstvo starejših oseb
Varstvo starejših oseb v domovih za starejše
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10.

INSTITUCIONALNO VARSTVO POSEBNIH
SKUPIN ODRASLEGA PREBIVALSTVA
Strategije uresničevanja institucionalnega varstva
posebnih skupin odraslega prebivalstva
Programi
Institucionalno varstvo invalidov, starih od 18 do 65 let
Institucionalno varstvo odraslih duševno bolnih oseb in oseb z
motnjami v duševnem razvoju in/ali z dodatnimi motnjami
Institucionalno varstvo oseb s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v programe storitev varstveno delovnih centrov

11.

STORITVE NA PODROČJU REŠEVANJA PROBLEMATIKE
ALKOHOLIZMA IN ZASVOJENOSTI Z NEDOVOLJENIMI DROGAMI
Strategije uresničevanja reševanja problematike alkoholizma in
zasvojenosti z nedovoljenimi drogami
Programi
Programi za reševanje socialne problematike alkoholizma
Programi za reševanje socialne problematike zasvojenih z nedovoljenimi
drogami

poročevalec, št. 53

8

11. avgust 1998

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE, KI BODO
FINANCIRANE ALI SOFINANCIRANE IZ JAVNIH SREDSTEV

Pričujoče gradivo je sestavni del Nacionalnega programa socialnega varstva do
leta 2005.
V

njem

so

predstavljeni

širši

storitveni

sklopi

z

ustreznimi

strategijami

uresničevanja njihovih segmentov.
Dokument opredeljuje izvajalce posameznih programov znotraj širših storitvenih
sklopov, raven in obseg izvajanja posameznih programov, način njihovega
izvajanja, značaj programov glede na dosedanje izvajanje socialnovarstvenih
storitev in terminsko organizacijo posameznih programov. Pri tem upošteva
obseg in stanje posameznih dejavnosti ob koncu leta 1997.
V gradivo so vključeni tako programi, ki se izvajajo v okviru javne službe, kot
tudi programi, ki se izvajajo izven javne službe, ki pa jih država podpira in tudi
ustrezno sofinancira. Oboje pomeni celoto dejavnosti oz. programov znotraj
nacionalne mreže socialnovarstvenih storitev.

11. avgust 1998
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STRATEGIJE URESNIČEVANJA SOCIALNE PREVENTIVE

Za otroke in mladostnike bomo organizirali preventivne
programe, ki podpirajo kvaliteto odraščanja, ki vplivajo na
oblikovanje dobrih
strpnosti,

na

medsebojnih

upoštevanje

odnosov, na razvijanje

različnosti

in

vzpodbujajo

k

zdravemu načinu življenja.

Za družine bomo razvili in vpeljali preventivne programe,
ki bodo podpirali starše pri razvijanju dobrih partnerskih
odnosov,

pri

vzgoji

otrok

in

pri

drugih

vsebinah

družinskega sožitja.

Kot pripravo na starost, bomo podpirali različne programe
za

zadovoljevanje

nematerialnih

potreb

ter

usposobili

zlasti prostovoljce za organizacijo in vodenje skupin starih
za samopomoč. Starejšim osebam, ki bodo to želele, bomo
omogočili vključitev v te skupine.

poročevalec, št. 53
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PROGRAMI

Preventivni
programi
za mlade

Preventivni
orovrami
za družino

Preventivni programi za mlade so namenjeni otrokom in mladostnikom
v različnih neugodnih življenjskih situacijah. Cilj programov sta
socializacija in oblikovanje kakovostnih medsebojnih odnosov s
poudarkom na razvijanju strpnosti in upoštevanja različnosti, na odnosu
med spoloma in odnosu do šole, dela in zdravega načina življenja.
Omenjeni preventivni programi pomenijo dopolnjevanje preventivnih
programov, ki se izvajajo v okviru zdravstva, vzgoje in izobraževanja,
zaposlovanja, pravosodja in gospodarstva.

Namen preventivnih programov za družine je usposabljanje na področju
partnerskih odnosov, vzgoje in drugih vidikov kakovosti družinskega
življenja. S programi usposabljanja se zlasti mlade družine opremlja z
veščinami za razumevanje in razvijanje medčloveških odnosov v družini
ter za odgovorno starševstvo.
\

Izvajalci preventivnih programov so:
• v sklopu mreže javne službe centri za socialno delo oz. pravne in
fizične osebe s koncesijo,
• v sklopu mreže preventivne dejavnosti, ki jo bo država sofinancirala, pa
različni izvajalci, ki si bodo to pravico pridobili na osnovi javnega
razpisa.

izvajalci programa

Organizatorji in vzpodbujevalci preventivnih programov v sklopu mreže
javne službe bodo organizirani v vsaki upravni enoti, programe pa izvajajo
na lokalni ravni. Primerna organiziranost izvajalca javne službe za
preventivno delo je za področje 50.000 prebivalcev ali več.

Raven in obseg
^ogmma

Na področju javne službe bo za organiziranje in vodenje preventivnih
programov skrbelo 40 strokovnih delavcev, strokovnjakov za preventivno
delo.
Za mrežo preventivne dejavnosti, ki jo bo država sofinancirala in ki se bo
izvajala na osnovi javnega razpisa, bo z vsakim letom namenjenih več
sredstev.

poročevalec, št. 53

Dobre izkušnje za izvajanje preventivnih programov za mlade in družine
vsebujejo projekti preventivnega dela, ki so jih v zadnjih letih izvajali
posamezni strokovni delavci oziroma centri za socialno delo.

Značaj programa
Usedanje
izvajanje

Z mrežo javne službe na področju preventivnega dela bodo zagotovljene
sistematičnost, kontinuiteta in preglednost teh programov na ravni vse
države.
Z mrežo preventivne dejavnosti, ki jo bo država sofinancirala in ki se bo
izvajala na osnovi javnega razpisa, pa bo zagotovljen razvojni vidik
preventivnih programov za mlade in za družino. Programi bodo zastavljeni
projektno.

Sistem bo vzpostavljen najpozneje v dveh letih po sprejetju Nacionalnega
programa socialnega varstva do leta 2005.
Razpisi za razvojno preventivne programe bodo izvedeni permanentno
enkrat na leto. Letno bo sprejet vsaj en nov razvojno preventivni program.

Preventivi
programi Jk
za
stare

Terminska
organizacija
programa

Skupine starih za samopomoč so razvit in preizkušen model oblikovanja
in delovanja malih skupin starejših oseb v organizaciji srednje
generacije. Poleg te oblike bodo razviti tudi drugi preventivni programi
za starejše osebe.
Namen skupin za samopomoč je:
o gojiti medčloveške odnose,
o povezovati srednjo in mlado generacijo s starejšimi osebami in
o pripraviti srednjo generacijo na lastno starost.
Delujejo po načelu stalne temeljne prijateljske skupine kot nadomestne
družine.

Nosilci programa so največkrat nevladne organizacije in prav tako nekateri
javni zavodi, zlasti domovi za starejše in centri za socialno delo. Program
se izvaja zunaj javne službe, vendar ob finančni podpori (sofinanciranju)
države.

izvajalci programa

Praksa je pokazala, da je potreba po skupinah starih za samopomoč zaradi
osamljenosti starejših oseb enaka v mestih in na podeželju, na razvitem in
najbolj nerazvitem območju in da delujejo povsod enako uspešno. Končni
cilj sta mreža skupin za 10 % prebivalstva, starejšega od 65 let v krajevnih
skupnostih, in mreža v domovih za starejše povprečno po ena skupina na
20 stanovalcev doma.

Nivo

poročevalec, št. 53
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obseg
'programa
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Skupine organizacijsko delujejo pod vodstvom usposobljenih voditeljev
srednje generacije kot domska mreža skupin v domovih za starejše ali kot
krajevna mreža skupin starih za samopomoč za starejše osebe v domačem
okolju.

Način izvajanja
programa

Vodenje skupin je prostovoljno in brezplačno. Materialni stroški skupine
se krijejo iz samoprispevka članov, sponzorskih virov okolja in javnih
sredstev.

Letu 1997 je delovalo v 100 krajih po Sloveniji 300 skupin starih za
samopomoč (s povprečno 13,3 osebe na skupino) s približno 4.000
starejšimi osebami, so zajele torej 1,6 % populacije oseb, starejših od 65
let.

Značaj programa
glede na
dosedanje
izvajanje

Do leta 2005 bomo oblikovali mrežo skupin za samopomoč za 3 %
starejših oseb (skupine do 10 članov), kar bo ob povečanem številu oseb,
starejših od 65 let, pomenilo 900 skupin. Za njihovo ustanavljanje in
vodenje je treba najti in izšolati 600 prostovoljcev srednje generacije.
Za dosego tega je treba usposobiti ekipo organizatorjev mreže skupin
starih za samopomoč.

Mreža skupin starih za samopomoč se bo do leta 2005 širila do 100 novih
skupin na leto.

11. avgust 1998
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Terminska
organizacija
programa
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STRATEGIJE URESNIČEVANJA PRVE SOCIALNE POMOČI

V vseh centrih za socialno delo bomo vpeljali in razvili
samostojno

storitev

prve

socialne

pomoči

ter

omogočili

vsakomur, da se, ob strokovni podpori pri prepoznavanju
težav ter z ustreznimi informacijami o možnostih njihovega
premagovanja,

aktivno

vključi

v

reševanje

lastnih

problemov.

Postopno bomo vpeljali mrežo kriznih centrov za osebe, ki
so v trenutni krizi in ki nujno potrebujejo zaščito in osebno
pomoč v času, ko ni na voljo rednih oblik pomoči.

poročevalec, št. 53

14

11. avgust 1998

PROGRAMI

Prva socialna pomoč je sorazmerno kratka zaključena oblika pomoči, s
Prva

katero pomagamo posamezniku in družini pri iskanju tistih oblik pomoči,
ki bodo zanju trenutno najbolj sprejemljive in učinkovite. Z njo se
problem razreši ali pa usmeri v nadaljnjo obravnavo v okviru realnih
možnosti.

Izvajalci programa so praviloma centri za socialno delo.

Izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Prva socialna pomoč je organizirana na ravni upravne enote, konkretno
izvajanje pa je vedno na lokalni ravni oziroma na ravni posameznega centra
za socialno delo.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Skladno z ugotovitvami raziskav je potrebno postopoma vpeljati izvajanje
prve socialne pomoči kot samostojne storitve na vseh centrih za socialno
delo, ob upoštevanju dejstva, daje izvajanje te storitve odvisno od velikosti
centra za socialno delo oziroma od velikosti območja, za katerega je
pristojen.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Vpeljevanje prve socialne pomoči kot samostojne storitve bo potekalo do
leta 2001.

Terminska
organizacija
programa

11. avgust 1998
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Krizni

Program kriznega centra vključuje v prvi vrsti zavetišče, zaščito in
osebno pomoč otroku, mladostniku ali družini ter odrasli osebi v smislu
enodnevne obravnave oziroma pomoči z možnostjo za kratkotrajno
namestitev, svetovanje in urejanje za vrnitev v matično okolje oz.
družino.

Izvajalci programa

Izvajalec programa je lahko:
• javni zavod,
• pravna ali fizična oseba s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Krizni centri se ustanavljajo na ravni več občin. Primerna organiziranost
kriznih centrov je za območje z 250.000 prebivalci.

Raven in obseg
izvajanja
programa

V krizni center lahko pride oseba sama ali po napotitvi.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Centri bodo delovali v večjih lokalnih središčih v Sloveniji. Ustanavljali jih
bomo postopoma do leta 2005 glede na izkazane potrebe, vendar največ do
osem centrov.

poročevalec, št. 53
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Terminska
organizacija
programa

11. avgust 1998

STRATEGIJE URESNIČEVANJA OSEBNE POMOČI

Za osebe v socialnih stiskah in težavah, ki izrazijo željo po
1

pomoči,

bomo

organizirali

osebno

pomoč

v

obliki

svetovalnega dela.

Za posameznike, ki so zaradi svojega vedenja prišli v težek
2

življenjski položaj

in so zaradi notranjih

stisk, osebnih

težav ali zaradi težav v okolju prisiljeni iskati pomoč, bomo
organizirali osebno pomoč v obliki urejanja.

Za osebe, ki so nesposobne za samostojno življenje in delo,
3

bomo organizirali osebno pomoč v obliki vodenja.

11. avgust 1998
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PROGRAMI

Program osebne pomoči v obliki svetovalnega dela je namenjen osebam
s težavami v odnosih ali/in osebam s hujšimi osebnimi stiskami, ki
izrazijo željo po strokovni podpori in določeni obravnavi.

dela

Izvajalci programa osebne pomoči v obliki svetovalnega dela so lahko:
• javni zavodi, predvsem centri za socialno delo,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.

Izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Program osebne pomoči v obliki svetovalnega dela je organiziran na ravni
ene ali več občin.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Osebno pomoč v obliki svetovalnega dela bomo z mrežo javne službe
zagotovili za 0,2 % prebivalstva, in sicer z enim strokovnim delavcem na
vsakih 50.000 prebivalcev. Del te javne službe so tudi družinski terapevti,
udeleženi v multiprofesionalnih kriznih tirnih za področje preprečevanja
zanemarjanja in (predvsem spolnih) zlorab otrok.
Osebno pomoč v obliki svetovalnega dela je mogoče uresničiti z
individualnimi in/ali skupinskimi svetovalnimi pogovori.

m MgM
Osebna
pomoč v
obliki
urejanja

Način izvajanja
programa

Program osebne pomoči v obliki urejanja je namenjen osebam, ki so s
svojim vedenjem prišli v težak položaj, in osebam, ki so razvile katero od
oblik odvisnosti.

Izvajalci programa osebne pomoči v obliki urejanja so lahko:
• javni zavodi, predvsem centri za socialno delo,

Izvajalci programa

• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.

poročevalec, št. 53
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Program osebne pomoči v obliki urejanja je organiziran na ravni ene ali več
občin.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Osebno pomoč v obliki urejanja bomo z mrežo javne službe zagotovili za
0,12 % prebivalstva, in sicer z enim strokovnim delavcem na vsakih 80.000
prebivalcev. Del te javne službe so tudi socialni delavci, člani
multiprofesio-nalnih kriznih timov za področje preprečevanja zanemarjanja
in (predvsem spolnih) zlorab otrok.
Pri osebni pomoči v obliki urejanja je od vsega začetka velik poudarek na
oblikovanju varnega in zanesljivega socialnega okvira. Vzporedno z
dogovorom z osebo, ki je deležna te storitve, se pripravi strateški dogovor z
vsemi pomembnimi dejavniki v okolju.

Način izvajanja
programa

Osebna pomoč v obliki vodenja je namenjena osebam, ki so nesposobne
za samostojno življenje in delo. Vzroki za tako stanje so lahko različni.
Bistveno pri odločanju za to vrsto pomoči je presoja socialne službe, da
je taka oseba nesposobna za povsem samostojno življenje, hkrati pa ima
zagotovljeno podporo v okolju, v katerem živi.

Izvajalci programa osebne pomoči v obliki vodenja so lahko:
• javni zavodi, predvsem centri za socialno delo,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.

Izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Program osebne pomoči v obliki vodenja je organiziran na ravni ene ali več
občin.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Osebno pomoč v obliki vodenja bomo z mrežo javne službe zagotovili za
0,12 % prebivalstva, in sicer z enim strokovnim delavcem na vsakih 80.000
prebivalcev.
Osebna pomoč v obliki vodenja se pogosto navezuje na bivanje osebe v
raznih oblikah stanovanjske/bivanjske skupnosti ali pa na bivanje v t. i.
varovanih stanovanjih.

Način izvajanja
programa

Program se izvaja na osnovi dogovora strokovnjaka in osebe, ki je deležna
vodenja.
Program je delno kontinuiran, delno pa prinaša nove dejavnosti.

11. avgust 1998

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

STRATEGIJE

URESNIČEVANJA

Do leta 2005 bomo dopolnili program usposabljanja in
1

svetovanja družini in družinskim članom z uveljavitvijo
posameznih

dejavnosti,

ki

bodo

okrepile

sposobnost

družinskih članov za reševanje problemov pri medsebojnih
odnosih in pri skrbi za otroke.

Do leta 2000 bomo vzpostavili mrežo multiprofesionalnih
2

kriznih

timov

za

delovanje

na

področju

preprečevanja

zlorabe in zanemarjanja otrok .
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PROGRAMI

Psih asocialna
in/ali
socialna pedagoška
pomoč
družini

Psihosocialno in/ali socialnopedagoško pomoč družini obsega strokovno
svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani in pri
skrbi za otroka. Pomeni usposabljanje družine za opravljanje njene vloge
v vsakdanjem življenju. Psihosocialna in/ali socialnopedagoška pomoč
družini se praviloma izvajata v družini (na njenem domu).

Izvajalci programa

Izvajalci psihosocialne in/ali socialnopedagoške pomoči družini so lahko:
• centri za socialno delo,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Program psihosocialne in/ali socialnopedagoške
organiziran praviloma na ravni upravne enote.

pomoči

družini

je

Raven in obseg
izvajanja
programa

Program je primerno organizirati po merilu en strokovni delavec na 30.000
prebivalcev.
Program psihosocialne in/ali socialnopedagoške pomoči družini se izvaja
kontinuirano po časovno določenem programu in je omejen na tri do šest
mesecev, lahko pa tudi do enega leta. Po potrebi se proces lahko večkrat
ponavlja, vendar je potrebno vedno izhajati iz novega dogovora.

Način izvajanja
programa

Zaradi značaja tega posega/pomoči družini se je v tujini, kjer že leta
izvajajo ta program, izoblikovalo stališče, da je bolje, če program izvaja
izvajalec, ki ni istočasno pooblaščen za ukrepanje.
Kadar izvaja psihosocialno in/ali socialnopedagoško pomoč družini pravna
ali fizična oseba s koncesijo, jo lahko izvaja samo po naročilu pristojnega
centra za socialno delo.
Program je dopolnilo dosedanje prakse socialnega dela z družino. Pomeni
uresničitev načela, da ima otrok pravico živeti v lastni družini. S
psihosocialno in/ali socialnopedagoško pomočjo družini izboljšujemo
odnose v družini in dajemo podporo za obstanek in razvoj družine.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Uvajanje izvajanja programa psihosocialne in/ali socialnopedagoške
pomoči družini bo terminsko sledilo projektnemu uvajanju te storitve.

Terminska
organizacija
programa
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Tri programe uvajanje psihosocialne in/ali socialnopedagoške pomoči
družinam na domu bomo projektno spremljali. Izsledki projektno
načrtovanih in eno leto trajajočih programov bodo osnova za razširitev te
dejavnosti/storitve na vse regije v Sloveniji.

Razvojni projekt

Vse tri projekte bomo začeli izvajati leta 1999, izvedba in ovrednotenje pa
morata biti dokončana do konca leta 2000. Stroške projektnega uvajanja
programa krije Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Multiprofesionalni
krizni tinti za
delovanje na
področju
preprečevanja
zlorabe in
zanemarjanja
otrok

V Sloveniji imamo vrsto različnih služb, ki se neposredno ali posredno
srečujejo s problematiko zlorab in zanemarjanja otrok. Mednje sodijo
predvsem šole, vrtci, zdravstvene ustanove, vzgojni zavodi in centri za
socialno delo, njihovo učinkovitost pa zmanjšuje dejstvo, da delujejo
nepovezano.
Pri reševanju problemov zlorab in zanemarjanja otrok pa je bistveno
medsebojno sodelovanje posameznih služb. V mreži javne službe za
preprečevanje zlorabe otrok morajo biti vloge in naloge posameznih
služb nedvoumno opredeljene. Izdelana mora biti tehnologija izmenjave
informacij in opredeljen mora biti usklajevalec (služba in oseba), ki pri
reševanju konkretnih primerov povezuje te službe.
Naloge multiprofesionalnih kriznih timov so načrtovanje in spremljanje
izvajanja postopkov in ukrepov v vezi z ustavitvijo zanemarjanja in
zlorabljanja otroka ter nadaljnje urejanje otrokovega življenja.

Multiprofesionalni krizni tirni so operativne skupine pooblaščenih
strokovnjakov s področja socialnega varstva, zdravstva, šolstva in organov
za notranje zadeve. Koordinator skupine je s področja socialnega varstva.

Izvajalci programa

Stalni člani multiprofesionalnega kriznega tima so: socialni delavec,
psiholog/družinski terapevt, kriminalist in zdravnik/pediater. V konkretnem
primeru se v delu tima vključujejo tudi strokovni delavci različnih javnih
služb, ki so pomembni pri reševanju tega primera. To so lahko strokovni
delavci centra za socialno delo, šole ali vrtca, zaupna oseba, predstavnik
nevladnih organizacij za pomoč otrokom, lokalni policist, javni tožilec ipd.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Multiprofesionalni krizni timi so organizirani na ravni upravne enote.

Multiprofesionalni krizni timi delujejo lokalno. Sprožilec aktivnosti tima je
lahko katerakoli fizična ali pravna oseba.
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Raven in obseg
izvajanja
programa
Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Uvedba multiprofesionalnih kriznih timov za vse primere zanemaijanja in
zlorab otrok pomeni poenotenje postopka in meril ukrepanja, obenem pa
pomeni zaradi medsebojno usklajenega delovanja posameznih služb dvig
strokovnega dela na višjo kakovostno raven.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Multiprofesionalne krizne time bomo v Sloveniji oblikovali do leta 2000.

Terminska
organizacija
programa

Zaradi neizdelanega koncepta delovanja multiprofesionalnih kriznih timov
bomo izdelali smernice in strokovne podlage za delo posameznih
strokovnih služb ter skrbeli za enoten metodološki pristop pri razvoju
programa preprečevanja vsakovrstnih zlorab otrok.

Delo multiprofesionalih kriznih timov bo organizirano spremljano na
nivoju države ter sprotno evalvirano.
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STRATEGIJE URESNIČEVANJA INSTITUCIONALNEGA
VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV OZ. VARSTVA
OTROK IN MLADOSTNIKOV ZUNAJ MATIČNE DRUŽINE

Oblike dnevnega varstva otrok bomo do leta 2005 razvili v
1

okoljih,

v

katerih

bodo

izražene

potrebe

po

tovrstnem

programu.
Do
2

leta

2005

posvojitev

v

bomo

smislu

dopolnili

organizacijo

oblikovanja

regionalnih

služb

za

timov

in

ustanovili službo za mednarodne posvojitve.

Do leta 2005 bomo dopolnili program izvajanja rejništva z
3

vpeljavo individualnih projektnih skupin in s sistemom
izobraževanja

in

usposabljanja

rejniških

družin.

Obseg

rejniških družin se do leta 2005 bistveno ne bo spremenil.

Celodnevno
4

institucionalno

varstvo

in

vzgojo

mladostnikov, prikrajšanih za družinsko

otrok

in

življenje, bomo

do leta 2005 dopolnili s programi, s katerimi je možno
odgovoriti
otrok

oz.

na

dejanske

otrok

in

potrebe

mladostnikov

vzgojno
s

zanemarjenih

hujšimi

težavami

v

odraščanju, z odvisnostjo od drog ali od drugih razvad.

Do leta 2005 bomo vzpostavili mrežo materinskih domov in
5

zavetišč s skupno 100 mesti.
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PROGRAMI

I
Dnevno
varstvo
otrok

Program je namenjen individualnemu in skupinskemu delu z otroki s
socialnimi problemi in s težavami v razvoju. Dnevni centri so delni
nadomestek doma in v njih so otroci deležni programov z vzgojno
vsebino, pomoči pri šolskih obveznostih, učenja konstruktivne izrabe
prostega časa, spodbujajo in razvijajo se delovne navade in občutek
odgovornosti.

Izvajalci programa so:
• javni zavodi, predvsem centri za socialno delo,
• zasebniki z dovoljenjem za delo,
• nevladne organizacije.

Izvqjaki programa

Program se izvaja zunaj javne službe.

Dnevni centri se ustanavljajo na ravni ene ali več občin.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Otroka se vključi v dnevni center na pobudo staršev, šolske svetovalne
službe, patronažne službe ali strokovne službe centra za socialno delo.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

V dnevne centre so vključeni otroci z lažjo obliko vzgojne in/ali telesne
zanemarjenosti. V skupini preživijo le nekaj ur na dan, praviloma v
popoldanskem času po šolskem pouku. Izkušnje so pokazale, da taka oblika
varstva želo ugodno deluje na telesni, duševni in socialni razvoj otroka,
poleg tega pa je sprejemljiva tako za otroka kot za družino.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Oblike dnevnega varstva otrok bomo do leta 2005 razvili v okoljih, v
katerih bodo izražene potrebe po tovrstnem programu, vendar največ do 30
enot.

Terminska
organizacija
programa

Na leto bomo ustanovili 2 do 4 dnevne centre za otroke.
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Nameščanje

namenom
posvojitve

Program vsebuje postopke, vezane na ugotavljanje primernosti zakoncev
kandidatov za posvojitev otroka, delo z roditelji (biološkimi starši)
otroka za posvojitev, delo pri nameščanju starejšega otroka v posvojitev
in delo po potrebi s posvojiteljsko družino po končanem postopku
posvojitve.
Pri mednarodni posvojitvi so po Haaškem sporazumu o mednarodnih
posvojitvah predvideni posebni postopki.

Postopek za posvojitev začne center za socialno delo. Po zakonu o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih je tudi zadolžen (javno pooblastilo), da na
osnovi zakonsko izpolnjenih pogojev zaključi posvojitev. Za določene
storitve (opravila) v postopku pa je lahko izvajalec tudi drug javni zavod,
pravna ali fizična oseba s koncesijo ali nevladna organizacija.

Izvajalci programa

Slednja opravila se izvajajo kot nejavna služba.
Del programa naj bi se izvajal na lokalni ravni v sklopu posameznih
centrov za socialno delo, del programa pa na ravni regionalnih timov ali
drugih izvajalcev posameznih opravil/storitev, ki izboljšajo kakovost
posvojitve.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Za potrebe mednarodnih posvojitev bo Slovenija po ratifikaciji Haaškega
sporazuma o mednarodnih posvojitvah ustanovila službo za mednarodne
posvojitve.
Na področju dela:
• pri ugotavljanju primernosti zakoncev kandidatov za posvojitev otroka,
• z biološkimi starši otroka za posvojitev,
• pri nameščanju otroka v posvojitev in
• s posvojitelj sko družino po opravljeni posvojitvi
matični center za socialno delo z drugimi izvajalci.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Služba za mednarodne posvojitve sodeluje pri posvajanju tujega otroka v
smislu sprejemanja prošnje za posvojitev in posredovanja poročila o
ustreznosti kandidatov za posvojitev državi, iz katere prihaja otrok. Pri
posvajanju našega otroka v drugo državo je služba za mednarodne
posvojitve odgovorna za poročilo o otroku ter v sodelovanju s podobno
službo druge države za izvedbo ukrepov, ki omogočijo, da otrok brez
zapletov odpotuje iz države s posvojitelji.
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Program se bo postopoma dopolnil v smislu porazdelitve del in
odgovornosti med posameznimi centri za socialno delo in drugimi izvajalci.
Porazdelitev del in odgovornosti se bo izvedla v naslednjih fazah: do konca
leta 1999 pripravljalna faza, leta 2000 projektna faza, leta 2001 uvedba
enotnega koncepta na ravni vse države.
Vpeljevanje regijskih timov oz. drugih izvajalcev z opredelitvijo
vsebinskega in organizacijskega sodelovanja z matičnimi centri za socialno
delo bomo leta 2000 na ravni dveh regij projektno spremljali in ovrednotili.
Na osnovi tako spremljanega prestrukturiranja programa bomo uvedli
enoten koncept v državi. Stroške projektnega uvajanja programa krije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje
Terminska
organizacija
programa

Razvojni projekt

Naloge in postopki, ki jih izvajamo v sklopu tega programa so:
obravnava družine, v kateri se predvideva izločitev otroka, odločitev o
oddaji otroka v rejništvo ob soglasju staršev, odločitev o oddaji otroka v
rejništvo brez soglasja staršev, sklenitev rejniške pogodbe med centrom
za socialno delo in rejniško družino, namestitev otroka, spremljanje
otroka v rejništvu in odločitev oziroma izdaja odločbe o prenehanju
rejništva.
Posebna skrb je posvečena delu z matično družino. Rejništvo je po
definiciji začasen ukrep, namenjen tudi temu, da matična družina pridobi
nova znanja, veščine, da vzpostavi vedno boljše pogoje za življenje z
otrokom.

Izvajalci progama so centri za socialno delo, rejniki in pri nekaterih
dejavnostih tudi zasebniki z dovoljenjem za delo in nevladne organizacije.
Med te dejavnosti sodijo npr. delo z družinami, ki želijo postati rejniške,
izobraževanje in usposabljanje družin, ki so se že odločile za rejništvo ali ki
ga že izvajajo, posebni izobraževalni programi in programi usposabljanja
za delo z otroki s specifičnimi motnjami ipd.

Izvajalci programa

Opravila/storitve oz. dejavnosti zasebnikov z dovoljenjem za delo in
nevladnih organizacij se izvajajo kot nejavna služba.
Večji del programa se izvaja na ravni pristojnosti posameznega centra za
socialno delo oziroma območju ene upravne enote. Določene dejavnosti
tega programa, kot npr. delo z družinami, ki želijo postati rejniške, in
izobraževanje ter usposabljanje družin, ki so se že odločile za rejništvo ali
ki ga že izvajajo, pa je smotrno izvajati na ravni več občin oziroma več
upravnih enot.
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Raven in obseg
izvajanja
programa
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Na posameznem centru za socialno delo se lahko oblikuje tim za
spremljanje izvajanja rejništva in ukrepanje, k čemer sodijo zgoraj
navedene naloge: od obravnave družine, v kateri se predvideva izločitev
otroka, do odločitve oziroma izdaje odločbe o prenehanju rejništva.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Prav tako se na posameznem centru za socialno delo lahko oblikujejo
projektne skupine za izvajanje rejništva. Delo z družinami, ki želijo postati
rejniške, ter in izobraževanje in usposabljanje družin, ki so se že odločile za
rejništvo ali ki ga že izvajajo, poteka ločeno od prej navedenih nalog,
vendar v tesni povezavi z njihovimi izvajalci.
Posebej je pomembno razviti možnosti za supervizijo dejavnosti.
Program ne pomeni zvečanja rejniških družin, temveč novo tehnologijo
dela in nove dejavnosti službe.
Nove so predvsem:

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

• projektne skupine,
• vzpostavitev osnovnega programa izobraževanja za vse družine, ki
opravljajo rejništvo, in
• organizacija posebnih izobraževalnih programov in programov
usposabljanja za delo z otroki s specifičnimi težavami.
Spremljanje in izvajanje rejništva, ukrepanje ter tudi organiziranje in
vodenje projektnih skupin so domena centrov za socialno delo.
Glede na to, da je na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve posebna izvedenska skupina že naredila osnovni koncept vsebine
dela in metodoloških pristopov na področju rejništva, bomo projektne
skupine na centrih za socialno delo vpeljali najpozneje do konca leta 2000,
izobraževanje in usposabljanje rejniških družin pa bomo vzpostavili do
konca leta 1999.

Terminska
organizacija
programa

Oblikovanje in enoletno delovanje individualnih projektnih skupin za
izvajanje konkretnega primera rejništva bomo eksperimentalno spremljali
na treh centrih za socialno delo. Eksperimentalno spremljanje bo končano
do konca leta 1999.

Razvojni projekt

Na osnovi ovrednotenja delovanja individualnih projektnih skupin bomo
sistem delovanja projektnih skupin razširili na vse centre za socialno delo.
Stroške projektnega uvajanja programa, ki se bodo izvajali na treh centrih
za socialno delo, krije Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
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Institucionalno varstvo
in mladostnikov
s težavami v odraščanju, z
drog aH emocionalno pri-

Socialno ogrožene, vzgojno zanemarjene in vedenjsko težavne otroke in
mladostnike, ki v krogu matične ali nadomestne družine niso deležni
zadovoljivih vzgojnih spodbud oziroma ni za odpravo teh težav ustreznih
možnosti, je mogoče namestiti v institucionalno varstvo, ki vsebuje tudi
primerno vzgojo in pripravo na življenje. Za otroke in mladostnike s
hujšimi težavami v odraščanju, z odvisnostjo od drog ali emocionalno
prizadetostjo pa so potrebne posebne možnosti za obravnavo s
specifičnimi psihoterapevtskimi posegi. Pri tem ne gre za dopolnjevanje
kapacitet obstoječih vzgojnih zavodov, pač pa za novo obliko obravnave
in varstva, ki se uporabi takrat, ko oddaja v zavod ni najustreznejša
rešitev. Običajno so namestitve kratkotrajne.
Izvajalci programa

Izvajalci programa so:
• javni zavodi,
• pravne ali fizične osebe z dovoljenjem za delo.
Program se izvaja zunaj okvira javne službe.

Institucionalno varstvo in vzgoja otrok in mladostnikov s hujšimi težavami
v odraščanju, z odvisnostjo od drog ali emocionalno prizadetostjo se izvaja
na ravni več občin. Nameščanje v institucionalno varstvo in vzgojo naj bo
praviloma čim bližje kraju otrokovega/mladostnikovega stalnega
prebivališča.

Raven in obseg
progranL

Kadar centri za socialno delo ukrepajo po 119., 120. in 121. členu zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, se pri socialno ogroženih, vzgojno
zanemarjenih in vedenjsko težavnih otrocih odločajo najprej za ukrepe,
bližje družinski vzgoji, razen če ne obstaja za oddajo v vzgojno ustanovo
posebna indikacija. Pri oddaji v institucionalno obliko varstva in vzgoje
centri za socialno delo uporabljajo obstoječo mrežo vzgojnih ustanov, za
katere je pristojno Ministrstva za šolstvo in šport. Za otroke in mladostnike
s hujšimi težavami v odnosih, s težavami odvisnosti ali izrazito
emocionalno prizadetostjo pa centri za socialno delo ne najdejo ustrezne
možnosti znotraj obstoječe mreže.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Če sta razlog za ukrepanje zanemarjanje in zloraba otrok, center za socialno
delo upošteva mnenje multiprofesionalnega kriznega tima.
Pri vzpostavitvi institucionalnega varstva otrok in mladostnikov s hujšimi
težavami v odraščanju, težavami odvisnosti ali z emocionalno prizadetostjo
gre za dopolnitev mreže vzgojnih zavodov. Do leta 2005 bomo za to
kategorijo otrok in mladostnikov vzpostavili ustrezne programe
institucionalnega varstva in vzgoje s 50 mesti. Programi se bodo izvajali na
ravni malih skupin.
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Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje
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Nove programe institucionalnega varstva in vzgoje otrok s hujšimi
težavami v odraščanju, težavami odvisnosti ali z izrazito emocionalno
prizadetostjo bomo realizirali postopoma in na osnovi predhodnega
projektnega uvajanja.

Terminska
organizacija
programa

Vse programe bomo uvajali kot akcijsko raziskovalni projekt. Predvidoma
bo zastopanih šest programov za raven vse države. Projektno spremljanje
programov bo potekalo tri leta: leta 2000 bomo izdelali strokovni koncept
in opredelili objektivne pogoje izvajanje programov, leta 2001 bomo
uvajali program, leta 2002 pa ovrednotili in dokončno opredelili izvajanje
programov.
Stroške projektnega uvajanja programa zagotavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

d
Zi
'

Materinski domovi in zavetišča nudijo socialnopedagoško in psihološko
pomagajo nosečnicam, materam z otroki v stiski in ženskam z otroki ali
brez njih, ki so žrtve nasilja.
Materinski domovi omogočajo dolgotrajnejšo namestitev, največ do
enega leta, zavetišča pa praviloma kratkotrajnejše namestitve.
Izvajalci programa

Izvajalci programa so:
• javni zavodi,
• zasebniki z dovoljenjem za delo,
• nevladne organizacije.
Program se izvaja zunaj javne službe.
Program se izvaja na ravni več občin.
Program se izvaja v bivalnih enotah oziroma stanovanjskih skupinah.
Sprejemi se urejajo na podlagi razgovora upravičenke s predstavnikom
materinskega doma ali zavetišča, oddane vloge, ob sodelovanju s pristojnim
centrom za socialno delo in drugimi ustanovami.
Dosedanji obseg programa materinskih domov in zavetišč zajema le
določena območja Slovenije. Do leta 2005 bomo postopoma dopolnili
zmogljivosti materinskih domov in zavetišč glede na izkazane potrebe do
100 mest.
Obseg nastanitvenih možnosti materinskih domov in zavetišč se bo do leta
2002 povečeval za približno 10 mest na leto.
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Raven in obseg
izvajanja
programa
Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje
Terminska
organizacija
programa
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6

POMOČ NA DOMU

STRATEGIJE URESNIČEVANJA
POMOČI NA DOMU

Do leta 2005 bomo zagotovili pomoč na domu v obliki
1

socialne oskrbe za 1,2 % oseb, starih nad 65 let.

Pomoč na domu v obliki socialne oskrbe bomo zagotovili
2

tudi za 0,3

%

oseb z motnjo v duševnem in telesnem

razvoju (oseb s posebnimi potrebami), ki potrebujejo to
storitev

in

pri

katerih

bi

oskrba

na

domu

lahko

nadomestila institucionalno varstvo.

Mobilno
3

pomoč

bomo zagotovili

kot obliko
za 20

%

strokovne pomoči
oseb

s statusom

na

domu

invalida,

ki

potrebujejo to storitev in pri katerih bi strokovna pomoč
na domu lahko nadomestila institucionalno varstvo.
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PROGRAMI

Pomoč na
domu starejšim osebam in
osebam s
posebnimi
potrebami

Program vsebuje gospodinjsko pomoč, osebno nego in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov. Program je namenjen starostnikom, starim
nad 65 let, in osebam s posebnimi potrebami (osebam z motnjo v
duševnem razvoju in telesno prizadetim osebam) in se izvaja na
njihovem domu.

Izvajalci programa so centri za pomoč na domu in drugi izvajalci, ki so
organizirani na različne načine. Organizacijske možnosti so naslednje:
• javni zavodi,
• pravna ali fizična oseba s koncesijo.

Izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Centri za pomoč na domu ali drugi izvajalci se organizirajo na ravni ene ali
več občin.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Če želimo zagotoviti izvajanje programa (storitev) 1,2 % oseb, starih nad
65 let (cilj za obdobje do leta 2005), in 0,3 % telesno prizadetih oseb in
oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki potrebujejo to storitev in pri katerih
bi oskrba na domu lahko nadomestila institucionalno varstvo, potem je
optimalna organiziranost službe pomoči na domu po merilu ena strokovna
skupina na vsakih 60.000 prebivalcev.
V regionalnih središčih (in znotraj telefonske omrežne skupine) Celje,
Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Postojna in Slovenj Gradec naj bi bil v sklopu centra za
pomoč na domu in za potrebe omrežnega območja vzpostavljen program
»klic na pomoč«, ki predstavlja obliko načrtovane in usklajene oskrbe na
domu. Oprema centrov mora biti med seboj združljiva.
Kadar je naročnik storitve pomoč na domu samoplačnik, jo naroči
neposredno pri izvajalcu programa, kadar pa je skladno s tretjim odstavkom
100. člena zakona o socialnem varstvu upravičenec delno ali povsem
oproščen plačila storitev, potem mora pridobiti sklep o oprostitvi plačila.
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Način izvajanja
programa
(povezovanje)
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Pomoč na domu je vpeljal zakon o socialnem varstvu. V posameznih
občinah so že pred tem razvijali posamezne oblike pomoči invalidnim in
ostarelim na domu. Po sprejetju zakona o socialnem varstvu se je ta
dejavnost razvijala zlasti po zaslugi
ukrepov
aktivne politike
zaposlovanja in programov javnih del, v posameznih okoljih pa sojo začeli
razvijati posamezni centri za socialno delo in domovi za stare. Del
dejavnosti so opravljaje tudi patronažne službe in službe zdravstvene nege
na domu, sedaj pa nejasno definiranje posameznih storitev (zlasti socialne
oskrbe in zdravstvene nege) pomeni precejšnjo oviro za učinkovitejše delo.

Značaj
programa glede
na dosedanje
izvajanje

Program pomoč na domu je zato delno kontinuiran, delno pa razvojni
program. Vpeljevali ga bomo na ravni vseh občin.
Vse občine, v katerih se ta dejavnost izvaja z javnimi deli, bodo
organizirale ustrezno službo v letih 1998 in 1999. Centre za pomoč na
domu s programom »klic na pomoč« bomo vpeljevali postopoma do leta
2005.

Terminska
organizacija
programa

Število uporabnikov storitev centrov za pomoč na domu se bo povečalo
približno za 15 % na leto, tako da bo leta 2005 v ta program vključenih
približno 7.500 starostnikov, telesno prizadetih oseb in oseb z motnjo v
duševnem razvoju. Pri doseganju tega cilja bo potrebno poskrbeti tudi za
razvoj prostovoljnega dela in sosedske pomoči, za uveljavitev uslug
socialnega servisa in za organiziranje drugih možnih izvajalcev.

Mobilna
pomoč
na domu

Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam
z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna
obravnava na domu. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter
za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno
pedagoški, psihološki
in socialni obravnavi in zaposlitvi. Mobilno
pomoč bomo zagotavljali družinam, ki same skrbijo za odraslo osebo z
motnjami v duševnem razvoju, ki ni vključena v druge organizirane
oblike varstva.

Izvajalci programa SO:
• javni zavodi,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.

Izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Mobilno pomoč kot obliko strokovne pomoči na domu se organizira na
ravni več občin.
Optimalna organiziranost mobilne službe je za območje z vsaj 150.000
prebivalci. To omogoča izvajalcu mobilne službe, skladno s sprejetimi
normativi in standardi, dovolj ustrezen tim strokovnih delavcev.
11. avgust 1998
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Raven izvajanja
programa

poročevalec, št. 53

STRATEGIJE URESNIČEVANJA INSTITUCIONALNEGA
VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV Z ZMERNO,
TEŽJO ALI TEŽKO MOTNJO V RAZVOJU

j
±

Vodenje

in

motnjami

usposabljanje
v

duševnem

otrok

in

razvoju

mladostnikov
s

z

celodnevnim

institucionalnim varstvom bomo povečali za 110 mest do
leta 2005.

Oblike
ji

dnevnega

varstva

in

usposabljanja

otrok

in

mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju

bomo

zagotovili

vsem

tistim,

ki jim

strokovna

pomoč na domu ali v dnevnih oddelkih vzgoje in izobraževanja ne zadostuje in pri katerih bi dnevna oblika varstva
in

usposabljanja

nadomestila

celodnevno

namestitev

v

ustanovi. Obseg te dejavnosti bomo povečali za 90 mest.
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PROGRAMI

Institucionalno varstvo

Otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju, ki zaradi najrazličnejših vzrokov (vedenjsko-osebnostnih,
zdravstvenih, socialno-ekonomskih, prostorskih in drugih) nimajo
možnosti za vključitev v dnevne obfike, se vključujejo v institucionalno
varstvo. Otroci in mladostniki, ki se vključujejo v institucionalno
varstvo, imajo pravico do vzgoje in izobraževanja po šolski zakonodaji.

Izvajalci programa so socialnovarstveni zavodi za usposabljanje.

Izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje so ustanovljeni na ravni države.

Raven izvajanja
programa

Zmogljivost obstoječih petih socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje,
kljub upoštevanju svetovnih teženj za deinstitucionalizacijo, do leta 2005
ne bo zadovoljevala potreb vse države.
V skladu z načelom usposabljanja čim bližje domačemu okolju bo mreža
zavodov tako razširjena, da bo zagotovljena čim bolj enakomerna
razporeditev mest po Sloveniji.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Zmogljivosti institucionalnega varstva bomo povečali za 110 mest.
Zmogljivosti bomo dopolnili postopoma do leta 2005.

Dnevno
!varstvo in
usposabljanje ,
otrok in mladostnikov s
posebnimi
—t #«>» i%n mm a
'

Terminska
organizacija
programa

Otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju, ki se zaradi najrazličnejših vzrokov (vedenjskih, zdravstvenih
idr.) ne morejo vključiti v dnevne šolske oblike, se vključujejo v dnevno
varstvo in usposabljanje. Otroci in mladostniki, ki se vključujejo v te
oblike varstva in usposabljanja, imajo pravico do vzgoje in izobraževanja
po šolski zakonodaji.

Izvajalci programa so socialnovarstveni zavodi za usposabljanje kot javni
zavodi ali kot zavodi s koncesijo.

izvajalci programa

Program se izvaja v okviru javne službe.
Raven
izvajanja
programa

Program se izvaja na lokalni ravni.
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Program se izvaja v omejenem obsegu v vseh socialnovarstvenih zavodih
za usposabljanje. Potrebe tega programa presegajo sedanje možnosti.

Zmogljivosti bomo povečali postopoma za 90 mest do leta 2005.
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Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje
Terminska
organizacija
programa

11. avgust 1998

s

I 8
8

STRATEGIJE URESNIČEVANJA VODENJA,
VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI

/Oblike

dnevnega

vodenja,

varstva

in

zaposlovanja

pod

posebnimi pogoji odraslim osebam s posebnimi potrebami
bomo do leta 2005 povečali povprečno za 50 mest na leto.

11. avgust 1998

37

poročevalec, št. 53

PROGRAMI

Hpg
varstvo in
zaposlitev
pod

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju in oseb s telesno prizadetostjo so postopki in
opravila, namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti,
razvoju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad,
razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.

Izvajalci programa so:
• varstveno-delovni centri,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.

Izvajalci programa

Varstveno-delovni centri se ustanavljajo za potrebe ene ali več občin.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Oddaljenost varstveno-delovnega centra od bivalnega okolja oseb, ki
potrebujejo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
naj bo taka, da ne bo ovirala njihovega vključevanja v program centra.
Optimalna organiziranost varstveno-delovnega centra ali njegove enote (da
je še sprejemljivo glede na oddaljenost od varovančevega okolja in glede na
kadrovske normative) je za območje z vsaj 40.000 prebivalci.
Vključevanje v varstveno-delovne centre se izvaja na osnovi sklepa
pristojnega centra za socialno delo.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Varstveno-delovni centri so ustanovljeni kot samostojni zavodi ali kot
dislocirane enote varstveno-delovnega centra ali ustanove s podobno
dejavnostjo.
Dosedanji obseg varstveno-delovnih centrov ne zadošča za zadovoljevanje
vseh potreb po varstvu, vodenju in zaposlovanju pod posebnimi pogoji.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Za kontinuirano spremljanje tovrstnih potreb je odgovoren pristojni center
za socialno delo.
Širjenje mreže in zmogljivosti varstveno-delovnih centrov bo sorazmerno
ugotovljenim potrebam, do leta 2005 pa bo znašalo povečanje poprečno po
50 mest na leto.
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Povečanje zmogljivosti varstveno-delovnih centrov do leta 2005 je
vsakoletna naloga, in sicer skladno z ugotovljenimi potrebami.

Terminska
organizacija
programa

Reorganizacija posameznih enot varstveno-delovnih centrov, ki delujejo v
okviru centrov za socialno delo in osnovnih šol, bo izpeljana postopoma do
leta 2002.
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STRATEGIJE URESNIČEVANJA
INSTITUCIONALNEGA

VARS

Dnevne centre za starejše osebe bomo uvedli v okoljih, v
katerih bo izkazana tovrstna potreba, do leta 2005 v obsegu
dodatnih 150 mest.

V okviru domov za starejše bomo omogočili do 2 % njihove
zmogljivosti izvajanju

nočnega varstva

in

kratkotrajnih

namestitev.

Do leta 2005 bomo zmogljivosti institucionalnega varstva
starejših

oseb

povečali

za

3.000

postelj,

kar

omogoča

namestitev v domovih 4,2 % starejših oseb.
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PROGRAMI

Dnevni
centri za
starejše
osebe

Dnevno varstvo kot polinstitucionalna oblika varstva je namenjeno
starostnikom, ki še ne potrebujejo permanentne zahtevne zdravstvene
nege in stacionarne oskrbe. Ta dejavnost pomembno dopolnjuje in
razbremenjuje družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje starostnikov v
lastnem domu. Storitve dnevnega centra so: varovanje, prehrana, socialna
oskrba, socialna integracija in okupacija, razvedrilo in organizacija
zdravstvene nege.

Izvajalci dnevnih centrov so:
• javni zavodi, predvsem domovi za starejše,

Izvajalci programa

• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Praksa v evropskih deželah je pokazala, da so dnevni centri uspešna oblika
varstva starostnikov predvsem v mestnih okoljih, v katerih ni večjih težav z
dnevnimi prevozi v center. Dnevne centre bomo zato ustanavljali predvsem
v mestih in drugih večjih krajih.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Oskrbovanci v dnevnih centrih se dnevno vračajo domov.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Dnevni centri so lahko kot enote priključeni domovom za starejše, lahko pa
se ustanavljajo tudi kot samostojne ustanove.
Ker dnevno varstvo ne poseže v celoti v osnovno potrebo in pravico
starejše osebe
po bivanju na domu, in ker je program obenem
racionalnejša oblika od celodnevnega institucionalnega varstva, bomo do
leta 2005 postopoma zagotovili 180 mest v dnevnih centrih (kot enot
domov za starejše ali kot samostojnih ustanov).

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Zmogljivosti dnevnih centrov se bodo do leta 2005 povečevale za približno
20 mest na leto.

Terminska
organizacija
programa
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Nočno varstvo je storitev, ki je namenjena tistim starejšim osebam, ki iz
različnih razlogov v nočnem času ne morejo bivati v svojem okolju.
in nočno var-

Kratkotrajna namestitev je storitev, s katero omogočimo za čas
odsotnosti ožjih družinskih članov in največ do treh tednov celodnevno
bivanje starejše osebe v ustanovi.

Nočno varstvo obsega osnovno oskrbo, ki pomeni bivanje v nočnem času
in zajtrk ter socialno oskrbo, ki po potrebi pomeni varstvo in posebne
oblike varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.
Izvajalci nočnega varstva in kratkotrajnih namestitev so:
izvajalci programa
• javni zavodi, predvsem domovi za starejše,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Tudi za nočno varstvo starejših oseb velja, da je možno predvsem v
okoljih, v katerih ni večjih težav s prevozi v ustanovo, ki izvaja ta program.
Dejavnost je zato organizirana za lokalne potrebe.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Program kratkotrajnih namestitev je možno organizirati za raven ene ali več
občin.
Doslej teh oblik storitev v smislu samostojnega programa nismo razvijali.
Oskrbovanci v nočnem varstvu se vsak dan vračajo domov.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Kratkotrajna namestitev starejših osebje možna kot enkratna namestitev do
treh tednov ali dva- oz. trikrat v skupnem obsegu treh tednov.
Programa nočnega varstva in kratkotrajnih namestitev je racionalno
organizirati v skupnih, v za to posebej pripravljenih prostorih.
Tudi pri tem programu posežemo z institucionalno obliko varstva samo za
čas, koje to nujno potrebno, sicer pa starejša oseba živi na svojem domu.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Zmogljivosti za oba programa skupaj so na posamezni lokaciji sorazmerno
majhne, od 2 do 6 postelj. Do leta 2005 bomo postopoma uvajali ta
program, vendar največ do 50 postelj.
Do leta 2005 bomo uvajali program nočnega varstva in kratkotrajnih
namestitev na dveh lokacijah na leto.

Varstvo
starejših
za starejše
poročevalec, št. 53

Terminska
organizacija
programa

Institucionalno varstvo oz. varstvo starejših oseb v domovih za starejše je
oblika obravnave v zavodu, ki starejšim osebam nadomešča ali
dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine, zlasti pa bivanje,
organizirano prehrano in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Izvajalci programa

Izvajalci programa so:
• javni zavodi,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Institucionalno varstvo starejših oseb se izvaja praviloma na ravni več
občin, vendar za lokalno zaokroženo celoto.
Program izvajajo domovi za starejše samostojno. Pri izvajanju nege in
zdravstvenih storitev sklepajo pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, pri plačevanju ali doplačevanju oskrbnih stroškov iz
proračuna, pa mora pred sprejemom v dom za vsakega stanovalca izdati
odločbo pristojni center za socialno delo.

Raven in obseg
izvajanja
programa
Način izvajanja
programa

Do leta 2005 bomo na področju institucionalnega varstva starejših oseb:
• dopolnili zmogljivosti za 3.000 mest. Pri tem izhajamo iz cilja da bi
permanentno zadovoljevali potrebe po institucionalnem varstvu za 4,2 %
populacije starejših od nad 65 let.
• Ob teh 3.000 novih mestih v domovih za starejše bodo omogočeni tudi
pogoji bivanja, ki bodo zagotavljali večjo samostojnost, zasebnost in
samoorganizacijo življenja in v katerih bodo stanovalci naročali le tiste
storitve, ki jih sami ne bodo mogli ustrezno zadovoljiti. V zahodni
Evropi se je za take bivalne prostore ustalil izraz »varovana
stanovanj a«. So v neposredni bližini doma za starejše ali sorodne
ustanove.
• Pri novih gradnjah in adaptacijah obstoječih domov za starejše bomo
upoštevali sodobne težnje, pri katerih so osrednja načela:
funkcionalnost, zagotavljanja intimnosti, ustrezni prostori za druženje,
manjše zmogljivosti (ekonomsko uspešno poslovanje s tem ni nujno
ogroženo), prostorsko omogočanje izvajanja
različnih programov
znotraj doma in bližina kraju bivanja.

Značaj programa
glede na
dosedanje
izvajanje

Zmogljivosti institucionalnega varstva starostnikov bomo do leta 2005
povečevali za 300 do 400 mest na leto.

Terminska
organizacija
programa
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10

POSEBNIH SKUPIN
m

ODRASLEGA PREBIVALSTVA

STRATEGIJE

URESNIČEVANJA

VARSTVA

POSEBNIH

SKUPIN

Invalidom, starim od 18 do 65 let bomo do leta 2005 v
1

sedanjih zmogljivostih institucionalnega varstva zagotovili
postopno

prehajanje

izvajanja

te

storitve

v

izvajanje

varstva v posebnih, za njih prilagojenih bivalnih enotah ter
zagotovili dodatnih 100 mest.

V
2

izvajanju

institucionalnega

(celodnevnega)

varstva

odraslih duševno bolnih oseb in oseb z zmerno, težjo in
težko

motnjo

motnjami

v

bomo

duševnem
do

leta

razvoju
2005

in/ali

z

dodatnimi

zagotovili

postopno

prehajanje v nove oblike varstva in povečali število mest za
200.

Zmogljivosti celodnevnega domskega varstva z osnovno in
3

socialno oskrbo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju
in

oseb

s

telesno

prizadetostjo,

ki

so

sicer vključeni v

varstveno-delovne centre, bomo do leta 2005 povečali za
250 mest.

poročevalec, št. 53

11. avgust 1998

PROGRAMI

Institucionalno varstvo
starih od 18
do 65 let

Institucionalno varstvo obsega nastanitev, prehrano, socialno oskrbo in
zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva. Upravičenci so
osebe, stare od 18 do 65 let, s posebnimi potrebami zaradi gibalnih
okvar, slabovidnosti, slepote in drugih telesnih okvar.

Izvajalci programa

Izvajalci programa so lahko:
• javni zavodi,
• pravne ali fizične osebe s koncesijo,
• nevladne organizacije.
Program se izvaja v okviru javne službe in zunaj nje.
Program se izvaja na ravni ene ali več občin.

Večina mlajših invalidov s telesno okvaro v institucionalnem varstvu biva v
domovih za starejše ali v posebnih socialnih zavodih. Glede na njihovo
mentalno, duševno in telesno stanje je sobivanje s stanovalci omenjenih
zavodov neprimerno (mlajši invalidi so v teh primerih manjšina, za katero
ni ustreznih programov).

Raven in obseg
izvajanja
programa
N
Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Mlajši invalidi potrebujejo specifične bivalne razmere, predvsem ločene
enote ali samostojne stanovanjske skupine v obstoječih zavodih ali zunaj
njih. Te razmere ima le 10 % stanovalcev socialno varstvenih zavodov.
Program življenja v bivalnih enotah (oddelkih, stanovanjskih skupinah)
mora biti prilagojen potrebam mlajših invalidov s telesno okvaro.
Telesnim invalidom, starim od 18 do 65 let, je do leta 2005 v sedanjih
zmogljivostih institucionalnega varstva treba zagotoviti postopno
prehajanje izvajanja te storitve v izvajanje varstva v posebnih, za njih
prilagojenih bivalnih enotah.

Terminska
organizacija
programa

Do leta 2005 bomo zagotovili dodatnih 70 mest v posebnih enotah. Za del
telesnih invalidov, starih od 18 do 65 let, bomo uredili vse potrebno za
varstvo in delo v posebnih enotah ali stanovanjskih skupinah v okviru
obstoječih domov za starejše osebe. V ostalem bomo sofinancirali bivanje
in programe v stanovanjskih skupinah, katerih ustanoviteljice bodo
nevladne organizacije, v obsegu 30 mest.
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Institucioodraslih
duševno bolnih
oseb in oseb z
motnjami v
duševnem
razvoju in/ali
z dodatnimi f
motnjami

S to obliko dejavnosti se zagotavlja institucionalno varstvo odraslim
duševno bolnim osebam in osebam z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju:
• s kronično duševno boleznijo,
• z demenco,
• s kroničnimi alkoholnimi organskimi psihozami,
• z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
• z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ob dodatnih
razvojnih motnjah,
• s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami,
• z vsemi stopnjami motenj v duševnem razvoju v kombinaciji z
duševno boleznijo ali druge duševno bolne osebe s hudimi motnjami
vedenja in osebnosti.

Izvajalci programa so:
• javni zavodi
• pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.

Izvajalci programa

Institucionalno (celodnevno) varstvo odraslih duševno bolnih oseb in oseb
z motnjami v duševnem razvoju in/ali z dodatnimi motnjami se izvaja na
ravni več občin oziroma regije.

Raven in obseg
izvajanja
programa

Vključevanje v institucionalno varstvo omenjene kategorije uporabnikov se
izvaja izključno na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Izvajanje institucionalnega (celodnevnega) varstva odraslih duševno bolnih
oseb in oseb z motnjami v duševnem razvoju in/ali z dodatnimi motnjami
so doslej izvajali izključno posebni in kombinirani socialnovarstveni
zavodi. Po večini gre za večje ustanove oziroma za izvajanje
institucionalega varstva v oddelkih z velikim številom varovancev. Glede
na sodobne težnje bomo do leta 2005 v delu obstoječih zmogljivosti
spremenili bivalne razmere tako, da bo možno varstvo tudi v malih bivalnih
enotah (od 8 do 10 varovancev) oziroma v stanovanjskih skupinah v sklopu
obstoječih zavodov.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Izvajanje institucionalnega (celodnevnega) varstva odraslih duševno bolnih
oseb in oseb z motnjami v duševnem razvoju in/ali z dodatnimi motnjami
bomo do leta 2005 zagotovili v obsegu, ki pomeni povečanje za 200 mest.

Terminska
organizacija
programa

Izboljšavo bivalnih razmer v sklopu obstoječih zavodov in ustanavljanje
stanovanjskih skupin bomo izpeljali postopoma do leta 2005.

poročevalec, št. 53

46

11. avgust 1998

Institucionalno
varstvo oseb
s posebnimi
potrebami, ki
so vključeni
v programe
storitev
VDC

Celodnevno domsko varstvo z osnovno in socialno oskrbo odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju in odraslih oseb s telesno prizadetostjo, ki so
sicer vključeni v varstveno-delovne centre ali socialna podjetja, vsebuje
nastanitev, prehrano in organizirano varstvo.

Izvajalci programa so lahko:
• javni ali zasebni zavodi,
• različne pravne ali fizične osebe s koncesijo.
Program se izvaja v okviru javne službe.
Potrebe po domskem varstvu za odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju in za odrasle osebe s telesno prizadetostjo se zadovoljujejo na
lokalni ravni, vendar v sprejemljivi oddaljenosti od varstveno delovnega
centra.
Domsko varstvo pomeni zadovoljevanje potreb po urejenem bivanju, zato
mora biti čim bolj podobno običajnemu bivanju ljudi v krogu družine. To
pomeni predvsem dvoje: prebivanje v mali enoti, praviloma v samostojni
stanovanjski skupini, in ločeno od delovnega mesta (varstveno-delovnega
centra). Domsko varstvo se lahko organizira pri varstveno-delovnih centrih
kot del njihove osnovne dejavnosti, vendar v obliki dislocirane bivalne
enote.
Pri obstoječih zmogljivostih domskega varstva, pri katerih sta pretežno
zadovoljena kriterija bivanja v manjši bivalni enoti oz. v stanovanjski
skupini in bivanja ločeno od delovnega mesta, v bodoče ne bo sprememb.
Tam, kjer nista zadovoljena omenjena kriterija, je potrebno stanje postopno
spremeniti.
Glede na to, da potrebe po tovrstnem domskem varstvu regijsko niso
zadovoljene, je potrebno do leta 2005 dopolniti zmogljivosti, in sicer s
samostojnimi manjšimi bivalnimi enotami oz. stanovanjskimi skupinami, in
sicer s ciljem, da bi bile zmogljivosti čimbolj enakomerno razporejene po
Sloveniji.
Za kontinuirano spremljanje razvoja domskega varstva so pristojni centri za
socialno delo.
Do leta 2005 bomo zmogljivosti dopolnjevali povprečno za 30 mest na leto.

Izvajalci programa

Raven in obseg
izvajanja
programa

Način izvajanja
programa
(povezovanje)

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Terminska
organizacija
programa

Pri obstoječih zmogljivostih, pri katerih nista zadovoljena kriterija bivanja
v stanovanjski skupini in bivanja ločeno od delovnega mesta, bomo stanje
spremenili postopoma do leta 2005.
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STRATEGIJE URESNIČEVANJA REŠEVANJA
PROBLEMATIKE ALKOHOLIZMA IN
ZASVOJENOSTI Z NEDOVOLJENIMI DROGAMI

Podpirali
socialne

in

dopolnjevali

problematike

bomo

programe

alkoholizma

v

za

okviru

reševanje

centrov

za

socialno delo in pri drugih izvajalcih.

Vzpostavili in dogradili bomo mrežo centrov za socialno
rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, ki bodo
zagotavljali tudi svetovalno dejavnost
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PROGRAMI

problematike

Socialna varstvo je v preteklosti tesno sodelovalo z zdravstvom pri
zdravljenju in socialnem urejanju alkoholikov in njihovih družin v klubih
za alkoholike, samo pa je razvilo model prijateljskih skupin zdravljenih
alkoholikov, ki so namenjene preprečevanju recidive po končanem
socialnem urejanju. To bo tudi v bodoče del programa za reševanje
socialne problematike alkoholizma. V ta sklop sodijo preventivni
programi za mlade in za druge ogrožene skupine prebivalstva. Poleg
institucionalnega varstva, vodenja in drugih storitev in pomoči na
področju socialne oskrbe neozdravljivih alkoholikov, bo treba na centrih
za socialno delo uvesti tudi specializirano storitev prve socialne pomoči
za področje zasvojenosti. Od leta 1989 se v Sloveniji razvija tudi sistem
za socialno urejanje alkoholikov in njihovih družin, v svetu poznan kot
"anonimni alkoholiki", ki delujejo povsem samostojno.

Programi za socialno reševanje problematike alkoholizma so po naravi
sestavljeni iz več storitev: prve socialne pomoči, osebne pomoči v obliki
svetovalnega dela, osebne pomoči v obliki urejanja, osebne pomoči v
obliki vodenja, oskrbe, zlasti pa pomoči družini.

Posebna
značilnost
programa

Izvajalci programa so:
• deloma javni zavodi, predvsem center za socialno delo in zavodi za
institucionalno varstvo,
• deloma izvajalci nejavne službe, kot so nevladne organizacije in skupine
za samopomoč.

Izvajalci programa

Prve socialne pomoči za problematiko alkoholizma bomo izvajali na
centrih za socialno delo kot del javne službe.
Programi za socialno urejanje alkoholikov in njihovih družin se bodo
deloma razvijali v javni službi kot pomoč družini za dom, osebna pomoč v
obliki svetovalnega dela, osebna pomoč v obliki urejanja, osebna pomoč v
obliki vodenja, deloma pa zunaj nje kot posebna socialna mreža z
nacionalnim pomenom.
Programi za socialno oskrbo neozdravljivih alkoholikov se bodo izvajali v
okviru javne službe..
Druge storitve programa za reševanje socialne problematike alkoholizma se
bodo izvajale zunaj okvira javne službe.

Značaj programa
glede
na dosedanje
izvajanje

Ker je bilo stanje na področju reševanja in preprečevanja socialne
problematike alkoholizma v Sloveniji doslej premalo organizirano, bomo
programe za reševanje socialne problematike alkoholizma razvijali kot
projekt. Stroške projektnega uvajanja programa bo sofinanciralo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Razvojni projekt
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Programi
socialne problematike za-

V Sloveniji narašča število oseb, zasvojenih z nedovoljenimi drogami.
Akutna socialna problematika zajema poleg njih še svojce. Problematika
je bila zadnja leta kot nova in akutna v ospredju družbene in strokovne
pozornosti. Problematika je interdisciplinarna in intersektorska:
zdravstvo je sprejelo v svoj program zlasti detoksikacijo, zdravljenje
akutnih zdravstvenih zapletov pri zasvojencih in metadonske programe.
Kriminologija pokriva prekrške in kazniva dejanja, socialno varstvo pa
uvaja v sodelovanju z drugimi resoiji mrežo svetovalnic za pomoč
ljudem, ki imajo težave zaradi zasvojenosti s prepovedanimi drogami ter
mrežo centrov za socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi
drogami.

Izvajalci programa so:
• center za socialno delo z izvajanjem prve socialne pomoči za to
področje,

Izvajalci programa

• drugi izvajalci, zlasti nevladne organizacije, za ostale programe
reševanja socialne problematike zasvojenih z nedovoljeno drogo.
Center izvaja storitve prve socialne pomoči v javnih službah, ostale storitve
pa se izvajajo izven okvira javne službe.
Programi reševanja socialne problematike zasvojenih z nedovoljeno drogo
v nejavnih službah bodo izvajali centri za socialno rehabilitacijo zasvojenih
s prepovedanimi drogami. Do leta 2005 bomo skupno razvili sedem do
osem takih centrov s skupno kapaciteto 150 mest. Vsi centri naj bi bili
usposobljeni tudi za svetovalno dejavnost za ljudi, ki imajo težave v zvezi z
odvisnostjo od prepovedanih drog.
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Vsebina in obseg
programa,
ki se bo izvajal
kol nejavna slulha
in jo bo država
sofinancirala

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA

NACIONALNI PROGRAM
SOCIALNEGA VARSTVA
DO LETA 2005

Ljubljana, 23. julij 1998
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UVOD
Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je usklajen gospodarski in
socialni razvoj.
Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in
drugih instrumentov, kijih država razvija in uporablja z namenom, da bi posamezniki in
skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot
polnopravni in enakopravni člani družbe in države.
Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti
posameznika. Socialno varnost določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku
omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem aktivno deluje.
Pri tem država zagotavlja materialne in socialne pravice, posameznik pa prispeva v
obliki davkov in drugih obveznih dajatev.
Osnovna načela in izhodišča socialne varnosti v Sloveniji so:
♦
♦

♦

Posameznik si mora socialno varnost zase in za svojo družino načeloma zagotoviti
sam. Naloga države je, da za to ustvari ustrezne pogoje.
Država v okviru proračuna in celote javnofinančnih sredstev oblikuje državni
socialni program, ki vsebuje denarne prejemke, storitve in ustrezno institucionalno
mrežo.
Proti znanim in predvidljivim tveganjem se organizira obvezno socialno
zavarovanje. Država zagotavlja socialno varnost tistim posameznikom, ki si je ne
morejo zagotoviti sami.

Ukrepe za zagotavljanje socialne varnosti, temelječe na navedenih izhodiščih, sprejema
država na različnih področjih dnižbenega življenja.
Glavna podlaga socialne varnosti je splošni ekonomski položaj posameznika. Zato so
temeljni ukrepi socialne politike usmerjeni v ustvarjanje potrebnih pogojev, ki bodo
omogočali, da bodo posamezniki lahko socialno varnost sebi in svoji družini zagotavljali
sami. To so zlasti ukrepi, s katerimi država zagotavlja regulativne mehanizme na
področju zaposlovanja in dela, izobraževanja in štipendiranja, stanovanjske politike,
družinske politike, zdravstvenega varstva, davčne politike in na drugih področjih, ki
vplivajo na posameznikov socialni položaj. Vsi navedeni ukrepi temeljijo na izhodiščih
aktivne socialne politike.
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno
izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.
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Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju
socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi
različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih
situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so
prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter pri zagotavljanju temeljnih
človekovih pravic.
Njihov položaj in pravice urejajo zakoni.
Sistem storitev in dajatev, ki jih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen
posebnemu varstvu najbolj ranljivih skupin prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri
preživetju tistim, ki so brez sredstev za preživljanje in trajno nezmožni za delo ali si ne
morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere ne morejo vplivati.
9
Državni zbor Republike Slovenije z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta
2005 ( v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) določa :
♦

♦

♦
♦

cilje in ukrepe, ki jih bo na tem področju socialne politike uveljavljala država do leta
2005, ter strategije za doseganje zastavljenih ciljev socialnega varstva za to razvojno
obdobje,
vrste in obseg storitev, ki bodo zagotavljane prebivalcem pod enakimi pogoji po
načelih javne službe ter vrste in obseg drugih storitev, ki jih bo država spodbujala in
sofinancirala iz proračunskih sredstev;
socialnovarstvene dajatve, s katerimi bo zagotavljano preživljanje gmotno ogroženim
posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva,
usmeritve za načrtovanje aktivnosti, s katerimi se na področju socialnega varstva
srečujejo posamezni nosilci skrbi za blaginjo prebivalcev.

Nacionalni program temelji na doseženi ravni socialnega varstva prebivalstva, na
ocenjenih gospodarskih in razvojnih možnostih države, opredeljenih v strategiji
gospodarskega razvoja ter na že sprejetih razvojnih usmeritvah drugih področjih
socialne politike, opredeljenih v Resoluciji o družinski politiki, Strategiji razvoja
invalidskega varstva in v drugih dokumentih Državnega zbora Republike Slovenije,
Vlade Republike Slovenije in priporočilih Varuha človekovih pravic.
Nacionalni program upošteva smernice
mednarodnopravni akti in sporazumi, zlasti:

in

priporočila,

ki

jih

določajo

Konvencije in splošne ter posebne deklaracije Organizacije združenih narodov ( Splošna
deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija o odpravi vseh oblik
diskriminacije žensk idr.);
Listine, kodeksi, protokoli in priporočila Evropske unije in drugih evropskih asociacij
(Evropska socialna listina, Evropski kodeks o socialni varnosti, Evropska listina o
socialnem in zdravstvenem varstvu, Bela knjiga Evropske socialne politike,
Komunikacija Komisije EU o modernizaciji in izboljševanju socialne varnosti v EU,
Amsterdamska deklaracija o socialni kakovosti v Evropi idr.);
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Konvencije Mednarodne organizacije dela ( Konvencija št. 102 idr.);
Drugi mednarodni dokumenti in priporočila ( Standardna pravila za izenačevanje
možnosti invalidov idr.).
Navedeni dokumenti izražajo skupno voljo in obvezo držav, ki so jih sprejele, da na
področju socialnega varstva sprejmejo ukrepe za ohranitev in nadaljnji razvoj
instrumentov socialne države, s katerimi zlasti:

♦

♦
♦
♦
♦

preprečujejo in odpravljajo revščino ter socialno izključenost oseb, ki si same ne
morejo zagotoviti socialne varnosti z delom ali na druge aktivne načine, in drugih
oseb v različnih socialnih stiskah,
organizirajo programe skrbi za starejše osebe, katerih delež v strukturi prebivalstva
se stalno veča,
zagotavljajo pogoje za dostojanstvo in čimbolj neodvisen način življenja invalidov in
drugih oseb, ki ne morejo same skrbeti zase,
skrbijo za medgeneracijsko solidarnost,
zagotavljajo enake možnosti obema spoloma.

Pogoji in finančne možnosti za uresničevanja nacionalnega programa
bodo
določene v okviru ukrepov ekonomske in socialne politike države za posamezno
leto. Načini, prioritete in dinamika izvajanja socialno varstvenih storitev, ki bodo
financirane ali sofinancirane iz javnih sredstev, pa so določene v prilogi I., ki je
sestavni del tega nacionalnega programa. ***

»♦*
Glede na to, da priloga I. predstavlja načrt operativne izvedbe v nacionalnem
programu predvidenega obsega socialno varstvenih storitev, se bo dopolnjevala in
dograjevala v nadaljnjih fazah obravnave in sprejemanja nacionalnega programa, v
skladu z razpravami.
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NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA

Izhodišče pri določanju nacionalnih ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete
življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na področju
življenjskega standarda in osebnostnega razvoja.
Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo po načelih enake
dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, kijih določa zakon.
Določitev ciljev in strategij za njihovo uresničevanje temelji na naslednjih dejstvih:
♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

število prejemnikov različnih denarnih prejemkov in drugih socialnih transferjev že
dalj časa narašča,
razmeroma visoka stopnja brezposelnosti povzroča, da znaten del prebivalstva v
najbolj aktivnem življenjskem obdobju izgublja enake možnosti za polno socialno
vključenost; zlasti je zaskrbljujoča brezposelnost iskalcev prve zaposlitve in
dolgotrajno brezposelnih oseb;
delež starejšega prebivalstva se hitro veča in bo že po letu 2000 pomembno vplival
na programe zdravstva, pokojninskega in invalidskega varstva, socialnega varstva,
pa tudi na razvoj odnosov v okviru družinskih skupnosti;
povečuje se število otrok in mladostnikov, ki doživljajo nasilje in spolne zlorabe ali
se soočajo s težavami v odraščanju;
zaradi ekonomske negotovosti, pogojene predvsem s slabimi zaposlitvenimi in
stanovanjskimi možnostmi, se pogoji za nastanek mlade družine kratkoročno ne
izboljšujejo;
število samomorov in samomorilnih poskusov je zaskrbljujoče in se ne zmanjšuje;
invalidi in druge osebe s posebnimi potrebami, ne morejo enakovredno nastopati v
družbenem procesu, ker jim niso vedno in povsod zagotovljeni pogoji, da bi lahko
ustrezno izkoristili in razvili svoje sposobnosti;
povečuje se delež tistih, ki imajo težave zaradi različnih odvisnosti;
ženske na mnogih področjih nimajo enakih možnosti kot moški in se pogosteje
znajdejo v revščini, zlasti tiste, ki same preživljajo svoje otroke;
možnosti uporabnikov, da bi izbirali med različnimi oblikami pomoči, so še
omejene.

Navedena dejstva pogojujejo rizične življenjske situacije, ki predstavljajo samostojne
problemsko programske sklope, zlasti za naslednje skupine prebivalstva:
♦
♦
♦

materialno ogrožene osebe, ki si brez lastne krivde ne morejo zagotoviti sredstev za
preživetje;
otroke in mladoletnike s težavami pri odraščanju in prikrajšane za normalno
družinsko življenje;
mladostnike, ki po dokončanem šolanju ne najdejo ustrezne zaposlitve;

11. avgust 1998

55

poročevalec, št. 53

♦
♦
♦

♦
♦
♦

zakonce in partnerje s težavami pri medsebojnih odnosih ali pri vzgoji otrok;
starejše osebe, ki ne morejo skrbeti same zase;
invalide, ki se zaradi prikrajšanosti ali motenj v telesnem in duševnem razvoju ne
morejo usposobiti za samostojno življenje in delo ali ne morejo razviti vseh
preostalih sposobnosti;
osebe, ki imajo težave zaradi zasvojenosti,
ženske in otroke, ki so ogroženi zaradi nasilja, zaradi revščine ali brezdomstva;
druge socialno izključene skupine.

Do leta 2005 bodo ukrepi države usmerjeni zlasti k naslednjim socialnovarstvenim
ciljem:

1. CILJ. IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA
Zagotoviti pogoje, ki bodo vsakomur omogočali socialno varnost in človeško
dostojanstvo, pogoje, s katerimi se bo vzdrževal in razvijal ugoden socialni položaj
vseh prebivalcev ter pogoje, ki bodo prispevali k socialni pravičnosti, k razvijanju
solidarnosti, strpnosti in upoštevanju različnosti;

2. CILJ ZAGOTAVUANJE AKTIVNIH OBUK SOCIALNEGA VARSTVA
Preprečevati socialno izključenost in revščino pri posameznikih, družinah in
skupinah prebivalstva, ki si je ne morejo zagotoviti sami z delom, s sistemom
zavarovanj, z dohodki iz premoženja ali na druge aktivne načine. Razviti podlage
za uveljavljanje načela lastne odgovornosti upravičencev ter jim zagotoviti vpliv na
načrtovanje pomoči in nuditi možnost izbire med različnimi programi;

3. CILJ: RAZVOJ STROKOVNIH SOCIALNIH MREŽ POMOČI
Zagotoviti strokovno podporo in pomoč pri zadovoljevanju osebnih in socialnih
potreb vsem, ki se znajdejo v socialni stiski in tistim, ki zaradi različnih razlogov
niso sposobni za samostojno življenje in delo ali ne morejo uspešno delovati v
svojem socialnem okolju.

4. CILJ: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
Zagotoviti možnosti za razvoj prostovoljnega dela, solidarnosti, dobrodelnosti in
samopomoči, za uveljavitev nevladnega sektorja, zasebništva in uporabniških
združenj ter jih povezati v enovit sistem socialnega varstva na nacionalni ravni.
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5. CILJ: OBLIKOVANJE NOVIH PRISTOPOV TA OBVLADOVANJE SOCIALNIH
STISK
Načrtno razvijati nove socialnovarstvene programe, ki bodo omogočali odzivanje
na spremembe socialnega položaja prebivalstva, uvajati nove metode dela in
skrbeti za razvoj stroke.

STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Za doseganje zastavljenih ciljev se določajo naslednje strategije:
K1. CILJU: IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA
1. Možnosti za vzdrževanje in razvoj ugodnega socialnega položaja prebivalcev bo
država zagotavljala zlasti tako, da bo skrbela za povezanost in za skladen razvoj vseh
tistih razvojnih področij, ki pomembno vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Trajna
skrb bo namenjena usklajevanju programov in posameznih ukrepov na področjih dela
in zaposlovanja, dohodkovne in davčne politike, vzgoje in izobraževanja,
štipendijske politike, zdravstva in stanovanjskega gospodarstva ter posebnega
varstva invalidov. Programi vseh navedenih področij morajo upoštevati tudi
socialni položaj uporabnikov in predvideti posebne ukrepe za skupine, ki bi
potrebovale drugačno obravnavo (subvencije, oprostitve itd).
Pri uresničevanju navedenega cilja bodo pomembne zlasti naslednje usmeritve:
Najpomembnejši element socialne varnosti aktivnega prebivalstva sta delo in ustrezna
zaposlitev, zato je potrebno razvijati nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki bi
nudili priložnost vsem iskalcem zaposlitve ter vzpodbujati delodajalce, da zaposlenim
zagotovijo pogoje za varno delo ter prijazno delovno okolje;
Cena dela mora omogočiti zaposlenim, da pod normalnimi pogoji lahko dosežejo
dohodek, ki jim zagotavlja socialno varnost, tistim, ki jih morajo preživljati pa dostojno
preživetje;
Ukrepi na področju davčne politike morajo upoštevati socialne razlike in različne
zmožnosti prebivalstva ter stimulirati razvoj neprofitnih dejavnosti, donatorstva in
sponzoriranja socialnovarstvenih programov;
Mladim ljudem, ki so vključeni v sisteme vzgoje in izobraževanja, je treba omogočiti
enake možnosti za šolanje in za osebnostni razvoj, jim dati priložnost za vključitev v
ustvarjalno življenje in jim pomagati pri tem vključevanju ter pri razvijanju načel
solidarnosti in strpnosti;
Zdravje prebivalstva je odvisno od kvalitete življenja, zato se morajo programi
zdravstvene preventive nujno prepletati in dopolnjevati z aktivnostmi drugih področij, ki
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vzpodbujajo zdrave načine življenja. Posebej je potrebno vzpostaviti tesnejše
sodelovanje med socialnimi programi in programi, ki jih za posebne skupine
prebivalstva izvajajo službe družinske medicine in patronaže;
Pogojev za bivanje ni mogoče zagotavljati zgolj po tržnih načelih, zato so nujni posebni
programi za zagotavljanje bivalnih pogojev ter za subvencioniranje stroškov bivanja
posebej ranljivim skupinam prebivalstva.
Invalidne osebe in druge osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do posebnih
obravnav, s katerimi se jim zagotavljajo pogoji za čim boljšo usposobitev za samostojno
življenje ali njim primerno nego; posebej pa jim je treba zagotoviti pravice do
enakovrednega sodelovanja v okolju ter jim omogočiti pogoje za življenje brez
arhitekturnih in drugih komunikacijskih ovir.
2. Kakovost življenja bomo razvijali preko razvojnih in preventivnih programov, ki bodo
usmerjeni k usposabljanju ljudi za dobre medsebojne odnose, za medgeneracijsko
sodelovanje in za uveljavljanje enakih možnosti obeh spolov.
Posebna pozornost bo namenjena dejavnostim in programom, ki zagotavljajo t.i. polno
socialno vključenost.
3. Posameznim skupinam prebivalcev bo država omogočala vključevanje v posebne
preventivne in druge programe socialnovarstvenih storitev, s katerimi bo mogoče:
♦ usposabljati zlasti mlade ljudi za opravljanje vloge odgovornega starševstva ter za
dobre medosebne odnose v družini;
♦ preprečevati različne vrste zasvojenosti in nasilja, zasvojenim in žrtvam nasilja pa
nuditi organizirano pomoč pri premagovanju zapletenih socialnih stisk;
♦ pripravljati srednjo generacijo na lastno starost in pomagati starejšim ljudem ter
njihovim družinam, da z različnimi oblikami pomoči in ob podpori skupin za
samopomoč, omogočijo starejšim članom čim daljše in dostojno bivanje v
dotedanjem okolju;
♦ omogočiti otrokom z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, v skladu z
njihovimi sposobnostmi, enake možnosti vzgoje in izobraževanja;
♦ zagotoviti pogoje, ki bi omogočili odraslim osebam s posebnimi potrebami
neodvisno in samostojno življenje ob pomoči družine, invalidskih organizacij, drugih
nevladnih organizacij in državnih služb;
♦ razvijati solidarnost, dobrodelnost, samopomoč in prostovoljno delo ter občutek za
drugačnost in strpnost;
4. Raziskovati bo treba družbene vzroke, ki povzročajo socialne stiske in težave,
izdelati programe za njihovo obvladovanje ter preoblikovati in dopolniti dejavnosti
socialnega varstva tako, da bo pomembnejši delež sredstev, programov in kadrov
namenjen socialni preventivi.
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K 2. CILJU: ZAGOTAVLJANJE AKTIVNIH OBLIK VARSTVA
1. Pomoč v obliki storitev bo imela prednost pred denarnimi oblikami. V ta namen bo
potrebno zagotoviti možnosti, ki bodo omogočale prejemnikom denarnih pomoči, da se
bodo vključevali zlasti v različne programe aktivne politike zaposlovanja. Na ta način se
jim bodo povečale možnosti za prehod iz kroga pasivnih prejemnikov socialnih podpor
v krog tistih, ki bodo pridobili možnost, da si socialno varnost zagotovijo z delom in
zaposlitvijo.
2. Prebivalcem, ki nimajo zagotovljenega minimalnega dohodka za preživetje in si ne
morejo zagotoviti najnujnejših sredstev sami, iz razlogov na katere ne morejo
vplivati, bo država zagotavljala preživetje na dostojni ravni s sistemom
socialnovarstvenih dajatev in si prizadevala za preprečevanje njihove socialne
izključenosti. Upravičence pa bo vzpodbujala, da se aktivno vključijo v razreševanje
svojih težav in se zavedo lastne odgovornosti za svoj socialni položaj.
3. Vzpostaviti bo treba pregleden sistem vseh tistih socialnih prejemkov prebivalstva, ki
določajo nivo socialne varnosti ter dopolniti postopke in merila tako, da bodo denarno
pomoč prejemali dejansko socialno ogroženi upravičenci, ki si sami ne morejo
zagotovitvi preživetja.

K 3. CILJU: RAZVOJ STROKO VNIH SOCIALNIH MREŽ POMOČI
1. Vsem, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo skrbeti za svoje osebne in socialne
potrebe v okviru primarnih socialnih mrež ali imajo zaradi motenj v telesnem ali
duševnem razvoju ali trajnih težav z duševnim zdravjem, omejene možnosti za delovanje
v okolju oziroma, bo strokovno podporo in pomoč zagotavljal sistem strokovnih služb,
dopolnjen z dejavnostmi nevladnih organizacij, civilnih združenj in posameznikov.
Pri tem bo država skrbela za dopolnjevanje in postopno preoblikovanje sprejemljivega
dela obstoječih institucionalnih oblik pomoči v druge, ljudem prijaznejše oblike, za čim
samostojnejše oblike življenja ter za večji vpliv uporabnikov storitev. Zlasti se bo
zavzemala za to, da bodo socialnovarstveni zavodi dopolnili in razširili ponudbo svojih
storitev, jih prilagodili posebnim potrebam uporabnikov, se dodatno odprli do okolja ter
izvajali tudi izveninstitucionalne oblike varstva. Istočasno bo vzpodbujala in organizirala
izvajanje novih oblik skrbi za posameznike in skupine tako, da bo v mrežo javne službe
na podlagi koncesij vključevala različne izvajalce ter načrtno dograjevala mreže
različnih storitev, ki sicer niso določene kot javna služba, jo pa dopolnjujejo in bogatijo.
2. Prebivalcem, ki se zaradi različnih razlogov pogosteje znajdejo v rizičnih življenjskih
situacijah, bo država zagotavljala posebne programe socialnovarstvenih storitev in sicer
•

vzgojno zanemarjenim in zlorabljenim otrokom bo zagotovljena učinkovita pomoč
preko posebej usposobljenih strokovnih teamov za krizne intervencije, z možnostjo
takojšnje zaščite, če je ta nujno potrebna,
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•

•

•

•

družinam, ki same ne zmorejo zagotoviti ugodnih pogojev za normalno odraščanje
svojih otrok, bo omogočena posebna psihosocialna in socialnopedagoška pomoč, z
namenom, da se ohrani družinska skupnost in da se prepreči ločitev družinskih
članov,
zasvojenim, žrtvam nasilja in drugače trpinčenim osebam bo zagotovljena
organizirana pomoč pri premagovanju zapletenih socialnih stisk in pomoč pri
urejanju odnosov v okolju,
invalidnim in drugim osebam, s posebnimi potrebami, ki se odločijo za življenje
izven družine, bo omogočena samostojnost ob pomoči invalidskih organizacij in
posebnih socialnih mrež;
starejšim osebam, ki ne morejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo oskrbo
in nego, bo ponujena posebna organizirana pomoč v bivalnem okolju.

3. Vsem, ki bodo iskali strokovno pomoč, bo treba omogočiti večjo izbiro med
različnimi storitvami, postopno razviti sistem individualiziranega financiranja ter razviti
mehanizme, ki bodo zagotavljali večji vpliv uporabnikov na načrtovanje in na izvajanje
storitev.

K 4. CILJU: VZPOSTA VITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
Da bi država omogočila vzpostavitev enovitega sistema socialnega varstva, ki bo
temeljil na pluralnosti programov in izvajalcev ter
razvoj prostovoljnega dela,
dobrodelnosti, samopomoči in donatorstva, bo poskrbela za uveljavitev dodatnih davčnih
mehanizmov, ki bodo vzpodbujali nastajanje, razvoj in financiranje socialnih
programov.
Preko podeljevanja koncesij in stabilnejšega sofinanciranja programov bo omogočila
razvoj nevladnega sektorja in zasebništva, kar bo skupaj z obstoječimi oblikami
omogočilo pluralnost izvajanja storitev socialnega varstva.
Preko javnih natečajev bo podpirala nacionalne zveze in različna združenja ter druge
izvajalce izven javne službe, ki svoje programe usmerjajo na rizične skupine prebivalcev
in jih usposabljajo za samopomoč. Z njimi bo sklepala pogodbe o sofinanciranju
programov in jim zagotavljala dolgoročnejše sodelovanje.

K 5. CILJU: OBLIKOVANJE NOVIH PRISTOPOV ZA OBVLADOVANJE SOCIALNIH
STISK
1. Razvojna dinamika države, spremembe v načinu življenja, spreminjanje tradicionalnih
vrednot in drugi vplivi okolja povzročajo vedno nove pojavne oblike socialnih stisk in
težav posameznikom in skupinam prebivalstva. Da bi država in nosilne stroke socialnega
varstva lahko uspešno delovale tudi v novih pogojih, bo potrebno:
• načrtno uvajati nove razvojne programe, zagotoviti njihovo spremljanje in ob
ugodnih strokovnih ocenah poskrbeti za to, da postanejo del redne dejavnosti
socialnega varstva, in sicer vsaj en nov razvojni program letno,
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•

•

določiti program prioritet pri uvajanju novih razvojnih programov za večletno
obdobje, pri čemer naj bi imela prednost področja, ki predstavljajo socialno
preventivo,
dati večji poudarek primarnim in sekundarnim preventivnim programom ter pri
njihovem koncipiranju in izvajanju zagotoviti povezovanje z drugimi ključnimi
področji ( šolstvo, zdravstvo, zaposlovanje itd).

2. Država bo skrbela za izobraževanje in redno strokovno izpopolnjevanje vseh
izvajalcev, za vzpostavljanje raznih motivacijskih mehanizmov, ki omogočajo strokovni
napredek, za vzpodbujanje in financiranje interdisciplinarnih študijskih programov,
podpirala bo skupinsko delo strokovnjakov različnih poklicev ter koordinacijo med
strokami. Tako bo mogoče razvijati nove oblike dela in skrbeti za inovativnost področja.
Država bo vzpodbujala tudi razvoj novih poklicev, ki se bodo vključevali v dejavnost
socialnega varstva, saj gre pogosto za dela in opravila, ki se razlikujejo od drugih
področij in jih ni mogoče oblikovati v okviru splošnih programov.
Posebno skrb bo država namenila tudi uveljavitvi in razvoju različnih oblik supervizije
strokovnega dela.
3. Načrtovanje in razvijanje novih oblik dela je možno le na podlagi preglednega
informacijskega sistema dejavnosti, ki vključuje vse izvajalce, z možnostjo povezav z
informacijskimi sistemi drugih področij socialne politike.
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NALOGE DRŽA VE NA PODROČJU SOCIALNEGA
VARSTVA

1. Temeljne pravice državljanov in naloge države na področju socialnega varstva so
določene z Ustavo RS. Večina pravic, tesno povezanih s področjem socialnega varstva,
izhaja neposredno iz poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Med
najpomembnejše sodijo:
♦ pravica do osebnega dostojanstva in varnosti;
♦ pravica invalidov do posebnih oblik varstva, usposabljanja in izobraževanja;
♦ pravica otrok do posebnega varstva in skrbi;
♦ pravica do socialne varnosti pod pogoji, določenimi z zakonom,
♦ pravica do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.
V skladu z navedenimi ustavnimi načeli in usmeritvami mednarodnih aktov ter v skladu
z veljavno zakonodajo bo država za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
zagotovila:
♦ organizirano spremljanje ravni socialne in gmotne varnosti prebivalstva (socialni
monitoring in ustrezno odzivanje),
♦ racionalno organizirano in učinkovito mrežo javne službe s strokovno
usposobljenimi kadri,
♦ sredstva za preživetje tistim posameznikom, družinam in posebnim skupinam
prebivalstva, ki si jih ne morejo zagotoviti sami iz razlogov, na katere ne morejo
vplivati,
♦ informacijski sistem, analitično in raziskovalno dejavnost ter podporne mreže za
izvajalce dejavnosti,
♦ mehanizme za razvoj stroke in inovacij ter za učinkovit nadzor,
♦ vzpodbude za razvoj neprofitnih organizacij in volonterskega sektorja,
♦ povezovanje in koordiniranje dejavnosti različnih nosilcev v celovit nacionalni
sistem socialnega varstva in za razvoj in strokovni dvig socilanovarstvene dejavnosti
v celoti.
Posebno skrb bo država namenila izgradnji in oblikovanju sodobne socialnovarstvene
zakonodaje, ki bo usmerjena v iskanje prijaznejših rešitev za upravičence, pa tudi v
razvoj strok, ki delujejo na področju socialnega varstva.
Storitve javne službe in dajatve, ki jih zagotavlja država
Socialnovarstvene storitve, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in
težav, zagotavljajo v Republiki Sloveniji država in občine. Storitve se izvajajo v okviru
mreže javne službe v obsegu, kije določen s tem programom z merili za določitev
mreže javne službe.
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Javna služba obsega:
♦ ukrepe in dejavnosti, s katerimi se preprečujejo socialne stiske in težave ( socialna
preventiva),
♦ storitve prve socialne pomoči,
♦ storitve osebne pomoči,
♦ storitve pomoči družini za dom ,
♦ storitve pomoči družini na domu,
♦ institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki,
♦ vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Javno službo bodo izvajali:
♦ javni socialnovarstveni zavodi, ki jih ustanovijo država ali občine,
♦ nevladne organizacije, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne službe,
♦ druge pravne osebe in zasebniki, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne službe.
Socialnovarstvene dajatve, namenjene zagotavljanju sredstev za preživetje, zagotavlja
država. Vrste dajatev in pogoji za njihovo prejemanje so določeni z zakonom. Aktivnosti
za reševanje neugodnega socialnega položaja upravičenca in oblike pomoči, s katerimi
se upravičencu zagotavljajo možnosti, da sam zagotovi socialno varnost sebi in svoji
družini, imajo prednost pred dodeljevanjem socialnovarstvenih dajatev.
Država zagotavlja sredstva in druge pogoje za izvajanje javnih pooblastil, ki jih na
podlagi zakonov izvajajo javni socialno varstveni zavodi in Socialna zbornica Slovenije.
Druge socialnovarstvene storitve
Pomemben delež dejavnosti socialnega varstva predstavljajo storitve, ki jih kot izvirne
programe razvijajo in izvajajo socialne službe na področjih zdravstva, vzgoje in
izobraževanja, zaposlovanja in pravosodja ali naloge, ki jih opravljajo socialne službe v
gospodarstvu ter programi nevladnih organizacij, združenj in zasebnikov. Pri tem so
zlasti pomembni različni preventivni programi.
Država si bo prizadevala, da bi storitve omenjenih izvajalcev povezala v enovit sistem,
ter vzpodbujala njihove nosilce, da bi jih lahko razvijali v okviru lastnih dejavnosti.
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MERILA

ZA

DOLOČITEV MREŽ JAV

Ob upoštevanju gmotnih možnosti, regionalnih značilnosti, načela enakih pravic ter
obsega dejavnosti na dan 31/12-1997, se za določitev mreže javne službe, ki jo
zagotavlja država, določajo naslednji
A. količinski kriteriji:

Storitve socialne preventive, namenjene
organizaciji samopomoči socialno ogroženih
OBSEG:

preprečevanju

socialnih

stisk

in

-1 strokovni delavec na vsakih 50.000prebivalcev
- 40 izvajalcev za organiziranje in koordinacijo različnih preventivnih
programov v lokalni skupnosti;

Storitve prve socialne pomoči
Prva socialna pomoč kot samostojna storitev, s katero pomagamo posamezniku ali
družini pri prepoznavanju socialne stiske in pri iskanju uresničljivih oblik pomoči
OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 40.000prebivalcev,
- 50 strokovnih delavcev, ki izvajajo storitve za vse iskalce pomoči

Prva socialna pomoč kot krizni center za intervencije in kratkotrajne namestitve
OBSEG:

-1 strokovna skupina na vsakih 250.OOOprebivalcev, strokovno
skupino sestavljajo trije strokovni delavci, en laični delavec,
- 24 strokovnih delavcev in 8 laičnih delavcev organizira in oskrbuje
različne nujne posege s kratkotrajnimi namestitvami posameznikov

Storitve osebne pomoči
Osebna pomoč v obliki svetovai\ja, namenjena posameznikom in družinam s težavami v
odnosih
OBSEG :
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-1 strokovni delavec na vsakih 50.000 prebivalcev,
- 40 strokovnih delavcev izvaja storitev za vse upravičence

g4

7 7. avgust 1998

Osebna pomoč v obliki urejanja, namenjena posameznikom s problemi zaradi
vedenjskih težav ali zasvojenosti
OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 80.000prebivalcev,
- 25 strokovnih delavcev izvaja storitve za vse upravičence

Osebna pomoč v obliki vodenja, namenjena posameznikom, ki so nesposobni za
samostojno funkcioniranje v okolju
OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 80.000 prebivalcev,
- 25 strokovnih delavcev izvaja in vodi storitve za vse upravičence

Storitve pomoči za dom
Psihosocialna in socialnopedagoška pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani
in pri skrbi za otroke
OBSEG:

-1 strokovni delavec na vsakih 30.000prebivalcev
- 66 strokovnih delavcev izvaja storitve za družinske skupnosti z otroki

Pomoč pri primerih nasilja in zlorabe otrok
OBSEG :

-1 multiprofesionalni krizni tim na upravno enoto,
- 58 multiprofesionalnih kriznih timov, ki jih pri centrih za socialno delo
sestavljajo strokovni delavci različnih resornih področij (brez novih
zaposlitev)

Storitve pomoči na domu
Pomoč na domu, s katero se upravičencem nadomešča in odmika vstop v institucionalno
varstvo
OBSEG:

- vključenih 1,2 % starejših oseb starih 65 in več let ter 0.3 % invalidnih
oseb, ki živijo doma ;
• 1 strokovna skupina na vsakih 60.000 prebivalcev, strokovno skupino
sestavlja en strokovni delavec, dvajset laičnih sodelavcev,
- 33 strokovnih delavcev in 660 negovalk /cev za 3300 upravičencev
oziroma povečanje števila izvajalcev in upravičencev za 100 %
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Pomoč na domu v obliki individualne obravnave na domu za osebe s statusom
invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih, ki niso
vključene v druge vrste storitev
OBSEG:

- vključenih 20 % oseb s statusom invalida, ki niso v drugih oblikah
organizirane obravnave, po 4 ure svetovalnega in terapevtskega dela
enega strokovnega delavca mesečno na vsako družino s prizadeto
osebo,
- 8 izvajalcev za 350 družin s prizadeto osebo

Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov, prikrajšanih za
normalno družinsko življenje:
Varstvo otrok in mladostnikov, ki zaradi težav v odraščanju ali zaradi neugodnih
pogojev ne morejo živeti pri starših
OBSEG :

- vključenih o,4 % otrok in mladoletnikov, starih do 18 let, ki
potrebujejo organizirano varstvo in vzgojo v drugih družinah,
- organiziranje življenja za 1650 otrok v 450 rejniških in drugih družinah

Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo
ali težko motnjo v razvoju:
Institucionalno varstvo v zavodu ali v enotah zavoda
OBSEG :

- vključenih 3o % otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko
motnjo v razvoju, od tega 5% za kratkotrajne namestitve
- zagotovljenih 740 mest za institucionalno obravnavo oziroma povečanje
števila mest za 110 upravičencev

Druge oblike varstva
OBSEG:
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- vključenih So % obravnavane skupine v enote dnevnega varstva in
usposabljanja ter v druge oblike organiziranega varstva
- zagotovljenih 250 mest za neinstitucionalne oblike obravnave oziroma
povečanje števila mest za 90 upravičencev
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Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji:
Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji za telesno prizadete in za osebe z
motnjami v duševnem razvoju
OBSEG:

- vključenih 30 % vseh oseb s statustom invalida po zakonu o ružbenem
varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih v dnevne oblike
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v varstveno
delovnih centrih
- zagotovljenih 2.150 mest oziroma povečanje števila mest za 450
upravičencev

Storitve institucionalnega varstva starejših oseb:
Organizirano varstvo v dnevnih centrih in varovanih enotah
OBSEG:

- vključenih 0,06 % starejših oseb, starih 65 in več let, ki potrebujejo
dnevno organizirano oskrbo,
- zagotovljenih 180 mest oziroma povečanje števila mest za 150
upravičencev

Varstvo in oskrba v domovih za starejše osebe:
OBSEG:

- vključenih 4,2 % prebivalcev, starih 65 let in več,
- zagotovljenih 14.500 mest oziroma povečanje števila mest v domovih
za starejše za 3.000 upravičencev ter vzpostavitev 30 mest za
kratkotrajne namestitve

Storitve institucionalnega varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva:
a. Institucionalno varstvo odraslih duševno bolnih oseb
b. Institucionalno varstvo poškodovanih ali dolgotrajno kronično bolnih oseb
c. Institucionalno varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju ali/ in z dodatnimi
motnjami
OBSEG:

11. avgust 1998

- vključenih 0,17 % prebivalcev, starih od 18 do 65 let, ki potrebujejo
varstvo v posebnih zavodih, v drugih družinah, v varovanih enotah,
v bivanjskih skupnostih in v drugih oblikah organiziranega varstva,
- zagotovljenih 1.200 mest oziroma povečanje števila mest za 200
varovancev
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Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so
vključene v programe storitev varstveno delovnih centrov in potrebujejo organizirano
varstvo
OBSEG:

- vključenih 35 % vseh, ki so vključeni v programe varstveno delovnih
centrov pa potrebujejo nastanitev in oskrbo v zavodu, drugi družini ali
v bivanjski skupnosti
- zagotovljenih 650 mest oziroma povečanje števila mest za 250
varovancev

Institucionalno varstvo telesno invalidnih odraslih oseb
OBSEG:

- vključenih 0,08 % prebivalcev starih od 18 do 65 let, ki zaradi telesne
prizadetosti potrebujejo nastanitev in oskrbo v posebnem zavodu, v
bivalniskupnosti ali v posebnih enotah drugih socialnovarstvenih
zavodov
- zagotovljenih 180 mest oziroma povečanje števila mest za 70
upravičencev

* * *

B. organizacijski kriteriji:
Na nivoju lokalnih skupnosti se organizirajo naslednje socialnovarstvene storitve:
♦ osebna pomoč;
♦ pomoč družini na domu za starejše in invalidne osebe ter za kronično bolne otroke
in za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Za območje upravne enote se organizirajo naslednje socialnovarstvene storitve:
♦ programi socialne preventive
♦ prva socialna pomoč kot samostojna storitev,
♦ pomoč družini z invalidno osebo, ki ni vključena v druge obravnave,
♦ pomoč družini za dom v obliki psihosocialne in socialnopedagoške podpore;
♦ institucionalno varstvo starejših oseb;
♦ varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji;
Za območja več upravnih enot se organizirajo naslednje socialnovarstvene storitve:
♦ institucionalno varstvo za posebne skupine;
♦ institucionalno varstvo oseb, vključenih v storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod
posebnimi pogoji;
♦ varstvo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje;
♦ prva socialna pomoč v obliki kriznega centra za intervencije in kratkotrajne
namestitve,
♦ druge oblike institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali
težko motnjo v razvoju.
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Za območje države se organizirajo socialnovarstvene storitve:
♦ institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju.
Ne glede na določila o količinskih kriterijih v točki A. se lahko za območje upravne
enote storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči
za dom
organizirajo tako, da je število izvajalcev za posamezno storitev
prilagojeno značilnostim socialno varstvene problematike območja, vendar tako,
da skupno število izvajalcev na tem območju ustreza količinskim kriterijem.

C. kakovostni kriteriji:
Kakovost in obseg posamezne storitve določajo standardi in normativi, ki jih v skladu
z zakonom in strokovnimi spoznanji določi minister, pristojen za socialno varstvo.
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MERILA ZA OBLIKO VANJE MREŽE SL UŽB Z J A VNIMI
POOBLASTILI

Javna pooblastila so naloge in programi, ki jih posamezni zakoni nalagajo organom
socialnega varstva. Med najpomembnejše sodijo:
❖ programi, strokovna opravila, ukrepi in odločitve, ki jih določa zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih ali ratificirane mednarodne pogodbe;
❖ programi, naloge in ukrepi, ki jih določajo kazenski zakon, zakon o kazenskem
postopku ter zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
❖ naloge, ki jih določajo posamezni zakoni na področju invalidskega varstva,
❖ naloge, ki jih določajo zakoni na področju izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
❖ naloge, ki jih določajo zakoni na področju notranjih zadev, varstva tujcev ter na
drugih pravnih področjih.

Dejavnost javnih pooblastil bo država organizirala v centrih za socialno delo, v vsaki
upravni enoti po merilu :
-1 strokovni delavec na vsakih 5.000 prebivalcev.
Kakovost in obseg dejavnosti sta določena z zakonom.
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IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE MREZ
SOCIALNOVARSTVENIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO
VZPODBUJALA IN SOFINANCIRALA DRŽAVA PREKO
SKUPNEGA PROGRAMA

Država ugotavlja, da poleg socialnovarstvenih storitev, ki jih določa zakon kot javno
službo, predstavljajo pomemben delež celovitega sistema socialnega varstva tudi druge
dejavnosti, ki zlasti dopolnjujejo javno službo ali pa ponujajo razne alternativne
programe. Pogosto so nosilci teh dejavnosti civilna združenja, nevladne organizacije in
zasebniki. Njihovi programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo oblike
prostovoljnega dela in druge oblike dobrodelnosti.
Država razglaša svoj interes za vzpostavitev in dograditev racionalne, dogovoijene in
pregledne nacionalne mreže teh dejavnosti, zato bo vzpodbujala in sofinancirala
njihove programe, izbor le-teh bo temeljil na javnih razpisih, učinke pa bodo spremljali
evalvatoiji.
Med programe, ki jih bo podpirala država na tem področju v naslednjem obdobju
sodijo:
ID Mreža materinskih domov in zavetišč s skupno kapaciteto 100 mest, kar pomeni
povečanje obstoječega stanja za 35 mest;
2D Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju s
skupno kapaciteto 45 mest, kar pomeni povečanje obstoječega stanja za 20 mest;
3D Mreža 12 ekip za svetovanje preko telefona otrokom, mladostnikom in drugim
osebam v osebnih stiskah, kar pomeni povečanje za 2 ekipi;
4D Mreža stanovanjskih skupin oziroma bivalnih skupnosti, s katerimi bi omogočili
čimbolj neodvisno življenje invalidom, s skupno kapaciteto 30 mest, ki bodo
vzpostavljena na novo;
5D Mreža 7 do 8 centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s
prepovedanimi drogami, s skupno kapaciteto 150 mest, kar pomeni podvojitev
sedanjega obsega dejavnosti;
6 EJ Mreža 900 skupin starih za samopomoč, ki so organizirane kot preventivni program
v bivalnem okolju, kar pomeni povečanje obstoječega števila za 600 skupin;
7D Mreža 5 enot s kapaciteto 50 mest za kratkotrajno oskrbo in obravnavo hujše
vedenjske in osebnostne problematike otrok, ki niso vključeni v vzgojne zavode, kar
pomeni povečanje obstoječega števila za 30 mest;
8 L1 Mreža specializiranih preventivnih programov, namenjenih otrokom s težavami v
odraščanju, otrokom in mladoletnikom, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ter
družinam s težavami v medosebnih odnosih, v skupnem obsegu 10.000 ur letno, kar
pomeni povečanje obsega sedanjih programov za 30 - 40%.
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Na navedenih področjih bo vpeljan sistem sofinanciranja programov za daljše časovno
obdobje, ki bo omogočal stabilnost njihovega izvajanja. Na drugih področjih bodo
programi izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Prednost bodo imeli programi nacionalnega pomena, ki bodo imeli zagotovljene tudi
druge vire financiranja in se bodo izvajali po načelih prostovoljnega opravljanja
dejavnosti. Pri določitvi obsega sofinanciranja bodo upoštevana merila nacionalnih
združenj.

DRUGE STORITVE SOCIALNEGA VARSTVA

Pomemben delež dejavnosti socialnega varstva predstavljajo storitve, ki jih kot izvirne
programe razvijajo in izvajajo zlasti socialne službe, organizirane na področjih
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, pravosodja in gospodarstva ter
programi nevladnih organizacij, združenj in zasebnikov.
Država si bo prizadevala, da bi storitve omenjenih izvajalcev povezala v enovit sistem,
ter vzpodbujala njihove nosilce, da bi jih lahko razvijali v okviru lastnih dejavnosti.
Med socialno varstvenimi storitvami, kijih določa zakon, v okvir javne službe ne sodita
storitvi:
• socialni servis, ki je opredeljen kot pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru
otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih
primerih, koje ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje;
• pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih, ki obsega
svetovanje in pomoč pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v
delovni sredini in ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju
pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in
družinskega varstva.
Storitve socialnega servisa se izvajajo po načelih trga, obseg, vsebino in ceno storitve
določita naročnik in izvajalec s pogodbo.
Storitve pomoči delavcem organizirajo podjetja, zavodi in drugi delodajalci, ki določijo
tudi merila in pogoje za njihovo izvajanje ter zagotovijo stroške izvajanja.
Pogoji in merila za izvajanje obeh navedenih storitev niso predpisani z zakonom, vendar
si bo država prizadevala, da se obe storitvi razvijeta in uveljavita kot komplementarni
del sistema socialnega varstva.
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IZHODIŠČA ZA NADALJNJI RAZVOJ PLURALNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA

Doseženi nivo socialnega varstva v Sloveniji bo mogoče ohranjati in razvijati le pod
pogojeni, da se v skrb za kvaliteto življenja vseh prebivalcev in za prijazne oblike dela
vključijo vsi možni nosilci. Različnost v pristopih, raznovrstnost programov,
individualizacija pravic, upoštevanje posameznika in druga načela sodobne socialne
države, lahko dosežemo le s pluralizacijo področja. Pri tem sta najpomembnejši načeli
komplementarnosti in povezanosti v enovit nacionalni sistem tako v organizacijskem kot
programskem smislu. Da bi omogočili pogoje za dograditev tako oblikovanega
nacionalnega sistema socialnega varstva bo potrebno vzpodbuditi še različne oblike
solidarnosti, samopomoči, dobrodelnosti in prostovoljnega dela ter mehanizme, ki bodo
omogočali razvoj zasebne iniciative in drugih organizacij civilne družbe.
To bo mogoče doseči:
■
■
■

■
■
■
■

z razširitvijo možnosti različnih izvajalcev za vstop v sistem socialnega varstva, ki bi
omogočile večjo različnost oblik pomoči,
z decentralizacijo dejavnosti in lokacijo posameznih pristojnosti tako, da bo imela
lokalna skupnost več možnosti za vplivanje na socialni položaj svojih prebivalcev,
z rednim razpisovanjem koncesij za programe, ki se pojavijo na novo ali se še ne
izvajajo, ter za področja storitev, kjer še ni dosežen normiran obseg po tem
programu,
z vzpostavitvijo sistema stabilnega financiranja oziroma sofinanciranja programov,
ki pomenijo dopolnjevanje javne službe ,
s postopnim, načrtovanim in kontroliranim uvajanjem zasebnega dela in z
vključevanjem nevladnih organizacij v izvajanje storitev,
s prilagoditvijo storitev javnih zavodov različnim in novim potrebam uporabnikov z
namenom, da se doseže večja učinkovitost, strokovnost in finančna racionalnost,
z uvedbo sistema za spremljanje kakovosti.
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DODATNI UKREPI ZA OBMOČJA S POSEBNO
SOCIALNO PROBLEMATIKO

Država bo s posebnimi ukrepi spodbujala in usmerjala razvoj socialnovarstvenih
dejavnosti, tako, da bo omogočeno vsem občanom uveljavljanje socialnovarstvenih
pravic pod približno enakimi pogoji in po enotnih izhodiščnih standardih. V ta namen
bo:
♦
♦
♦

♦

sofinancirala dodatne programe, ki lahko prispevajo k ponovni oživitvi socialno in
demografsko ogroženih območij,
sofinancirala dejavnosti, ki jih po zakonu zagotavlja občina,
zagotavljala ugodnejše kadrovske normative za opravljanje posameznih
socialnovarstvenih storitev, potrebnih zaradi posebnosti socialne patologije na
posameznih območjih,
priznavala morebitne dodatne stroške, ki so posledica posebnosti določenih območij.

Pri uresničevanju navedenih ukrepov bo država upoštevala demografske, razvojne in
druge značilnosti posameznih območij, zlasti pa :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

delež brezposelnega prebivalstva,
delež prebivalstva, starega nad 65 let,
delež posebej ogroženih skupin prebivalstva,
delež površine demografsko ogroženega območja,
delež sredstev, ki jih namenja za socialne programe lokalna skupnost,
narodni dohodek na prebivalca,
število uporabnikov posameznih storitev.
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FINANČNI POGOJI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

Zastavljeni cilji nacionalnega programa ter predlagani načini in strategije za njihovo
uresničevanje upoštevajo sedanje in napovedane razvojne možnosti države v obdobju do
leta 2005. Ocene predlaganih učinkov, zlasti dograditev sodobnega, pluralnega,
učinkovitega in ljudem prijaznega sistema socialnega varstva , izgradnja nacionalnih
mrež socialnovarstvenih storitev in vzpostavitev nujne infrastrukture dejavnosti, kažejo,
da se bo obseg letnih sredstev za socialno varstvo povečal od sedanjih ( v letu 1997
realiziranih) 0,87 na 1,03 % bruto domačega proizvoda. Največji delež vseh sredstev za
socialno varstvo predstavljajo stroški za neposredne denarne dajatve socialno ogroženim
posameznikom in njihovim družinam ter stroški nadomestil za invalidnost za osebe, ki se
ne morejo usposobiti za samostojno življenje. V skladu z usmeritvijo, da imajo vse
aktivne oblike pomoči prednost pred denarnimi dajatvami, se sredstva za izvedbo
socialno varstvenega programa povečujejo zlasti zaradi večjega obsega storitev, ki naj bi
bile zagotovljene upravičencem v okviru javne službe ali zunaj nje.
Trendi kažejo, da se bo posebej povečal obseg problemov in stroškov, ki so vezani na
pričakovana demografska gibanja in staranje prebivalstva, določeno povečanje pa bo v
začetnem obdobju tudi posledica nove usmeritve področja v socialno preventivo in v
bolj aktivne oblike preprečevanja socialnih stisk, pri katerih bodo imele prednost
socialnovarstvene storitve. V načrtovanem obdobju bodo povečana sredstva namenjena
tudi dograjevanju nevladnega sektorja (in tudi zasebnega dela) in novim programom, ki
bodo v naslednjem obdobju znatno razbremenili sredstva državnega proračuna.
Država si bo prizadevala racionalizirati stroške tudi s sistemom podeljevanja koncesij in
z dovoljenji za delo brez udeležbe javnih sredstev. Posebna skrb bo namenjena
vzpodbujanju samih uporabnikov, da se bodo odločali za individualno sprejemljive
oblike pomoči. Vsekakor pa je pričakovati, da bi se lahko ob ustreznih davčnih
mehanizmih hitreje razvijal tudi sistem donatorstva.
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TEMEUNE USMERITVE ZA DOGRADITEV
ZAKONODAJE

Da bi v naslednjem obdobju dosegli zastavljene nacionalne cilje, bo potrebno smiselno
dograditi tudi nekatere zakone in podzakonske predpise. Prioritete bodo imeli naslednji
problemski sklopi:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ponovna proučitev in dograditev sistema storitev, ki predstavljajo javno službo na
področju socialnega varstva,
jasnejša razmejitev med nalogami, ki jih opravljajo centri za socialno delo kot
socialnovarstvene storitve in med javnimi pooblastili,
uvedba načela individualiziranega financiranja pravic, kadar je to racionalno,
decentralizacija nekaterih dejavnosti na nižji nivo organizacije,
deregulacija nekaterih sistemov organiziranja in vodenja dejavnosti, ki so pomembni
za učinkovitejše poslovanje,
uveljavitev načela individualne odgovornosti za posamezne stroške,
institucionalizacija možnosti za večji vpliv uporabnikov na načrtovanje in izvajanje
storitev,
razširitev kroga strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki neposredno
izvajajo storitve,
vzpostavitev socialne inšpekcije in evalvatoijev programov,
dograjevanje sistema standardov in normativov storitev.

poročevalec, it. 53
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NOSILCI IN ODGOVORNOST ZA URESNIČITEV
PROGRAMA

DRŽAVNI ZBOR:
♦
♦
♦
♦

sprejme nacionalni program in spremembe veljavne zakonodaje,
skrbi, da se v drugih področnih zakonih določijo ukrepi za preprečevanje
socialnovarstvene problematike,
spremlja uresničevanje dogovorjenih ciljev programa,
določa letne prednostne naloge ob sprejemu proračuna države in drugih ukrepov
ekonomske in socialne politike.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:
♦
♦
♦

skrbi za izvajanje programa in sprejema ukrepe, potrebne za uresničitev ciljev,
pripravlja in predlaga potrebne spremembe zakonodaje,
usklajuje dejavnosti za vzpostavitev mreže javnih služb in skrbi za njihovo
organiziranost,
♦ ustanavlja javne socialnovarstvene zavode in opravlja naloge ustanovitelja,
♦ zagotavlja financiranje dejavnosti in socialnovarstvenih dajatev iz proračuna
Republike
♦ Slovenije,
♦ vzpodbuja razvoj nevladnega sektorja in sofinancira naloge skupnega programa,
♦ predpiše merila za oprostitev plačil storitev,
♦ skrbi za usklajevanje ukrepov, ki sodijo v pristojnost različnih ministrstev,
♦ poroča Državnemu zboru o uresničevanju programa.

MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA SOCIALNO VARSTVO:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

vodi strokovne priprave in usklajuje predloge zakonskih sprememb,
predpiše normative in standarde storitev po zakonu,
izdaja izvršilne predpise v skladu z zakonom,
ugotavlja izpolnjevanje pogojev za izvajanje javne službe,
razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za
storitve iz pristojnosti države,
spremlja uresničevanje programa, odgovarja za stanje in za delo javnih izvajalcev,
organizira in opravlja upravni in strokovni nadzor,
razpisuje javne natečaje za financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki
dopolnjujejo mrežo javne službe in sklepa ustrezne pogodbe z izvajalci.
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OBČINA:
♦

zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katero je zadolžena z
zakonom,
♦ razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za
storitve iz svoje pristojnosti,
♦ zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih za
starejše in invalidne osebe, ki so deloma ali v celoti oproščeni plačil po posebnih
merilih,
♦ pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o
lokalni samoupravi.

STROKOVNI SVET SOCIALNEGA VARSTVA:
♦
♦
♦

spremlja politiko in razvoj dejavnosti, daje pobude in mnenja ter svetuje ministru,
spremlja potrebe na področju socialnega varstva in predlaga ukrepe,
predlaga in spremlja programe znanstvenoraziskovalnih nalog.

SOCIALNA ZBORNICA:
♦
♦
♦

skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno-varstvene dejavnosti,
izvaja javna pooblastila in druge naloge, določene z zakonom,
skrbi za uresničevanje kodeksa etičnih načel izvajalcev nalog.

INŠTITUT ZA SOCIALNO VARSTVO:
♦
♦
♦

opravlja informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in programske naloge,
usklajuje in pospešuje temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo na
področju socialnega varstva,
spremlja razvoj dejavnosti in učinke sprejetih ukrepov ter pripravlja strokovne ocene
in podlage za delovanje države na področju socialnega varstva.

VISOKOŠOLSKI IN RAZISKOVALNI ZAVODI:
♦
♦

skrbijo za temeljno izobraževanje kadrov, ki izvajajo strokovne naloge in storitve,
skrbijo za razvoj stroke in promocijo strokovnih in raziskovalnih dosežkov.

poročevalec, it. 53
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IZVAJALCI SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV:
♦
♦

opravljajo storitve, za katere so ustanovljeni,
skrbijo za kakovost storitev in za napredek dejavnosti.

CIVILNA IN PROSTOVOLJSKA
ORGANIZACIJE:

ZDRUŽENJA

TER

UPORABNIŠKE

♦

sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter organizirajo razne skupnostne
akcije,
♦ spremljajo uresničevanje programa in opozaijajo na učinke ter predlagajo dopolnitve
ali spremembe,
♦ dajejo pobude za uvajanje novih dejavnosti.

UVELJAVITEV NACIONALNEGA

Ta nacionalni program začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se obdobje od 1/1-1999 do 31/12- 2005.
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DOPOLNJENO

FUNDACIJE

BESEDILO

ZA

INVALIDSKIH

ORGANIZACIJ

FINANCIRANJE

IN

V

PRAVIL

HUMANITARNIH

REPUBLIKI

SLOVENIJI

- EPA 511 - II je Svet FIHO sprejel na 7. seji dne 27.7.1998.

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE
INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH
ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

Dopolnjena pravila je svet prejel s 17 glasovi ZA In 1
VZDRŽANIM

Številka: 100/15-98-FD
Datum: 27.7.98

Pri oblikovanju dopolnjenih pravil FIHO je svet upošteval
razpravo poslancev in sklep vaše komisije z dne 22.7.98 ter
v celoti upošteval tudi mnenje sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora.

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
KOMISIJA ZA NADZOR LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA IN PRIVATIZACIJE
Ljubljana, Šubičeva 4

Vljudno vas prosimo, da priložena pravila čimprej obravnavate
in jih posredujete Državnemu zboru v soglasje.

ZADEVA: Dopolnjeno besedilo Pravil Fundacije za
financiranje Invalidskih In humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji

Predsednik Sveta
Janko KUŠAR, l.r.
V vednost:
- Komisija za vprašanja invalidov DZ

V prilogi vam pošiljamo dopolnjeno besedilo pravil FIHO, ki jih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Na podlagi 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije (Ur. I. RS št. 44/ 96) in 13. člena Odloka o ustanovitvi
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji - OdFIHO (Ur. I. RS št. 9/98) je svet fundacije
na seji dne 27.7.1998 sprejel

1. člen
Ime fundacije je Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Skrajšano ime fundacije je Fundacija za invalidske in humanitarne
organizacije
( FIHO).

PRAVILA FUNDACIJE ZA
FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V
REPUBLIKI SLOVENIJI
11. avgust 1998

Sedež fundacije je v Ljubljani, Trubarjeva 77.
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije. Sestavljen
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6. člen

je iz dveh črk F, ki sta obrnjeni druga proti drugi. Ob znaku je
zapisano polno ime fundacije.

Finančni načrt za naslednje koledarsko leto sprejme svet
najkasneje do 1. novembra, letno razporeditev sredstev fundacije
pa najkasneje do 31. decembra.

II. DELOVANJE FUNDACIJE
2. člen

III. SESTAVA IN NAČIN DELA ORGANOV FUNDACIJE

Trajne in splošno koristne dejavnosti, ki jih financira oziroma
sofinancira fundacija, so tisti programi in storitve, ki so v
neposredno korist posameznikov, prispevajo k izboljšanju
njihovega socialnega položaja oziroma preprečujejo poslabšanje,
in k ustvarjanju možnosti za čim bolj neodvisno in samostojno
življenje.

7. člen
Organi fundacije so: svet fundacije, direktor, komisije in nadzorni
odbor.
8. člen
Svet fundacije

3. člen
Programi in storitve obsegajo :

Fundacijo upravlja svet fundacije. Svet fundacije (v nadaljnjem
besedilu: svet) opravlja naslednje naloge:

- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij
s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in
nediskriminaciji invalidov,

- izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta ,
- sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in druge splošne
akte fundacije,

- programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oz.
blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,

- sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun,

- naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih
organizacij ter njihovo vzdrževanje in

- enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fundacije,

- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.

- določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za
posamezne namene,

4. člen
Invalidske organizacije so :

- odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike,

-prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in
njihovi zakoniti zastopniki, zaradi uveljavljanja posebnih potreb in
interesov invalidov in izvajalke posebnih socialnih programov in
storitev, utemeljenih na značilnosti invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.

- upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije,

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi posamezne
sestavine dobrodelnosti in samopomoči.

- obravnava in sprejema poročila organov, ki jih je imenoval,

- upravlja s premoženjem fundacije,
- odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja,

- imenuje direktorja fundacije,

Humanitarne organizacije so :

- daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,

- organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posamezniki,
predvsem neposredno prizadeti za zagotavljanje posebnih
potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v življenje,

- imenuje člane stalnih in občasnih komisij ter nadzornega
odbora,

- dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo človekoljubi zato, da
bi prispevali k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb
oz. da bi pomagale ljudem, katerih življenje je ogroženo.

- imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet Loterije
Slovenije d.d.,

5. člen

- opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni, OdFIHO in
drugimi splošnimi akti fundacije.

S pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije
se določijo načela za financiranje, pogoji in merila, razmerje med
sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in humanitarne
organizacije, druga razmerja in kriterije za uporabo sredstev
fundacije za posamezne namene.

9. člen
Predsednik sveta
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe za mandat, ki
velja za člane sveta na redni seji, ki se opravi najkasneje v roku
30 dni od imenovanja članov sveta. Predsednika sveta izvolijo
člani sveta z večino glasov vseh članov.

Za pridobitev sredstev fundacije invalidske in humanitarne
organizacije izdelajo finančno ovrednotene letne delovne
programe, pri čemer upoštevajo planirana sredstva fundacije in
določila pravilnika.
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Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta. Če je za
predsednika sveta predlaganih več kandidatov, se o vseh
kandidatih glasuje javno ali tajno. Če v prvem glasovanju nihče od
kandidatov ne dobi večine glasov, se ponovno glasuje o tistih
dveh kandidatih, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov.
Če noben od kandidatov v drugem krogu glasovanja ne dobi
večine glasov vseh članov sveta, je za predsednika sveta izvoljen
tisti kandidat, ki dobi največ glasov navzočih članov sveta.

Podrobnejša pravila za seje se določijo v poslovniku o delu
fundacije.
15. člen
Izredno sejo lahko skliče predsednik sveta na svojo pobudo,
mora pa jo sklicati na pisno zahtevo najmanj desetih članov sveta
oziroma direktorja. V tem primeru mora predsednik sveta sklicati
izredno sejo sveta, najkasneje 15 dni po prejeti zahtevi, na
dnevnem redu seje pa so točke, ki obravnavajo zahtevano
problematiko.

10. člen
Razrešitev predsednika lahko predlaga najmanj 10 članov sveta.
Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazložen. Predsednik
sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vseh
članov sveta.

16. člen
V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje sveta, lahko svet
odloča na korespondenčni seji s pisnim glasovanjem. Razloge za
sklic korespondenčne seje ureja poslovnik o delu fundacije.

11. člen
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo. Za svoje
delo je odgovoren svetu fundacije.

Predsednik sveta pošlje gradivo za korespondenčno sejo članom
sveta, ter navede, komu in kdaj naj sporočijo svoje stališča in
pripombe. Rok za sporočanje pisnih stališč in pripomb ne sme biti
krajši od 48 ur. Če več kot polovica članov sveta pisno sporoči,
da nima pripomb in da se strinja s predloženim sklepom, je gradivo
oziroma sklep sprejet.

Predsednik sveta:
-

sklicuje in vodi seje sveta,
skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
skrbi za izvajanje splošnih aktov fundacije,
obvešča javnost o delu sveta,
opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki se obravnava na
prvi naslednji redni seji.
17. člen

12. člen
Odločanje

Namestnik predsednika sveta

Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov. Odločitve
sprejema z večino glasov vseh članov.

Svet izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika sveta po
enakem postopku in za isto mandatno obdobje kot velja za
predsednika.

18. člen

Namestnik predsednika sveta se razreši po postopku iz 10. člena
teh pravil.

Direktor
Direktor je poslovodni organ fundacije. Direktor opravlja naslednje
naloge:

13. člen
Namestnik predsednika sveta nadomešča predsednika sveta v
njegovi odsotnosti ali po pooblastilu predsednika sveta.

-

organizira in vodi poslovanje fundacije,
predstavlja in zastopa fundacijo,
odgovoren je za zakonitost njenega dela,
poroča svetu fundacije o svojem delu,
predstavlja letno poročilo o delu in finančnem poslovanju
fundacije državnemu zboru,
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

14. člen
Seje sveta
Svet dela na sejah in deluje na rednih, izrednih in korespondenčnih
sejah.

19. člen

Predsednik sveta skliče redne seje sveta in pošlje predlog
dnevnega reda članom sveta 10 dni, gradivo za seje pa najmanj
8 dni pred dnevom, določenim za sejo.

Direktorja imenujejo člani sveta za mandatno dobo petih let na
redni seji sveta na podlagi opravljenega javnega razpisa. Če javni
razpis ni bil uspešen, se ponovi.

Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik sveta v
sodelovanju z direktorjem fundacije, v skladu s programom dela
fundacije, s sklepi fundacije oziroma s predlogi članov sveta.
Predsednik in člani sveta lahko izjemoma predlagajo posamezne
točke dnevnega reda redne in izredne seje tudi na sami seji.

Če je za direktorja prijavljenih več kandidatov in v prvem
glasovanju nobeden ne dobi potrebne večine glasov, se ponovno
glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu glasovanja dobila
največ glasov. Člani sveta imenujejo direktorja z večino glasov
vseh članov sveta. Če noben od kandidatov ne dobi večine glasov
vseh članov sveta, se razpis za imenovanje direktorja ponovi.

Predsednik je dolžan sklicati sejo najmanj dvakrat letno. O seji
sveta se sestavi zapisnik.

K imenovanju direktorja daje soglasje državni zbor.
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- komisija za ocenjevale in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev humanitarnih organizacij.

20. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

Fundacija ima lahko tudi občasne komisije.

da ima visoko strokovno izobrazbo,
da ni član sveta,
je državljan Republike Slovenije,
- da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne izkušnje na
področju vodenja,
da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkušnje na področju
delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.

26. člen
Komisije imajo 7 članov, ki jih izmed članov sveta imenuje in razreši
svet. Mandatna doba članov poteče s potekom mandata sveta, ki
jih je imenoval.

21. člen

27. člen

Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve direktorja
ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet imenuje v.d.
direktorja. Kandidata predlagajo člani sveta.

Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z
direktorjem.

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika z večino glasov.

Člani komisije so za svoje delo odgovorni svetu.

Za v.d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje pogoje
iz 20. člena teh pravil. Kandidat je imenovan z večino glasov vseh
članov sveta do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo
enega leta.

28. člen
Nadzorni odbor
Fundacija ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije člani sveta.

V.d. direktorja ima enaka pooblastila kot direktor in se ga lahko
razreši po enakem postopku in pogojih kot direktorja.

Nadzorni odbor nadzira uresničevanje sklepov sveta in komisij,
nadzira porabo sredstev, ki so namenjena za delo fundacije.

22. člen
Direktor se mora udeleževati sej sveta.

Nadzorni odbor o svojem delu poroča svetu.

Direktor lahko predlaga predsedniku ali namestniku sveta sklic
redne ali izredne seje in predlaga obravnavanje določenih gradiv.

Za člane nadzornega odbora veljajo določbe 26. in 27. člena teh
pravil.

23. člen

IV. MERILA IN POGOJI ZA IZPLAČEVANJE SEJNIN,
POVRAČIL STROŠKOV TER DRUGIH IZPLAČIL

Direktor lahko s sredstvi fundacije upravlja samo za namen in v
obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.

29. člen

Če sklep sveta ni v skladu z zakoni, podzakonskimi akti, OdFIHO
in splošnimi akti fundacije, direktor o tem tudi pisno obvesti svet.
Če svet vztraja pri izvršitvi takšnega sklepa, direktor o tem pisno
obvesti državni zbor.

Člani sveta so za udeležbo na rednih in izrednih sejah sveta,
komisij in nadzornega odbora, upravičeni do sejnine in povračila
potnih stroškov.

24. člen

Sejnine za udeležbo na sejah sveta, komisij in nadzornega odbora
znašajo 12 odstotkov minimalne brutto plače v Republiki Sloveniji.

Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z OdFIHO in temi pravili,
ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev direktorja lahko
predlaga najmanj 10 članov sveta. Predlog za razrešitev mora biti
pisno obrazložen. Direktor je razrešen, če je za razrešnico
glasovala večina vseh članov sveta in če k njegovi razrešitvi da
soglasje državni zbor.

Predsednik sveta oziroma namestnik predsednika sveta, kadar
ta vodi sejo sveta, sta upravičena do sejnine, ki za 50 odstotkov
presega sejnino članov sveta.
Predsedniki komisij in predsednik nadzornega odbora so
upravičeni do sejnine, ki za 20 odstotkov presega sejnino članov
sveta fundacije.

25. člen

30. člen

Komisije

Direktor opravlja delo nepoklicno. Za svoje delo prejema mesečno
nagrado, ki jo določi svet, vendar ne sme presegati treh minimalnih
bruto plač v Republiki Sloveniji.

Komisije so stalne ali občasne. Komisije pripravljajo predloge gradiv
za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem, predsednikom in
namestnikom predsednika sveta. Pri svetu delujejo naslednje
stalne komisije :

31. člen

komisija za pripravo pravil fundacije, za pripravo pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in drugih splošnih
aktov fundacije,

Za povračilo potnih stroškov ter izplačilo dnevnic za službena
potovanja se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki jih določi
ministrstvo, pristojno za upravo.

- komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev invalidskih organizacij,
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od dobička - dividend d.d. Loterije Slovenije,

32. člen

- od sredstev, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.

Za opravljanje strokovnih in tehnično administrativnih opravil se
za potrebe fundacije lahko zaposli ustrezno število strokovnih in
administrativnih delavcev. Sistemizacijo nalog in pogoje, ki jih mora
izpolnjevati kandidat za zaposlitev in višino plače, določi na predlog
direktorja svet.

37. člen
Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v
skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo
računovodskih poročil za zavode.

33. člen
Svet na predlog direktorja lahko sprejme sklep, da se za nekatera
strokovna, tehnična in administrativna dela s podjetjem ali
posamezniki sklene pogodba. Podrobnejše pogoje in merila za
sklepanje pogodb določi svet.

Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna predložiti
poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem
letu državnemu zboru, ministrstvu, pristojnemu za področje
delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij in Uradu Vlade
Republike Slovenije za invalide.

V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELOVANJE
FUNDACIJE

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja Računsko
sodišče.

34. člen

Finančno poslovanje poteka preko žiro računa fundacije.

Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40 % navadnih
imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur. I. RS št. 44/96 in 47/97) Loterija
Slovenije p.o. po preoblikovanju v delniško družbo prenese v last
in posest fundacije.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja
izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih, ko ustanovitelj
ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj fundacije. O prenehanju
fundacije odloči državni zbor.

Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi
7. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.
35. člen

39. člen

Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem tako, da se
njegova vrednost ne zmanjša, razen če tako zaradi izjemnega
položaja odloči svet in k tej odločitvi da soglasje državni zbor.

Iz sredstev fundacije se začasno, do sprejetja nove zakonodaje,
ki bo uredila delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,
financirajo tiste invalidske in humanitarno organizacije, ki so bile
financirane iz loterijskih sredstev na dan konstituiranja fundacije
to je 9. 3.1998.

36. člen
Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačevanjem dajatev
za prirejanje iger na srečo po določbah zakona o igrah na srečo,
(Ur. I. RS št. 27/95), in sicer:

40. člen
Določbe 19. člena teh pravil v zvezi z javnim razpisom ne veljajo
za prvo imenovanega direktorja, če kandidat izpolnjuje predpisane
pogoje iz 18. člena pravil.

- s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger
na srečo in sicer 80% sredstev, doseženih s plačilom
koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije
s trenutno znanim dobitkom in lota ter 20% sredstev doseženih
s plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne
napovedi, druge športne stave in kviz loterije,

41. člen
Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta in stopijo
v veljavo, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije.

- s plačili koncesijskih dajatev v višini 2% za prirejanje posebnih
iger na srečo,

Številka: 100/9-3/1/98
Ljubljana, 27.7.1998
Predsednik sveta FIHO:
Janko Kušar I. r.

- s plačili dajatev za občasno prirejanje iger na srečo,

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Pravila Fundacije za financiranje Invalidskih In humanitarnih organizacij v Republiki Sloven!]l - EPA 511 - II
so bila objavljena v Poročevalcu it. 40, dne 18. |ull|a
1998.
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Poročilo o

REALIZACIJI

DELA

-

DARS

APRIL

LETNEGA

d.d.

V

PROGRAMA

OBDOBJU

JANUAR

1998

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi
- POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA
DARS D.D. V OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998,

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik DARS d.d.

s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila na 72. seji
dne 30/7-1998.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI
SLOVENIJI DARS, d.d.

Poročilo o realizaciji Letnega programa dela DARS d.d. v obdobju
januar - april 1998 je pripravila in sprejela Uprava družbe na svoji
221. seji dne 22.06.1998:

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA
PROGRAMA DELA DARS d.d. V
OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998
CELJE, JUNIJ 1998
NADZORNI SVET
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.

Jože Brodnik, dipl.ing.

Štev.: 723/5-98-BP-Ce
Datum: 08.07.1998

mag. Stanko Debeljak, dipl.oec.

Lado Prah, dipl.ing.
(odsoten)

Stanko Štrajn, dipl.iur.

Nadzorni svet DARS d.d. je na svoji 32. redni seji dne 08.07.1998
pod točko 05 sprejel naslednji

Gordana Vilinski, dipl.ing.

SKLEP

Abdon Peklaj, dipl.ing.

Nadzorni svet DARS d.d. se |e seznanil s poročilom o
realizaciji letnega programa dela DARS d.d. v obdobju januar
- april 1998.
Anton Špolar, dipl. ing., I.r.
Predsednik
11. avgust 1998
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KAZALO
1.0.

UVOD

2.0.

PROGRAM GRADITVE AVTOCEST

3.0.

PROGRAM UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST

4.0.

PROGRAM GRADITVE DRŽAVNIH CEST V
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

5.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICI V
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

1.0 UVOD

so podana poročila o realizaciji na področjih:
- predhodnih del in priprave projektno tehnične dokumentacije
(predhodni projekti),
- odkupovanja zemljišč za odseke, katerih gradnja se bo pričela
v letu 1999 (predhodni odkupi),
- zaključnih del (dokončanj) na obstoječih avtocestah, to je
avtocestah, ki jih je DARS d.d. prevzela v upravljanje ob svoji
ustanovitvi,
- dokončne premoženjsko-pravne ureditve zadev na obstoječih
avtocestah (stare odškodnine) ter
- inženirskih storitev oziroma stroškov, ki v zvezi s tem nastajajo.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d. je v obdobju
januar - april 1998 izvajala naloge v skladu z Zakonom o družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.57/93). V
poročilu je prikazana realizacija Letnega programa dela DARS
d.d. za leto 1998, s katerim se je seznanil Nadzorni svet DARS
d.d. na svoji 30. seji, dne 23.03.1998, in, ki gaje Sprejela Skupščina
DARS d.d. (Vlada RS) ter dal nanj soglasje Državni zbor RS dne
25. 03.1998.
Pričujoče poročilo je izdelano po 7. členu Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji.

^organizirala In Izvalala program vzdrževanla In upravljanja
avtocest:

V poročilu o realizaciji v obdobju januar - april 1998 navajamo
predhodne podatke o fakturirani realizaciji v primerjavi s planirano
porabo povzeto po Letnem programu dela DARS d.d. za leto
1998.

V nadaljevanju je podano kratko poročilo o izvršenih delih in
aktivnostih v obdobju januar - april 1998 s področij:
- rednega vzdrževanja,
- pobiranja cestnine,
- obnavljanja vozišč, objektov in opreme,
- naložb v osnovna sredstva avtocest,
- odnosov z javnostmi in
- razvojnih nalog

Družba za avtoceste v RS je v obdobju januar - april 1998 opravljala
sledeče naloge:
• opravljala delo družbe do zakonu o družbi za avtoceste. In
sicer:

- organUIrala In vodila program graditev državnih cestah
v okviru avtocestnega oroorama

- organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave
investicijskih programov, projektno tehnične dokumentacije
ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki
se pričnejo graditi v letu 1998 ali se bodo pričeli graditi pozneje,
- organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so
se pričeli graditi v letih 1994, 1995, 1996 in 1997,
- organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so
bili ali bodo končani v letu 1998,
- organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih avtocestnih
odsekov,
- organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih
avtocestnih odsekov,
- opravljanje finančnega inženiringa ter
- ostale naloge.

ter
- organizirala In vodila program ukrepov na železnicah
v okviru avtocestnega programa.
Za zagotovitev prikaza stanja celotnega projekta izgradnje
avtocest so priloženi tudi grafični prikazi:
- realizacije nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji na dan 30.04.1998 (v mio USD in %),
- primerjave letnega programa dela DARS d.d. za leto 1998 z
realizacijo v obdobju januar - april 1998 (v tisoč SIT in %),
- primerjave plana in realizacije v obdobju januar - april 1998
(v tisoč SIT in %),
- primerjave med planom in realizacijo v mesecu aprilu 1998
(v tisoč SIT in %),
- primerjava med skupno planirano in fakturirano realizacijo
programa graditve avtocest po mesecih in komulativno ter
- tabelarični in grafični prikaz planirane in fakturirane porabe v
obdobju januar - april 1998 po posameznih postavkah za
obdobje januar - april 1998 (rekapitulacija).

- organizirala In vodila oroaram del graditve avtocest:
Poročilo o realizaciji v obdobju januar - april 1998 je v nadaljevanju
podano za posamezen avtocestni odsek, tako za avtocestne
odseke, na katerih se gradnja nadaljuje ali dokončuje, kot tiste na
katerih se gradnja predvidoma prične v letu 1998. Na enak način
poročevalec, št. 53
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2.0.

PROGRAM GRADITVE AVTOCEST
REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 30.04.1998 V MIO USS
upoštevana je fakturirana realizacija

DOKONČANJA AVTOCEST
PUCU. DOKUM. IN INŽENIR
PRIKLJUČEK RAZDRTO
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
PRIKLJUČEK UUBEČNA
PRIKLJUČEK LOPATA
1ACOD/E- LUCIJA
IZOLA • JAGODJE
KOPEK-IZOLA
SKOfllE-SRMlN
BELTINCI - PfNCE
LENART -BELTINCI
MAM BOR-LENART
FKAM- HAJDINA
KRŠKA VAS-OBREŽJE
SMEDNIK ■ KRiKA VAS
KROMOVO-SMEDNIK
HRASTJE-KRONOVO
BlC - TREBNJE - KRASITE
VIŠNJA GORA. BIČ
Šentvid - koseze
NAKLO-KRANJ V
POOTABOR-NAKLO
PERAČI CA - PODTABOR
VRBA - PERAČ1CA
HAJDINA - ORMOŽ
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
ZA DOBROVA - TOMAČEVO
Šentilj - pesnica
PESNICA -SLIVNICA
SLIVNICA - FRAM • BDC
HOČE-ARIA VAS
AJUA VAS-VRANSKO
VRANSKO - BLAGOVICA
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
Šentjakob - malence
DANE - FERNETlO
DIVAČA - DANE
selo-Šempeter
VIPAVA - selo
razdrto-VIPAVA
KLANEC-»MIN
KOZINA-KLANEC
DIVAČA - KOZINA
ČEBULOVICA - DIVAČA
RAZDRTO - ČEBULOVICA
SO

100

150

□ vrednosti po NP
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200

250

300

350

I fakturirana realizacija

400

450

500
mio USS

REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 30.04.1998 V
ODSTOTKIH
upoštevana je fakturirana realizacija
VSE SKUPAJ
Železnice
DRŽAVNE CESTE
DOKONČANJA AVTOCEST
PROJ. DOKUM. IN INŽENIR
PRIKLJUČEK PAZDKTO
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
PRIKLJUČEK LJUBEČNA
PRIKLJUČEK LOPATA
JAGODJE - LUCIJA
IZOLA • JAGODJE
KOPER • IZOLA
Škofije - srmin
BELTINCI ■ PINCE
■ LENART ■ BELTINCI
MARIBOR - LENART
FRAM- HAJDINA
KRJKA VAS • OBREŽJE
SMEDNIK - KRiKA VAS
KRONO V O ■ SMEDNIK
HRAST7E • KROMOVO
BlC • TREBNJE • HRASTJE
VliNJA GORA - BlC
Šentvid - koseze
NAKLO-KRANJ V
PODTABOR • NAKLO
PERAĆJCA - PODTABOR
VRBA - PERAČICA
HAJDINA - ORMOŽ
SLOVENSKA BISTRICA • HAJDINA
ZA DOBROVA . TOMAČEVO
SENTIU • PESNICA
PESNICA - SLIVNICA
SLIVNICA ■ FRAM ■ BDC
HOČE - A RJA VAS
ARJA VAS • VRANSKO
VRANSKO ■ BLAGOVICA
Blagovica - Šentjakob
Šentjakob ■ malence
DANE - FERNETlCl
DIVAČA - DANE
selo - Šempeter
VIPAVA - selo
RAZDRTO - VIPAVA
KLANEC ■ SRMIN
KOZINA ■ KLANEC
DIVaCa • KOZINA
ČEBULOVICA - DIVAČA
RAZDRTO - ČEBULOVICA
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PRIMERJAVA LETNEGA PROGRAMA DELA Z REALIZACIJO V OBDOBJI}
JANUAR - APRIL 1998 v tisoč SIT
fakturirana realizacija (predhodni podatki)
STROŠKI INŽENIRJA
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
STARE ODŠKODNINE
ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH AC
PREDHODNI ODKUPI
PREDHODNI PROJEKTI
NAKLO • KRANJ VZHOD
VliNJA CORA - BIČ
VRANSKO - BLACOV1CA (ljup0
VRANSKO - BLACOVICA (!.«<*»•)
IZOLA-JAGODJE
RAZDRTO - ČEBULO VICA (»mL)
SELO - ŠEMPETEk
VIPAVA • SELO
RAZDRTO • VIPAVA (Vipava - Padaaaa)
RAZDRTO - VIPAVA (l.cupa U ka)
DANE • FERNETIČJ
DrVAČA ■ DANE
KOZINA ■ KLANEC (Labpa)
KOZINA ■ KLANEC (l^upa)
DIVAČA ■ KOZINA
ČEBULOVICA ■ DIVAČA
ZADOBROVA - TOMAČZVO
ŠENTJAKOB - MALENCE
Blagovica - Šentjakob
BLACoviCA ■ Šentjakob (i.aui>ai
A RJA VAS - VRANSKO
REKONSTRUKCIJA M M
t
VUČJA VAS - BELTINCI
HAJDINA - PTUJ
PRIKLJUČEK LOPATA
OBVOZNICA LENDAVA
PESNICA ■ SLIVNICA (!.«•*•>
OBVOZNICA ORMOŽ
PRIKLJUČEK SL.BISTR1CA
SLIVNICA • F RAM . BDC
HOČE • A RJA VAS
Sentiu . pesnica

I
t
1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.000.000 5.000 000 (.000.000 7.000.000 1.000.000 1.000.000 10 000 000
tisoč SIT
□ plan 1998

avgust 1998

fli realizacija januar - april 1998
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PRIMERJAVA LETNEGA PROGRAMA DELA Z REALIZACIJO V OBDOBJU
JANUAR - APRIL 1998 v odstotkih
fakturirana realizacija (predhodni podatki)
SKUPAJ
stroSki inženirja
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CISTE
STARE ODŠKODNINE
ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH AC
PREDHODNI ODKUPI M
PREDHODNI PROJEKTI
NAKLO ■ KRANJ VZHOD
VIŠNJA GORA - 1IČ
VRANSKO ■ BLAGOVICA Otupi)
VRANSKO - BLAGOVICA (LtUpa)
IZOLA - JACODJE
RAZDRTO - ČEBULO VICA Ml
selo - Šempeter
VIPAVA-SELO
RAZDRTO - VIPAVA (Vtpm - PWaa«l
RAZDRTO - VIPAVA (l^upt IJ k«)
DANE - FERNETIČ1
DIVAČA-DANE
KOZINA ■ KLANEC (Ltfap«)
KOZINA ■ KLANEC (IjOfm) M
DIVAČA - KOZINA
ČEBULO VI CA . DIVAČA
ZADOBROVA - TOMAČZVO
ŠENTJAKOB • MALEN CE
Blagovica ■ Šentjakob <l<up>)
Blagovica - Šentjakob (i.<up>)
A RJA VAS - VRANSKO
REKONSTRUKCIJA M M
VUČJA VAS ■ BELTINCI
HAJDINA ■ PTUJ 11
PRIKLJUČEK LOPATA
OBVOZNICA LENDAVA
PESNICA - SLIVNICA (l.«ap>)
OBVOZNICA ORMOŽ
PRIKLJUČEK SL.BISTR1CA
SLIVNICA - F RAM . BDC
HOČE - A RJA VAS
SCffTILJ - PESNICA
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11. avgust 1998

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998
v tisoč SIT
fakturirana realizacija (predhodni podatki)

\
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1
ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH A< F

-

i
1
•
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HOČE ■ A RJA VAS
Sentiu - pesnica

—

f
5=3
5
—
-•

i

i
i

-

500 000

1.000.000

I 500.000

2.000 000

2.500.000

3.000.000
tisoč SIT

I realizacija januar - april 1998

O plan januar - april 1998

11. avgust 1998
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poročevalec, št. 53

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998
v odstotkih
fakturirana realizacija (predhodni podatki)
SKUPAJ
STROSK! INŽENIRJA
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
STARE ODŠKODNINE
ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH AC
PREDHODNI ODKUPI
PREDHOONI PROJEKTI
NAKLO - KRANJ VZHOD
VIŠNJA GORA ■ BIČ
VRANSKO - BLAGOVICA
VRANSKO • BLAGOVICA (L<u»il
IZOLA ■ JAGODJE
RAZDRTO • ČEBULO VICA («■•<.)
selo-Šempeter
VIPAVA - SELO
RAZDRTO - VIPAVA
. rtJmmm)
RAZDRTO • VIPAVA (l-cup> IJ kal
DANE • FERNET1ČI
DIVAČA - DANE
KOZINA - KLANEC Oaa»<)
KOZINADIVAČA - KOZINA
ČEBULO VICA - DIVAČA
ZADOBROVA■
ŠENTJAKOB - MALENCE
Blagovica ■ Šentjakob
Blagovica - Šentjakob (i^u*>i
A RJA vas ■ VRANSKO
VUČJA VAS - BEL TINO
HAJDINA - PTUJ
PRIKLJUČEK LOPATA
OBVOZNICA LENDAVA
PESNICA ■ SLIVNICA (l-<u«»)
OBVOZNICA ORMOŽ
PRIKLJUČEK SL.BISTRICA
SLIVNICA ■ F RAM - BDC
HOČE • A RJA VAS
Šentilj - pesnica

poročevalec, št. 53
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11. avgust 1998

GRADITEV AVTOCEST - SKUPAJ
MESEČNO GIBANJE PORABE
7.000.000

60.000.000

6.000.000

50.000.000

30.000.000

*•
c
|
I<*
D)
|

20.000.000

q

5.000.000
H
£
o

40.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

10.000.000

1.000.000 --

E3 plan

H realizacija

plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

GRADITEV AVTOCEST - SKUPAJ
INDEKSI

mesečni indeks

1

1- avgust 1998

kumulativni indeks

95

letni indeks

poročevalec, it. 53

PLAN APRIL 1998 - REALIZACIJA APRIL 1998
v tisoč SIT
fakturirana realizacija (predhodni podatki)
t
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
STARE ODŠKODNINE
-A NA OBSTOJEČIH ACi
PREDHODNI ODKUPI
REDHOONI PROJEKTI
IKLO-KRANJ VZHOO
VliNJA GORA • IIĆ
- BLAGOVICA Oaa^a)
- BLAGOVICA (I JUF*)
IZOLA - JAGODJE
> • ČEBULOVTCA (nW.)
selo • Šempeter
VIPAVA - selo

'

■
j

DANE - FERNETlO mm-m
DIVAČA - DANE
KOZINA - KLANEC (Ltaft)
KOZINA ■ KLANEC (1 ju*a)
DIVAČA - KOZINA
ČE« ULOVI CA ■ DIVAČA 3
ZADOBROVA ■ TOMAČZVO
■=i
ŠENTJAKOB - MALENCZ
Blagovica ■ Šentjakob o««*.)
Blagovica ■ Šentjakob ( i. ««*>«)
""i
A RJA VAS - VRANSKO
REKONSTRUKCIJA M M
VUČJA VAS - BELTINCI 13
HAJDINA ■ PTUJ D
PRIKLJUČEK LOPATA
OBVOZNICA LENDAVA
..
PESNICA - SLIVNICA <!.*•»•)
OBVOZNICA ORMOŽ ™ .
PRIKLJUČEK SL.BIST1UCA
=»
SLIVNICA ■ FRAM . 8DC
1
HOČE - A RJA VAS -

'

———m
1
i

3

i
i

:
i
1

————-A
f

SENTIU • PESNICA 3
100 000

200 000

300 000

400 000

\
500 000

600 000

700 000

»00.000

900 000 1 000 000
tisoč SIT

□ plan april 1998

poročevalec, št. 53
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I realizacija april 1998

11. avgust 1998

PLAN APRIL 1998 - REALIZACIJA APRIL 1998
v odstotkih
fakturirana realizacija (predhodni podatki)

SKUPAJ
I 84
STROŠKI INŽENIRJA
I 84
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
STARE ODŠKODNINE
I 54
ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH AC
PREDHODNI ODKUPI
PREDHODNI PROJEKTI
NAKLO • KRANJ VZHOD
VlSNJA CORA • BIČ
VRANSKO - BLAGOVICA
VRANSKO - BLAGOVICA (1 JUfi)
IZOLA - JAGODJE
RAZDRTO - ČEBULOVICA (<M.)
selo-Šempeter
VIPAVA-SELO
173
RAZDRTO - VIPAVA (Vipava . Podaaaaa)
RAZDRTO - VIPAVA (l.aupa U 1»)
DANE • FERNETIČI
DIVAČA - DANE
KOZINA - KLANEC Ooapa)
137
KOZINA - KLANEC (I.aupa)
DIVAČA - KOZINA
ČEBULO VICA - DIVAČA I 16
ZA DOBROVA • TOMAČEVO
ŠENTJAKOB - MALENCE
Blagovica ■ Šentjakob <j-«a,.i
14
Blagovica - Šentjakob (i^«p>)
137
A RJA VAS • VRANSKO
REKONSTRUKCIJA M yi
VUČJA VAS - BELTINCI
HAJDINA - PTUJ 113
PRIKLJUČEK LOPATA
OBVOZNICA LENDAVA I 12
PESNICA ■ SLIVNICA (l.Mapa)
OBVOZNICA ORMOŽ
PRIKLJUČEK SL.BISTRICA
SLIVNICA - FRAM - SDC
HOČE -A RJA VAS
SENTIU ■ PESNICA

I 170

I 143

92

100

11. avgust 1998

200
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300

400

500
(V.)

poročevalec, št.

ŠENTILJ - PESNICA
MESEČNO GIBANJE PORABE
45.000

140.000

40.000

120.000

35.000
100.000

30.000
25.000

80.000

20.000

60.000

15.000

40.000

10.000
20.000

5.000

0

0

[59 plan

I realizacija

■ plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

ŠENTILJ - PESNICA
INDEKSI
1,00 y
0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 0,30 -0,20 0,10 0,00 -

■ mesečni indeks

-®- kumulativni indeks

Do odstopanje od planirane realizacije v obdobju januar - april
1998 je prišlo zaradi zamika pri pripravi gradiva za izvedbo
končnega obračuna z izvajalcema del. Aneks za obračun dodatnih
poročevalec, št. 53

letni indeks

del in razlik v ceni je namreč še v postopku podpisovanja. Podpisu
aneksa bo sledila izdaja končne situacije.
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HOČE - A RJA VAS
MESEČNO GIBANJE PORABE

t
C/3
§

160.000

800.000

140.000

700.000

120.000

600.000

100.000

500.000

80.000

400.000

60.000

300.000

40.000

200.000

20.000

100.000

r
c
3
ft
p><
<
o
o
o
C/i
H

0

0

O plan

■■ realizacija

-°- plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

HOČE -ARJA VAS
INDEKSI

mesečni indeks

-®- kumulativni indeks

V obdobju januar - april 1998 je prišlo le do spremembe v dinamiki
del (spremenjeno zaporedje izvajanja del na montaži ABC sistema
na treh cestinskih postajah kot posledica prednostne izvedbe del
11. avgust 1998

letni indeks

na CP Tepanje in CP Vransko zaradi čimprejšnje vzpostavitve
ABC sistema med Celjem in Mariborom), sicer pa je bil plan le
nekoliko presežen.
99
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SLIVNICA - FRAM - BDC
MESEČNO GIBANJE PORABE
3.000.000

400.000
350.000

2.500.000

300.000
2.000.000

250.000

§•

1.500.000

200.000
150.000

1.000.000

100.000
500.000

50.000

0

0

G5B plan

■■ realizacija

-o- plan - kumulativa

realizacija - kumulattva -

SLIVNICA - FRAM - BDC
INDEKSI

— mesečni indeks

kumulativni indeks

Razlogi za odstopanje realizacije od plana v obdobju januar - april
1998 so sledeči:
- na avtocesti Fram - Slivnica je prišlo do zaostanka pri delih na
prestavitvi železniške deviacije zaradi zamude pri dobavi A8
prednapetnih pragov,
- na hitri cesti Slivnica - BDC je prišlo do zaostajanja del na
premostitvenih objektih dolžine od 5 do 50 m na Hoškem
poročevalec, št. 53

letni indeks

potoku zaradi projektiranja temeljenja posameznih objektov
(geološki pogoji),
na hitri cesti Slivnica - BDC je prišlo do zaostajanja del na
gradnji prepušta pod železniško progo zaradi organizacijskih
težav pri izvedbi podrivanja prepušta in zamude pri izdelavi
projektne dokumentacije,

100

11. avgust 1998

PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever
MESEČNO GIBANJE PORABE
40.000

60.000

35.000

50.000

30.000
t
co

25.000

1

20.000

40.000
30.000

15.000

20.000

10.000
10.000

5.000
0

(SI plan

■■realizacija

-o-plan - kumulativa

realizacija - kumulaiiva-

PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever
INDEKSI
50,00 j
45,00 -40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

mesečni indeks

kumulativni indeks

V obdobju januar - april 1998 je prišlo do spromonjone dinamiko
izvajanja planiranih del (ozelenitev se je zaradi ugodnih
11. avgust 1998

letni indeks

|

vremenskih pogojev začela pred planiranim rokom), sicer pa je
realizacija v tem obdobju le nekoliko nad planirano.
101

poročevalec, št. 53

OBVOZNICA ORMOŽ
MESEČNO GIBANJE PORABE
200.000

900.000

180.000

800.000

160.000

700.000

140.000
SŠ

120.000

1

100.000

600.000
500.000
400.000

80.000
60.000

300.000

40.000

200.000

20.000

100.000

o
o
o
co
H

0

0

GŠ3 plan

Bi realizacija

plan - kumulativa

realizacija - kumulativa- -

OBVOZNICA ORMOŽ
INDEKSI

mesečni indeks

-»-kumulativni indeks

Odstopanje realizacije od plana v obdobju januar - april 1998 je
posledica daljšega deževnega obdobja v marcu in aprilu, zaradi
česar so se dela na trasi izvajala z manjšo intenzivnostjo kot je

letni indeks

bilo planirano. Gre predvsem za zemeljska dela in dela na voziščni
konstrukciji ter odvodnjavanju. Poleg tega izvajalec del še ni v
celoti obračunal dodatnih del, več del in razlik v ceni.
102

11. avgust 1998

PESNICA-SLIVNICA
Etapa: Slivnica - Ptujska
MESEČNO GIBANJE PORABE
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1.800.000
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realizacija -kumuiafiva"

PESNICA-SLIVNICA
Etapa: Slivnica • Ptujska
INDEKSI

mesečni indeks

kumulativni indeks

Znatna prekoračitev planirane realizacije je posledica dejstva, da
je izdelovalec projektno-tehnične dokumentacije izvedel in
11. avgust 1998

letni indeks

I

obračunal večji del projektno-tehnične dokumentacije, kot je bilo
predvideno.
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OBVOZNICA LENDAVA
MESEČNO GIBANJE PORABE
2.500.000

350.000
300.000

-- 2.000.000

250.000
O

7?
C
3
C
CJ

-- 1.500.000

200.000

- 1.000.000

<
o
o
o
02
H

-- 500.000

@3 plan

H realizacija

plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

OBVOZNICA LENDAVA
INDEKSI
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

—

—
mesečni indeks

kumulativni indeks

V mesecu februarju in marcu 1998 so se vršila dodatna pogajanja
z lastniki zemljišč, ki so bila zaključena ob koncu marca. Tako so
poročevalec, št. 53

1
#
—- letni indeks |

je pravni postopek za izvedbo odkupov zemljišč pričel šele v
aprilu, kar je 2 meseca kasneje kot je bilo predvideno.
104

PRIKLJUČEK LOPATA
MESEČNO GIBANJE PORABE
50.000

180.000

45.000

160.000

40.000

140.000
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120.000
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E3 plan

H realizacija

-°- plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

PRIKLJUČEK LOPATA
INDEKSI
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

H

■

K

mesečni indeks

kumulativni indeks

Na priključku Lopata je prišlo do zamude zaradi kasnitve pri
zaključku študije variant in s tem izbora variante, kar je osnova
11. avgust 1998

letni indeks

za pričetek izdelave idejnega projekta za lokacijski načrt,
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HAJDINA-ORMOŽ
Etapa: Hajdina - Ptuj
MESEČNO GIBANJE PORABE
250.000

90.000
80.000

200.000

70.000
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60.000
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50.000

c

150.000
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ran plan

■■ realizacija

-®- plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

HAJDINA-ORMOŽ
Etapa: Hajdina • Ptuj
INDEKSI
0,16

—

mesečni indeks

kumulativni indeks

Zaostajanje fakturirane realizacije za planirano je posledica Se
nepodpisane pogodbe za izdelavo projektno-tehnične dokumenporočevalec, št. 53

letni indeks

tacije. Postopek podpisovanja pogodbe je v teku.
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LENART-BELTINCI
Etapa: Vučja vas • Beltinci
MESEČNO GIBANJE PORABE
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LENART-BELTINCI
Etapa: Vučja vas - Beltinci
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kumulativni indeks

Pri izdelavi projektnotehnične dokumentacije (idejni projekt za
lokacijski načrt) je prišlo do 120 dnevne zamude. Predol/ava za
11. avgust 1998

letni indeks

izdelavo PGD - PZI je bila tako objavljena v aprilu 1998.
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SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
Etapa: rekonstrukcija M 3-3 od priključka SLBistrica do obvoznice Pragersko
MESEČNO GIBANJE PORABE
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SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
Etapa: rekonstrukcija M 3-3 od priključka SLBistrica do obvoznice Pragersko
INDEKSI

I

mesečni indeks

kumulativni indeks

Znatna prekoračitev planirane realizacije je posledica dejstva,
da je izdelovalec projektno-tehnične dokumentacije izvedel in
poročevalec, št. 53

letni indeks

obračunal večji del projektno-tehnične dokumentacije, kot je bilo
predvideno.
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A RJA VAS - VRANSKO
MESEČNO GIBANJE PORABE
1.600.000
+ 1.400.000
- 1.200.000
+ 1.000.000
800.000
+ 600.000
- 400.000

E3 plan

M realizacija
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ARJA VAS - VRANSKO
INDEKSI

mesečni indeks

kumulativni indeks

Manjša realizacija od predvidene je posledica neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti izvajalcev, ki nista predala garancije za
11. avgust 1998

letni indeks

odpravo napak v garancijski dobi ter dokončala del in odpravila
napak po zapisniku iz tehničnega pregleda.
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BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
Etapa: Šentjakob - Krtina
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mogoč, ker se vpisi komasacijskih odločb tedaj še niso izvajali,
- izdelave novih cenitev v skladu z novo zakonodajo in priprave
novih ponudb za stranke, katerim so bile že vročene ponudbe
po starih predpisih ter
- nepodpisa pogodb s strani rušencev (usklajevanje elementov
pogodb).

Nedoseganje planirane realizacije v obdobju januar - april 1998 je
posledica:
- še neizdelane projektno tehnične dokumentacije (projekti
dostopnih poti in služnosti)
- projektnih sprememb, zaradi česar nI opredeljen odkup na
določenih območjih,
- dejstva, da odkup na področju nerešenih komasacij nI bil
poročevalec, št. 53

letni indeks
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BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
Etapa: Krtina - Lukovica (CP Kompoije)
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ŠENTJAKOB - MALENCE
MESEČNO GIBANJE PORABE
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kumulativni indeks

Prekoračitev planirane realizacije je predvsem posledica izjemno
intenziviranih del na tem odseku (zaradi predvidenega odprtja
poročevalec, št. 53

- letni indeks

dela le-te v letošnjem letu),
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ZADOBROVA - TOMAČEVO
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Odstopanja glede na plan so posledica manjše intenzitete del na
račun pospešitve del na vzhodni avtocesti. Prioriteta izvajanja del
je prilagojena zastavljenemu roku skupnega odprtja odsekov
Zadobrova - Tomačevo in Malence - Šentjakob v letošnjem letu.
11. avgust 1998
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Prav tako je odstopanje od plana posledica nepodpisanih aneksov
za dodatna dela zaradi še nesprejetega dodatka št. 2 k
investicijskemu programu.
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ČEBULOVICA - DIVAČA
MESEČNO GIBANJE PORABE
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ČEBULOVICA - DIVAČA
INDEKSI
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~+~ kumulativni indeks

Odstopanje od plana v obdobju januar - april 1998 je posledica
kasnitve z izdelavo projektnih rešitev za dokončno ureditev
poročevalec, št. 53
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odvodnega sistema v preteklih mesecih, kar je povzročilo zamik
pri odkupovanju zemljišč in izvedbi del na odvodnjavanju.

DIVAČA - KOZINA
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Prekoračena planirana realizacija je posledica predložitve vseh
potrebnih atestov s strani izvajalca, za kar so bila v letu 1997
11. avgust 1998

realizacija - kumulativa
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zadržana sredstva,
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KOZINA - KLANEC
Etapa: od km 6,7 do km 7,5
MESEČNO GIBANJE PORABE

133 plan

Bi realizacija

plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

KOZINA-KLANEC
Etapa: od km 6,7 do km 7,5
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Prekoračitev planirane realizacije je posledica dejstva, da je
izdelovalec projektno-tehnične dokumentacije izvedel in obračunal
poročevalec, št. 53
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večji del projektno-tehnične dokumentacije, kot je bilo predvideno,
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KOZINA - KLANEC
Etapa: od km 7,5 do km 11,5
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DIVAČA - DANE
MESEČNO GIBANJE PORABE
45.000

200.000

40.000

180.000

35.000

160.000

[_

30.000

140.000

S
O

25.000

120.000

20.000

100.000

c
3
c

80.000

15.000

60.000

10.000

40.000

5.000

20.000

0

0

553 plan

M realizacija

-o- plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

DIVAČA-DANE
INDEKSI
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kumulativni indeks

Do odstopanja med planom in realizacijo v obdobju januar • april
1998 je prišlo zaradi še nepridobljenih zemljišč in s tem v zvezi
nepridobljenimi upravnimi dovoljenji za potrebe izgradnje vodovoda
poročevalec, št. 53
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do počivališča Povir. Zaradi še neizdelane projektno-tehnične
dokumentacije in posledično nepridobljenih zemljišč, se niso
izvajala tudi dela na dokončni ureditvi odvodnega sistema.
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DANE-FERNETIČI
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Zaradi zapletov pri reševanju problematike z zemljiščem
BORI in Hrvatič del na priključku Sežana - zahod ni bilo
11. avgust 1998
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mogoče izvajati s planiranim tempom.
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RAZDRTO - VAPAVA
Etapa: od razcepa Razdrto do km 1,3
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RAZDRTO-VIPAVA
Etapa: Vipava - Podnanos
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VIPAVA-SELO
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SELO - ŠEMPETER
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Višja realizacija od planirane je posledica izstavljene fakture
projekta vzdrževanja za traso, kar ni bilo predvideno v
11. avgust 1998
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obdobju januar - april 1998.

c
9
|

RAZDRTO - ČEBULOVICA (viadukta)
MESEČNO GIBANJE PORABE
16.000
14.000
12.000
t
o
o

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

tm
m
9

e
Ž
BBS plan

«
E

X
CL

I

I realizacija

*

a

-®- plan • kumulativa

realizacija • kumulativa

RAZDRTO - ČEBULOVICA
INDEKSI
l.oo j0,90 -0,80 -0,70 - 0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 -0,00 -ea

m
2
JD
£

m
E

a

a
>
C.
4»

- mesečni indeks

poročevalec, šf. 53

c
9

■ kumulativni indeks

724

O

-o
E
>
O
C

o
-2
Eo
UV
TJ

letni indeks

11. avgust 1998

IZOLA - JAGODJE
(dograditev dveh pasov)
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VRANSKO - BLAGOVICA
Etapa: Vransko - Trojane
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Odstopanje realizacije od plana v obdobju januar - april 1998 je
posledica dejstva, da je bila novelacija investicijskega programa
potrjena v aprilu 1998. Do tega datuma ni bilo mogoče razpisovati

letni indeks

del, prav tako pa ni bilo mogoče podpisati pogodbe z že izbranimi
izvajalci za nekatera dela, ki so bila planirana za izvedbo
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VRANSKO - BLAGOVICA
Etapa: Trojane - Blagovica s predorom Trojane
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VIŠNJA GORA-BIČ
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Realizacija presega plan na področju odkupovanja zemljišč zaradi
pospešene dinamike pridobivanja zemljišč.
poročevalec, št. 53
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NAKLO - KRANJ VZHOD
(dograditev dveh pasov)
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PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Izkazana prekoračitev plana v obdobju januar - april 1998 izhaja
iz dejstva, da je v tem obdobju še potekala izdelava idejnega
poročevalec, št. 53
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projekta za odsek Vučja vas - Beltinci, ki ni bila izvršena v letu
1997.
130

11. avgust 1998

ODKUPI ZA ODSEKE, KI SE BODO PRIČELI GRADITI V LETU 1999
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ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
MESEČNO GIBANJE PORABE
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ZAKLJUČNA DELA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
INDEKSI
14,00

—- mesečni indeks

Planirana realizacija v obdobju januar - april 1998 je bila
prekoračena zaradi izvedbe del, ki niso bila izvršena v letu 1997
in so se tako prenesla v leto 1998. Gre predvsem za zaščito
poročevalec, št. 53

kumulativni indeks

letni indeks

plazov na odseku Hrušica-Vrba in protihrupno zaščito na odseku
Šmarje Sap - Višnja gora.

STARE ODŠKODNINE
(dokončna premoženjsko - pravna ureditev na obstoječih AQ
MESEČNO GIBANJE PORABE
6.000
5.000
j_
53
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|

3.000
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o
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2.000
1.000
0

EH plan

M realizacija

plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

STARE ODŠKODNINE
(dokončna premoženjsko - pravna ureditev na obstoječih AQ
INDEKSI

mesečni indeks

-o- kumulativni indeks

Zaradi narave dela pri reševanju problematike dokončnih
premoženjsko pravnih ureditev zadev na že obstoječih avtocestah
(trajanje posameznih odprtih postopkov je težko točneje
11. avgust 1998

letni indeks

napovedati) je bila planirana enakomerna porazdelitev za to
potrebnih sredstev skozi vse leto 1998, čeprav tako enakomerne
porabe dejansko ni pričakovati.
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INŽENIR
MESEČNO GIBANJE PORABE
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REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROGRAMA GRADITVE AVTOCEST V OBDOBJI!
JANUAR - APRIL 1998
l|'

T

■

j,

PREDHODNI PROJEKTI

.
\L,tv'-.VrmA
- v -* - '

.

;j "^'M.Vh"^y«h.T5 ;
'l !

238.20C

33338'

0

5.00!

2.517.409

1.219.936
610.00«
OW.7Jt)
0
2.548.208
284.339
2263.869
2243.212
0
32.823
695.611
4.200
0
89.732
0
1.116.011
5.706
0
94 669
204.460
856.000
856.000
0
205.000
205.000
0
15.000

1.486.444
348.05:
40.04«
S9.273
824.798
45.929
91.083
71.511
0
2.843
0
2.906
"968.568
487.903
480.663
0
2.816.197
42.827
2.773.370
2.438.809
0
14.260
841.778
6.450
0
90.077
0
1.280.444
10.179
0
25.748
169.873
683.673
683.673
0
243.983
243.983
0
75.156

501,0

20.000

175

0,9

518655

469.944

90,6

DRŽAVNE CESTE

0

0

.

ŽELEZNICE

PREDHODNI ODKUPI
PROJEKT I-SKUPAJ
Hoče - Aija vas
Šentilj - Pesnica
Pesnica - Slivnica (1.etapa)
Slivnica - Fram - BDC
Priključek SI. Bistrica sever
Obvoznica Ormož
Obvoznica Lendava
Priključek Lopata
Hajdina - Ptuj
Vučja vas - Beltinci
Rekonstrukcija M 3-3
PROJEKT 2-SKUPAJ
Aija vas - Vransko

54.450
23.527
1.126.065
40.580
171380
679.647
20.000
95.000

Blagovica - Šentjakob (2,etapa)
PROJEKT 3-SKUPAJ
Zadobrova - Tomačevo
Šentjakob - Malence
PROJEKT 4 - SKUPAJ
Razdrto - Čebulovica
Čebulovica - Divača
Divača • Kozina
Kozina - Klanec (1 .etapa)
Kozina - Klanec (2.etapa)
Razdrto - Vipava (1,3 km)
Razdrto - Vipava (etapa Vipava - Podnanos)
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Izola - Jagodje
Divača - Dane
Dane - Femetiči
PROJEKT 5-SKUPAJ
Vransko - Blagovica (I etapa)
Vransko - Blagovica (2.etapa)
PROJEKT 6-SKUPAJ
ViSnja gora -Bič
Naklo - Kranj vzhod
DOKONČANJA DEL NA AC
ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC
"INŽENIR"

140,0
_
59.0
114,6
73 5
251 9
73,2
113 J
53.1
10 5
0,0
14.2
0,0
290,6
79.4
80,0
78,8
110,5
15,1
122,5
108,7
43,4
121,0
153,6
100,4
114,7
178,4
27,2
83,1
79.9
79,9
119,0
119,0

0

0

-

GRADITEV AC SKUPAJ (brez str. financ)
STROŠKI FINANCIRANJA

10.381.620

9.521J38

91.7

325.642

477.397

146,6

GRADITEV AC SKUPAJ (s ur. financ.)

10.707.262

9.998.735

93,4
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GRADITEV A VTOCEST
PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998
.tntOSKI F94ANORANIA
ORADOEV AC SKUPAJ (Wn ar.
2ELEZMCZ I
2ELEZMCE
DK^AVNE
iVNECESTE
CESTE I
■mam- ***^
roJBCsi AC (
I lOSKOOMUE NA OO.tTUJBCJH
dokončanja del na ac f
PROJEKT t - SKUPAJ J
PROJEKT J - SKUPAJ
PROJEKT 4 - SKUPAJ
PROJEKT J - SKUPAJ
PROJEKTI-SKUPAJ
PROJEKT I -SKUPAJ
ntEDHOONIOOKUPI
PRECHOOM PROJEKTI V

■ REALIZACIJA

O PLAN

- čiščenje sistemov za odvodnjavanje in
- obsekovanje rastlinja.

3.0. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN
UPRAVLJANJA AVTOCEST

Obnavllanle vozišč, objektov In opreme
V obdobju januar - april 1998 so bili predvideni stroški obnavljanja
vozišč, objektov in opreme v višini 173,3 mio SIT, dejanski stroški
pa so znašali 213,8 mio SIT oziroma 123 % predvidenih stroškov.

Redno vzdrževanje:
Na dan 30.4.1998 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 281 km
avtocest in 93 km priključkov nanje.
Planirani stroški rednega vzdrževanja avtocest v obdobju januar
- april so bili ocenjeni na 847 mio SIT, dejanski stroški pa so
znašali 586,4 mio SIT oziroma 69 % predvidenih stroškov.
Stroški so nižji od planiranih predvsem zaradi:
- zamud pri oddaji del na področju krpanja vozišč,
- manjše porabe posipnih materialov zaradi mile zime.

Dejanski stroški so višji od planiranih, ker so bila večja dela pri
obnovah Ravbarkomande in Unca dokončno dokumentirana in
obračunana šele v začetku leta 1998.
V obdobju januar - april 1998 so se izvajali javni razpisi za obnove
asfaltov.
Nadaljevala so se ojačitvena dela v predoru Kravanke po pogodbi
iz leta 1997. Vrednost izvedenih del v letu 1998 znaša 81 mio SIT.
Izveden je bil javni razpis z izbiro najugodnejšega ponudnika,
pridobljena so bila vsa potrebna soglasja in dovoljenja za začetek
obnove viadukta Ivanje selo.

V obdobju januar - april 1998 so se opravljala predvsem naslednja
dela rednega vzdrževanja:
- zimska služba
- zamenjava in popravila varovalnih (759 m) in varnostnih
(3.200m) ograj,
poročevalec, št. 53
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so bila predvidena sredstva v virih za leto 1997 in za katere so
bile pogodbe sklenjene konec leta 1997.

Stroški pobiranja cestnine
Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine v obdobju januar april 1998 je bila ocenjena na 418 mio SIT, dejanski stroški pa
znašajo 451 mio SIT oziroma 108 % predvidenih stroškov.

Med drugim je bila dobavljena tudi oprema za nočno snemanje in
fotografiranje za izvedbo raziskovalne naloge "ekodukt" za
prehajanje živali preko avtoceste v vrednosti 2 mio SIT.

Stroški pobiranja cestnine so bili višji od predvidenih predvsem
zaradi:
- velike količine opravljenih ur s strani študentskega servisa
(da bodo redni delavci v času turistične sezone koristili manjši
del dopustov),
- večjih nabav materiala za potrebe pobiranja cestnine
(cestninski listiki in drugo).

Razvojne naloge
Razvojno-raziskovalne naloge, ki so bile izbrane za izvedbo po
razpisu v jeseni 1997, so razdeljene v dve skupini. V prvi skupini
je 28 nalog, ki so bile izbrane za izvedbo že v letu 1997, vendar se
je njihov pričetek izvajanja prenesel v leto 1998. Za te naloge so
bile podpisane pogodbe že posredovane izvajalcem, ki že
pripravljajo prva poročila in obračune. V drugi skupini pa je 20
razvojno-raziskovalnih nalog, ki so bile izbrane za izvedbo v letu
1998. Pogodbe za izvedbo teh nalog bodo predvidoma podpisane
s strani DARS d.d. ob koncu junija 1998. Zamik, do katerega je
prišlo v postopku podpisovanja pogodb, je tudi razlog za
razmeroma nizko realizacijo v obdobju januar - april 1998.

Na dan 30.4.1998 je bilo 14.977 uporabnikov ABC sistema. Zaradi
povečanega interesa uporabnikov avtocest po uporabi ABC
sistema je bil v mesecu marcu uveden brezplačen, t.i. "zeleni
telefon", na katerem so uporabnikom na voljo osnovne in
predvsem točne informacije o samem sistemu in s pomočjo
katerega je omogočeno tudi sprotno in učinkovito reševanje
morebitnih drugih problemov s področja pobiranja cestnine.

Odnosi z lavnostml
V obdobju januar - april 1998 so na področju odnosov z javnostmi
potekale sledeče aktivnosti: izdelava analize medijskih objav o
AC v letu 1997, organizacija novinarske konference in dveh
priložnostnih slovesnosti, organizacija izdelave zloženke
"Prometni koledar 1998" in poslovnega poročila DARS d.d. za
leto 1996, izdelava vsebinske zasnove predstavitve nacionalnega
programa izgradnje avtocest, redno spremljanje medijskih objav
o avtocestah in DARS-u, izdelava večjega števila tiskovnih
sporočil ter gradiv za novinarje in drugo.

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih AC
V obdobju januar - april 1998 so bili predvideni stroški za naložbe
v osnovna sredstva obstoječih avtocest ocenjeni na 164,9 mio
SIT, dejanska višina naložb pa je znašala 251,1 mio SIT oziroma
152 % predvidenih stroškov.
Dejanski stroški so višji od predvidenih predvsem zaradi:
dobave opreme in mehanizacije za vzdrževanje, za katero

REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROGRAMA UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST V OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998
:

v'^SŠJvif!jSSS?rj

v i ;< -<*>• K/.
195.464

178.399

91,3

6.710

3.323

49,5

53.332

5.575

10,5

REDNO VZDRŽEVANJE

847.000

586.448

69,2

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJ„ OPREME

173.300

213.794

123.4

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN

418.000

451.031

107,9

NALOŽBE V OSN. SRED. OBST.AC

164.900

251.116

152,3

OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV

291.671

530.030

181.7

UPRA VLJANJE IN VZDRŽEVANJE

2.150.377

2.219.716

103,2

STROŠKI UPRAVLJANJA
ODNOSI Z JAVNOSTMI
RAZVOJNE NALOGE
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UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE AC
PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - APRIL 1998

■ REALIZACIJA

9 PLAN

4.0. PROGRAM GRADITVE DRŽAVNIH
CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

5.0. PROGRAM UKREPOV NA
ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 1998 je v okviru programa graditve avtocest predvideno
tudi izvajanje del na nekaterih državnih cestah, ki dopolnjujejo
avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtocestnega križa povečanje kapacitete ceste, ureditev križišč in
zagotovitev prometne varnosti nasploh. Dela na izvajanju tega
programa se v obdobju januar - april 1998 še niso izvajala, saj še
niso bile sprejete spremembe in dopolnitve nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki bi to
omogočale.

V letu 1998 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje
avtocest. Dela na izvajanju tega programa se v obdobju januar april 1998 še niso izvajala saj še niso bile sprejete spremembe in
dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, ki bi to omogočale.
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Poročilo o

IZDVAJANJU

PORABI

SREDSTEV

SREDSTEV

PO

IN

NAMENSKI

ZAKONU

ZAGOTOVITVI

NAMENSKIH

ZA

AVTOCESTNEGA

GRADNJO

OMREŽJA

1/1-1997

V

DO

REPUBLIKI

SREDSTEV

SLOVENIJI

OD

31/12-1997

Vlada Republike Slovenije je na 72. seji dne 30/7-1998
obravnavala:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI
PORABI SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI
NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA
OMREŽJA V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1997 DO 31/
12-1997,

-

ki ga pošilja na podlagi 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji.

mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
Jože BRODNIK, predsednik DARS d.d.

maloprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in
diesel goriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu.
Ministrstvo za finance nakaže ta sredstva 25. v mesecu na
posebno podpartijo žiro računa proračuna Republike Slovenije.

SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN
KORIŠČENJA NAMENSKIH SREDSTEV
Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list ^S št. 46/
93) je določen način zagotavljanja in uporabe sredstev z izgradnjo
avtocestnih odsekov v Republiki Sloveniji in to predvsem na smeri
vzhod - zahod. Na podlagi zakona se v proračunu Republike
Slovenije od 1.1.1994 do 31.12.1999 namensko zagotovijo
sredstva v znesku, ki je enak 16% drobnoprodajne cene na liter
prodanih količin motornih bencinov in diesel goriv. Sredstva se
zagotovijo iz davka iz prometa motornih bencinov in dieselskih
goriv na podlagi posebnega sklepa vlade.

Namenska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni
podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih nakazuje
na osnovi sklepa Vlade RS na poseben investicijski račun DARS
d.d. na podlagi pisnega zahtevka, ki mora biti v skladu z letnim
planom razvoja družbe in mesečno napovedjo investicijske
porabe. S prostimi denarnimi sredstvi posebne podpartije žiro
računa proračuna Republike Slovenije upravlja Zakladnica
Ministrstva za finance. Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po
obrestni meri, ki jo s posebnim sklepom določi minister za finance. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se
plačujejo na podpartijo proračuna Republike Slovenije in jih DARS
d.d. lahko uporablja le za namene določene v zakonu o zagotovitvi

Na podlagi pogodbe med Republiko Slovenijo in DARS d.d. se<
višina teh sredstev ugotovi vsakega 25. v mesecu viši i' 16%
11. avgust 1998
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namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji.

Slovenije zbranih 21.450.000.000 SIT namenskih sredstev, kar
je v skladu z določbami zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997
ZZF97 (Uradni list RS, št. 37/97), po katerem se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije za graditev avtocest v letu 1997
sredstva v višini 21.450.000.000 SIT.

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1997 do 31.12.1997
V letu 1997 je bilo na posebni podpartiji proračuna Republike

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - december 1997

PLAN 1997
V SIT
1.973.531.522

PRILIV 1997
V SIT
1.973.531.522

% REALIZACIJE

FEBRUAR

1.997.203.000

1.997.202.658

100

MAREC
APRIL
MAJ

1.540.183.000
1.953.100.000
2.147.300.000

1.540.182.636
1.953.197.442
2.147.322.891

JUNU

588.682.000

588.562.851

100
100
100
100

JULIJ

1.875.000.000

1.875.000.000

100

AVGUST

1.875.000.000

1.875.000.000

100

SEPTEMBER

1.875.000.000

1.875.000.000

OKTOBER

1.875.000.000

1.875.000.000

100
ioo

NOVEMBER

1.875.000.000

1.875.000.000

100

DECEMBER

1.875.000.000

1.875.000.000

100

21.450.000.000

21.450.000.000

100

MESEC
JANUAR

SKUPAJ

V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto
1997, so bila ne glede na določbe zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 46/93), in v skladu z določbo 78. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96), v proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva za
graditev avtocest v letu 1997 v višini 21.450.000.000 SIT. Državni
zbor je sprejel tudi zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi
1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih,
regionalnih in lokalnih cest ZZSC97 (Uradni list RS št. 37/97), po
katerem je bilo namenjeno 4.000.000.000 SIT za nujno obnovo
navedenih cest in to, od sredstev zbranih po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji.

avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT.
Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos
iz leta 1995 5.684.605.213 SIT. Tako je bilo v letu 1996 na razpolago
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj
25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala
2.506.963.642 SIT.
Priliv bencinskega tolarja je v letu 1997 znašal 21.450.000.000
SIT, pripisane obresti za leto 1997 216.640.323 SIT in prenos iz
leta 1996 2.056.963.642 SIT. Tako je bilo v letu 1997 na razpolago
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj
24.173.603.965 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1997 znašala
2.613.621.822 SIT, v tem znesku je vključenih 1.875.000.000 SIT
sredstev bencinskega tolarja za december 1997, ki so bila
nakazana 24.12.1997.

1 1 Neporabljena sredstva bencinskega tolarja Iz let 1994,
1995, 1996 In 1997
Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.452.396 SIT in so
predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal
17 672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081
SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje gradnje
poročevalec, št. 53
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Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica
Ministrstva za finance oročila v bankah in bodo predstavljala vir
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1998.
14Q
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2. Prilivi cestnin od 1.1.1997 do 31.12.1997
17.7.1997 so bili v letu 1997 predvideni prilivi od cestnin v višini
8.600.000.000 SIT. Dejanski prilivi cestnin na žiro račun DARS
d.d. v letu 1997 pa so bili naslednji:

V rebalansu plana razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto
1997, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne

Prilivi od cestnin v obdobju januar - december 1997

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULU
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

PLAN 1997
V SIT
541.928.000
526.012.000
675.806.000
688.513.000
755.516.000
672.597.000
844.854.000
952.546.000
801.854.000
731.899.000
677.988.000
730.487.000
8.600.000.000

PRILIV 1997
V SIT
551.704.593
559.184.933
653.014.206
733.955.620
773.332.004
805.707.615
1.005.188.556
1.025.055.256
1.033.676.324
921.401.215
830.551.789
874.547.564
9.767.319.676

%
REALIZACIJE
102
106
97
107
102
120
119
108
129
126
123
119
113

Iz preglednice je razvidno, da so v letu 1997 znašali prilivi od
cestnin 9.767.319.676 SIT , kar je predstavljalo 13 % več sredstev
od planiranih.
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3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1997 do 31.12.1997
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za
zemljišča nakazalo v letu 1997 DARS d.d. 21.559.982 143 SIT
sredstev.

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz

Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - december 1997

Darum črpanja
21.01.97
24.01.97
30.01.97
14.02.97
25.02.97
21.03.97
24.03.97
24.04.97
25.04.97
28.04.97
06.05.97
12.05.97
21.05.97
22.05.97
09.06.97
10.06.97
20.06.97
23.06.97
02.07.97
07.07.97
15.07.97
14.07.97
21.07.97
28.07.97
21.08.97
25.08.97
18.09.97
22.09.97
25.09.97
26.09.97
06.10.97
08.10.97
09.10.97
20.10.97
10.11.97
17.11.97
20.11.97
2S.11.97
10.12.97
18.12.97
19.12.97
23.12.97
Skupaj
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Znesek v SIT
539.659.287
1.140.998.723
200.000.000
65.000.000
400.000.000
901.661.000
1.103.453.000
609.000.000
675.000.000
500.000.000
300.000.000
252.000.000
252.000.000
652.726.020
170.000.000
300.000.000
576.550.050
1.025.335.750
200.000.000
350.000.000
506.383.793
100.000.000
324.063.900
513.650.620
781.000.000
778.000.000
600.000.000
784.000.000
664.000.000
756.000.000
100.000.000
150.000.000
220.000.000
573.000.000
100.000.000
209.000.000
704.000.000
962.000.000
281.000.000
720.000.000
350.000.000
750.000.000
21.559.982.143
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depozitov so banke uporabile za kreditiranje DARS d.d

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v obdobju januar
- december 1997 in izplačanimi zahtevki DARS d.d.v obdobju
januar - december 1997 je Zakladnica Ministrstva za finance
usmerjala na enak način kot likvidnostne presežke proračuna
Republike Slovenije v banke, članice bančnega konzorcija za
financiranje izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva iz

AC ODSEK
ŠENTILJ PESNICA
HOČE ARJA VAS
PESNICA SLIVNICA
SLIVNICA - FRAM -bde
SLOVENSKA BISTRICA -HAJDINA
PRIKLJUČEK
HAJDINA - ORMOŽ OBVOZNICA
OBVOZNICA LENDAVA
SKUPAJ PROJEKT I
AC ARJA VAS VRANSKO
BLAGOVICA ŠENTJAKOB
SKUPAJ PROJEKT 2
AC ŠENTJAKOB - MALENCE .
AC ZADOBROVA TOMACEVO
SKUPAJ PROJEKT 3
ČEBULOVICA - DIVAČA
DIVAČA - KOZINA
KOZINA - KLANEC
DIVAČA - DANE
DANE - FERNETICI
VIPAVA - SELO
SELO - ŠEMPETER
RAZDRTO - CEBULOVTCA
SKUPAJ PROJEKT 4
VRANSKO BLAGOVICA
SKUPAJ PROJEKT 5
VIŠNJA GORA BIČ
SKUPAJ PROJEKT 6
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE
DOKONČANJE DEL NA OBST. AC
PRIPRVA PROJ.DOK. PO 96
STARE ODŠKODNINE
DDC INŽENIR
ODŠKODNINE PO L.96 smer S- J
SKUPAJ

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d d so bila v letu
1997 za investicije na posameznih projektih, na osnovi izstavljenih
faktur porabljena sredstva:

PLANIRANO
1997
604.441.000
2.397.664.000
350.000.000
6.409.546.000
604.425.000

FAKTURIRANO
%
1997
REALIZACIJE
444.169.000
73
2.539.759.000
106
172.508.000
49
5.514.532.000
86
64
386.709.000

1.560.886.000
641.000.000
12.567.962.000
9.269.509.000
1.823.763.000
11.093.272.000
8.452.042.000
1.200.081.000
9.652.123.000
250.000.000
6.313.802.000
105.000.000
940.500.000
1.529.878.000
3.539.384.000
280.000.000
25.000.000
12.983.564.000
4.628.247.000
4.628.247.000
700.000.000
700.000.000

1.282.691.000
31.486.000
10.371.854.000
10.050.517.000
1.130.518.000
11.181.035.000
' 9.115.424.000
1.366.594.000
10.482.018.000
104.386.000
4.675.577.000
27.579.000
570.111.000
1.863.191.000
1.894.347.000
108.198.000
-296.000
9.243.093.000
3.108.245.000
3.108.245.000
179.737.000
179.737.000

82
5
83
108
62
101
108
114
109
42
74
26
61
122
54
39
-1
71
67
67
26
26

51.625.168.000
830.000.000
2.009.100.000
87.000.000
1.597.899.000

44.565.982.000
427.439.000
675.996.000
5.874.000
1.492.589.000

86
51
34
7
93

56.149.167.000

47.167.880.000

84
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V letu 1997 je znašala realizacija 47.167.881.000 SIT, kar je
predstavljalo,v primerjavi z rebalansom plana razvoja in
finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997 , ki ga je potrdila Vlada
Republike Slovenije na svoji seji dne 17. julija 1997,84 % realizacijo.
V znesku realizacije so upoštevani tudi stroški financiranja v
višini 1.102.927.760 SIT za koriščena tuja posojila (EBRD in EIB)
in domačega finančnega kredita.

5. Finančni krediti
5.1. Domači finančni kredit
V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996
(Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in
sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistricasever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Ormož), VranskoBlagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo
(Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo z bankami,
članicami bančnega konzorcija v višini 100.000.000 USD z rokom
črpanja najkasneje do 31.12.1997 in v oktobru 1997 dodatek k tej
pogodbi za dodatnih 35.000.000 USD v tolarski protivrednosti.

Stanje neporačunanih avansov na dan 1.1.1997 je znašalo
402.568.941 SIT. Na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo
v letu 1997 izplačano izvajalcem gradbenih del za 2.682.578.010
SIT avansov, do konca leta 1997 pa poračunanih avansov za
2.633.452.276 SIT. Na dan 31.12.1997 je znašal saldo še
neporačunanih avansov 451.618.802 SIT.
4. Koriščenje tujih posojil
V rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1997 je
bilo predvideno koriščenje posojil dveh mednarodnih finančnih
institucij: Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in
Evropske investicijske banke (EIB) in že odobrenega domačega
finančnega kredita in tujih finančnih kreditov.

V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma
4.551.762.200 SIT. V obdobju januar - december 1997 pa je bilo
črpano 67.000.000 USD oziroma 10.945.648.800 SIT finančnega
kredita. Skupaj je bila do konca leta 1997 črpano 100.000.000
USD, dodatnih 35.000.000 USD bo črpano v letu 1998.
Od skupno planiranih črpanj domačih finančnih posojil v višini
15.504.000.000 SIT je bilo v letu 1997 črpano 10.945.648.800
SIT ali le 71%.

4.1. Posojilo EBRD
Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj - Pesnica in pododseku
Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935.
V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520.428 SIT. V primerjavi s
planom je to predstavlja 73% realizacijo.

5.2.Tuji finančni krediti
V finančnem načrtu DARS d.d. za leto 1997 je bilo iz vira tuji
finančni krediti predvideno črpanje 38.000.000 USD in sicer iz
kredita banke Kreditanstalt fur VViederaufbau in Dresdner Bank.
Kreditna pogodba s Kreditanstalt fur VViederaufbau v višini
93.000.000 DEM je bila podpisana avgusta 1997. Črpanje tega
posojila v letu 1997 ni bilo možno, ker je bil sprejet zakon o poroštvu
šele v letu 1998 in tudi zaradi izpada realizacije ni bilo potrebe po
črpanju tega kredita. Postopek usklajevanja kreditne pogodbe z
Dresdner Bank je še v teku.

V letu 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 USD oziroma 618.325.046
SIT. Skupaj je bilo črpano do konca leta 30.718.860 USD oziroma
4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša še 1.381.140
USD.
4.2. Posojilo EIB
Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC
Zadobrova - Tomačevo, Malence - Šentjakob, Šentjakob Blagovica in Arja vas - Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000
ECU je bila podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000
ECU v novembru 1995 in pogodba C v višini 30.000.000 ECU v
septembru 1996. Koriščenje posojila se je začelo v letu 1996.

6. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna sredstva za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
od januarja do decembra 1997
V letu 1997 je znašalo povprečno stanje depozitov iz presežkov
proračunskih sredstev na podpartiji za izgradnjo avtocest v RS
2,9 milijarde tolarjev. V primerjavi z letom 1996, ko so plasmaji iz
sredstev bencinskega tolarja znašali povprečno 4,6 milijarde
tolarjev, so se sredstva znižala za 1,7 mlrd SIT oziroma 37,1%
točke.

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT,
po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT.
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma
5.613.674.904 SIT, kar je v primerjavi s planom predstavljalo
78% realizacijo.

Konec decembra 1997 je bilo pri poslovnih bankah vezano 2,6
milijarde tolarjev sredstev bencinskega tolarja oziroma za 108
mio SIT več kot konec leta 1996. Povečanje plasmajev je bilo
doseženo le na podlagi prejetih obresti za plasmaje, saj je skupna
poraba sredstev bencinskega tolarja v preteklem letu presegla
prilive iz proračuna za 110 mio SIT. Prilivi iz proračuna so presegli
porabo v prvem in četrtem trimesečju, in sicer 1.160 mio SIT
oziroma 505 mio SIT. V drugem in tretjem trimesečju pa so bili
prilivi nižji za 1.044 mio SIT oziroma 732 mio SIT.

V letu 1997 je bilo koriščeno po pogodbi A 3.225.520 ECU oziroma
570.312.255 SIT, po pogodbi B 22.645.462 ECU oziroma
4.000.911.693 SIT in po pogodbi C 28.965.193 ECU oziroma
5.310.162.846 SIT. Skupaj je bilo v letu 1997 koriščeno 54.836.175
ECU oziroma 9.881.386.794 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša
po pogodbi A še 927.697 ECU, po pogodbi B 352.055 ECU in po
pogodbi C 1.034.807 ECU oziroma skupaj še 2.314.559 ECU.
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predvsem pa intenzivnost porabe v drugem in tretjem trimesečju
so vplivali na padec depozitov vezanih nad 31 dni v primerjavi z
letom 1996. Tako je bilo leta 1997 teh depozitov v povprečju za
715 mio SIT (24,86% vseh sredstev), v letu 1996 pa 3.164 mio
SIT oziroma 69,2% vseh depozitov iz sredstev bencinskega
tolarja;

Ob usmeritvi DARS-a je bila dosežena naslednja struktura
depozitov po rokih zapadlosti:
- za zagotavljanje sredstev za sklepanje novih pogodb in s tem
za poravnavo avansov izvajalcem gradbenih del po teh pogodbah
in za zagotavljanje drugih tekočih potreb DARS-a, so bila sredstva
vezana na odpoklic. V povprečju je bilo teh sredstev v letu 1997
1.011 milijona tolarjev oziroma 35,14% vseh depozitov, kar je za
769 mio SIT več kot leta 1996, ko je delež le-teh v vseh depozitih
znašal le 5,3%;

- za pokrivanje likvidnostnega primanjkljaja proračuna je bilo v
prvem trimesečju iz sredstev bencinskega tolarja odpoklicano
582 mio SIT. Sredstva so bila ob prvih razpoložljivih sredstvih
proračuna vrnjena v depozit bencinskega tolarja. Zaradi ugodnejše
likvidnosti proračuna oziroma zaradi rednega zadolževanja pri
skladnih in zavodih, od aprila dalje ni bilo več potrebe po uporabi
teh sredstev.

- za nemoteno namensko porabo sredstev med mesecem je bilo
povrečno 1.102 mio SIT sredstev vezanih kot depozit do 30 dni.
Delež teh depozitov je znašal 38,3%, kar je za 66 mio SIT manj
kot v letu 1996, ko je bilo doseženo povorečno stanje depozitov
do 30 dni 1.168 mio SIT oziroma 25,5%;

Vsi presežki iz sredstev bencinskega tolarja so bili v skladu z
usmeritvijo DARS vezani pri bankah članicah konzorcija. V
primerjavi s koncem leta 1996, je bilo 31.12.1997 naslednje stanje:

- uravnoteženost celotne porabe sredstev in priliv iz proračuna,

Banka

Nova KB Maribor d.d
Nova LB d.d. Ljubljana
Abanka d.d. Ljubljana
Dolenjska banka d.d.
Banka Zasavje Trbovlje
Banka Celje d.d
SK Banka d.d. Ljubljana
Banka Koper d.d. Koper
Slovenska zadružna kmetijska
banka d.d. Ljubljana
Banka Vipa d.d.
Poštna banka Slovenije d.d.
Krekova banka d.d. Maribor
Gorenjska banka Kranj
Skupaj

znesek v mio SIT
leto 1996
leto 1997
242 _
519
217
0
0
444
818
234

357
363
217
176
96
264
268
171

9,7
20,7
8,7
0,0
0,0
17,7
32,7
9,3

13,7
13,9
8,3
6,7
3,7
10,1
10,3
6,5

0
0
31
0
-

77
136
17
155
316

0,0
0,0
1,2
0,0
-

2,9
5,2
0,7
5,9
—L2,l

2.505

2.613

100,0

100,0

Depoziti iz sredstev bencinskega tolarja so se obrestovali v skladu
s sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov proračuna
Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme minister
za finance. Višina obrestnih mer je prikazana v tabeli 2. V letu
1997 je bilo ustvarjeno 216,5 milijonov tolarjev obresti, kar je
glede na padec vseh depozitov in spremembo ročnosti za 532
mio SIT manj kot v letu 1996.

.

delež v %
leto 1996
leto 1997

V drugem trimesečju je zaradi nekoliko ugodnejše strukture
depozitov dosežena obrestna mera narastla, v aprilu je znašala
TOMm + 1,11%, v maju TOMm + 0,81%, v juniju pa TOMm +
0,02%.
V juliju je ponovno padla, in sicer na 94,7% temeljne obrestne
mere, v avgustu 82,6% temeljne obrestne mere ter v septembru
81,4% temeljne obrestne mere.

V skladu s spremenjeno strukturo plasmajev glede na ročnost
vezav v primerjavi s preteklimi leti, se je na nižji ravni gibala tudi
dosežena povprečna ponderirana obrestna mera za plasmaje.

V četrtem trimesečju je zaslediti povečan delež depozitov do 30
dni in hkrati zmanjšanje depozitov na odpoklic, pri čemer so se
oblikovale naslednej ravni povprečnih obrestnih mer: oktobra
86,4% temeljne obrestne mere, novembra TOM+0,18%, v
decembru pa 78,0%.

Tako je znašala povprečna ponderirana obrestna mera v januarju
88,3% temeljne obrestne mere, v februarju TOMm + 0,22% ter v
marcu 86,0% temeljne obrestne mere.
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UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA
v mio SIT

Opis

leto
1996
1

Tokovi in stanje
1.1.97
1.4.97 1.7.97 1.10.97
30.3.97 30.6.97 30.9.97 31.12.97

Razlike
leto zadnje trileto
1997 mesečje 97 97-96

23456789
3+4-5+6

6-5

7-2

0
1,6

2.789
- 532

Prilivi in poraba v letih 1996 in 1997
Priliv iz proračuna
Prejete obresti za depozite

18.661
748

5.511
39

4.689
77

5.625
49,5

5.625
51,5

21.450
216.5

Poraba za namene DARS

22.586

4.351

5.733

6.357

5.120

21.561

Stanje depozitov pri bankah
v zadnjem trimesečju
Stanje na žiro računu

2.505 3.686
2,0
1

2.738
U

2.056
0,7

557
-0,1

2.613
0,6

Povprečno stanje

Plasma sredstev
Vrsta depozitov:
- na odpoklic
- vezani depoziti
Zač.uporab.za prorač.
SKUPAJ

1.2*2— 1.025

Razlike

leto
1996

jan-mar
1997

apr-jun
1997

jul-sep
1997

okt-dec
1997

leto zadnje tri- leto
1997 mesečje 97 97-96

242
4.333
0

906
1.962
194

1.103
2.499
0

1.117
1.344
• 0

919
1.463
0

1.011
1.817
49

4.575

3.062

3.602

2.461

2.382

2.877

- 198
769
119 -2.516
0
49
-79

- 1.698

Tabela 2
VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV

Obrestne mere po sklepu z dne 1.1.1997 do 31.3.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
- 91-180 dni
- 181-1 leto
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U6

3,0% letno
6,0% letno
Tomm+4,0%
Tomm+5,0%
Tomm+6,0%
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Obrestne mere po sklepu z dne 1.2.1997 do 28.2.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-18 M leto
Obrestne mere po sklćpu z dne 1.3.1997 do 31.3.1997-:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.4.1997 do 30.4.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.5.1997 do 31.5.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.6.1997 do 30.6.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.7.1997 do 31.7.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
- 91-180 dni
-181-1 leto
11. avgust 1998
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4,0% letno
8,1% letno
Tomm+3,6%
Tomm+5,0%
Tomm+6,0%

4,2% letno
8,5% letno
Tomm+4,0%
Tomm+5,0%
Tomm+6,0%

3,7% letno
7,5% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

4,2% letno
8,5% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

4,4% letno
8,8% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

4,2% letno
8,5% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%
poročevalec, št. 53

Obrestne mere po sklepu z dne 1.8.1997 do 31.8.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.9.1997 do 30.9.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.10.1997 do 31.10.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.11.1997 do 31.11.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto
•
Obrestne mere po sklepu z dne 1.12.1997 do 10.12.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
-do 30 dni
- 31-90 dni
-91-180 dni
-181-1 leto

,

4,8% letno
9,8% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

5,0% letno
10,0% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

4,8% letno
9,8% letno
Tomm+4,0%
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

5,0% letno
10,0% letno
14,4% letno
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

5,0% letno
10,0% letno
14,4% letno
Tomm+4,5%
Tomm+5,0%

Obrestne mere po sklepu z dne 11.12.1997 do 31.12.1997:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
5,0% letno
vezani depoziti
- do 30 dni
9,84% letno
-31-90 dni
'
14,23% letno
-91-180 dni
Tomm+4,5%
-181-1 leto
Tomm+5,0%
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NADZORNI SVET
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.A
Celje, Ulica XTV.divizije št. 4
Štev.: 235/6-98-BP-Ce
Datum: 23.03.1998

Nadzorni svet DARS dd. je na svoji 30. redni seji dne 23.03. 1998 pod točko 06 sprejel
naslednji

SKLEP

Nadzorni svet DARS d.d. sc je seznanil s poročilom o izdvajanju sredstev in namenski
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo -avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji od 1.1.1997 do 31.12.1997.

Anton Špolar,dipl.ing.

11. avgust 1998

149

poročevalec, št. 53

.
'
.

..

.

.

. ,r

.

<-** ■' T i •
......

*

<

■S
■

—_____

150

Poročilo o

IZDVAJANJU

PORADI

SREDSTEV

SREDSTEV

PO

IN

NAMENSKI

ZAKONU

ZAGOTOVITVI

NAMENSKIH

ZA

AVTOCESTNEGA

GRADNJO

OMREŽJA

1/1-1998

V

DO

REPUBLIKI

SREDSTEV

SLOVENIJI

OD

31/3-1998

Vlada Republike Slovenije je ria 72. seji dne 30/7-1998
obravnavala:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI
PORABI SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI
NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA
OMREŽJA V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1998 DO 31/31998,

mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
Jože BRODNIK, predsednik DARS d.d.

ki ga pošilja na podlagi 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji.

Na podlagi pogodbe med Republiko Slovenijo in DARS d.d., se
višina teh sredstev ugotovi do vsakega 23. v mesecu v višini
16% maloprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov
in diesel goriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu.
Ministrstvo za promet in zveze predloži odredbo za nakazilo
zakonsko določenih sredstev na podpartijo žiro računa proračuna
Republike Slovenije -izgradnja avtocestnega omrežja.

SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN
KORIŠČENJA NAMENSKIH SREDSTEV
Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/
93) je določen način zagotavljanja in porabe sredstev za izgradnjo
avtocestnih odsekov v Republiki Sloveniji in to predvsem na smeri
vzhod - zahod. Na podlagi zakona se v proračunu Republike
Slovenije od 1.1.1994 do 31.12.1999 namensko zagotovijo
sredstva v znesku, ki je enak 16% drobnoprodajne cene na liter
prodanih količin motornih bencinov in diesel goriv. Sredstva se
zagotovijo iz davka iz prometa motornih bencinov in dieselskih
goriv na podlagi posebnega sklepa vlade.
11. avgust 1998
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S sredstvi na podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije
upravlja Zakladnica Ministrstva za finance in jih nakazuje na
poseben investicijski račun DARS d.d. na podlagi pisnega zahtevka
DARS d.d., ki mora biti v skladu z letnim planom razvoja družbe,
in mesečno napovedjo investicijske porabe. S prostimi denarnimi
sredstvi posebne podpartije žiro računa proračuna Republike
Slovenije upravlja Zakladnica Ministrstva za finance. Plasmaji teh
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1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1998 do
31.3.1998

sredstev se obrestujejo po obrestni meri, ki jo s posebnim sklepom
določi minister za finance. Prihodki od upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi se plačujejo na podpartijo proračuna Republike
Slovenije in jih DARS d.d. lahko uporablja le za namene določene
v zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji.

V prvih treh mesecih leta 1998 je bilo na posebni podpartiji
proračuna Republike Slovenije zbranih 6.026.331.999 SIT
namenskih sredstev, kar je v primerjavi s planom predstavljalo
89%.

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - marec 1998

FEBRUAR

2.094.156.000

.MAREC

2.449.707.000

PRILIV 1998
vsrr
2.025.536.643
2.146.887.392
1.853.907.964

SKUPAJ

6.747.420.000

6.026J31.999

MESEC
JANUAR

PLAN 1998
V SIT
2.203.555.002

V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto
1998 (Uradni list RS št.34/98 DP 98) in določbo 24. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/98 ZIPRS - B) so bila
ne glede na določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št.46/93), v proračunu Republike Slovenije zagotovljena
sredstva za graditev avtocest v letu 1998 v višini 28.300.000.000
SIT.

%
REALIZACIJE
92

89

103
76

25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala
2.506.963.642 SIT.
Priliv bencinskega tolarja je v letu 1997 znašal 21.450.000.000
SIT, pripisane obresti za leto 1997 216.640.323 SIT in prenos iz
leta 1996 2.056.963.642 SIT. Tako je bilo v letu 1997 na razpolago
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj
24.173.603.965 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1997 znašala
2.613.621.822 SIT.

1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz
let 1994, 1995, 1996 in 1997

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica
Ministrstva za finance oročila v bankah in bodo predstavljala vir
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1998.

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.452.396 SIT in so
predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal
17.672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081
SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje gradnje
avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT.

2. Prilivi cestnin od 1.1.1998 do 31.3.1998
V začasnem finančnem načrtu za leto 1998 - Nadaljevanje gradnje
avtocestnih odsekov, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije
na svoji seji dne 15.1.1998 so bili v prvih treh mesecih leta 1998
predvideni prilivi od cestnin v višini 2.174.000.000 SIT. Dejanski
prilivi cestnin na žiro račun DARS d.d. v tem obdobju leta 1998 pa
so bili naslednji:

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos
iz leta 1995 5.684.605.213 SIT.Tako je bilo v letu 1996 na razpolago
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj
Prilivi od cestnin v obdobju januar - marec 1998

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
SKUPAJ

PLAiN 1998
V SIT
652.000.000
692.000.000
830.000.000
2.174.000.000

PRILIV 1998
V SIT
672.244.663
745.306.190
850.364.371
2.267.915.224

%
REALIZACIJE
103
108
102
104

Iz preglednice je razvidno, da so v obdobju januar - marec leta
1998 znašali prilivi od cestnin 2.267.915.224 SIT, kar je
predstavljalo 4% več sredstev od planiranih.
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3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1998 do
31.3.1998
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za
zemljišča nakazalo v obdobju januar - marec leta 1998 DARS d.d.
5.467.500.000 SIT sredstev.

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz

Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - marec 1998:

Znesek v SIT
300.000.000
722.000.000
1.026.500.000
200.000.000
150.000.000
360.000.000
150.000.000
200.000.000
315.000.000
540.000.000
704.000.000
500.000.000
300.000.000
5.467.500.000

Datum črpanja
08.01.98
20.01.98
23.01.98
29.01.98
04.02.98
27.02.98
02.03.98
09.03.98
20.03.98
23.03.98
24.03.98
25.03.98
30.03.98
SKUPAJ

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v obdobju januar
- marec 1998 in izplačanimi zahtevki DARS d.d. v obdobju januar
- marec 1998 je Zakladnica Ministrstva za finance usmerjala na
enak način kot likvidnostne presežke proračuna Republike
Slovenije v banke, članice bančnega konzorcija za financiranje
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva iz depozitov so

11. avgust 1998

banke uporabile za kreditiranje DARS d.d.
Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v obdobju
januar - marec 1998 za investicije na posameznih projektih, na
osnovi izstavljenih faktur, porabljena sredstva:
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FAKTURIRANO
%
1998
REALIZACIJU
15.949.000
29
319.821.000
55.009.000
36
586.585.000
72!
817!
43.287.000
44.512.000
54!
35.353.000
9|
1 J
O

PLANIRANO
1998
54.450.000
153.100.000
154.000.000
814.057.000
5.300.000
81.990.000
378.951.000

AC ODSEK
ŠENTILJ PESNICA
I HOĆE AR J A VAS
j PESNICA SLIVNICA
SLIVNICA-FRAM -BDC
PRIKLJ. SLOVENSKA BISTRICA -SEVER
jOBVOZNICA ORMOŽ
OBVOZNICA LENDAVA

1.641.848.000
185.000.000
760.224.000
945.224.000
1.651.549.000
326.241.000
1.977.790.000
178.000.000
829.000.000
35.500.000
68.000.000
171.050.000
960.700.000
246.000.000
25.000.000
2.513.250.000
888.000.000
888.000.000
740.462.000
740.462.000

1.100.517.000
483.268.000
277.058.000
760.325.000
1.912.375.000
49.156.000
1.961.531.000
11.632.000
548.791.000
4.907.000
24.899.000
112.786.000
967.470.000
4.300.000
0
1.674.785.000
500.598.000
500.598.000
140.827.000
140.827.000

67
261
36:
80
116
15
99
-1
66 j
14
3"
66
101

SKUPAJ NOVE INVESTICIJE
DOKONČANJE DEL NA OBST. AC
PREDHODNI PROJEKTI
STARE ODŠKODNINE
STROŠKI INŽENIRJA

8.706.574.000
82.000.000
550.500.000
15.000.000
358.835.000

6.138.582.000
70.289.000
315.514.000
174.000
357.505.000

71
86
57
1
100

SKUPAJ

9.712.909.000

6.882.065.000

71

SKUPAJ PROJEKT 1
| AC ARJA VAS-VRANSKO
BLAGOVICA-ŠENTJAKOB
SKLTAJ PROJEKT 2
AC SENTJAKOB-MALENCE
AC ZADOBROV A-TOMAČEVO
SKUPAJ PROJEKT 3
jČEBl LOVICA-DIVAĆA
DrV'ACA-KOZCSA
KOZLNA-KLANEC
DIVAČA-DANE
DANE-FERNETIČI
VTPAVA-SELO
iSELO-ŠEMPETER
RAZDRTO-ČEBLLOVICA
SKUPAJ PROJEKT 4
VRANSKO-BLAGOVICA
SKUPAJ PROJEKT 5
VIŠNJA GORA-BIČ
SKUPAJ PROJEKT 6
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j
1
i

°i
6-1
56
56
19
19
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V prvih treh mesecih leta 1998 je znašala realizacija 6.882.065.000
SIT, kar je predstavljalo v primerjavi z začasnim finančnim načrtom
DARS d.d. za leto 1998, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije
na svoji seji dne 15. januarja 1998 71% realizacijo. V znesku
realizacije so upoštevani tudi stroški financiranja v višini
322.756.000 SIT za koriščena tuja posojila (EBRD in EIB) in
domačega finančnega kredita.
Na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo v obdobju januar
marec 1998 izplačano izvajalcem gradbenih del za 523.489.830
SIT avansov, tako da znaša saldo še neporačunanih avansov
624.650.707 SIT.
4. Koriščenje tujih posojil
V začasnem finančnem načrtu za leto 1998 je bilo predvideno
koriščenje posojil dveh mednarodnih finančnih institucij: Evropske
banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske
banke (EIB) in že odobrenega domačega finančnega kredita in
tujih finančnih kreditov.
4.1. Posojilo EBRD

5. Domači finančni kredit
V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega program
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v
letu 1996 (Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih
za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo
graditi v letu 1996 in sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek
Slovenska Bistrica-sever, obvoznica Ormož (del odseka HajdinaOrmož), Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina
in Vipava-Selo (Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno
pogodbo z bankami, članicami bančnega konzorcija v višini
100.000.000 USD z rokom črpanja najkasneje do 31.12.1997.
V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma
4.551.762.200 SIT. V obdobju januar - december 1997 pa je bilo
črpano 67.000.000 USD oziroma 10.945.648.800 SIT finančnega
kredita. Skupaj je bila do konca leta 1997 črpano 100.000.000
USD.

Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj-Pesnica in pododseku
Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935.

V teku je postopek za povečanje tega kredita na 135 mio USD,
zato v obdobju januar marec 1998 dodatno posojilo še ni bilo
koriščeno.

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520 428 SIT. V primerjavi s
planom je to predstavlja 73% realizacijo.

6. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna sredstva za izgradnjo avtocest v RS v prvem
trimesečju 1998

V letu 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 USD oziroma 618.325.046
SIT. Skupaj je bilo črpano do konca leta 30.718.860 USD oziroma
4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša še 1.381.140
USD.
V obdobju januar-marec 1998 posojilo ni bilo koriščeno.
4.2. Posojilo EIB
Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC
Zadobrova-Tomačevo, Malence-Šentjakob, Šentjakob-Blagovica
in Arja vas-Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 ECU je bila
podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 ECU v
novembru 1995 in pogodba C v višini 30.000.000 ECU v septembru
1996. Koriščenje posojila se je začelo v letu 1996.
V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT,
po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT.
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma
5.613.674.904 SIT, kar je v primerjavi s planom predstavljalo
78% realizacijo.
V letu 1997 je bilo koriščeno po pogodbi A 3.225.520 ECU oziroma
570.312.255 SIT, po pogodbi B 22.645.462 ECU oziroma
4.000.911.693 SIT in po pogodbi C 28.965.193 E< U oziroma
5.310.162.846 SIT. Skupaj je bilo v letu 1997 koriščenc "".836.175
ECU oziroma 9.881.386.794 SIT. Nečrpan znesek kadita znaša
po pogodbi A še 927.697 ECU, po pogodbi B 352.0 j ECU in po
pogodbi C 1.034.807 ECU oziroma skupaj še 2.31 559 ECU.

V prvih treh mesecih letošnjega leta so se gibali presežki
proračunskih sredstev na podpartiji za izgradnjo avtocest v RS
na ravni 2,4 milijarde tolarjev, kar je za 480 milijonov tolarjev manj
kot je znašalo povprečje leta 1997. Od tega je bilo pri poslovnih
bankah, članicah konzorcija deponiranih povprečno 1,9 milijarde
tolarjev, preostalih 0,5 milijarde tolarjev pa je bilo, zaradi
likvidnostnih težav proračuna v prvih treh mesecih letošnjega
leta, začasno uporabljenih za pokrivanje neravnovesja med
gibanjih prihodkov in odhodkov proračuna RS.
Nižje doseženo povprečno stanje plasmajev iz teh sredstev kot
v preteklem letu je predvsem posledica kasnejše izločitve
februarskega obroka iz sredstev proračuna na podpartijo
proračuna. V letošnjem letu se sredstva za gradnjo avtocestnega
omrežja v RS ne izkazujejo več v okviru proračunskih postavk
Ministrstva za finance, temveč Ministrstva za promet in zveze.
Glede na to sta morala RS in DARS d.d. na novo določiti način
zagotavljanja sredstev, pridobljenih z zakonom o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS.
Pogodba je bila podpisana 12.3.1998 tako, da ej bila lahko
februarska obveznost RS namesto 25.2. izvršena 13.3.998. Na
tej podlagi je povprečno stanje plasmajev sredstev bencinskega
tolarja v prvem trimesečju nižje za okoli 379 milijonov tolarjev.
Konec marca 1998 je bilo pri poslovnih bankah vezani 1,1 milijarde
tolarjev sredstev bencinskega tolarja, upoštevajoč še začasno
uporabo za proračun v višini 2,1 milijarde tolarjev so znašali skupni
plasmaji 3,2 milijarde tolarjev, oziroma za 601 milijon tolarjev več
kot konec leta 1997.

V obdobju januar-marec 1998 posojilo ni bilo koriščeno.
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- za nemoteno namensko porabo sredstev med mesecem je bilo
povprečno 1.025 milijonov tolarjev vezanih kot depoziti do 30 dni.
Delež teh depozitov je znašal 53%,

Depoziti pri poslovnih bankah
Ob usmeritvi DARS je bila dosežena naslednja struktura depozitov
po rokih zapadlosti:

- nad 31 dni je bilo vezanih povprečno 199 milijonov tolarjev
oziroma 10% vseh depozitov.

- za zagotavljanje sredstev za sklepanje novih pogodb in s tem
za poravnavo avansov izvajalcem gradbenih del po teh pogodbah
in za zagotavljanje drugih tekočih potreb DARS je bilo v povprečju
37% vseh depozitov oziroma 701 milijon tolarjev vezano na
odpoklic,

Vsi presežki iz sredstev bencinskega tolarja so bili v skladu z
usmeritvijo DARS vezani pri bankah članicah konzorcija. V
primerjavi s koncem leta 1997 je bilo 31.3.1998 doseženo naslednje
stanje:

31.12.1997
znesek
delež
v mio SIT
v%

31.3.1998
znesek
delež
v mio SIT
v%

Nova KB Maribor d.d.
Nova LB d.d. Ljubljana

357
363

13,7
13,9

150
42

14,0
3.9

Abanka d.d. Ljubljana
Dolenjska banka d.d,
LB Banka Zasavje Trbovlje
Banka Celje d.d.
SKB Banka d.d. Ljubljana
Banka Koper d.d. Koper
Gorenjska banka d.d. Kranj
Slovenska zadružna

217
176
96
264
268
171
316

8,3
6,7
3,7
10,1
10,3
6,5
12,1

86
0
35
115
195
120
150

8,1
0.0
3.3
10.8
18.3
11.2
14.0

kmetijska banka d.d. Ljubljana
Banka Vipa d.d.

77
136

2,9
5,2

55
50

5.1
4.7

Poštna banka Slovenije d.d.
Krekova banka d.d. Maribor

17
155

0,7
5,9

12
58

1.1
5.4

2.613

100,0

1.068

100.0

Skupaj

Začasna uporaba v proračunu

tolarjev obresti.

Glede na oceno porabe sredstev bencinskega tolarja je bilo v
februarju za pokrivanje likvidnostnega primanjkljaja proračuna
za obdobje nad 31 dni, od bank odpoklicano 254 milijonov tolarjev
depozitov (povprečno 36 milijonov tolarjev). Ta sredstva so bila
predčasno, že v začetku marca vrnjena, in sicer za potrebna
plačila DARS d.d.

Depoziti iz sredstev bencinskega tolarja so se obrestovali v skladu
s sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov proračuna
Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme minister
za finance. Višina obrestnih mer je prikazana v tabeli 2. V
obravnavanem obdobju je bilo obračunanih in plačanih 41 milijonov
tolarjev obresti.

Začasna uporaba za proračun je bila ponovno izvršena ob
izločanju februarske obveznosti, to je 13.3.1998, In sicer 2,1
milijarde tolarjev za obdobje nad 31 dni. Od začasno uporabljenih
sredstev je bilo v prvem trimesečju obračunanih 33 milijonov

V skladu s strukturo depozitov po ročnosti ter glede na veljavne
obrestne mere se je gibala dosežena povprečna ponderirana
obrestna mera v januarju in februarju na ravni okoli 76% temeljne
obrestne mere, v marcu pa TOMm+0,4%.
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UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA

Tabela 1
1 '
v mio SIT
Opis

Tokovi in stanje do
marec 98

Razlika

jan.98

feb.98

Skupaj
I.tromes.

leto 97

marec 98
minus leto 97

Prilivi in poraba sredstev
Priliv iz proračuna
Prejete obresti za depozite
Prilivi skupaj

2.026
14
2.040

0
14
14

4.001
13
4.014

6.027
41
6.068

Poraba za namene DARS

2.248

510

2.709

5.467

Stanje zadnjega v mesecu

2.405

1.909

3.214

2.613

Stanje depoziti pri bankah
Stanje začasne uporabe v
proračunu
Stanje na računu

2.405

1.655

1.068

2.613

0
0

254
0

2.146
0

0
0

601
-

1.545
2.146
0

Povprečno stanj« pla*nuiav
Razlika
januar

Plasma sredstev
Itrimet.98
Depoziti pri poslovnih bankah
-na odpoklic
- vezani depoziti
Začasna uporaba v proračunu
SKUPAJ plaimaji
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februar

1998

1998

1998

2.182
1.086
1.096
0

2.213
808
1.405
'36

1.380
2C8
1.172
1.381

2.182

2.249

2.761
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marec 98

l.tnmei

leio

1997

minus leto 97

l 925
701
1 224
472

2.828
1.011
1 817
49

- 903
- 310
- 593
423

2 397

2.877

480

1998
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Tabela 2
VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV

Obrestne mere po sklepu z dne 1.1.1998 do 31.34998:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
-91-180 dni
- 181-1 leto
Obrestne mere po sklepu z dne 1.2.1998 do 28.2.1998:
nočni depoziti in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- 31-90 dni
- 91-180 dni
-181-1 leto

Obrestne mere po sklepu z dne 1.3.1998 do 31.3.1998:
nočni depozita in depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
-31-90 dni
- 91-180 dni
-181-1 leto
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5,0% letno
9,84% letno
14,23% letno
Tomm-^-4,5%
Tomm-t-5,0%

5,0% letno
10,00% letno
14,40% letno
Tomm+4,5%
Tomm^3,0%

5,0% letno
8,00% letno
12,00% letno
Tomm+3,0%
Tomm+3,5%

NADZORNI SVET
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Celje, Ulica XIV.divizije jt. 4
Štev.: 515/4-98-BP-Cc
Datum: 26.05.1998
Nadzorni svet DARS d.d. je na svoji 31. redni seji dne 26.05. 1998 pod tcčko 04 sprejel
naslednji

SKLEP
"5
Nadzorni svet DARS d.d. se je seznanil z osnutkom poročila o izdvajanju sredstev in
namenski pornbi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gmdnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Slovenji od 1.1.1998 do 31.3.1998 kot informacijo o
prilivih bencinskega tolarja, cestnin in kreditnih sredstev ter o njihovi porabi n3 osnov i
podatkov, ki jih je posredovala uprava DARS d.d..

Anton ŠDOlar.diDl.ins.

/
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