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Varuhinja v letnem poročilu izpostavljajo 71 priporočil, največja 

njihova skrb pa ostajajo najranljivejši. "Revščina s svojimi 

številnimi obrazi ostajata osrednja tema in problem," je 

opozorila Nussdorferjeva in dodala, da so lani obravnavali 

največ pobud, ki so se nanašale na različne socialne stiske. 
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- Izjava meseca: Negativna kadrovska selekcija je v  
Sloveniji privedla do absurda.  
RTV SLO 15.5.2017. 

 

 AKADEMIJA VABI: 
 

V zadnjem letu smo izvedli  

številna izobraževanja, za 

katere mislimo, da bi jih  

morali poslušati celoten 

kolektiv. 

 

PRIMERNO  - 

za celotno organizacijo: 
-DELO Z AGRESIVNIMI 

STRANKAMIMI 

-KOMUNIKACIJA Z 

DEMENTNO OSEBO 

- KOMUNIKACIJA Z OSEBO 

PO MOŽGANSKI KAPI 

 

 

 

V poletnih mesecih 

postavljamo  

anketo o vprašanju o  

uspešnosti socialnega  

varstva ? 

POLETNA ANKETA! 

Kaj je največji problem 

socialne politike ? 

 Slaba zakonodaja 

 Nezainteresiranost 

Vlade, ki v ospredje 

postavlja druga 

področja 

 Premalo zaposlenih 

 Slabo vodenje in 

upravljanje 

 

Več zanimivih rezultatov 

anket: 

www.socialne-vede 



 

 

Reorganizacija CSD: Kakšne 

novosti se obetajo? 

 
Vlada je potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialnem varstvu, katerega temelj je reorganizacija CSD (centrov za 
socialno delo). Nova organizacijska struktura CSD naj bi se začela izvajati 
1. oktobra 2018. Novelo zakona mora zdaj obravnavati in sprejeti še 
Državni zbor. 
Reorganizacija CSD bo poenotila delo centrov in poenostavila upravne 

postopke pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. Strokovni delavci 

bodo tako lahko več časa namenili področju socialnega varstva, pri 

svojem delu pa bodo lahko bolj učinkoviti. Obenem bo reorganizacija 

CSD storitve centrov še bolj približala uporabnikom, obljubljajo na 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

Kaj prinaša reorganizacija CSD? 
Kot pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu, reorganizacija CSD prinaša tri med seboj povezane 
novosti. In sicer: 

 spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z 
uvedbo informativne odločbe, 

 uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v 
socialnem varstvu in 

 novo organizacijsko strukturo CSD. 

 
Vloge bodo uporabniki socialnega varstva oddajali samo enkrat 
Uvedba informativne odločbe za letne pravice naj bi razbremenila vlagatelje. Vloge za 
določene pravice se bodo na CSD namreč vlagale samo enkrat. Podaljševanje pravic pa bo 
avtomatizirano, saj bodo centri odločbe izdajali po uradni dolžnosti. Namen informativne odločbe 
je torej razbremeniti tako vlagatelje kot CSD. 
Določene pravice, predvsem letne, bodo tako obravnavane avtomatsko in strankam ne bo potrebno 
vsako leto vlagati vloge. Testna oblika avtomatizirane informativne odločbe je načrtovana že za 
konec letošnjega leta. 
Reorganizacija CSD predvideva tudi spojitev več CSD v območni center, ki pokriva večje 
teritorialno območje. Predvidenih je 16 tovrstnih območnih centrov, sedanji centri pa bodo 
postali njihove enote. 
Zakaj se bo reforma končala po naslednjih volitvah in kdo jo bo izvedel – ni odgovorjeno. 

 
 

Pred reformami  

- Leta 2002 so bile zaradi velike brezposelnosti v Nemčiji izvedene večje reforme. Nezaposlenost 

je obsegala 5,3 milijone Nemcev, reforme pa so zajemale reformo trga dela, zmanjšanje davkov 

ter sočasno tudi številnih pravic, reformo delovanja zavoda za nezaposlene. Po izvedenih 

reforma je drugače. Število nezaposlenih Nemcev je 1,7 milijona, imajo objavljenih največ 

prostih delovnih mest, stopnja zaposlenosti pa se je dvignila na 80%, kar je 10 % točk višje kot 

http://data.si/blog/2017/03/16/postopek-za-uveljavljanje-pravic-iz-javnih-sredstev/
http://data.si/blog/2017/03/06/bomo-vloge-na-csd-res-oddajali-samo-enkrat/
http://data.si/blog/2017/03/13/kateri-socialni-transferji-vam-na-voljo/


v Sloveniji. Nemški trgovinski presežek znaša trenutno okoli 250 milijard dolarjev. Res pa je, da 

je reforma trga dela predsednika Vlade Nemčije g. Gerharda Shroderja stala ponovne izvolitve.  

Neizvolitev politikov je največji razlog za uvajanje reform povsod po svetu. Eden od 

pomembnih razlogov, da Nemčija danes deluje uspešno, je to, da so nemški delavci stisnili zobe 

in kljub velikemu negodovanju pogoltnili reformo trga dela. V nadaljevanju bomo opisali, kako 

gre z delovno pravno reformo pri nas. 

 
- Reforme izvajajo tudi v ZDA. V prihodnjem desetletju bo zaradi spremembe zdravstvene 

reforme brez zavarovanja ostalo okoli 23 milijonov Američanov, je ocenil nestrankarski 
proračunski urad ameriškega kongresa (CBO). CBO je tudi izračunal, da bo samo v letu 
2018 brez zavarovanja ostalo 14 milijonov Američanov, poroča BBC. Proračun bo v desetih 
letih z reformo prihranil 119 milijard dolarjev, cena zavarovalnih premij pa bo padla. Predsednik 
predstavniškega doma kongresa, republikanec Paul Ryan, je poročilo CBO-ja pozdravil in dejal, 
da govori to, kar so govorili sami - da bodo premije za zavarovanje nižje. 

 

- Čaka nas kolaps pokojninskega sistema, je na Finančni 
konferenci v Portorožu napovedal Anton Rop, častni 
podpredsednik Evropske investicijske banke. »Kar se tiče 
prihodnosti, je slovenski pokojninski sistem eden najbolj 
nestabilnih v Evropi. Je najbolj izven ravnotežja. To ni moja 
ugotovitev, to ugotavlja tako evropska komisija kot 

specializirane ustanove,« pravi Rop. 

 

Anketa v maju 

Z anketo na naši spletni strani www.socialne-vede.si smo poiskali vaše mnenje o ekonomski 

svobodi. 

Več o tem v naših novicah in o našem obisku v Albaniji, ki nas je z indeksom ekonomske svobode 

močno prehitela. Slovenija je na 97 mestu od 159 držav. 

Zato smo ob obširni predstavitvi problema v novicah za maj postavili vprašanje na spletni strani:  

Vprašali smo vas, zakaj mislite, da nas je Albanija prehitela? 

 V Sloveniji imamo preveč regulacije in previsoke davke.  

 V Sloveniji je odločno prevelik javni sektor. 

 V Sloveniji nimamo sposobnih politikov. 

 Merska lestvica ni veljavna. Mi smo boljši. 

Odgovor je zanimiv. 57% anketiranih misli, da v Sloveniji nimamo sposobnih 

politikov. Ostali odgovori so se porazdelili, največ preostalih odgovorov pa je 

prejel odgovor da imamo v Sloveniji preveč regulacije in previsoke davke. Nihče 

pa ni izpostavil, da merska lestvica ni veljavna. 

 

 

  

http://www.socialne-vede.si/


DELOVNO PRAVNA REFORMA 

Prenova delovne zakonodaje se je začela z jasnim ciljem – zagotoviti »dostojno delo 
vsem državljanom«. Reforma trga dela iz leta 2013 je namreč z znižanjem pravic 
zaposlenih za nedoločen čas sicer zmanjšala razlike med pogodbami za nedoločen in 
določen čas, vendar pa se je po drugi strani, tudi zaradi tehnološkega napredka in 
novih oblik dela, povečal razkorak med rednimi in vse številnejšimi prekarnimi 
zaposlitvami. Da bi ta razkorak zožili, so na ministrstvu za delo marca lani pripravili 
dokument »Za dostojno delo«, s katerim so želeli izboljšati zlasti položaj prekarnih 
delavcev. 

Toda predlog je naletel na številne težave. V šestmesečni razpravi v okviru delovne 
skupine, sestavljene iz vseh socialnih partnerjev, se je pokazalo, da so omenjeni 
dokument delodajalci razumeli povsem drugače. Čeprav je med 17 predlogi ukrepov 
omenjal večjo fleksibilnost z razmislekom o »preoblikovanju obstoječih razlogov za 
odpoved pogodbe o zaposlitvi« le eden, so se obesili zgolj na tega. Nezadovoljni z 
izkupičkom zadnje reforme, pa čeprav je ta zvišala fleksibilnost redne zaposlitve nad 
povprečje OECD, so zahtevali uzakonitev »odpovedi brez razloga« in kot argument 
navajali, da slabih delavcev zaradi zapletenih postopkov še vedno ne morejo odpustiti. 

Ministrica za delo je v želji po kompromisu, s katerim bi predvsem povečala pooblastila 
inšpekcije za delo, lahkoverno prepustila pobudo delodajalcem in jim poskušala ustreči 
z različnimi novimi možnostmi za lažje odpuščanje. Najprej z uzakonitvijo odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi »zaradi porušenega zaupanja oziroma medsebojnega 
neujemanja med delodajalcem in delavcem«, zatem pa z odpovedjo zaradi »ravnanja 
ali sposobnosti delavca«. Ko so sindikati vse te »rešitve« zavrnili, je Kopač-Mrakova 
lahko stavila le še na novo ureditev sporazumne odpovedi, s katero bi se delavec v 
zameno za denarno nadomestilo za brezposelnost odpovedal poznejšim tožbam, o 
čemer pa sindikati zaradi bojazni pred pritiski delodajalcev na delavce prav tako niso 
želeli niti slišati. Ker so delodajalci kot pogoj za dogovor zahtevali sprejem vseh treh 
predlaganih novel v paketu, so s tem ostale brez soglasja tudi vse druge rešitve, od 
povečanja pooblastil inšpekcije glede zaposlitev navideznih samozaposlenih do 
spodbud oziroma sankcij za iskalce zaposlitve. 

O usodi predlaganih sprememb bosta zdaj odločali koalicija in vlada. Na voljo sta dve 
poti: ali reformo, če je ta na tako široki ravni sploh potrebna, preložiti na čas po volitvah 
ali pa prek popravkov posameznih zakonov in dodatnih usklajevanj rešiti vsaj manj 
problematične, toda ob upoštevanju vse številnejših kršitev delovne zakonodaje nujne 
ukrepe – zlasti glede pristojnosti inšpekcije za delo. 

Čeprav bo propad pogajanj verjetno še zaostril odnose v koaliciji na relaciji med 
Cerarjem in SD, iz katere prihaja ministrica, pa velja bolj obžalovati škodo, ki jo je z 
novo vladno blamažo doživel socialni dialog. To je namreč slaba popotnica tudi za 
druge, še precej pomembnejše reforme. 

Zdravstvena reforma in otroci 
 
Otrok v Sloveniji čaka na psihiatra tudi do deset mesecev. Vse več otrok s težavami 
v duševnem zdravju na psihiatrični urgenci. Lani 2486 novih malih bolnikov - 
zdravnikov premalo. 



Nekaj malega o Slovencih  

 
Kje otroci najbolje živijo? Med 172 državami sveta je mednarodna organizacija Save the Children 
Slovenijo uvrstila skupaj z Norveško na prvo mesto. ZDA so za primerjavo na 36. mestu. 
Z indeksom konec otroštva merijo zdravje in blaginjo otrok po svetu, pri čemer upoštevajo prehrano, 
dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne 
spopade.Organizacija Save the Children v poročilu opozarja, da se za najmanj 700 milijonov otrok po 
svetu otroštvo konča prezgodaj. Med glavnimi vzroki izpostavlja slabo zdravje, oborožene spopade, 
nasilje, otroške poroke, zgodnje nosečnosti, nedohranjenost, izključenost iz izobraževalnega sistema in 
otroško delo. 

Koga Slovenci ne želimo za soseda 

 

ZNAKI O KONCU KRIZE 

- Ljubljana – Država terjatev do podjetij ne prodaja le prek slabe banke, ampak tudi 

neposredno. A čeprav samo neizterjan davčni dolg znaša 1,3 milijarde evrov, je država od 

leta 2007 prodala le šest svojih terjatev in zanje iztržila komaj dobrih 110.000 evrov. 

Vlada je pred kratkim sprejela poročilo o prodaji in drugih vrstah razpolaganja z 

državnim premoženjem v letu 2016. Iz njega je razvidno, da je država lani prodala le eno 

terjatev, in sicer do družbe Steklarstvo Spectrum v vrednosti slabih 29.000 evrov.  

- Vse več je alarmantnih novic o sistemu črpanja evropskih sredstev. Letos smo 
od treh milijard, ki so na voljo, v proračun dobili le 28 milijonov evrov, ob tem 
da nam je uspelo od leta 2014 porabiti komaj 156 milijonov evrov.  

- Statistični urad Slovenije je v svoji novi zanimivi publikaciji objavil, kako dobro oziroma slabo nam 

gre v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Če smo leta 2008 že presegli 90 odstotkov 

povprečne razvitosti EU po pariteti kupne moči, smo v času krize spet močno zaostali.  Prebivalci 

Slovenije smo si tako po podatkih Statističnega urada lahko v letu 2015 privoščili za 17 % manj kot 

v povprečju prebivalci EU. 
 

https://campaigns.savethechildren.net/end-of-childhood

