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POSLOVNO POROé|LO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

Poroéilo o doseienih ciljih in rezultatih predpisuje Navodiio o grigravi zakliuéngga raéuna 
driavnega in obéinskega proraéunz-gar metodoloqiie za Qrigravo Qoroéila o doseienih ciljih in 

rezultatih negosrednih in gosrednih ugorabnikov groraéuna - Ur. 1. RS 12/01. 10/06. 8/07,102/10: 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podroéje posrednega 
uporabnika; 

2. Dolgoroéne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz veéletnega programa dela _in razvoja 
posrednega uporabnika oziroma podroénih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazloiitvi finanénega naérta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoétevaje fiziéne, finanéne in.opisne 
kazalce (indikatorje), doloéene v obrazloiitvi finanénega naérta posrednega uporabnika ali 
v njegovem Ietnem programu dela po posameznih podroéjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepriéakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseienimi cilji iz poroéila 

preteklega Ieta ali veé preteklih let; 
7. Oceno gospodarnosti in uéinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma iupan in ukrepe za izboljéanje 
uéinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 
9. Pojasnila na podroéjih, kjer zastavljeni cilji nisobili doseieni, zakaj cilji niso biii dosezeni. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski naért za doseganje zastavljenih 
ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, be zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno uéinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga podroéja, predvsem pa na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poroéilo o 
investicijskih viaganjih. 

Poroéilo o doseienih ciljih in rezultatih mora posredni uporabnik pripraviti izhajajoé iz 

obrazloiitve svojega flnanénea naérta in programa dela za preteklo leto.



1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, Kl POJASNJUJEJO DELOVNO PODROCJE 
POSREDNEGA UPORABNIKA 

1.1. sPLoéNI PODATKI 

Matiéna étevilka posrednega uporabnika (10 mestna): 0005249929. 
Naziv CSD: Center za socialno delo Domiale. 
Poétna étevilkaz 1230. 
Kraj: Domiale. 
Ulica: Masljeva ulica. 
Hiéna étevilkaz 3. 
Telefonz 01/724-63-70; fax: 01/7 21-56-.80; E-mail: gpcsd.domza@gov.si. 

Center za socialno delo Domiale je krajevno pristojen za obmoéje naslednjih obéin: 

delei . . 

. . . stevnlo ume obénne obcg/Iorle v prebivaloev 

1 (2I)(|)31%I)NA 
DOMZALE (vir: spletna stran obéine I. 1- 00 34334 

2 (2):;(‘;;3NA MENGES (vir: spietna stran obéine za I. 100 7.402 

3 OBCINA MORAVCE (vir: SURS za I. 2012) 100 5.092 
4 OBCINA LUKOVICA (vir: MNZ-CRPjulij 2013) 100 5.766 
5 OBCINA TRZIN '(vir: SURS za 1. 2014) 100 3.851 

SKUPAJ 56.745 

Trajanje mandata: 
- Sveta CSD do 7. 1. 2019, 
- direktorioe CSD do 28. 2. 2021. 

1.2. VELIKOST CSD 
Skupna tlorisna povréina prostorov znaéa m’ 

Iokacija m2 cena skupaj lastnil naziv Iastnikal dejavnost, ki se 
(ulica in hiéna najemal meseéna najeti najemodajalca opravlja v 

étevilka) m2 najemnina za prostorih* 
dec.2016 

Masljeva ulica 3 809,17 7,6 6.149,70 EUR Vsi Tilt d.o.o. Dejavnost centra 
najeti za socialno delo



221,- 

1.3. ZAKONSKE PODLAGE 
1. Ustava RS (Ur.1. RS, ét. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 

69/2004, 68/2006 in 47/2013), 
2. Zakon o javnih usluibencih (Ur.I. RS, ét. 63/2007 - UPB3, 65/2008, 69/2008 - Zzavar, 

74/2009 — Odl. US» in 40/2012 - ZUJF), 
Zakon o socialnem varstvu (Ur.I. RS, §t. 3/07 - UPB2, 23/2007-popr., 41/2007-popr., 
122/2007 - Odl. US., 61/2010 — ZSVarPre, 62/2010 — ZUPJS in 57/2012), 
Zakon o zakonski zvezi in druiinskih razmerjih (Ur.I. RS, ét. 69/2004 — UPB1, 101/2007 
- Odl. US, 122/2007 — Odl. US, 90/2011 — Odl. US in 84/2012 — Odl. US), 
Konvencija ZN o otrokovih pravicah (Ur. I. SFRJ - Mednarodne pogodbe, ét. 15/1990), 
Zakon o izvajanju rejniéke dejavnosti (Ur.I. RS, ét. 110/02, 56/2006 — Odl. US, 114/2006 
— ZUTPG, 96/2012 - ZPIZ-2 in 109/2012), 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.I. RS, ét. 94/2007-UPB1), 
Zakon o informacijskem pooblaééencu (Ur.I. RS, ét. 113/2005, 51/2007 — ZustS in 14/10 
— Odl. US), 
Zakon o spIo§nem upravnem postopku (Ur.I. RS, ét. 24/2006 - UPB2, 126/2007, 
65/2008, 47/2009 — Odl. US, 8/2010 in 82/2013), 

10. Zakon o upravnem sporu (Ur.I. RS, ét. 105/2006, 122/2007 — Odl. US, 62/2010, 
98/2011 — Odl. US in 109/2012), 

11. Zakon o usmesjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.I. RS.,' ét. 58/2011, 40/2012 - 
ZUJF in 90/2012), 

12. Zakon o druibenem varstvu duéevno in telesno prizadetih oseb (Ur.I. SRS, ét. 41/83), 
13. Kazenski zakonik RS (Ur.I. RS, §t. 50/2012 - UPB2), 
14. Zakon o kazenskem postopku (Ur.I. RS. ét. 32/2012 — UPB8, 36/2012 ~ Odl. US. 

55/2012 — Odl. US, 47/2013 in 87/2014), 
15. Zakon o izvréevanju kazenskih sankcij (Ur.I. RS, ét. 110/2006-UPB1, 76/2008, 40/2009, 

9/2011 — ZP, 96/2012 — ZP|Z2 in 109/2012), 
16. Zakon o prekrékih (Ur.I. RS, ét. 29/2011 — UPB, 43/2011 — Odl. US, 21/2013, 111/2013, 

74/2014 — Odl. US in 92/2014 — Odl. US), 
17. Zakon o matiénem registru (Ur.I. RS, ét. 11/2011 — UPB), 
18. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.I. RS, ét. 107/2006 - 

UPB, 114/2006 — ZUTPG, 59/2007 - Zétip, 51/2010 - Odl. US, 80/2010 — ZUTD, 
57/2011, 40/2012 — ZUJF in 95/2014 — ZUJF-3), 

19. Zakon o urejanju trga dela (Ur.l.RS, ét. 80/2010, 40/2012 — ZUJF, 21/2013, 63/2013 — 
ZIUPTDSV, 100/2013 in 32/2014 - ZPDZC-1). 

20. Zakon o duéevnem zdravju (Ur.I. RS, ét. 77/2008), 
21. Obligacijski zakonik (Ur.I. RS, ét. 97/2007 - UPB1 in 30/2010 - Odl. US), 
22. Zakon o dedovanju (Ur.I. SRS, ét. 15/1976 in 23/1978, Ur.l. RS. ét. 67/2001, 83/2001 — 

OZ, 73/2004 — ZN—C, 31/2013 — Odl. US in 99/2013 — ZsvarPre-C), 
23. Zakon o pravdnem postopku (Ur.I. RS, ét. 73/2007-UPB3, 101/2007 — Odl. US, 

102/2007 - Odl. US, 45/2008 — Sarbit, 111/2008 — Odl. US, 47/2009 — Odl. US, 
57/2009 — Odl. US, 12/2010 — Odl. US, 49/2010 - Odl. US, 50/2010 — Odl. US. 
107/2010 - Odl. US, 43/2011, 58/2011 — Odi. US, 75/2012 —.. Odl. US, 40/2013 - Odl. 
US, 92/2013 — Odl. US in 10/2014 — Odl. US), 

24. Zakon o nepravdnem postopku (Ur.I. SRS, ét. 30/1986, 20/1988-popr., Ur.I. RS §t.: 

87/2002 — SPZ, 131/2003 - Odl. US in 77/2008 - ZDZdr), 
25. Zakon o tujcih (Ur.I. RS, ét. 45/2014 - UPB in 90/2014), 
26. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.I. RS, ét. 26/2011 - ZZDT-1, 21/2013 — ZUTD- 

A in 100/2013 — ZUTD~C), 
27.Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.I. RS, ét. 72/2006 - 

UPB3, 91/2007, 76/2008, 47/2010 — Odl. US, 62/2010 — ZUPJS, 87/2012, 40/2012 — 
ZUJF, 21/2013 — ZUTD-A, 63/2013 — ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 
99/2013 - ZsvarPre—C, 111/2013 — ZMEPIZ-1 in 95/2014 — ZUJF-C), 

28. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.I. RS, §t. 16/2007 - 

UPB2, 14/2009 — Odl. US, 87/2011, 96/2012 - ZIPZ2 in 98/2014), 

S°.°°."9’$":"‘S'-‘
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29. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.I. RS, ét. 96/2012 — ZPIZ2, 
39/2013, 46/2013 — ZIPRS1314-A, 63/2013 — ZIUPTDSV, 99/2013 — ZsvarPre-C, 
101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - Odl. US, 111/2013, 44/2014 — ORZPIZ206, 
85/2014 - ZUJF-B in 95/2014 - ZUJF-C), 

30. Zakon o osebnem imenu (Ur.I. RS, ét. 20/2006), 
31. Zakon o driavljanstvu Republike Slovenije (Ur.I. RS, ét. 24/2007-UPB2), 
32. Stanovanjski zakon (Ur.I. RS, ét. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 74/2006 — ZEN, 

57/2008, 90/2009 — Odl. US, 62/2010 - ZUPJS, 56/2011 - Odl. US, 87/2011 in 40/2012 
- ZUJF), 

33. Zakon o mednarodni zaééiti (Ur.I. RS, ét. 11/2011 - UPB2, 26/2011 — Odl. US, 98/2011 - Odl. US, 83/2012, 47/2013 - Odl. US, 111/2013 in 114/2013 — Odl. US), 
34. Zakon o urejanju statusa driavljanov drugih dliav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur.I. 

RS, ét. 76/2010 - UPB1), 
35. Zakon o upravnih taksah (Ur.I. RS, §t. 106/2010 - UPB5), 
36. Zakon o poiiciji (Ur.I. RS ét. 66/2009 - UPB7, 22/2010, 26/2011 - Odl. US, 58/2011 — 

ZDT, 40/2012 — ZUJF, '96/2012 - ZPIZ2, 15/2013 — ZNPPol in 15/2013 - ZODPo|), 
37. Zakon o vrtcih (Ur.I. RS, ét. 100/2005 - UPB2, 25/2008, 98/2009 — ZIUZGK, 36/2010, 

62/2010 — ZUPJS, 94/2010 — ZIU in 40/2012 - ZUJF), 
38. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Ur.I. RS, ét. 56/1999 in 45/2008 - 

ZArbit), 
39. Zakon o varuhu élovekovih pravic (Ur.I. RS, ét. 71/1993,15/1994-’popr., 56/2002 — ZJU 

in 109/2012), 
40. Zakon o étipendiranju (Ur.I. RS, ét. 56/2013 — Z§tip—2 in 99/2013 - ZUPJS-C), 
41. Zakon o prepreéevanju nasilja v druiini (Ur.I. RS, ét. 16/2008), 
42. Zakon o centralnem registru prebivalstva (Ur.I. RS, §t. 72/2006 - UPB1), 
43. Zakon o delovnih razmerjih (Ur.I. RS, ét. 21/2013 in 78/2013 - popr.), 
44. Zakon o prijavi prebivaliééa (Ur.I. RS, ét. 59/2006 - UPB1 in 111/2007), 
45. Zakon o jamstvenem, prezivninskem in invalidskem skladu RS (Ur.I. RS, ét. 78/2006 - 

UPB2, 47/2009 - Odl. US in 106/2012), 
46. Zakon o staréevskem varstvu in druiinskih prejemkih (Ur.I. RS, ét. 26/2014), 
47. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur.I. RS, ét. 96/2002), 
48. Zakon o vamosti in zdravju pri delu (Ur.I. RS, ét. 43/2011), 
49. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.I. RS, ét. 62/2010, 40/2011, 40/2012 

-' ZUJF, 57/2012 — ZPCP, 14/2013, 56/2013 - Zétip-1 in 99/2013), 
50. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur.I. 

RS, ét. 39/2013), 
51. Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.I. RS, §t. 45/2010, 

28/2011, 104/201 1 in 111/2013), 
52. Uredba o merilih za doloéanje oprostitev pri plaéilih socialno varstvenih storitev (Ur.I. 

RS, ét. 110/04, 124/2004, 114/2006 — ZUTPG, 62/2010 - ZUPJS in 99/2013 — ZUPJS- 
0). 

53. Zakon o invalidskih organizacijah (Ur.I. RS, ét. 108/2002 in 61/2006 — Zdru-1), 
54. Pravilnik o prepovedi pribliievanja doloéeni osebi, kraju ali obmoéju (Ur.I. RS, 51. 

49/2014), 
55. Pravilnik o izvréevanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom (Ur.I. 

RS, ét. 73/2000, 127/2006 in 74/2009), ' 

56. Zakon o zavodih (Ur.I. RS, ét. 12/1991, 45/1994 — Odl. US, 8/1996, 18/1998 — Odl. US. 
36/2000 - ZPDZC in 127/2006 - ZJZP). 

~.,(25’_



2. DOLGOROCNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEéLETN_EGA 
PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROCNIH 
STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV 
CSD ima dolgoroéno zastavljene naslednje cilje: 

1. Prispevati k stalnemu izboljéevanju kvalitete iivljenja Ijudi, ki so se znaéli v socialni 
stiski ali teiavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD ohranili éloveéko 
dostojanstvo in ostali vkljuéeni v sistem socialni driave. 

2. Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoéi in 

podpore uporabnikom. 
3. Prispevati k veéji sociaini vkljuéenosti posameznikov in povezanosti v éiréi skupnosti. 
4. lzboljsati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov. 
5. Prepoznavnost v Iokalnem okolju in transparentnost dela. 
6. Doseéi veliko uéinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev, poveéati njihovo 

ciljno usmerjenost in uéinkovitost ter transparentnost. 
7. lzboljéevati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami pomoéi, ki 

jih zagotavlja CSD. 
8. Krepiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje na 

podroéju socialnega varstva. 
9. Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoéi in 

podpore uporabnikom. 

Aktivnosti centra smo usmerjali zlasti : 

— skrbi za ohranjanje socialne vkljuéenosti, zlasti ranljivih skupin prebivalstva, 
- zagotavljanje moinosti in podpore pri prepreéevanju socialnih stisk in teiav 

posameznikov, druiin in posebnih skupin prebivalstva, 
- iskanje moinosti za doseganje dostojne kvalitete iivljenja, tudi za socialno in 

materialno ogroiene. 

S strokovnimi programi in s strokovno podporo pa smo nudili pomoé zlasti: 
— dolgotrajno brezposelnim, ki nimajo pravic iz dela ali zavarovanja (sodelovanje v komisiji 

ZRSZ za ugotavljanje zaéasne dela nezmoinosti), 
- invalidnim osebam, ki zaradi invalidnosti ali zaradi manjse sposobnosti ne morejo 

funkcionirati v okolju ali v druiini brez pomoéi drugih, 
- starejsim, ki niso sposobni skrbeti za svoje preiivetje v domaéem okolju, 
- druiinam, v katerih smo zaznavali nasilje ali hujse oblike zanemarjanja otrok, 
- mladim druiinam, ki si sele zagotavljajo pogoje za zdravo druiinsko iivljenje, 
— tujcem, ki si sami se niso uspeli zagotoviti pogojev in statusa za éloveka dostojno iivljenje 

v novem okolju. 
- osebam, ki so na centru opravljali prostovoljno delo 

lzvajali smo tudi naslednje storitve in dodatne programe za Obéinez 
- podajanje predlogov za obéinske denarne pomoéi: Trzin — 15 izdanih predlogov in 12 

predlog za obéinsko pomoé ob rojstvu otroka;, Lukovica - 25 izdanih predlogov in Menges 
- 47 izdanih predlogov. 

- izvajali smo preventivne programe za otroke in mladostnike: »Uéenje za 2ivljenje«. 

Pri izvajanju programov storitev in nalog smo sodelovali z nosilci socialnovarstvenih programov v 
vseh obéinah, zlasti pa z vsemi javnimi socialnovarstvenimi zavodi in zasebnimi zavodi ter drugimi 
izvajalci, ki izvajajo katero od sociaino varstvenih storitev, pa tudi z nevladnimi organizacijami in 
drustvi. Posebej je utebena mreia sodelovanja z zavodom za zaposlovanje, s patronaino in 

zdravstveno sluibo, s solskimi svetovalnimi sluibami in nekaterimi vrtci, s poiicijsko postajo in 
upravo policije in z drugimi izvajalci dejavnosti, namenjenih obéanom vseh obéin. 
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3. LETNI_ CILJI PQSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOiITVI 
FINANCNEGA NACRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM 
PROGRAMU DELA 

Center za socialno delo Domiale je dosegel vse letne citje zastavljene v letnem programu dela za 
Ieto 2016. V skladu z Ietnim programom dela je tako izvajal javna pooblastila s podroéja varstva 
otrok in druiine, varstva odraslih oseb, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, druiinskih prejemkov 
in zavarovanj za staréevsko varstvo ter izvajanj javnih pooblastil s podroéja drugih posameznih 
zakonov. Center je izvajal socialno varstvene storitve, izvajal naloge koordinacije na podroéju 
obravnave nasilja v druiini, izvajanja nadomestne kazni zapora in sodeloval v koordinaciji na 
podroéju obravnave duéevnega zdravja. Center je imel zaposleno osebo preko programa javnih 
del ter v okviru projekta Socialne zbornice Slovenije »Spodbujanje pripravniétev« zaposleno 
pripravnico. Zaposleni so se udeteievali izobrazevanj in strokovnih usposabljanj ter posvetov v 
skladu s finanénimi moinostmi centra. Center je v skladu s programom dela izvajal tudi interventno 
sluibo v regiji ter pridobil soglasje za MDDSZ za sklenitev najemne pogodbe v postopku selitve v 
nove poslovne prostore. 

4. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPO§TEVAJE FIZICNE, 
FINANQNE IN O_PISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOCENE V OBRAZLOZITVI 
FINANCNEGA NACRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM 
PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROCJIH DEJAVNOSTI 

lz finanénega poroéila za Ieto 2016 je razvidno, da Center za socialno delo Domiale v Ietu 2016 
beleii preseiek prihodkov nad odhodki v visini 82 EUR, karje rezultat dobrega poslovanja, saj je 
bilo v Ietosnjem Ietu veé stroskov zaradi selitve v nove poslovne prostore. 

Cilj, ki je bil zastavljen za Ieto 2016, smo dosegli, saj smo zaradi nepredvidenih stroékov zaradi 
selitve, poslovali pozitivno, v finanénem naértu smo poslovni izid predvideli 0. 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRICAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

Nedopustnih in nepriéakovanih postedic pri izvajanju programa ni. 

6. OCEN9 USPEHA PRI DQSEGANJU ZASTAVLJENIH C|I_.JEV V PRIMERJAVI Z 
DOSEZENIMI CILJI IZ POROCILA PRETEKLEGA LETA ALI VEC PRETEKLIH LET 

Zastavljene cilje je Center za socialno delo Domiale 2e v preteklih Ietih dosegel. 

7. OCENO GOSPODARNOSTI IN UCINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA 
OPREDELJENE STANDABDE IN MERILA, KOT JIH JE_ PREDPLSALO PRISTOJNO 
MINISTRSTVOOZIROMA ZUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJSANJE UCINKOVITOSTI TER 
KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA; 

Ocenjujemo, da smo z razpoloiljivimi finanénimi in drugimi sredstvi gospodarili ekonomiéno in 

racionalno ter v skladu s standardi in merili, ki jih je predpisal ustanovitelj in Zupani. lzpolnili smo 
vse zakonske obveznosti in kot dobri gospodarji poslovali v Ietu 2016. Zato ima Center za socialno 
delo Domiale manjéi preseiek prihodkov nad odhodki, kar drugaée ne bi bilo mogoée. 

Izvajali smo vse zaupane naloge v skladu z merili stroke in tako sledili zaértanim ciljem z namenom 
izboljéanja kvalitete iivljenja naéih uporabnikov in uporabnic. 

8. OCENO NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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Na Centru za socialno delo Domiale nimamo specializiranih sluib, ki bi izvajale naloge stalnega 
notranjega nadzora oziroma finanéno kontrolo. Po zakonu smo dolini postopek notranje revizije 
ponoviti vsako tretje Ieto, zato se notranja revizija trenutno izvaja s strani zunanjega izvajalca. 

9. POJASNILA NA PODRQCJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSE2ENI, ZAKAJ 
CILJI NISO BILI_DOSEZENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN 
TERMINSKI NACRT ZA_ DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH 
CILJEV ALI UKREPOV, CE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI 

Vsi poslovni cilji so bili doseieni. 

10. OCENO UCINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROCJA, 
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI 
RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 

CSD Domiale pri izvajanju svoje dejavnosti oz. pri prepreéevanju in resevanju stisk in teiav 
uporabnikov in uporabnic posredno in neposredno vpliva tudi na druga podroéja. Kot stiéiéée oz. 
koordinator v lokalni mreii pluralnih programov socialnega varstva prevzema viogo povezovalca 
sistema, spodbujevalca novih programov in poslediéno vpliva na boljée delovanje drugih podroéij. 
Tudi z izvajanjem dodatnih programov in preventivnih programov posredno vpliva na uéinkovitejéo 
pomoé uporabnikom in" uporabnicam, ki svoje stiske in teiave reéujejo s celostno obravnavo v 
raznoterih institucijah. Glede na razpoznavnost v Iokalnem okolju pa so se na nas obrnili tudi 

doloéeni donatorji, s katerimi smo se povezali v tem smislu, da smo jim priskrbeli kontakte (s 
soglasjem uporabnikov) socialno ogroienih druiin, s katerimi so nato donatorji sami stopili v stik in 
jim donirali doloéena denarna sredstva. 

Na Centru za socialno delo Domiale sta zaposleni dve koordinatorici (Regijska koordinatorica za 
obravnavo nasilja, in Regijska koordinatorica za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepove v 
sploéno korist). Na Centru za socialno delo Kamnik je zaposlena Koordinatorica za obravnavo v 
skupnosti, ki pokriva tudi center v Domialah. 

Center za socialno delo Domiale deluje kot uéna baza étudentom Fakultete za socialno delo in 
drugim fakultetam, ée se étudentje neposredno obrnejo na nas z zaprosilom za opravljanje prakse. 

Center zagotavlja javnost delovanja: strokovni javnosti redno predstavljamo strokovne vsebine in 
strategije dela; vzorno sodelujemo na aktivih, posvetih in mednarodnih sreéanjih; aiurno 
informiramo javnost preko obéinskih glasil- meseéno objavljamo élanke v obéinskih glasilih in 

drugih medijev in spletnih strani (wvvw.csd-domza|e.si). Na ta naéin pribliiamo storitve 

potencialnim uporabnikom in poveéevanjem osveééenosti in obéutljivosti za posamezne druibene 
probleme (prepreéevanje nasilje, materialna stiska ipd.) 

Center za socialno delo Domiale se odziva kot koordinator pomoéi v akutnih stiskah po 
elementarnih nesreéah (npr. poiarih), kot tudi pri drugih intervencijah posamezniku inlali druiini. 

11. DRUGA POJASNIl=A, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 
POLITIKE IN POROCILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH. 

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
Datum sprejetega akta o sistemizaciji:31.07.2008 
Spremembe akta o sistemizaciji v letu 2016: I 

lzpolnjene tabele v excelovi tabeliz 
1) Tabela 1: Delovna mesta v CSD



2) Tabela 2: Stevilo zaposlenih po stroékovnih nosilcih 
3) Tabeia 3: Razporejeni zaposieni gfede na detovni éas po stroékovnih nosilcih (vdeieiu) na 

den 31. 12. 2016 
4) Tabela 4: Reaiizacija kadrovskega nacrta 

Pojasnila glede kadrovanja ée zlasti pojasnila glede reatizacije kadrovskega naérta: Stevilo 
zaposienih na stroékovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastita - MDDSZ« v letu 2016 je bilo 
usklajeno s sklenjeno pogodbo o financiranju nalog in delovanju CSD. 

11.2. POROCILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJII-I 
Investicijska vlaganja so opisana v raéunovodskem porobilu. 
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‘I UVOD 

Center za socialno delo Domiale ima dolgoroéno zastavljene cilje, ki so usklajeni z 
Nacionalnim programom socialnega varstva za obdobje 2013-2020. Tudi v letu 2016 smo 
sledili naslednjim ciljemr 

Prispevati k stalnemu izboljéevanju kvaiitete iivljenja Ijudi, ki so se znaéli v 
socialni stiski ali teiavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD 
ohranili éloveéko dostojanstvo in ostali vkljuéeni v sistem socialni driave. 
Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoéi 
in podpore uporabnikom. 
Prispevati k veéji socialni vkljuéenosti posameznikov in povezanosti v §iréi 
skupnosti. 
lzboljéati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov. 
Prepoznavnost v Iokalnem okolju in transparentnost dela. 
Doseéi veliko uéinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev, poveéati 
njihovo ciljno usmerjenost in uéinkovitost ter transparentnost. 
lzboljéevati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami 
pomoéi, ki jih zagotavlja CSD. 
Krepiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje 
na podroéju socialnega varstva. 
Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoéi 
in podpore uporabnikom. 

V letu 2016 smo, po posameznih podroéjih, konkretno opravili naslednje naloget 
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2 JAVNA POOBLASTILA IN NALOGE PO ZAKONU 

2.1 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV 

V Ietu 2016 smo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju 
ZUPJS) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) odloéali 
skupno V 43.24? zadevah (glej graf 1). 

To so prejemki:
G otroéki dodatek, 

denarna socialna pomoé, 
varstveni dodatek, 

I driavna étipendija. 
ter 0 subvencije in zniiana plaéilaz 

o zniiano plaéilo vrlca 
o subvencija malice 
I subvencija kosila 

oprostitev ptaéila socialnovarstvenih storitev 
prispevek k plaéilu druiinskega pomoénika 
subvencija najemnine 
pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 

o pravica do plaéila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
9 

G 
9
0 

Podaiki IS CSD 2: primerjava flaviia wdenih zadev vletih od 2012-2016 

\\ -1 

47000- 

I §ieu’lo zadev 

0/1 
_/. 

/0 
F\. 

leto 2013 Ieto 2014 leto 2015 ieto 2016 

Graf 1: Vodene zadeve v obdobju 0d 2012 do 2016. 

P0 podatkih informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD 2) smo na oddelku v 
Ietu 2016, prejeli povpreéno meseéno 1.335 vlog. V letu 2016 smo na oddelku skupaj reéili 
16.028 vlog. V grafu 2 je prikazana primerjava étevilo prejetih vlog po mesecih v letu 2016 in 
v letu 2015. 
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Iz grafa je vidno, da smo tako v letu’ 2016, kot tudi v letu 2015 najveé vlog prejeli meseca 
avgusta (leta 2016 3.146 vlog, Ieto poprej pa 3.601 vlog). V letu 2016 je center za socialno 
delo za vse pravioe in subvencije izdal skupaj 21.497 odloéb in sklepov. 

Primerjava §tevi|a vlog 2016/2015 
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Graf 2: Stevilo prejetih vlog po mesecih. 

V grafu 3 je vidna primerjava o izdanih sklepih za posamezno pravioo, primerjalno za 
preteklo Ieto 2015. 
Poveéano étevilo vlog oziroma zahtevkov je opazno pri veéini pravic in subvencij 

- denama socialna pomoé (indeks na preteklo Ieto 1.11) 
- dopolnilno zavarovanje (indeks 1,10) 
- osnovno zavarovanje (indeks 1.07) 
o otroéki dodatek (indeks 1,04) 
0 subvencija najemnin (indeks 1,50) Ponovno se lahko uveljavlja subvencijo najemnine 

za trina stanovanja 

O 

O 
C
I subvencija vrtca (indeks 1,04 ) 

varstveni dodatek (indeks 1,22) 
driavne étipendije (indeks 1,05) 
subvencija kosil (indeks 1.57) 
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Graf 3: Izdani sklepi za posamezno pravico. 

Kot zanimivost opaiamo, da raste étevilo vlog za varstveni dodatek. Leta 2015 smo prejeli 
162 vlog, Ieta 2016 198 vlog. 0d 585 prejemnikov varstvenega dodatka, ki so dodatek 
prejemali ée pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je to pravico v decembru 
2015 prejemaio le 109 upraviéencev, decembra 2016 pa 123 upraviéencev. V Ietu 2016 smo 
na CSD prejeli skupaj 186 pritoib, od skupno 16.028 vlog. kar predstavlja 1.2% vseh vlog. V 
Ietu 2015 pa smo prejeli 251 pritoib, od skupno 16.433 vlog, karje 1.5% vseh vlog. 

2.2 STARSEVSKO VARSTVO IN DRUZINSKI PREJEMKI 

Na podroéju staréevskega varstva in druiinskih prejemkov so bili v Ietu 2016 podaljéani 
nekateri intervencijski ukrepi in sicer: izplaéilo nadomestila za polno odsotnost ne more biti 
viéje od dvakratnika vrednosti povpreéne meseéne plaée v Republiki Sloveniji z uskladitvami 
iz 2. Elena Zakona o uskiajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 
Sloveniji, nadomestilo, razen materinskega nadomestila , za polno odsotnost z dela znaéa 
90 odstotkov osnove, do pomoéi ob rojstvu otroka je upraviéen eden od staréev oz. druga 
oseba aii posvojitelj, <':e povpreéni meseéni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov neto 
povpreéne plaée skladno z doloébami zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Na podroéju oéetovskega dopusta so bili v Ietu 2016 oéetje novorojenékov in oéetje, ki imajo 
otroke mlajée od treh let, in ki ée niso uveljavljali oziroma v celoti izkoristili neplaéanega 
oéetovskega dopusta upraviéeni do dodatnih pet dni piaéanega oéetovskega dopusta. 
Izkoristijo ga Iahko po konéanem staréevskem dopustu, najkasneje pa do konca prvega 
razreda osnovne éole otroka. Nova ureditev je prinesla drugaéen naéin koriééenja 
oéetovskega dopusta, saj se je skrajéal neplaéani del v korist plaéanih dni dopusta. 

Staréevsko nadomestilo je na CSD Domiale v Ietu 2016 prejemalo povpreéno 638 
upraviéencev na mesec. Na podroéju materinskega, oéetovskega ter staréevskega dopusta 
in nadomestila sva izdali 2228 odloéb. 
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O pravici do pomoéi ob rojstvu otroka je bilo v Ietu 2016 izdanih 556 odloéb. Vloge za to 
pravico je navkljub zmanjéevanju stroékov in posodobitvi raéunalniéke podpore §e vedno 
potrebno vnaéati in odloéati v obeh raéunalniékih sistemih (ISCSD1 in ISCSDZ). 
Za 79 oseb odloéali o pravici do staréevskega dodatka, katerega Viéina se ni spremenila in 
znaéa 252,04 eura. 0 dodatku za nego otroka je bilo izdanih 129 odloéb. Delno plaéilo za 
izgubljeni dohodek je prejemalo §estnajst upraviéencev, od tega deset vlagateljev uveljavlja 
pravico za polni delovni éas, ostali pa za krajéi delovni éas. Preteklo leto je bilo izdanih 53 
odloéb za naknadni staréevski dopust (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo). 
Zdravniéka komisija je 76 % upraviéenkam odobrila daljéi staréevski dopust. 
Na podroéju uveljavljanja pravice do krajéega delovnega éasa zaradi staréevstva in plaéiia 
prispevkov v primeru étirih ali vet‘; otrok izdanih 512 odloéb. Upraviéenci pogosto spreminjajo 
étevilo ur zaposlitve zaradi zahtev delodajalcev. To ima za posledico novo odloéanje in izdajo 
odloéb ter vlaganje novih prijav/odjav v zavarovanje preko driavnega portala e-VEM. 

V Ietu 2016 so upraviéenci vlozili 14 pritoib, ki so se nanaéale predvsem na pravico do 
dodatka za nego otroka in pravico do pomoéi ob rojstvu otroka. V nadaljnji postopek 
odloéanja na MDDSZ smo odstopili 10 pritoib. 

2.3 VARSTVO ODRASLIH 

Pregreéevanie nasilia - koordinatorica za obravnavo nasilia v druiini 
Po uveljavitvi Sklepa Vlade o organiziranosti regijskih sluib za koordinacijo in pomoé irtvam 
nasilja, z dne 24.12.2009 in njegovi dopolnitvi 9.12.2010, regijska sluiba pri CSD Domiale 
vkljuéuje: 

regijsko koordinatorico, 
6 centrov za socialno delo na obmoéju Obljubljanske 1 regije (Domiale, Kamnik, 
Litija, Zagolje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik), 
interventno sluibo (organizirano pri CSD Domiale), 
naloge kriznega centra v okviru te regijske sluibe izvaja krizni center pri CSD 
Ljubljana Beiigrad. 

a) Naloge strokovne podpore strokovnim delavcem pri obravnavi nasilja 
Med pomembnejée naloge, ki jih opravlja koordinator za obravnavo nasilja v druiini na 
regijski ravni, spada nudenje strokovne podpore delavcem pri obravnavi nasilja, pomoé pri 
vzpostavitvi in organizaciji multidisciplinarnega tima, organiziranje in vodenje interventne 
sluibe, sodelovanje z drugimi sluibami pri obravnavi nasilja v druiini ter sodelovanje pri 
oblikovanju pravilnikov s podroéja obravnave nasilja v druiini na driavni ravni. 

Naloe so bile glede na obseg in naéin sodelovanja koordinatorice v regiji razliéne: 
- najveéji del nalog je bil izveden v obliki individualnih konzultacij, najpogosteje je élo 

za strokovno pomoé nosilcu primera pri naértovanju dela v posameznem, 
konkretnem primeru ali v posamezni fazi obravnave ter pri iskanju najboljéih reéitev 
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- sodelovanje na multidisciplinarnih timskih sestankih v veéini primerov nasilja v 
druzini 

- sodelovanje pri izvedbi nalog v dogovoru z nosilcem primera (obisk na domu, 
razgovor z zrtvijo, povzroéiteljem nasi|ja,..) 

o v nekaterih primerih se je sodelovanje nanasalo na skupno obravnavo splosnejsih 
vpraéanj (v zvezi s postopki, analiza primerov ipd.). 

b) Obravnava nasilja v druiini na CSD Domiale in delovanje Tima za obravnavo nasilja 
V letu 2016 smo na CSD Domzale obravnavali 36 primerov suma nasilja v druiini, skupaj je 
bilo obravnavanih 49 zrtev nasilja v druzini, od tega 11 mladoletnih zrtev nasilja in 32 
povzroéiteljev nasilja (podatki iz BSP). 

lz pregleda evidence obravnavanih zadev na TON v 2016 na CSD Domzale izhaja. da je bilo 
obravnavanih 44 primerov suma nasilja v druiini. V vseh primerih je bil povod za obravnavo 
informacija oz. prijava nasilja v druzini, od tega smo v 18 primerih obravnavali sum nasilja 
nad mlad. osebo ter v 26 primerih sum nasilja nad odraslo osebo. V najveéjem stevilu so bili 
povzroéitelji v razmerju do zrtve: partnerji, bivsi partner, oéelmati (ko je bil irtev otrok), izven 
zakonski partner. V primeru, ko je biio prijavljeno nasilje nad starejéo osebo nad 65 let, je slo 
za tako psihiéno kot fiziéno nasilje polnoletnega otroka nad svojim starsem. 

Pomembno je tudi izpostaviti, da je stevilo otrok :'I.rtev nasilja veliko veéje, saj so bili v 
nekaterih primerih otroci posredne zrtve tudi tam, kjer se je vréilo nasilje med ali nad enim od 
starsev. Kjer so bili ml. otroci zrtve nasilja v druiini je slo poveéini za fiziéno nasilje (7 
primerov), sum spolnega nasilja nad otrokom (4 primeri), sum zanemarjanja skrbi in vzgoje s 
strani starsev (2 primera) ter v 4 primerih, ko smo otroke obravnavali kot posredne zrtve 
nasilja v druzini. 

V primerih, kjer je bila zrtev odrasla oseba, je élo v veéini primerov za prijavo fiziénega in 
hkrati psihiénega nasilja enega od partnerjev nad drugim. Zrtev je bila v veéini primerov Zena 
oz. izven zakonska partnerica, povzroéitelj nasilja pa moz oz. izven zakonski partner, v nekaj 
obravnavanih primerih se je nasilje vréilo v éasu razveznega postopka ali med ie bivsima 
partnerjema. Vzrok nasilja je bil v najveé primerih alkohol, konfliktni partnerski odnosi, dalj 
trajajoée partnerske tezave, tezave pri izvajanju stikov otroka s staréem, razvezni 
postopek,... 

Naéin obravnave primerov nasilja v druzini je bil v vseh teh primerih timski, stalnim élanom 
TON se je pridruzili najveékrat strokovni delavec, ki je ze poznal druzino inlali jo obravnava v 
okviru svojih delovnih nalog ter direktorica centra. 

V 10 primerih obravnave nasilja v druzini, sem se na povabilo nosilca primera udelezila 
sklicanega MDT (multidisciplinarni timski sestanek), na katerega so bili povabljeni tudi 

zunanji élani, predvsem predstavniki policije, sol oz. Vrtcev, zdravstva in predstavniki 
razliénih nevladnih organizacij, ki delujejo v mrezi pomoéi zrtvam nasilja v druzini. Predvsem 
sodelovanje s predstavniki policije je 2e vrsto let zgledno in strokovno, le-ti se aktivno 
udelezujejo sestankov in prispevajo k oblikovanju naérta pomoéi zrtvam nasilja v druzini. S 
strani zdravstva so se vedno tezave pri udelezbi predstavnika na MDT, saj se jih kljub vabilu 
in zakonski zavezi, da sodelujejo pri oblikovanju naérta pomoéi ter podajanju informacij o 
moini pomoéi. udelezijo le v malo primerih. 
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V letu 2016 smo bili na CSD Domiale s strani PP Domiale obveééeni o izreéenih 13 ukrepih 
prepovedi pribliievanja zaradi nasilja v druzini po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, in 
sicer je bilo vseh 13 ukrepov izreéenih v éasu izvajanja interventne siuibe (IS). CSD s strani 
preiskovalnih sodnikov oz. sodiéé nismo obveééeni o izreéenih ukrepih prepovedi 
pribliievanja po Zakonu o kazenskem postopku, zato prave slike 0 term koliko je dejansko 
primerov nasilja v druiini, zaradi éesar je bil potreben varnostni izrek ukrepa prepovedi 
pribliievanja irtvi za njeno zaééito, nimamo. Po sprejemu sprememb Zakona o 
prepreéevanju nasilja v druiini od novembra 2016, smo na podlagi 22.h.é|. centri za socialno 
delo s strani sodiéé obveééeni tudi o izreéenih varnostnih ukrepih, ki jih predlaga irtev nasilja 
za lastno zaééito pred nasiljem v druiini. 

Podatek s strani PP Doméale o étevilu pridrianj, ki so jih izvedli v primerih nasilja v druiini v 
letu 2016 (primerjava z 2015), pa tudi kaée na to, da nasilja v druiini ni manj kot prejénja 
leta: 

o pridrianje so odredili v 3 ( Iani v 3) primerih nasilja v druiini 
o v 2 primerih je bilo pridrianje prekinjeno in je bil izreéen ukrep prepovedi priblizevanja 

po ZNPPo| in drugem primeru, pa je povzroéitelj nasilja ostal v priporu 
o v 3 (Iani v 2) primerih so osebe privedli k preiskovalnemu sodniku 
o v 1 ( Iani v 1) primeru je preiskovalni sodnik odredil pripor 
- v Ianskem letu ni biio primera, da bi preiskovalni sodnik izrekel prepoved pribliievanja 

po ZKP. 

Na PP Domiale je bilo v letu 2016 obravnavanih 20 (Iani 42) kaznivih dejanj nasilja v druiini, 
3 kazniva dejanja neplaéevanja preiivnine (KZ08 in KZ12,194.él.), 50 (Iani 14) primerov 
odvzema mladoletne osebe (190.él. K2) in 6 (Iani 12) kaznivih dejanj zanemarjanja 
mladoletne osebe in surovo ravnanje. 

Od Ieta 2009 naprej imamo na CSD Domiale tudi Unicefovo Varno toéko, kamor se lahko 
zateéejo otroci v stiski oz. kakrénikoli teiavi in bi ieleli naéo pomgé. Tako kot v prej§njih Ietih, 
tudi v letu 2016 ni biio zabeleienega nobenega obiska naée Varne toéke. 

c) Delo Aktiva strokovnih delavcev na podroéju obravnave nasilja in zaééite ogroienih 
otrok na regijski ravni 
V okviru Aktiva strokovnih delavcev na podroéju obravnave nasilja in za§éite ogroienih otrok, 
sodelujejo strokovni delavci iz vseh éestih regijskih CSD. V letu 2016 smo izvedli dva 
sreéanja aktiva in sicer 26.5.2016 (na CSD Domiale) in 18.10.2016 (na CSD Domia!e). Prvi 
del sreéanj je bil namenjen posredovanju in izmenjavi informacij, obravnavi razliénih 
strokovnih vpra§anj, naértovanju skupnih aktivnosti ipd., drugi del pa je bil namenjen 
obravnavi konkretnih primerov iz prakse centrov po modelu intervizije. 
Obravnavali smo naslednje teme : 

0 Poroéilo regijske koordinatorice za obravnavo nasilja v druiini za Ieto 2015 in poroéilo 
RIS za Ieto 2015 

- Varne sobe za zasliéanje otrok (informacija o izobraievanju za pogovor z otrokom 
preko videotehnike) 
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0 Predlogi za organizacijo in naértovanje delovnega sreéanja z zdravstvom po obmoéjih 
CSD 

. Poroéanja strokovnih delavcev o vsebinah izobraievanj, seminaljiev (podelitev 
informacij,..) 

- Sodeiovanje s toiilstvom, predlogi, te2ave.... 
- Sodelovanje pri zbiranju podatkov o invalidih, ki so irtve hasilja v druiini 
o Razno (aktualne informacije, predlogi strokovnih deIavcev,...) 

d) Naloge organizacije in vzdrievanja mreie pluralnih izvajalcev s podroéja nasifia 

Z namenom doseganja uéinkovitejsega medinstitucionalnega sodelovanja med ustanovami 
in organizacijami, je bilo v ietu 2016 izvedenih vet": sreéanj oz. posvetov, delovnih sestankov 
in predstavitev, predvsem na ravni driave (vsakoletni delovni posvet med CSD in policijo, 
delovni posvet med CSD, policijo in toiilci, posvet na temo Novele ZPND, udeleiba na 
konferenci o zasvojenosti, mednarodna konferenca Aktivni.si, MDDSZ, posvet Dajmo 
enakost spolov v medije, MDDSZ, posvet Drustva SOS telefon: Nasilje nad ienskami in 

riasilje v druiini-kako ustrezneje poroéati, posvet E-zlorabe otrok: delovanje storilcev in 

njihova obravnava, kot tudi v sami regiji, kjer sem sodelovala z razliénimi organi (PP v regiji, 
SKP Lj, PU Lj., VIZ) in organizacijami (NVO) pri krepitvi sodelovanja s CSD (med drugim 
sem sodelovala pri izobraievanju prostovoljk Drustva SOS telefon za Zrtve nasilja, 

predstavitev vloge ter nalog IS in tudi CSD pri obravnavi nasilja v druiini v sodelovanju s 
policijo na delovnih sestankih regijskih PP, predstavitev nalog IS ter CSD pri obravnavi 
mladoletnih tujcev brez spremstva na_PP za izravnalne ukrepe Ljubljana, sodelovanje na 
deiovnem sreéanju in prikazu samoobrambnih tehnik, med CSD Zagorje ob Savi in PP 
Zagorje ob Savi ter PU Ljubljana. V Ietu 2016 smo aktivno sodelovali na okrogli mizi na temo 
nasilja v druiini, ki jo je organiziral CSD Trbovlje. Skozi vse Ieto smo vsi regijski CSD aktivno 
sodelovali s policijo in sproti razreéevali dileme. povezane s prenosom Zakona o 
prepreéevanju nasilja v prakso, prav tako smo s predstavniki razliénih ustanov tudi 

neposredno, v okviru sodelovanja pri obravnavi posameznih primerov v praksi, iskali 

najuéinkovitejse naéine naéega medsebojnega sodelovanja in dopolnjevanja. Glede na to, da 
v regiji ée nimamo vzpostavljene prijazne sobe za zasliéanje otrok, ki jo Iahko uporabimo tudi 
za namen vodenja stikov pod nadzorom, sem se povezala z vodjo projekta na Ministrstvu za 
pravosodje ter predstavila nas namen po ureditvi takéne sobe v regiji (CSD Domiale in v 
kolikor bo prostorsko to mogoée urediti na CSD Trbovlje). Aktivnosti v smeri ureditve take 
sobe z videotehniéno povezavo ée potekajo. 

' 

V Ietu 2016 smo imeli sreéanje interventnih sluib na obmoéju Domial (PP Domiale, Center 
poiarne varnosti Koliéevo, Urgenca ZD Domiale in CSD Domiale), tokrat v organizaciji 
predstavnikov CPV Koliéevo. 
Tako na ravni regije kot tudi driave, smo koordinatorice v okviru Aktiva regijskih 

koordinatoric za obravnavo nasilja spremljale potrebe na terenu ter aktivno sodelovale pri 
pripravi predlogov za dopolnitev novele ZPND ter pripravljale predloge k spremembi Zakona 
o socialnem varstvu, K2 in ZKP. 
Ostale naloge, na katerih smo koordinatorice v Ietu 2016 delale, so: 

- Priprava na organizacijo posvetal seminarja o uporabi videokonferenénih sob. 
o Priprava na posvet o sodnem izvedenstvu. 
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Analiza UPP- jev. 
Sestanek s predstavnikom SINCEO7, g. Radonjiéem in predstavnikom SCSD glede 
spremembe zakonodaje na podroéju »staIne pripravljenosti«. 
Sestanek s predstavnico Ministrstva za pravosodje go. Sabino Klaneéek, glede 
uporabe videokonferenénih sob. 
Delovni sestanek s predstavniki MDDSZEM- direktorat za druiino, teme — novela 
ZPND, vkljuéevanje centrov v razliéne razprave, ali delovne skupine, ml. tujci brez 
spremstva — nameééanje. podpora aktivnostim za veéjo uporabo videokonferenénih 
sob. 
Problematika beianja mladoletnic v romska naselja. 
Sestanek z dr. Polono Dremelj, lnstitut RS za socialno varstvo (pridobivanje podatkov 
s strani CSD znotraj posameznih regijskih sluib, predlogi za posodobitev BSP — 
statistika, naéin evidentiranja nalog). 
Predlogi za posodobitev zbiranja podatkov — statistika v povezavi z nalogami za 
prepreéevanje nasilja v BSP, predlogi za naéin evidentiranja izvedenih nalog v BSP. 
Novela ZPND- sestanek s predstavnico MDDSZ ga. Nataso Jamnik. 

e) Ocena potreb po namestitvenih programih na podroéju nasilja v regiji 
Obmoéje Obljubljanske 1 regije je sorazmerno blizu dvema slovenskima srediééema 
(Ijubljansko in celjsko), kjer deluje veé nevladnih in vladnih organizacij, ki nudijo svetovalno 
pomoé irtvam nasilja kot tudi za povzroéiteljem nasilja, prav tako razpolagajo z veé 
namestitvenimi moinostmi (krizni oentri, varne hiée, materinski domovi,...). Ker v nasi regiji 
ne deluje nobena nevladna organizacija (NVO) ‘ in ne razpolagamo z nobenimi 
namestitvenimi kapacitetami za irtve nasilja v druiini, se posluiujemo teh organizacij v 
Ljubljanski ali v Celjski regiji, kar pa veékrat predstavlja problem za uporabnike teh storitev 
(ne ielijo daleé stran od svoje zaposlitve, sole, sorodnikov, prijate|jev..., finanéni problem, ..). 
V zadnjih letih se na lokalnem nivoju razvija samostojna psihoterapevtska in psihosocialna 
dejavnost, ki ponuja tudi pomoé irtvam nasilja v druiini, ée vedno pa je problem tam, kjer so 
te pomoéi plaéljive oz. Ale v doloéenih primerih priznavajo olajiéave materialno éibkejsim 
druiinam in posameznikom. Delujejo v zelo ozkem lokalnem krogu in je predvsem 
namenjeno obéanom te obéine. Zasavje je v tern pogledu ée vedno precej podhranjeno in je 
zaradi oddaljenosti mest od Ljubljane vloga svetovalne sluibe, ponudba ter omogoéanje 
vkljuéitve v storitve, ki se izvajajo na CSD, toliko bolj pomembna. 
Iz prejetih poroéil regijskih CSD je razvidno, da se naloge na podroéju nudenja zaééite 
irtvam nasilja v regiji aktivno izvajajo, da v veéini primerov institucije pri obravnavi ter 
prepreéevanju nasilja v druiini med seboj sodelujejo, da pa je ob tern potrebno ée okrepiti 
naée sodelovanje v konkretnih primerih, kjerje potreba po vkljuéevanju vet": razliénih sluib pri 
zaééiti irtev nasilja, predvsem si ielimo veéjega sodelovanja z zdravstvom. 

Zaradi sirokega obsega problematike, ki jo obravnavamo CSD, ter obstojeée kadrovske 
zmogljivosti, na oentrih teiko izvajamo ée dodatne, razliéne oblike pomoéi irtvam nasilja, 
zato se jih usmerja v svetovalne programe razliénih nevladnih organizacij, ki delujejo izven 
nase regije. Posledica tega je po eni strani velika zasedenost delujoéih programov, po drugi 
strani pa se irtve nasilja (pa tudi povzroéitelji) odloéajo iz razliénih razlogov.(finan<‘:no, 
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éasovno,..) za pomoé, ki jo dobijo v okviru dela CSD. Tudi pri namestitvah irtev nasilja ali 
povzroéiteljev, se pojavljajo teiave predvsem v Zasavju, saj teh zmogljivosti na lokalni ravni 
nimajo, vsi obstojeéi pa so oddaljeni in si zato uporabniki veékrat najprej iééejo resitve v svoji 
socialni mreii. 

f) Obravnava nasilja v druiini v regijskih CSD v Ietu 2016 
V CSD Hrastnik so v Ietu 2016 obravnavali 13 ( |ani15) primerov nasilja v druiini, od tega so 
bili v 3 primerih neposredne irtve nasilja otroci. 

Prevladujoéa je bila fiziéna oblika nasilja v povezavi s psihiénim nasiljem, povzroéitelji nasilja 
so bili v veéini obravnavanih primerov partnerji oz. zunaj zakonski partnerji. Vzroki nasilja so 
izhajali predvsem iz teiav v druiinskih in partnerskih odnosih ter odvisnosti od alkohola oz. 
drog, teiave v duéevnem zdravju in bolezen. 

CSD Hrastnik je bil v Ietu 2016 v 1 (Iani v 3) primeru obveséen s strani policijske postaje o 
izreku prepovedi pribliievanja zaradi nasilja v druiini po Zakonu o nalogah in pooblastilih 
policije. Povzroéitelju nasilja je sodnik za prekréke podaljsal ukrep prepovedi pribliievanja na 
najveé moinih 60 dni. 

V Ietu 2016 je bil sklican 1 multidisciplinarni timski sestanek s policijo v zvezi z obravnavo 
nasilja v druiini (MDT). 

Pri obravnavi irtev nasilja po ZPND je bil z njimi oblikovan naort pomooi, ponujena jim je bila 
zaséita, izroéene zloienke na temo nasilja in seznanjene so bile z moinimi oblikami pomoéi. 
Opravljeni so bili tudi razgovori s povzroéitelji nasilja z namenom motiviranja za spremembo 
nasilnega vedenja - seznanjeni so bili z moinimi oblikami pomoéi znotraj CSD in napoteni 
na DNK. 

Kot ie vsa leta nazaj, ostaja teiava, da v obéini ni nevladnih organizacij, varnih his oziroma 
drugih varnih oblik bivanja, posvetovalnic itd., kamor bi se irtve oz. povzroéitelji Iahko 
vkljuéili, zato morajo po tako pomoé izven kraja, za kar pa se obiéajno ne odloéajo. V veéini 
primerov jih strokovne delavke CSD seznanijo z moinimi oblikami pomoéi, ki se izvajajo na 
centru in ponudijo vkljuéitev v storitve (osebna pomoé, pomot“: druiini za dom, partnersko 
svetovanje). 

CSD Trbovlje je v Ietu 2016 obravnaval 11 novih (lani 20) primerov nasilja v druiini, kjer je 
bilo 25 (lani 26) irtev nasilja. 

Med irtvami nasilja je bilo 6 (lani 5) mladoletnih otrok. Otroci so bili v najveé primerih irtve 
nasilja, ker so bili prisotni pri izvajanju nasilja, v enem primeru pa je slo za sum spolnega 
nasilja nad otrokom. Zrtve so bile ob pomoéi, v veéini primerov zmoine zaééititi svoje otroke, 
zato ukrepi za zaséito otrok niso bili potrebni. Povzroéitelji nasilja so v veéini primerov 
partnerji irtev, le v treh primerih sta bila povzroéitelja bivsa partnerja. V lanskem Ietu so 
obravnavali najveé fiziénega in psihiénega nasilja. Opaiajo, da gre v veéini primerov nasilja 
za druiine, kjer se starsa sooéata z razpadom zakonske zveze. 

V Ietu 2016 je bil center obveséen o izreéenih 5 (Iani 7) ukrepih prepovedi pribliievanja s 
strani policije, ukrep je v vseh primerih na 10 dni podaljsalo tudi sodiéée. V 2 primerih je 
sodisée ukrep prepovedi pribliievanja na predlog inve podaljsalo se za 60 dni. O vseh 
ukrepih so bili obveséeni s strani policije ali s strani interventne sluibe. 0 podaljsanju ukrepa 
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so jih navadno obvestile irtve same. Samo ena zrtev nasilja v druiini, ki sojih obravnavali na 
centru, se je odloéila, da vloii za prepoved pribliievanja tudi po 19. élenu Zakona o 
prepreéevanju nasilja v druiini. 

V primeru nasilja se s policijo sproti obveééajo, be je potrebno imajo tudi posvetovalne 
sestanke. V kolikor potrebujejo posvet v sirsi obliki, skliéejo muttidisciplinarni tim. V Ianskem 
Ietu so za nove primere nasilja v druiini sklicali 2 (lani 5) multidisciplinarna sestanka. Na 
obeh je bila prisotna tudi regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v druiini. Redno se na 
multidisciplinarnih timih sreéujejo s policijo, v primeru, da gre za otroke, ki so irtve nasilja, pa 
vkljuéijo v sodelovanje ée vrtec in solo. Na CSD Trbovlje se o primerih redno posvetujejo 
enkrat tedensko na timu za nasilje in druiinske zadeve, redno pa jim je na voljo tudi 
koordinatorica za nasilje tako za telefonsko kot osebno konzultacijo. 
Na centru za socialno delo Trbovlje so v primerih nasilja vodili svetovalne razgovore z 
irtvami nasilja, v primerih, ko so bili pri nasilju udeleieni tudi otroci, pa so ugotavljali ali je 
potrebno izvesti ukrepe za zaséito otrok, Z Zrtvami so bili narejeni individualni in vamostni 
naérti. Zrtvam so nudili pomoé pri pisanju prosenj na sodiéée za podaljsanje ukrepa 
prepovedi pribliievanja. V primerih, ko so se irtve odloéale za razvezo zakonske zveze, ali 
sproiile postopke za dodelitev otrok, pa so jim nuditi pomoé pri sproiitvi postopka, 
uveljavljanju brezplaéne pravne pomoéi, nudena jim je bila prva socialna pomoé, svetovanje. 
Pri obravnavanju primerov nasilja v druiini, so bili na razgovor v obliki prve socialne pomoéi 
vabljeni tudi povzroéitelji nasilja, 6 se jih je na razgovor odzvalo. Ponujena jim je vkljuéitev v 
trening socialnih veséin, Druétva za nenasilno komunikacijo, vendar se za dalj éasa trajajoée 
sodelovanje odloéila Ie ena oseba in sicer se je vkljuéila v osebno pomoé na CSD. V 
Ianskem Ietu so se 4 irtve nasilja vmile v okolje, kjer so doiivljale nasilje, v enem primeru 
redno obiskujejo CSD v okviru urejanja odnosov, v enem primeru pa sta se partnerja vkljuéila 
v obravnavo ‘zunaj CSD. 
Nobena od irtev, ki so jih v Ianskem Ietu na novo obravnavali, se ni odloéila za odhod v 
krizni center, varno hiso, kljub temu, da so bile o tej moinosti inforrnirane. Teiko se odloéijo 
za odhod,' saj ne Zelijo menjati okolja v katerem iivijo in zapustiti sorodnike in prijatelje. Se 
vedno preveé dolgo irtve éakajo na odobritev brezplaéne pravne pomoéi, za prepoved 
nasilnih dejanj po 19. in 21. élenu ZPND. Zaradi tega jim predlog za sodisée veékrat 
pomagajo sestaviti na centru za socialno delo, odvetnik pa se vkljuéi kasneje. Zrtve nasilja z 
zasavskega obmoéja nimajo dosti moinosti zavkljuéitev v programe, ki nudijo pomoé irtvam 
nasilja. Najveékrat se zato obrnejo po pomoé na center za socialno delo, kjer dobijo potrebne 
informacije. 

Teiavo opaiajo tudi pri samih kréitvah ukrepov prepovedi pribliievanja. saj ima policija 
omejena pooblastila ukrepanja v primeru, da ob samih kréitvah med irtvijo in storilcem ne 
pride do fiziénega stika. Menijo, da bi pri krsitvah ukrepa prepovedi pribliievanja, pa éetudi 
gre za nadlegovanje po telefonu, morali biti predvideni stroiji ukrepi, saj se le s tem 
povzroéitelje lahko ustavi. 

V Ietu 2016 je bila v okviru CSD Trbovlje organizirana okrogla miza na temo nasilje v druiini. 
Vabljenih je bilo vet": razliénih strokovnjakov, ki se sreéujejo pri svojem delu z nasiljem v 
druiini, med njimi tudi kriminalist, predstavniki nevladnih organizacij, ravnateljica sole, 
zdravnica, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja itd. V lokalni skupnosti je bila okrogla 
miza Iepo sprejeta in je pomembno pripomogla k osveééanju problematike nasilja v druiini. 
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Center za sociaino delo Trbovlje ugotavlja, da bi za resevanje problemov s podroéja nasilja v 
druiini ter v partnerskih odnosih, potreboval razliéne oblike pomoéi, ki jih sami ne izvajajo, 
torej mreio nevladnih organizacij na teh podroéjih. Mreia izvajalcev razliénih programov 
pomoéi je skoncentrirana v veéjih mestnih srediséih, kar zmanjéuje dostopnost teh storitev za 
ekonomsko sibko prebivalstvo. V pomoé delu centra za socialno delo bi bila tudi zdravstvena 
svetovalnica in izpostava kaksnega druétva za dodatno delolsvetovanje irtvam in storilcem. 
V veliko pomoé pa bi bil tudi krizni center za irtve nasilja ali pa vsaj nekaj stanovanjskih 
kapacitet v Trbovljah, kamor bi se Iahko irtve zaéasno umaknile v primeru suma ogroienosti 
in jim s tem ne bi bilo potrebno spreminjati okoija, ki jim je poznano in kjer imajo svojo 
socialno mreio. 

CSD Zagorje ob Savi je v letu 2016 vodil 7 obravnav zaradi nasilja v druiini na podlagi 
Zakona o prepreéevanju nasilja v druiini. V navedenih obravnavah je bilo evidentiranih 10 
irtev nasilja in 7 storilcev nasilja v druiini. 

tzpostavljeno je bilo predvsem fiziéno in psihiéno nasilje, ki se je pojavljalo v vseh 
obravnavah nasilja v druiini. V veéini primerov je bil povzroéitelj nasilja stars nad svojim 
otrokom, treh primerih partner in v dveh primerih bivsi partner. Center za socialno delo je 
obravnaval tudi nasilje sina nad svojo materjo. 

Najveéje stevilo irtev nasilja je bilo v starostni skupini otrok do 6 let, ki so prisostvovali nasilju 
med starsema. Ostale irtve nasilja so relativno enakomerno razporejene v vse starostne 
skupine od 21. Ieta dalje. Povzroéitetji nasilja pa se nahajajo v starostnih skupinah od 26. Ieta 
do 75 let. 

V letu 2016 so bili izreéeni trije ukrepi prepovedi pribliievanja s strani policije. 
V letu 2016 sta bila sklicana 2 multidisciplinarna tima. V ostalih primerih multidisciplinarni tim 
ni bil sklican zaradi uspesnega resevanja nastale situacije in druiinske problematike v okviru 
javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev oziroma programov nevladnih organizacij. 

V letu 2016 je Center za socialno delo Zagorje ob Savi obravnaval primerljivo stevilo 

primerov kot v predpreteklem letu. Najveé nasilnih dejanj je bilo zaznati predvsem v 
partnerskih odnosih. Otroci v veéini navedenih primerov ostajajo irtve neurejenih druiinskih 
razmer. Pri obravnavi nasiija v druiini se kaie tudi moéna povezava z teiavami z razliénimi 
oblikami odvisnostmi. 

Zrtve nasilja se ne odloéajo pogosto za vkljuéitev v socialnovarstvene storitve v okviru centra 
za socialno delo, kar se povezuje predvsem z stigmatizacijo v Iokalnem okolju. Zrtve so se v 
nekaj primerih umaknile v drugo okolje, vendar jih je poveéini ostala v domaéem okolju. 
Povzroéitelji nasilja so bili motivirani ter napoteni, da se vkljuéijo v program Drustva za 
nenasilno komunikacijo ter Zavod odprta dlan, vendar so se v letu 2016 za to moinost niso 
pogosto odloéili. Z vidika urejanja odvisnosti, ki je ée vedno eden od pogostejsih vzrokov za 
nasilje v druiini, so se pari odloéili za vkljuéitev v terapevtsko obravnavo lnstituta Vir, ki 

deluje v Zagorju ob Savi. 

V lokalni skupnosti se opazi nadaljevanje trenda povezovanja tako vzgojno izobraievalnih 
ustanov kot v redkih primerih tudi zdravstva s centrom za socialno delo. Predvsem pa je 
pomembno se nadaljnje dobro sodelovanje CSD s Poiicijsko postajo Zagorje ob Savi. 
CSD Kamnik je v letu 2016 obravnaval v okviru ZPND 21 novih primerov odraslih irtev 
nasilja in 4 primere iz preteklega Ieta, skupaj 25 primerov, 11 primerov otrok neposrednih 
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irtev nasilja in dva primera iz preteklega Ieta. skupaj 13 primerov, ter 17 otrok posrednih 
irtev nasilja, od tega 14 novih primerov in 3 primere iz preteklega Ieta. 

Poleg tega je CSD Kamnik v okviru 55 izvedenih obravnav otrok ugotavljal njihovo 
ogroienost zaradi nasilja v druiini, opuséanja skrbi in zanemarjanja ter izstopajoéega 
vedenja, ki bi bilo lahko posledica zgoraj omenjenih ravnanj. 

CSD Kamnik je v letu 2016 obravnaval 29 novih primerov povzroéiteljev nasilja v druiini (od 
tega enega mladoletnega) in enega povzroéitelja iz preteklega leta, skupaj 30 povzroéiteljev 
(dve izmed teh sta bili ienski). Veéina odraslih Zrtev in povzroéiteljev nasilja je bila starih od 
45 do 60 let. 
V skladu z izvajanjem nalog po zakonu o prepreéevanju nasilja v druilni so zaposleni CSD 
sklicevali MDT-je, opravljali razgovore s staréi in otroci, pripravljali mnenja o ogroienosti za 
pridobitev BPP in poroéila za policijo, za sodiééa in toiilca. 
S strani PP Kamnik je bil v 7 primerih izreéen ukrep prepovedi pribliievanja in v 4 primerih s 
strani sodiséa. V 6 primerih je bila o izreéenem ukrepu prepovedi pribliievanja obvesoena 
interventna sluiba, ki je nato obvestila CSD. 
Najbolj pogosto je CSD obveééen o sumu nasilja v druiini s strani policije, prav tako pa tudi s 
strani vrtcev in sol. Pri obravnavi je glede na vrsto nasilja prevladovalo psihiéno in fiziéno 
nasilje, pri odraslih irtvah je bilo veéina povzroéiteljev partnerjev, pri otrocih pa veéinoma 
eden od staréev, vzrok nasilja so bile veéinoma teiave v partnerskih odnosih. Veéina irtev je 
bila napotenih v programe za pomoé prepreéevanja nasilja (KC, materinski domovi, varne 
hise) ter na sodisée oziroma k odvetnikom. 

Nasilje nad otroci je bilo veéinoma psihiéno, kot rezultat nesoglasij, konfliktov med staréema, 
nestrinjanju z naéinom vzgoje, konfliktov med staréi, ki so pripeljali do nasprotovanj in obtoib 
drugega staréa o neprimernem ravnanju z otrokomlki. Fiziéno nasilje se je kazalo predvsem 
kot prekomerna uporaba neprimernih vzgojnih metod. Tudi v Ietu 2016 se je nadaljeval trend 
zlorab otrok v psihiénem smislu v odnosu starsev do njih, ko starsa v boju za skrbniétvo, 
izkoriééata otroka ter navajata laine prijave, lazno nasilje z namenom potrditve, da so oni 
boljéi roditelji. 

Pri obravnavi nasilja je center izredno dobro sodeloval s policijo, solami, vrtci, manj 
intenzivno je bilo sodelovanje z zdravstvom. 

CSD Litija je v Ietu 2016 obravnaval 23 primerov nasilja v druéini. V obravnavo je bilo 
skupno vkljuéenih 31 irtev nasilja, od tega 25 odraslih in 6 mladoletnih irtev nasilja v druiini. 
Obravnavali so 20 povzroéiteljev nasilja v druiini. 
V veéini primerov, kjer so bile irtve mladoletni otroci, je prevladovalo zanemarjanje skrbi za 
otroke s strani staréev, sledilo mu je fiziéno nasilje in v enem primeru spolno nasilje nad 
otrokom. Pri odraslih Zrtvah nasilja sta izstopala psihiéno (19) in fizi<':no' (16) nasilje. 
Najpogostejéi razlog nasilja se vedno ostaja zloraba alkohola in njene posledice, sledijo 
teiave oz. nesoglasja v medosebnih odnosih. 

Pri nasilju nad otroki so bile prijave v treh primerih s strani sole, v ostalih pa so bili otroci 
posredne irtve, saj so bili prisotni pri nasilju enega nad drugim starsem. Znaéilnost v 
poroéevalskem obdobju je bila, da je bil mesec december z najveé prijavami skozi celo Ieto, 
saj je bilo kar 5 prijav nasilja v druiini, od tega 2 prijavi nasilja nad otrokom. Ugotovljeno je, 
da staréi ée vedno uporabljajo fiziéno silo kot naéin vzgoje. 
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Odrasle Zrtve nasilja in povzroéitelji nasilja so bili najpogosteje usmerjeni in so se odloéili za 
obravnavo in svetovalno pomoé pri Drustvu za nenasilno komunikacijo v Ljubljani in iensko 
svetovalnico v LjubIjani. Obravnava primerov nasilja v druiini je znotraj oentra potekala tako 
individualno kot timsko, pri éemer se je v svetovalno delo z druiino vkljuéevala tudi 

psihologinja oentra. 

V okviru obravnav nasilja je bilo na CSD Litija v Ianskem Ietu klicanih 5 multidisciplinarnih 
timov (MDT), v veéini primerov v zvezi z obravnavo mladoletnih irtev nasilja v druiini. Po 
pomoé so se pri izvajanju nalog zaséite irtev nasilja v druiini obraéali na regijsko 
koordinatorico za obravnavo nasilja, ki je bila prisotna tudi na timskih sestankih. 

Dobro sodelujejo z ostalimi sluibami: sole, vrtci, zdravstveni dom, policija. Vsi nasteti so 
sodelovali v MDT-jih, kot posebej pozitivno izpostavljajo sodelovanje z ZD Litija, saj so se 
tako pediatri kot osebni zdravniki uporabnikov, pogosto odzvali vabilom na timski sestanek, 
na njem aktivno sodelovali in se aktivno angaiirali pri nudenju pomoéi druiini. Se vedno 
dobro in uspeéno sodelujejo tudi s PP Litija. 
CSD Litija poroéa o skupno 8 izreéenih ukrepih prepovedi pribliievanja, od tega so bili 3 
ukrepi prepovedi pribliievanja izreéeni v poslovnem éasu CSD, o ostalih 5 pa je bila s strani 
policije obveééena interventna sluiba. 

Na obmoéju CSD Litija, kot tudi v bliinji okolici, ée vedno ni _na voljo nobenega programa, ki 
bi nudil svetovalno pomoé irtvam nasilja ali povzroéiteljem nasilja. Zato so jih usmerjali v 
programe, ki so v Ljubljani, kjer pa poslediéno teiavo predstavlja preobremenjenost. Vsem 
uporabnikom so bile na voljo storitve znotraj CSD. vendar se v manjsi meri odloéajo za 
sklenitev dogovora o izvajanju storitve. Dobrodosli bi bili v Iokalnem okolju razliéni programi 
svetovalnih pomoéi, ki bi ponudiIi uporabnikom veéjo moinost izbire in uporabo razliénih 
programov (npr. osebna pomoé, partnersko svetovanje, svetovanje irtvam nasilja, pomoé 
osebam s teiavami v dusevnem zdravju, z motnjami hranjenja, svetovanje posameznikom z 
izkusnjo alkoholizma in njihovim svojcem,...). 

g) lnterventna sluiba in naloge v zvezi z izvajanjem ukrepa prepovedi pribliievanja 
Izvajanje IS (interventne sluibe) je s 1.2.2010 prevzel regijski center v Domialah za 
obmoéje celotne regije, torej za vseh 6 centrov za socialno delo v regiji (Domiale, Kamnik, 
Litija. Zagorje ob Savi, Trbovlje. Hrastnik). 

Z namenom jasnejée opredelitve nalog in naéina delovanja IS, je MDDSZ zapisalo Pojasnila 
in usmeritve za delovanje kriznih centrov in interventne sluibe v okviru regijske sluibe za 
koordinacijo in pomoé irtvam, z dne 14.9.2010. 

Tudi v 2016 so bile naloge regijske interventne sluibe usmerjene v éim prejsnjo pomoé 
irtvam nasilja v druiini in posredovanje vseh nujnih ter neodloiljivih primerih na podlagi 
obvestila policije, predvsem, ko je slo za ogroienost miadoletne osebe, ob 

izreku ukrepa prepovedi pribliievanja zaradi nasilja v druiini oz. ko je bilo potrebno 
poskrbeti za namestitev irtve v varno okolje. 

Stalno pripravljenost v regijski IS je v Ietu 2016 zagotavljalo 6 izvajalcev — strokovnih 
delavcev CSD Domiale, in sicer za celotno regijo. V Ietu 2016 je vseh éest izvajalcev IS 
opravilo 121,5 efektivnih ur (2015 je bilo efektivnih ur 124), ko so bili klicani na intervencijo s 
strani policije. V Ietu 2016 je bilo v okviru regije skupno opravljenih 69 intervencij, od tega je 
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bilo v éasu delovanja IS (izven poslovnega éasa CSD) izreéenih 29 ukrepov PP (lani 30 
ukrepov PP) po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, kar predstavlja 78% vseh 
izreéenih UPP v regiji. V Obljubljanski 1 regiji je bilo v Ietu 2016 s strani policije izreéenih 
vsega skupaj 37 ukrepov prepovedi pribliievanja. 

Razlog za intervencijo policije je bil v primerih izreka ukrepa prepovedi pribliievanja nasilje v 
druiini, inev nasilja je bila poveéini Zena oz. izven zakonska partnerica, nasilje pa je 
povzroéal moi oziroma izven zakonski partner. Razlog za nasilno vedenje je bil poveéini: 
odvisnosti (alkohol, droga), ljubosumje, razveza, teiave v partnerskih odnosih, finanéne 
te2ave,...V enem primeru smo obravnavali ukrep prepovedi pribliievanja, ki je bil izreéen 
mladoletnemu povzroéitelju nasilja, kerje izvajal nasilje do svojih staréev. 
Prevladujoéa oblika nasilja je se vedno psihiéno nasilje (zmerjanje, poniievanje, ialitve, 
gro2nje..) v povezavi s fiziénim nasiljem (udarci, porivanje, stiskanje za vrat,..). Zrtve nasilja 
se veéinoma niso odloéale za umik od doma, <":e je bil izreéen ukrep prepovedi pribliievanja 
povzroéitelju nasilja, ée pa so se odloéile za umik na varno éez noé, so to pomoé poiskale 
najveékrat v okviru svoje socialne mreie (sorodniki, starsi, polnoletni otroci,...), v manjéi 
meri pa so odéle v varno okolje namestitvene mreie za irtve nasilja (npr. varna hiéa, krizni 
center,..). 

V intervencijah ugotavljanja ogroienosti ml. otrok, je §|o predvsem za situacije nasilja nad 
otrokom s strani staréa (fiziéno nasilje, sum spolne zlorabe, zanemarjanje) ali informacijo o 
begu otroka od doma (kreganje, éolske teiave, psihiéno nasiIje,..). V nekaj primerih je bil 
mladoletnik s strani interventne sluibe nameééen v Kriznem centru za otroke in 
mladostnike. 

V Ietu 2016 nismo imeli v obravnavi nobenega primera mladoletnega tujca brez spremstva. 

Prikaz intervencij na ravni regije v Ietu 2016 (in 2015 primerjava) 
v Ietu 2016 

‘ 

v Ietu 2015 
Ukrepi PP 29 Ukrepi PP 30 

Mladoletni — druge 20 Mladoletni 16 
intervencije 

Odrasli — druge 20 odrasli 18 
intervencije 

skupaj 69 skupaj 64 
Tabela: Prikaz intervencij v okviru IS v Ietu 2016 je podan v spodnji tabeli (primerjava z Ietom 2015) 

h) Podatki o ukrepih prepovedi pribliievanja po Zakonu o nalogah in pooblastilih 
policije (ZNPPOI) v Ietu 2016 
V Ietu 2016 smo CSD: Domiale, Kamnik, Litija. Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, 
skupno obravnavali 37 (v Ietu 2015: 38 UPP) ukrepov prepovedi pribliievanja po ZNPPoI. 
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Najviéje étevilo ukrepov, ki so ga odredili policisti policijskih postaj v regiji, je obravnaval 
CSD Domiale in sicer 13 ukrepov prepovedi pribliievanja, zatem CSD Litija, ki je 

obravnaval 8 primerov ukrepov prepovedi pribliievanja, sledijo CSD Kamnik s 7 ukrepi 
prepovedi pribliievanja, CSD Trbovlje s 5 ukrepi prepovedi, CSD Zagorje ob Savi s 3 ukrepi 
prepovedi pribliievanja in CSD Hrastnik 2 1 ukrepom prepovedi priblizevanja. Kar zadeva 
éas izreka ukrepa, so bili ukrepi kar v 78% izreéeni v éasu zunaj poslovnega éasa CSD (29 
ukrepov), informacijo o izreéenem ukrepu prepovedi pribliievanja je prejela interventna 
sluiba, ki je takoj vzpostavila kontakt z :'I.rtvijo nasilja in ji nudila potrebno pomoé v okviru 
storitve PSP oz. po potrebi urejala njeno namestitev v varno okolje. Nadaljnjo pomoé irtvi je 
po podanem poroéilu IS prevzel krajevno pristojni CSD. 

Informacijo Domiale Kamnik Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik skupaj 
UPP je CSD ob Savi 
prejel

v 
poslovnem 
éasu 0 1 3 2 1 1 8

v 
interventni 
sluibi 1 3 6 5 1 4 0 29 

Skupaj 13 7 8 3 5 1 37 

(primerjava z 
letom 2015 ) 

(14) (6) (5) (3) (7) (3) (38) 

Tabela o izreéenih ukrepih prepovedi pribliievanja po ZNPPo|, v Ietu 2016 (primerjava z 2015) 

Podobno kot v preteklih letih, je bil tudi v Ietu 2016 povzroéitelj nasilja, kateremu je bil izreéen 
ukrep prepovedi pribliievanja, obiéajno moéki (moi, izven zakonski partner, bivéi partner, 

odrasel otrok) v odnosu do Zene, izven zakonske partnerice, bivée partnerke, matere oz. 
oéeta. V veéini primerov je élo kombinacijo psihiénega in fiziénega nasilja, kot vzrok nasilja s 
strani povzroéitelja, pa je bila najveékrat navedena zloraba alkohola v kombinaciji z 
nereéenimi partnerskimi odnosi in postopek razveze, Ijubosumje, zloraba drog, dolgotrajno 
nasilje,.. Poleg odraslih oseb so bili v veéini primerov posredni oékodovanci oz. irlve nasilja 
tudi mladoletni otroci, ki iivijo v okolju, kjer se izvaja nasilje in so po izreku ukrepa prepovedi 
ostali z materjo doma oz. odéli z njo drugam na varno (k sorodnikom, VH, prijate|jem..). 

CSD NASILJE V lntervencije v zvezi DRUGO (odrasli, 
DRUi|N| z MLAD. OSEBAMI kaz.ovadba nasilje 

v druiini, kr§itve 
(ukrep PP) JRM, pogreéana 
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oseba,J 

DOMZALE 13 9 9 

KAMNIK 6 2 1 

LITIJA 5 2 5 

ZAGORJE OB SAVI 1 1 1 

TRBOVLJE 4 5 2 

HRASTNIK O 1 2 

SKUPAJ 29 20 20 (skupaj : 69 int.) 
Intervencije IS po obmoéjih CSD v Ietu 2016 
V skupno 69 intervencijah je élo v 20 primerih zvezi z mladoletnimi osebami poveéini za 
obvestilo policije o prijavi nasilja (fiziénega, spolnega, zanemarjanje) nad mlad. osebo, sum 
ogroienosti mladoletne osebe ter obvestilo o prejeti prijavi o pogreéani mladoletni osebi 
(beg od doma). Strokovni delavec IS je bil prisoten pri razgovoru z mladoletnim na PP ter po 
potrebi urejal namestitev otroka v Krizni center za mlade ali v okviru domaée socialne 
mreze. 

V drugih intervencijah za odraste osebe je éto obiéajno za situacije, ki jih je policija 
obravnavala kot prijavo kaznivega dejanja nasilja v druiini po rednem postopku, obvestili pa 
so nas tudi o obravnavanih 4 primerih, kjer je preiskovalni sodnik odrecjil pridrianje 
povzroéitelja nasilja v druiini. 

Obravnava odraslih storilcev kaznivih deiani - koordinator za izvréevanie nadomestne 
kazni 

Delo v sploéno korist, kot alternativna oblika kazni, se v naéi regiji izvaja deset let, od !eta 
2006 dalje. 
Delo v sploéno korist se lahko izvaja: 

o kot nadomestitev plaéila globe za prekréek in stroékov postopka v primerih, ko ston'Iec 
prekréka zaradi materialnega stanja, oziroma plaéilne nesposobnosti, globe ne more 
plaéati. Storilec prekréka v tern primeru sam predlaga, da se plaéilo gtobe nadomesti 
z opravo nalog v splo§no korist pri organu, ki je izdal odloébo o prekréku; 

o kot nadomestna kazen v predkazenskem in kazenskem postopku; 
o kot institut odloienega pregona; 
- v postopku poravnave; 
o kot altemativno izvréevanje kazni zapora do dveh tet oziroma plaéilo denarne kazni, 

skladno s kazensko zakonodajo. 

Zakon o izvréevanju kazenskih sankcij doloéa, da izvréevanje dela v sptoéno korist pripravi, 
vodi in nadzoruje center za socialno delo pristojen po predpisih o socialnem varstvu. 
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Odloéitev o tem, ali se posamezniku ta moinost spioh omogoéi, je v pristojnosti sodiééa 
oziroma driavnega toiilstva. Pri tem se na podlagi kazenskega zakonika upo§teva doloéilo, 
da se en dan zapora nadomesti z dvema urama dela v sploéno korist. 
Denarna kazen do 360 dnevnih zneskov pa se lahko izvréi tudi tako, da obsojenec v obdobju 
najveé enega Ieta opravi delo v sploéno korist in sicer se en dnevni znesek nadomesti z eno 
uro dela (dnevni znesek je storiléev dnevni zasluiek, ki se izraéuna glede na podatke 
davénega organa in obsojenéeve obveznosti preiivljanja druiinskih élanov). 

Pozitivni uéinki ukrepa z vidika posameznika in z vidika druibe 

Opravljanje dela v sploéno korist naj bi imelo poleg osnovnega namena, tj. nadomestne 
kazni za storilca prekréka, obdolienca, obsojenca (v nadaljevanju napoteno osebo), tudi 
socialno integrativni vpliv na napoteno osebo. Preko izvajanja dela v sploéno korist napotena 
oseba lahko razvija pozitivno samopodobo, ima moinost razvijanja novih socialnih veééin, 
ustvarjanja novih odnosov v novem delovnem okolju. Na ta naéin lahko doiivi pozitivno 
izkuénjo, v kateri se ima moinost izkazati in pokazati, da zmore storiti nekaj pozitivnega za 
druibo. Takéen koncept izvajanja ukrepa prinaéa koristi napoteni osebi kot tudi 

oékodovancem, lokalni skupnosti in celotni druibi, ob pogoju, da je dobro naértovan in 

vrednoten na primeren naéin. 

lzvajalske organizacije 

Mreia izvajalskih organizacij je kljuénega pomena za izvajanje ukrepa. 

Izvajalska organizacija, v katerih napotena oseba opravlja delo v sploéno korist, je lahko 
vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja humanitarne ali komunalne dejavnosti, 
dejavnosti s podroéja varstva narave ali druge dejavnosti v javnem finteresu, ée teh 
dejavnosti ne izvaja izkljuéno zaradi pridobivanja dobiéka. 

Strokovni delavci v regiji ugotavljamo, da je trenutna mreia izvajalskih organizacij v naéi 
regiji dovolj velika. Ostaja pa te:'I.ava, na katero 2e nekaj let opozarjamo, da so to veéinoma Ie 
izvajalske organizacije, v katerih napotene osebe delo v sploéno korist opravljajo veéinoma 
le v dopoldanskem éasu. V regiji ostaja problem najti delo za storilca prekréka, obdolienca 
ali obtoienca, ki bi lahko delal le v popoldanskem <':asu oziroma ob vikendih. 

Center za socialno delo 

Pristojni center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) glede na sklep sodiééa ali toiilstva 
pripravi, vodi in nadzoruje delo v sploéno korist. 
CSD v okviru moinosti ter razpoloiljivih del v mreii izvajalskih organizacijah za napoteno 
osebo poiéée primerno delo in ob tem upoéteva tudi strokovno znanje in sposobnosti vsake 
napotene osebe. 
Center sam in tudi posredno preko izvajalskih organizacij spremlja delo napotenih oseb. 
V primeru, da napotena oseba ne izpolnjuje obveznosti, obvesti sodiééeltoiilstvo. 
Za neizpolnjevanje nalog se étejez 

- ponavljajoée zamujanje na delo, 
o ponavljajoéa neupraviéena odsotnost z dela, 
- hujée neprimerno vedenje do zaposlenih pri izvajalski organizaciji ali do uporabnikov 

njenih storitev, 
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a namerno poékodovanje delovnih sredstev. 

Vloga koordinatorja za izvréevanje nadomestne kazni 
Naloge regijskega koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splosno 
korist zajemajo predvsem naslednje aktivnosti: 

Vzpostavljanje, evidentiranje in vzdrievanje mreie organizacij. ki omogoéajo 
izvréevanje dela v sploéno korist. 
Sodelovanje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. 
Analiziranje stanja izvajanja dela v splosno korist v regiji (vsebinsko in analitiéno 
spremljanje ukrepa: zbiranje podatkov, ugotavljanje potreb, opozarjanje na teiave, 
predstavitev in uvajanje predlogov izboljéav). 
Podpora krajevno pristojnim centrom za socialno delo pri vodenju postopkov. 
Prenos pravnih podlag in postopkov na podroéju izvrsevanja dela v splosno korist. 
Povezovanje s éiréo Iokalno skupnostjo v celotni regiji. 
Aktivnosti za sistemsko ureditev pogojev za izvajanje ukrepa. 
Po potrebi sodelovanje s strokovnimi delavci centrov za socialno delo, kot nudenje 
strokovne pomoéi in podpore pri izvajanju nalog. 
Spremljanje zakonodaje s tega podroéja in semanjanje z novostmi. 
Analize statistiénih podatkov za podroéje dela v sploéno korist. 
Sodelovanje v aktivu koordinatorjev, ki skrbi za enotno delovanje in tekoée 
usklajevanje nalog na driavi ravni. (Regijsko vodenje analiz, evidenc, vsebinskih 
poroéii.) 

Obéine (samoupravne Iokalne skupnosti) 

Samoupravne Iokalne skupnosti so doline zagotavljati delo v splosno korist v okviru nalog iz 
svojih pristojnosti in zagotavljati izvajalske organizacije za njegovo izvrsevanje, pri éemer naj 
bi enkrat Ietno pristojnemu centru posredovale seznam del in izvajalskih organizacij. 
Delo v splosno korist se Iahko opravlja tudi znotraj samoupravne Iokalne skupnosti, obéine 
(Pravilnik o izvrsevanju dela v spiosno korist). 

V naéi regiji je moinost opravljanja dela v splosno korist znotraj obéin majhna, le nekaj obéin 
je tudi v mreii izvajalskih organizacij. 

lzvajalske organizacije 

Trenutno imamo v regiji 105 izvajalskih organizacij. Dve veé kot preteklo leto. Glede na 
steviléni upad étevila vodenih zadev, glede na preteklo Ieto 2015, veéjih teiav z mreio 
izvajalskih organizacij v Ietu 2016 nismo beleiili. Na regijskih posvetih z izvajalskimi 
organizacijami, ki so bili izvedeni spomladi 2016, so predstavniki izvajalskih organizacij 
povedali, da je delo v splosno korist 2e povsem sprejeta oblika dela v njihovih organizacijah 
in jim ob kadrovski podhranjenosti predstavlja pomemben dejavnik. Ob dobrem mentorju so 
jim napotene osebe v pomoc‘: pri opravljanju njihove dejavnosti. Veéjih teiav niso navajali. 

CSD Ieto 2015 Ieto 2016 

Stran 21 / 49 

J50 _.



.5/{._ 

Poroéilo o delu strokovnih delavcev 2016 

CSD DOMZALE 38 38 

CSD HRASTNIK 8 8 

CSD KAMNIK 16 16 

CSD LITIJA 14 15 

CSD TRBOVLJE 15 16 

CSD ZAGORJE OB Savi 12 12 

skupaj regija 2015 103 105 

Tabela: Stevilo izvajalskih organizacij v Obljubljanski regiji 1 

Sodelovanje s sodiééi in driavnim toiilstvom 

V mesecu oktobru smo se strokovni deiavci regijskih centrov, ki izvajamo delo v sploéno 
korist, sreéali na delovnem posvetu s predstavniki obeh okrajnih sodiéé, Okrajnega sodiééa v 
Kamniku in Okrajnega sodiééa v Trbovljah. Namen sreéanja je bil, da si izmenjamo 
informacije glede na spremembo zakona o prekrékih, ki je bil dne 6. 5. 2016 objavljen v Ur. 
Iistu ét. 32/2016 in se je zaéel uporabljati 6. 11. 2016. 

Vse postopke v zvezi z opravo nalog v sploéno korist oz. v korist Iokalne skupnosti, ki so biti 
zaéeti pred uveljavitvijo tega zakona, bo sodiéée konéalo po starem zakonu, karje ugodnejée 
za storilce prekrékov. Nadomestni zapor, kot nov naéin izvréitve neplaéane in neizterljive 

globe, bo sodiéée izrekalo le za prekréke storjene po uveljavitvi zakona. 

Pomembnejée novosti novele zakona o prekrékih so: 
0 Storilec prekreka, ki ne more plaéati globe, Iahko zaprosi za delo v sploéno korist, kot 

nadomestilo za plaéilo globe in stroékov postopka, v viéini najmanj 300 EUR. 
- Vstopni cenzus, da se nekomu dovoli opravljanje dela v sploéno korist, je enak kriteriju 

za pridobitev pravice do brezplaéne pravne pomoéi (tj. dva minimalna dohodka 
oz. trenutno 540 EUR na élana druiine). 

o Kot nadomestilo globe za prekréek se Iahko opravi najmanj 30 ur in najveé 400 ur 
dela (pred tem najmanj 40 ur). 

- Preraéun za étevilo ur (menjalniéki teéaj), ki jih mora storilec prekréka opraviti, je: 
vsakih zaéetih 10 EUR globe = 1 ura dela 

o Delo v sploéno korist v prekrékovnih zadevah mora biti opravljeno najpozneje v 6 
mesecih (prej v 3 mesecih).

. 

o Sodiéée Iahko storiicu prekréka obseg ur, ki jih mora opraviti, zniia ali zviéa za 1/3, 
vendar ne na manj kot 30 ur in ne na veé kot 400 ur. 

- Novost v 4. odst. 202.c élena novele zakona je ée, da sodiéée v primeru, da ugodi 
predlogu za opravo nalog v sploéno korist, kot nadomestitev plaéila globe in stroékov 
postopka za delo v sploéno korist, doloéi §tevilo ur in rok za opravo tega dela. Sklep 
sodi§c':a po novem ne vsebuje vet": vrste dela in organizacije, v kateri se bo delo 
opravljalo. O tem odloéa center za socialno delo. S to spremembo zakona o prekrékih 
se je izenaéil protokol izvajanje dela v sploéno korist za vse napotene osebe. Enako 
se po novem vodi postopke po kazenskem zakoniku in prekrékovne zadeve. 
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- Za storilce prekréka, ki so obravnavani po noveli zakona, ni veé potrebno poéiljati 
obvestil sodiééu, kje bo storilec prekréka opravil delo. Sodiéée po novem odloéa le 0 
étevilu ur in o roku za opravo nalog. 
Z odloébo ustavnega sodiééa konec leta 2014 je bil odpravljen uklonilni zapor, kot 
prisilno sredstvo za plaéilo globe za prekréek. Storilec prekréka je tudi po prestanem 
uklonilnem zaporu ée vedno dolgoval driavi neplaéano globo. Pri novem 
nadomestnem zaporu, ki ga prinaéa novela zakona o prekrékih, kot obliko izvréitve 
globe, ki je ni mogoée niti prisilno izterjati, pa storilcu prekréka po prestanem 
nadomestnem zaporu globa ugasne. Z nadomestnim zaporom se nadomeééa le 
plaéilo globe, brez stroékov postopka. 

Aktivi strokovnih delavcev 

V Ietu 2016 sta bili organizirani dve redni sreéanji aktiva poleg ie tradicionalnih regijskih 
posvetov z izvajalskimi organizacijami, ki so bili organizirani maja in junija 2016 posebej za 
vsak center v reiji. 

Analiza stanja izvajanja dela v sploéno korist v Ietu 2016 za Obljubljansko regijo 1 

V Ietu 2016 beleiimo upad étevila vodenih postopkov v zvezi z delom v sploéno korist. 
V Ietu 2016 smo v regiji skupaj prejeli 97 novih zadev, zakljuéenih je bilo 163 zadev, skupaj 
je bilo vodenih 313 zadev (indeks §tevila vodenih zadev na leto 2015 za regijo zna§a 0,57). 
(Giej tabelo 2.) 

Zmanjéanje étevila vodenih zadev je pripomoglo k temu, da na centrih ni vet": zaostankov in 
da se postopki v zvezi z delom v sploéno korist tekoée izvajajo. 
Tudi predlogi za opravljanje dela v sploéno korist v predkazenskem postopku, ki so bili v Ietu 
2015 v velikem porastu, so se v Ietu 2016 zmanjéali za polovico. 
Se vedno je v porastu étevilo zadev, ki jih vodimo kot nadomestitev zaporne kazni. Upad 
beleiimo le pri zadevah, ki jih vodimo kot nadomestitev plaéila globe, namreé v prekrékovnih 
postopkih. 

Upad étevila prekrékovnih zadev je zagotovo Ie prehodne narave. Razlogi za zaéasni upad 
so: 

o odprava uklonilnega zapora z odloébo ustavnega sodiéée (Manjée §tevilo proéenj za 
delo v sploéno korist, ker ni vet’: groinje z uklonilnim zaporom.); 
vpliv policijske stavke v Ietu 2016 in poslediéno manjée étevilo prekrékovnih zadev; 
nejasnosti oz. razliéna navodila pristojnih inétitucij glede moinosti opravljanja dela v 
sploéno korist po plaéilnih nalogih. 

. 

.$k"Pa3 
vodene voden_e 

zakljuéene v Ietu 2015 2016 indeks nove 2016

~

~ 
18 odloieni pregon 
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nadomestna 
kazenl prekréki 31 37 1 1 7 47 0,40 

skupaj 32 40 135 50 0,37 

odloieni pregon 
1 

4 2 4 1,25 

nadomestna 
kazenl prekréki 1 5 35 - 5 0,14 

nadomestna 
kazenl prekréki 

naddmestna 
kazenl prekréki

~ 

nadomestna 
kazenl prekr§ki 18 22 85 39 0,45 

skupa] 18 23 88 40 0,45 

odloienegon 
1 

o 1 2 
‘ 

1 o',5o* 

nadomestna 
kazenl prekréki 14 43 154 1 30 0.84 

skupaj 14 44 156 131 0.84 

odloieni pregn 

1E1i<;"u;*s:%%z«:m *

~ 
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nadomestna 
kazenl prekréki 86 148 512 293 0,57 

SKUPAJ 97 163 551 313 0,57 

Tabela: Statistiéni podatki za regijo za Ieto 2016 (Vir: IS CSD 1: sklop BSP) 

V Ietu 2016 je bilo mogoée éeie od sredine Ieta v informacijskem sistemu loéeno beleiiti 
postopke, ki jih centri vodimo kot nadomestitev plaéila globe za prekréek, in zadeve, ki jih 
vodimo kot nadomestitev zaporne kazni in dename kazni. 
0d 97 novih prejetih zadev smo vodili 11 primerov odloienega pregona in najmanj 56 
primerov nadomestne kazni, karje slabih 60 % vseh novih zadev, ki smo jih prejeli v Ietu 
2016. 

V preteklem Ietu 2015 je bilo razmerje med prekréki in postopki vodenimi po kazenski 
zakonodaji v obratnem razmerju. (G|ej graf 4.) 

PODATKI ZA EHO 
LE|'O 2016 

ou_6Z€m=nseoN 
a NAoo~3*mA M23; 
1: PRa<RsKz/NA 

FI.Ac1LA GLOBE 

Graf 4:Razmerje med prekr§ki in postopki vodenimi po kazenski zakonodaji 
V spodnjih dveh grafih so éteviléno prikazani podatki, koliko napotenih oseb je uspeéno 
opravilo delo v sploéno korist v prekrékovnih in kazenskih zadevah za posamezen CSD in 
regijo.V Ietu 2016 opaiamo, da so kandidati, ki se odloéijo za opravljanje dela v sploéno 
korist, bolj motivirani. 

Podatki v grafu 5 so za Ieto 2016, v grafu 6 pa za Ieto 2015. 
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PODATKI ZA LEI'O 2016 

I opravilo 
I no izpolnjuje 

Graf 5: Ieto 2016 

PODATKI za Ieto 201 5 

opravilo 

E1 ne izpolnjuje 

Graf 6: Ieto 2015 

V tabeli 3 in tabeli 4 so prikazani podatki o étevilu vodenih zadev za posamezen center ter 
regijo. 

Podatki o skupaj vodenih zadevah izstopajo pri CSD Zagorje ob Savi, kar je verjetno 
povezano s tem, da je imel ta CSD v preteklem obdobju veéje étevilo nereéenih zadev. 

Tudi v Ietu 2016 je najveé novih zadev prejel CSD Domiale. Od teh je kar 75 % zadev 
vodenih kot nadomestitev zapome kazni. 
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PREKRSWG in 
NADOMESTNA KAZEN 

_ skupaj ne 
|eta=20-1§__- nove vodene z;ak1jui_5ene opravii izgq|nj_uj_e drugo 

CSD DOMZALE 31 47 37 29 6 2 

CSD KAMNIK 15 46 24 2o 2 2 

CSD TRBOVLJE 18 39 22 2 9 1 1 

Tabela: Prekréki in nadomesiha |Ea_zer1 

V tabeli zgoraj so navedene zadeve, ki smo jih v letu 2016 vodili v predkazenskem 
postopku, kot odloieni pregon. 

V letu 2016 je bilo v celi regiji prejetih 11 novih zadev, skupaj vodenih 20 zadev, kar 
je za polovioo manj kot v preteklem letu 2015. 

Razlogi, zakaj se driavni toiilci spet manj odloéajo za ta ukrep, mi niso poznani. 

ODLOZENI PREGON vodene skupaj nove zakljuéene indeks 
leto 2016 2015 vodene 

cso DoM2ALE 1 3 18 3 0,17 

CSD KAMNIK 3 5 7 

CSD TRBOVLJE 

15 

Tabela: Odloieni pregon 

Poveéano étevilo zadev, ki jih vodimo po kazenski zakonodaji kot nadomestitev zaporne 
kazni zapora, prinaéa, ne glede na éteviléno manjée étevilo zadev, vet": strokovnega dela pri 
izbiri in pripravi izvajalske organizacije, kot tudi spremljanju. Ti postopki so dolgotrajnejéi in 
zahtevajo bolj intenzivno spremljanje opravljanega dela obsojencev, saj sodiééu poéiljamo 
tudi vmesna poroéila o opravljenem delu oz. 0 poteku nadomestne kazni. Pri obravnavanih 
osebah gre za obsojence, ki morajo opraviti veéje étevilo ur, celo do najveé 1460 ur z_a eno 
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kaznivo dejanje. (velika veéina obsojenih oseb pa mora opraviti od 600 do 1000 ur.) Taka 
napotena oseba Iahko tudi za Ieto dni, ali ée veé, zasede eno od manjéih izvajalskih 

organizacij, saj mora obsojenec delo v sploéno korist opraviti najkasneje v dveh Ietih. 

Kot smo ie V preteklosti ugotavljali tako veliko étevilo ur dela v sploéno korist prinaéa nove 
teiave pri iskanju primeme izvajalske organizacije. Se zlasti nastane teiava v primerih, ko je 
obsojena oseba redno zaposlena, saj v kazenskem zakoniku piée, da mora CSD obsojenim 
osebam zagotoviti delo v okviru razpoloiljivih del, s tem da upoéteva obsojenéevo strokovno 
znanje in sposobnosti, ter tudi tiste njegove nujne interese glede neodloiljivih druiinskih, 
izobraievalnih ali poklicnih obveznosti, katerih neupoétevanje bi povzroéilo teiko popravljivo 
aii nepopravljivo ékodo za uresniéevanje teh obveznosti (86. élen K2 1). 
V regiji ée nadalje ostaja problem pri iskanju ustrezne izvajalske organizacije za napotene 
osebe, ki imajo teiave z odvisnostjo od alkohola in nedovoljenih substanc ter za uporabnike 
substitucijske terapije. Prav tako ostaja teiava pri iskanju ustrezne izvajalske organizacije za 
obsojenoe, glede na to, da je v mreii izvajalskih organizacij veliko éol in vrtcev. Z dobrim 
sodelovanjem z izvajaiskimi organizacijami in predvsem dobro predstavitvijo napotenega 
kandidata, se strokovni delavci poskuéamo izogniti morebitnim zapletom. 

Varstvo invalidov go ZDVDTP in gredloga za Qodaliéanie roditeliskih gravic 
To podroéje ureja oblike druibenega varstva zmemo, teije in teiko duéevno in najteije 
telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno Zivljenje in delo. 

Druiba za te osebe ureja raz|i<':ne oblike druibenega varstvo in sicer varstvo v sploénih ali 
posebnih socialnih zavodih (dnevno varstvo, obéasno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v 
zavodu, stalno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v zavodu), varstvo v drugi druiini, nadomestilo 
za invalidnosti in dodatek za tujo nego in pomoé. 

V Ietu 2016 smo prejeli sedem vlog za priznanje statusa invalida po ZDVTDPO in s tern 
povezane pravice (nadomestilo, dodatek za tujo nego in pomoé). Na sodiééu ée poteka 
postopek za prenehanje roditeljske pravice. 

V Ietu 2016 je bilo izdanih 15 socialnih poroéil, ki so priloga k vlogi za uveljavljanje pravic po 
Zakonu o staréevskem varstvu in druiinskih prejemkih. 

Na CSD vodimo 29 spisov zaradi priznanja pravice do uporabe pravice do tolmaéa za 
znakovni jezik. Vsem upraviéencem je bilo poslano ustrezno étevilo vavéerjev. Na CSD v Ietu 
2016 ni bila podana nobena nova vloga za uveljavljanje pravico do tolmaéa. Pri dveh osebah 
smo urejali spremembo priimka (Ioéitev in poroka). 

Skrbniétvo (godaianie Qredlogov za odvzem goslovne sgosobnosti na sodiéée, 
imenovanie zaéasnih skrbnikov, imenovanie stalnih skrbnikov, skrbnik za goseben 
Qrimer, sgremlianie skrbniétva in izdaia Qooblastill 

Stalno skrbniétvo je namenjeno osebam, ki jim je s sklepom sodiééa odvzeta poslovna 
sposobnost. Polnoletne osebe se postavijo pod skrbniétvo in se jim imenuje stalni skrbnik, ée 
jim sodiéée odvzame poslovno sposobnost delno ali v celoti. Ze med postopkom za odvzem 
poslovne sposobnosti se osebi, zoper katero teée ta postopek, Iahko po potrebi postavi 
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za<':asni skrbnik, ki ie tekom sodnega postopka skrbi za osebnost in varstvo pravic in koristi 
varovanca/-ke. 

Ko center za socialno delo prejme pravnomoéen sklep sodiééa o odvzemu poslovne 
sposobnosti, zaéne s postopkom postavitve pod skrbniétvo in imenovanjem stalnega 
skrbnika. Na dan 31. 12. 2016 smo vodili 62 spisov, katerim so stalni skrbniki sorodniki ali 
druge fiziéne osebe. V Ietu 2016 smo na Okrajno sodisée Domiale podali 6 predlogov za 
odvzem poslovne sposobnosti, izdali 6 odloéb za imenovanje zaéasnega skrbnik v postopku 
odvzema in 7 odloéb, s katerim smo imenovali stalnega skrbnika. Vsem skrbnikom smo 
poslali obrazce za izdelavo skrbniskega poroéila za Ieto 2016. 

Skrbnikom so bila izdana pooblastila za dvig denafia in druge storitve /(registracija OA, 
operacije varovanca. . . ) 

V Ietu 2016, se je ve<': kot poiovico vseh obravnavanih zadev v tekoéem koledarskem Ietu 
nanaéala na postavitev skrbnika za poseben primer odrasli osebi v skladu s 211. él. ZZZDR 
(skupaj preko 134 zadev). Pri obravnavi skrbniétva za poseben primer odrasli osebi 
prevladujejo naloge urejanja domskega varstva odrasli osebi, v nekaterih primerih gre za 
postavitev skrbnika za poseben primer odrasli osebi za zastopanje v postopkih na sodiééu ali 
za zastopanje pri sklenitvi pravnih poslov (pogodbe o sluinosti, drugi pravni posli). 

Pogosto obravnavana tematika v Ietu 2016 je bilo tudi podroéje odobritve pravnih poslov 
skrbniku ali skrbniku za poseben primer v skladu s 191. élenom ZZZDR. CSD Domiale je v 
Ietu 2016 obravnaval 18 taksnih zadev. Veéina upravnih postopkov, ki se nanaéajo na to 
javno pooblastilo je zajemaia odobritve sklenjenih dednih dogovorov ali sporazumom o delitvi 
zapuséine v zapuséinskem postopku, ki so jih v imenu varovancev sklenili skrbniki za 
poseben primer mladoletni osebi. Ostali obravnavi upravni postopki so se nana§aIi'Ana 
odobritve pravnih posiov, ki so jih skrbniki sklenili v imenu varovancev, odobritev prodaje 
delnic varovancev in podobno. V Ietu 2016 so izstopali predvsem primeri prodaje 
nepremiénega premoienja varovancev, pri katerih je CSD Domiale zahteval tekom 
ugotovitvenega postopka tako oenilno poroéilo o ugotovljeni vrednosti nepremiénine (ki je 
bila v veéini postopkov niija od ocene vrednosti nepremiénine po oceni GURS-a) ter 
skienitev pravnega posla v obiiki notarskega zapisa v skladu z doloéili 47. (Elena Zakona o 
notariatu. Skrbniki so predloiili pravne posle v odobritev predvsem iz razlogov zagotovitve 
denarnih sredstev za preiivljanje varovancev (pridobitve sredstev za plaéilo domske oskrbe, 
nakup druge manjée nepremiénine in podobno). 

Podroéje skrbniétva zajema tudi popis in ocenitev premoienja oseb pod skrbnistvom ter 
priprava skrbniékih poroéil. V tern Ietu je bilo redno spremljanih preko 80 zadev glede 
skrbniétva za poseben primer odraslih, delo pa je obsegalo vabljenje skrbnikov k podaji 
skrbniskega poroéila, obravnavo in preuéitev podanih skrbniskih poroéil, odobritev nagrad 
skrbnikom za poseben primer in podobno. V skladu z navedenim pravilnikom sem 
sodelovala tudi v stevilnih komisijah za popis in ocenitev premoienja oseb pod skrbniétvom. 
Kot predsednica v navedenih komisijah sem sodelovala v stirih tovrstnih komisijah (popis 
premoienja varovancev, katerim je bila odvzeta poslovna sposobnost). 

Delo v skugnosti 
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Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja socialnovarstvenih, zdravstvenih ali drugih 
storitev in programov pomoéi osebam, ki ne potrebujejo veé zdravljenja v psihiatriéni 
bolniénici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoé pri psihosociaini rehabilitaciji, 
vsakdanjih opravilih, urejanju iivljenjskih razmer in vkljuéevanje V vsakdanje iivljenje na 
podlagi naérta obravnave. Trenutno vodimo 16 oseb. Sodelovanje poteka s koordinatorico iz 
CSD Kamnik, go. Sandra Zumer Stupar. 

2.4 VARSTVO OTROK IN DRU21NE 

2.4.1 STATUSNA RAZMERJA 

Druiinsko inlaii gartnersko svetovanie 

Na podroéju druiinska razmerja obsega delo na podroéju varstva otrok in druiine. 

Javna pooblastiia in naloge - svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze, urejanje 
razmerij med staréi in otroki kot predhodno druiinsko posredovanje — pomoé staréem pri 

sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preiivnini in pomoé pri varstvu 
otrokove koristi v sodnih postopkih, oblikovanje mnenj o koristih otrok glede prezivljanja, 
stikov in zaupanja v vzgojo in varstvo doloéitev, spremembe osebnega imena. 

Povzetek zadev vodenih v Ietu 2016 i2 BSP: 
- svetovalni pogovor ob prenehanju zakonske zveze 39 zadev. 
- predhodno druiinsko posredovanje - stiki 60 zadev (otrok). 
o predhodno druiinsko posredovanje - zaupanje v vzgojo in varstvo 30 zadev (otrok). 
1- predhodno druiinsko posredovanje - preiivnina 28 zadev (otrok). 
o predhodno druiinsko posredovanje . sprememba osebnega imena - 2 zadevi. 
o pomoé pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih - preiivljanje - 109 zadev 

(otrok). 
- pomoé pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih - zaupanje in varstvo 106. 
o pomoé pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih - stiki 119 zadev (otrok). 
o pomoc": pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih — sprememba imena - 2 zadevi. 
- stiki pod nadzorom - 4 zadeve. 

2.4.2 UREJANJE RAZMERIJ MED STARSI IN OTROKI 

Predhodno druiinsko Qosredovanie CSD 
Pri obravnavanju druiin zaznavamo upad §tevila razveznih postopkov v primerjavi z Ietom 
2015 (2015 - 53, 2016 - 39) obenem pa porast tako sodnih postopkov urejanja staréevskih 
vpraéanj ob razpadu izven zakonskih skupnosti (kjer gre po pravilu za zahtevnejéo 
problematiko) kot tudi postopkov, ki so evidentirani kot predhodno druiinsko posredovanje. 

- 14 zadev predhodnega druiinskega posredovanja — kot pomoé staréem pri 
oblikovanju sporazuma giede zaupanja v vzgojo in varstvo, stikov in preiivnine (v Ietu 
2015 - 13 zadev) 
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0 19 zadev posebej evidentiranih stikov (v letu 2015 - 9 zadev) 
Ugotavljamo, da je vsebina, zahtevnost in problematika obseinejéa in postopki trajajo dlje 
éasa. 

Obravnava zahtevnejéih primerov urejanja staréevskih vpraéanj kjer je evidentirano tudi 
druiinsko nasilje, oziroma se vzporedno (na mojo pobudo ali pa s strani drugih) vodijo tudi 
postopki ugotavljanja poloiaja otroka v druiini, zahteva nujno povezovanje in sodelovanje v 
strokovnem druiinskem timu oz. TON—u ter svetovalno delo z uporabniki - staréi v paru. 
Zaradi preobremenjenosti in poslediéno uskiajevanja terrninov pogovorov. pa je delo v paru 
teije realizirati. 

Delo Qsiholoéke sluibe 

Na tem podroéju opaiamo naraééanje osebnih stisk, zanimanja za posvojitve in vse veé 
mednarodnih posvojitev, ki so bila tudi v letu 2016 glavna podroéja dela psihologa. 
Ljudje so poiskali pomoé psihologa bodisi na svojo iniciativo, bodisi po usmeritvi strokovnega 
delavca CSD ali sodiééa. 
Skupni imenovalec ljudi v osebni stiski je veéinoma slaba opremljenost oz. obremenjenost v 
odnosnih izkuénjah iz otroétva, ki narekuje njihovo videnje, vedenje in sooéanje s teiavami. 
Vse veé pa je tudi stisk, ki jih narekuje neugodna druibena klima, ki zlasti pri ljudeh z 
negativno otroéko izkuénjo in pesimistiénim pojasnjevalnim slogom razvija brez up. 
Poslediéno so Ijudje vse bolj apatiéni in depresivni in to kaée na dejstvo, da populacija, ki je 
uporabnik socialno varstvenih storitev ne potrebuje samo osebne pomoéi, vpaé pa tudi 
kliniéno terapijo. Zal je ta teiko dosegljiva. Ker je zanjo psihologinja Nataiéa Banko 
usposobljena, joje v nekaterih primerih tudi izvajala. 

Med uporabniki storitev so bili tudi kandidati za rejni§tvo in posvojitev, ki so na centru 
opravljali pripravo n_a posvojitev in psiholoéko diagnostiko. Poleg odraslih, je bilo veliko 
uporabnikov tudi otrok, veéinoma v okviru postopka spremljanja druiin ali sumov na 
zanemarjenje otrok in surovo ravnanje z njimi. 

Vsebinske naloge so se nanaéale na: 
osebno pomo6—svetovanje (20 primerov) 
pomoé druiini za dom (8 primerov) 
zaupanje otrok v varstvo in vzgojo v okviru postopkov sodiéé (31 primerov) 
oblikovanje mnenj in poroéil v okviru postopkov sodiéé in CSD pri nas in v tujini 
(posvojitve, 16 primerov; sporazumi v sporih 11 primerov) 

o sprejem vlog, diagnostika in priprava parov na posvojitev. 
- izdelava ooene primernosti za posvojitelje in rejnike (rejniétvo 6 primerov obravnave v 

postopku pridobitve licence). 
0 izbor ustrezne posvojiteljeve ali rejniéke druiine za otroka. 
o psiholoéka diagnostika za ostale potrebe CSD (31 primerov). 
- redno élanstvo in sodelovanje v druiinskem in rejniékem timu. 
o Izdelava ostalih mnenj in poroéil (92 primerov). 

Stran 31 / 49



._é{_ 

Poroéilo o delu strokovnih delavcev 2016 

Posebno varstvo otrok in mladostnikov 

Ukrepi za vzgojo in‘ varstvo otrok se izvajajo po 119. élenu ZZZDR. Obsegajo javna 
pooblastila in naloge, kjer se prevetjajo pogoji za rast in razvoj mladoletnih otrok, preverja se 
ogroienost otrok in ustrezno izvajanje roditeljskih dolinosti. V postopku se spremlja 
psihofiziéni razvoj otrok, ki iivijo v neugodnih iivljenjskih razmerah, ali pri katerih je 

domnevno ogroien njihov razvoj. Posebno varstvo otrok in mladostnikov obsega javna 
pooblastila ukrepov CSD za varstvo otrok, in sicer: 

- ukrepov za vzgojo in varstvo otrok ter njihovih pravic in koristi 
Ir odvzem otroka 
o obravnava otrok in mladoletnikov s teiavami v odraééanju (izven sodnega postopka 

oz. brez kaznivega dejanja) 
Delo poteka v skladu s sploénim pooblastilom CSD, kadar se ugotovi, da je postopek 
obravnave druiine potreben zaradi varstva otrokovih pravic in koristi. Gre za ukrepe, ki jih 
CSD izvaja na naéin, da bodo staréi in otroci najmanj prizadeti, pa bo vendar z njimi doseien 
ieleni uéinek, kar pomeni zagotovitev otrokove koristi (svetovanje staréem, opozarjanje 
staréev na napake pri vzgoji in oskrbi otroka, napotitve staréev in otrok v vzgojno, 
zdravstveno, socialno ali svetovalno institucijo, izvajanje nadzora nad izvréevanjem 
roditeljske pravice, pomoé staréem pri urejanju iivljenjskih razmer...). Poudarek je na 
svetovalnem delu z druiino, urejanju odnosov v dru2':ini in zaééiti pravic, koristi in interesov 
mladoletnih otrok, kadar gre za sum na kakrénokoli obliko nasilja, zanemarjanja, ogroienosti 
ali sum na neustrezno ravnanje z otrokom. Delo z druiino je usmerjeno podporo staréev pri 
prepoznavanju teiav, v skupno iskanje moinosti za reéevanje odnosov v druiini in drugih 
socialnih stisk in teiav, ter v podporo pri sprejemanju drugih vzorcev vedenja, pa tudi v 
usposobitev staréev za premagovanje teiav in iskanje drugih reéitev za izboljéanje pogojev v 
druiini. 

V kolikor pa se v okviru ugotovitvenega postopka javnih pooblastil oz. dela z druiino 
prepozna ogroienost otroka v matiénem okolju, pa CSD starée opozori na. kazensko 
odgovornost in po uradni dolinosti uvede postopek v za§<':ito in varstvo ogroienega otroka 
ter njegovih pravic in koristi v smislu odvzema otroka po 120. élenu ZZZDR. CSD ukrep 
spelje, v kolikor oceni, da je otrok v matiénem okolju ogroien, ker so staréi zanemarili 
otrokovo vzgojo in varstvo oz. ée oceni, da je to v otrokovo korist. Otroka s pravnim aktom 
namesti v rejniétvo, ali vzgojni zavod. 

V veéini primerov, ki so bili vodeni na podroéju ukrepov za varstvo otrok so bili staréi in otroci 
pri urejanju druiinskih odnosov in reéevanju teiav v vedenju in éustvovanju otrok napoteni v 
ustrezno svetovalno oz. terapevtsko obravnavo. Znotraj CSD jim je ponujena pomoé 
partnerskega svetovanja in osebne pomoéi, ki se namenjene osebam v stiski, za otroke pa 
jim je ponujena moinost pogovora z otroki in psiholoéke diagnostike pri psihologinji CSD ter 
pomoé prostovoljcev socialnega uéenja, 

ki nudijo otrokom uéno in psihosocialno pomoé na domovih druiin. Usmenjeni pa so bili tudi v 
druge oblike pomoéi v svetovalnicah izven CSD (SRCD, Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starée v Ljubljani, ZD Domiale, druiinski centri, MKZ Rakitna...). 
Pri obravnavi druiin poteka medsebojno sodelovanje z drugimi institucijami, preteino s 
podroéja éolstva in policije, tudi zdravstva, pravosodnimi organi in nevladnimi organizacijami. 
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Na oddelku za varstvo otrok so obravnavani tudi otroci in mladostniki s teiavami v 
odraééanju (brez kaznivih dejanj). Obravnava poteka v smislu pomoéi mladostniku in 
staréem pri prepoznavanju in reéevanju teiav, raziskovanje moinosti reéevanja teiav, 
zagotavljanje podpore in usmerjanje élanov druiine v razne oblike svetovanja. V kolikor pa 
se v procesu obravnave druiine ugotovi, da je mladostnikov nadaljnji razvoj zaradi njegove 
osebnostne in vedenjske motenosti in neustreznega delovanja staréev, ogroien, pa CSD 
Iahko uvede postopek po uradni dolinosti v smislu urejanja namestitve mladostnika v vzgojni 
zavod. 

Podrobnejéa predstavitev vodenih zadev v Ietu 2016 je predstavljena v spodnji tabeli: 

Nove Zakljuéene Odprte zadeve 
zadeve v zadeve v Ietu 

(na dan2 Ietu 016 2016 
31.12.2016) 

Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka 25 18 31 

Odvzem otroka 0 1 

A

0 

Mladostniki s teiavami v odraééanju 3 2 1 

Prva socialna pomoé 51 55 4 
Pomoé druiini za dom (socialno 18 24 24 
uéenje) 

Mnenja o socialnih razmerah 1 1 0 
druiine - vrtci 

Naloge za prepnnasilja v druiini 4 - 3 2 
(odrasli) 

Naloge za prepnnasilja v druiini 13 9 ' 8 
(otroci) 

lnterventna sluiba 11 11 0 

Skupaj: 122 119 60 

Naloge za grepreéevanie nasilia 

V sklopu naérta pomoéi irtvi se opravi ocena ogroienosti in predvidijo ustrezni ukrepi za 
delo z istvijo in ukrepi v zaééito otroka, v kolikor se oceni, da je potrebno poskrbeti za 
njegovo varnost. V postopku obravnave se druiini nudi strokovna pomoé, predvsem v smislu 
nudenja podpore, zmanjéevanja dejavnikov tveganja druiine, pa tudi pomoéi pri aktiviranju 
zmogljivosti druiine za spremembe v ravnanju. 
V postopku za preverjanje poloiaja otroka v druiini zaradi suma nasilja v druiini in delovanja 
CSD v zaééito otroka pred nasiljem v druiini, pa poteka tudi sodelovanje z drugimi 
institucijami, v smislu multidisciplinamega sodelovanja v skladu z doloéili Zakona o 
prepreéevanju nasilja v druiini. 
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V letu 2016 smo na CSD Domiale obravnavali 36 primerov suma nasilja v druiini, skupaj je 
bilo obravnavanih 49 irtev nasilja v druiini, od tega 11 mladoletnih irtev nasilja in 32 
povzroéiteljev nasilja (podatki iz BSP). 

Mladoletno grestogniétvo 
Delovno mesto obsega delo na podroéju varstva otrok in druiine. Znotraj posebnega varstva 
otrok in mladostnikov obsega naslednja javna pooblastila, socialno varstvene storitve in 

naloge: 

Mladoletnikom/staréem, ki so vodeni znotraj referata je na voljo svetovanje in konzultiranje 
bodisi po telefonu, elektronski poéti ali osebno. 

- Obravnava otrok zaradi suma storitve prekréka ali kaznivega dejanja, 
o Odloien pregon mladoletnika, 
o Obravnava mladoletnika v pred kazenskem postopku, 
o Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku in postopku o prekréku, 
o Izvréevanje vzgojnih ukrepov po Kazenskem zakoniku in po Zakonu o 

prekrékih, 
o Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi - oddaja otroka v zavod, 
o Prva socialna pomoé (PSP) 
- Naloge za prepreéevanje nasilja v druiini 

TABELA 1: Poroéilo po nalogah za obdobje 1.01.2016 do 31.12.2016 
SIFRA NALOGE* NOVE (2016) ZAKLJUCENE ODPRTE 
mnenje o preéolanju 1 1 0 

otroka 
oddaja otroka v 9 5 7 

zavod 
obravnava otrok 6 3 5 

zaradi suma storitve 
prekrékov ali 

kaznivih dejanj 
obravnava otrok in 2 1 3 
mladoletnikov s 

teiavami v 
odraééanju (brez 

KD) 
obravnava 2 3 0 

mladoletnika v pred 
kazenskem 
postopku 
obravnava 1 25 31 

miadoletnika v 
kazenskem 
postopku in v 

postopku o prekréku 
obravnava 8 1 7 

mladoietnika v 
kazenskem 
postopku 
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obravnava 5 0 5 
mladoletnika v 
postopku o prekréku 

— vzgojni ukrepi po K2 1 0 1 
— namestitev v 
vgojni zavod 

vzgojni ukrepi po KZ 10 10 5 - navodila in 
prepovedi 

vzgojni ukrepi po KZ 12 1 17 — nadzorstvo organa 
socialnega varstva 
vzgojni ukrepi po 0 1 0 

zakonu o prekrékih, 
nadzorstvo organa 

soc. varstva 
interventna sluiba 8 8 0 

naloge za 5 4 1 
prepreéevanje 
nasilja v druiini 

SKU PAJ 70 63 82 

2a Ieto 2016 posebej izstopajo naloge: vzgojni ukrepi po KZ — navodila in prepovedi in 
vzgojni ukrepi po KZ — nadzorstvo organa socialnega varstva; sodno izreéeni vzgojni ukrepi 
mladoletnikom ter naloga oddaja otroka v zavod; oddaja v vzgojni zavod z odloébo CSD v 
primerjavi z letom 2015 gre za veé kot 100% porast. Najveékrat obravnavamo mladoletne 

.storilce prekrékov in kaznivih dejanj; od 14 do 18 leta. Glede na vrsto kaznivih dejanj Ia_hko 
govorimo, da izstopajo kazniva dejanja zoper premoienje, kazniva dejanja nasilniétva, 
izsiljevanja in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Zaznavamo stopnjevanje 
éustvenih in vedenjskih teiav pri mladoletnikih, v nekaterih primerih tudi resno osebnostno 
motenost. Za vse mladoletnike, ki so v postopku, zaradi kaznivih dejanj izvajamo socialno 
diagnostiko na osnovi katere posredujem mnenje o osebnosti mladoletnika sodiééu. 

Reiniétvo 

Druiine, ki izvajajo rejniéko dejavnost za Ieto 2016 (s primerjavo podatkov od leta 2011) 

Leto St. Vpis v St. Tehn. Ukinite Upok. Upok. Nova Rejni 
rejnié register poklicni viéek v v pred dovolje ki 

kih poklicnih h dovolj 2016 2016 nja sorod 
druzin rejniclko rejniclk enj niki 

v ov 
2011 75 0 25 1 5 2 14 3 5 
2012 80 2 26 0 2 ‘2 16 7 5 
2013 82 4 28 1 7 2 16 10 4 
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2014 78 2 28 1 4 0 1 7 3 4 
2015 78 0 25 O 4 0 1 7 4 4 
2016 77 2 24 0 3 0 17 3 5‘ 

so an 82 
Izvajalci rejni§ke dejavnosti v Ietu 2016 s primerjavo od Ieta 2011 

so _ 
4-‘-' 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
1“ Z 
0 1:: 

pohllale ujnlca tehnoloéklvllelx ukiniuv dovoljenj sorodniild njnl rejnillne drutlne non dovoljenj: 

étevilo druiin, ki izvaja rejniéko dejavnost, étevilo poklicnih rejniclrejnikov in étevilo novih 
dovoljenj za izvajanje rejniéke dejavnosti so v primerjavi z Ietom 2015 v rahlem upadu. Toliko 
kot imamo novih druiin, imamo tudi ukinitev dovoljenj za izvajanje rejniéke dejavnosti, ker so 
osebe prenehale z izvajanjem rejniétva, najpogosteje zaradi starosti, v enem primeru pa je bil 
razlog v tem, da rejnica ni zaéela izvajati rejniéke dejavnosti v treh letih od pri-dobitve 

dovoljenja. V tem Ietu ni bilo novih upokojitev. étevilo sorodni§kih druiin, ki izvajajo rejniéko 
dejavnost ostaja v prikazanem obdobju razmeroma stabilno. 

Kandidati za izvajanje rejniéke dejavnosti v Ietu 2016 

Zap.ét Datum Kandida Ocena Posredovana Rep. Napoten/a v 
. vloge t primernosti: komisiji pri usposabljanj 

sorodnik Ustrezna/Neus MDDSZEM e 
trez. 

1 15.4.2016 Da Ustrezn Ne Ne
a 

2 31 .5.2016 Ne Ustrezn Da Da
a 

3 12.4.2016 Ne Ustrezn Da Da
a 

Skupa 3 0 0 0 3 1 2 3 
1' 

0d treh obravnavanih vlog v Ietu 2016 so bile v vseh primerih izdelane ocene primernosti, od 
tega smo dve posredovali Republiéki komisiji za izbor novih rejniskih kandidatov pri 

MDDSZEM, v enem primeru pa smo MDDSZEM predlagali izredno izdajo dovoljenja za 
izvajanje rejniéke dejavnosti po 14. élenu Zakona o izvajanju rejniéke dejavnosti (Uradni list 
RS, ét. 110/02, 56/06 - Odi. US, 114/06 -- ZUTPG, 96/06 - ZPIZ-2 in 109/12, v nadaljevanju 
ZIRD), ki je bilo otrokovi sorodnici tudi izdano. Komisija je obe predlagani kandidatki izbrala 
kot ustrezni in ju napotila v usposabljanje. Po opravljenem zakonsko predpisanem 
izobraievanju, sta pridobili dovoljenje za izvajanje rejniéke dejavnosti. 
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étevilo otrok in mladih v rejniétvu na obmoéju CSD Domiale v 2016 
Obéina rejniéke Strejniékih St. otrok in Stnovih St. ukinitev 
druiiner druiin: mladih v rejniétvu: namestitev: rejniétvaz 
DOMZALE 19 21 4 5 
MENGES 6 7 o 1 

TRZiN 1 0 0 0 
MORAVCE 19 41 2 4 
LUKOVICA 32 78 10 6 
SKUPAJ 77 143 16 16 

Podatkom iz tabele dodajam pojasnilo kam so odéli otroci po zakljuéku rejniétvaz éest je bilo 
posvojenih, étirje so se vrnili v matiéne druiine, pet se jih je osamosvojilo in enega smo 
premestili v stanovanjsko, skupino. Na tem mestu je smiselno omeniti ée étevilo matiénih 
centrov iz katerih prihajajo otroci v rejniétvo na naée obmoéje in s katerimi sodelujemo pri 
spremljanju rejniétev otrok in mladih. Teh je 34. 

Pregled nameééanja otrok v rejni§tvo od leta 2006- 2016 

Leto Prispele vlog Realizirane Nerealizirane Negativrii 
namestitve 

namestitve namestitve odgovori 

2006 37 1 1 21 5 

2007 49 18 19 12 

2008 44 10 25 9 
2009 31 14 2 15 

2010 17 6 7 4 

201 1 22 8 2 12 

2012 30 15 7 8 
2013 44 33 6 5 

2014 31 10 11 10 

2015 34 16 1 1 7 

2016 28 16 7 5 

SKUPAJ 367 157 118 92 
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*pri vlogah je v étevilu prikazano po étevilu otrok in ne po étevilu druiin iz katerih prihajajo 

V vseh prikazanih kazalcih nameééanja otrok v rejniétvo je v zajetem obdobju desetih let 

opazno precejénje nihanje. V letu 2016 se je kazaiec étevila prispelih vlo obmik navzdol, 
étevilo realiziranih namestitev pa je ostalo enako preteklemu letu. Manj je negativnih 
odgovorov in velja, da so v vseh primerih, ko nismo uspeli najti otroku, najveékrat 
mladostniku, primerne druiine, vzroki v hudih éustveno vedenjskih motnjah, ko je bilo 

49 

44 

4o 37 T 

_; 1 

30 - 

“:5: 2 

2 17 

1 
‘? 

vge

~

3
w .0.

. 

Lu 1-

4 

28 

lo 

Poroéilo o delu strokovnih delavcev 2016 

Name§éanje otrok v rejni§tvo 

33 

18 
1 16.6 

14 
1 10 
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1 

realizirane namestitve nerealizirane namestitve 
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preveé tvegano nameééanje v rejni§tvo k otrokom, ki 2e imajo teiave. 

Starost otrok ob realiziranih namestitvah v rejniétvo 

negativni odgovori 

leto do 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+ve<': skupaj Povpreéna 
1 starost 

2006 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 11 5,82 
2007 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 18 8 
2008 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 10 6,5 
2009 1 2 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 2 1 14 7,71 
2010 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3,83 
2011 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3,37 
2012 5 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 15 5,4 
2013 5 2 1 3 1 1 4 2 3 2 1 2 1 5 33 7,5 
2014 2 1 1 1 1 0 0 2 O 0 1 0 0 1 10 5,6 
2015 1 1 1 0 1 2 1 1 3 0 3 1 0 1 16 7,75 
2016 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 3 16 7,7 
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Starost otrok ob namestitvi v obdobju od 2011 do 2016 
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Povpreéna starost otrok ob namestitvi v obdobju 0d 2011 do 2016 
10 

2015 2016 

V tabeli in grafikonih prikazani podatki o povpreéni starosti ob namestitvi otrok v rejniétvo v 
Ietu 2016, so analogni podatkom za leto 2005, 2009, 2013 in 2015, ko je znaéala dobrih 
sedem let. Povpreéna starost otroka ob namestitvi v Ietu 2016 je bila 7,7 let. Najveé otrok je 
bilo nameééenih v starosti 14 let in veé in manj kot polovica otrok v predéolskem obdobju. 
Raziskave preteklih let kaiejo, da je starost otrok ob namestitvi v rejnistvo pomemben 
dejavnik pri skrbi za zdrav psihosocialni razvoj otrok in prepreéevanju vedenjskih in éustvenih 
motenj. Niija je starost ob namestitvi otrok, manj riziéno poteka osebnostni razvoj otroka. 
Zal moramo temu dodati, da se étevilo otrok, ki jih ielimo namestiti v rejniétvo v najstniékih 
Ietih poveéuje in da se ti teije prilagodijo v novo druiino in okolje. To je tudi razlog, da vsem 
ne najdemo druiin in da je teh namestitev manj kot potreb. 

Razlogi za namestitev otrok v rejniétvo v Ietu 201 6 s prirnerjavo od Ieta 2012 
Vzrok namestitve v 2012 2013 2014 2015 2016 
rejniétvo 
Zasvojenost 7 9 4 3 5 
staréev od 
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prepovedanih drog, 
(heroin, kokain) 

Motnje osebnosti 3 

Zasvojenost od 4 
alkohola 

Intelektualna 1 

oviranost 

Fiziéna oviranost 

Duéevne motnje 

Kombinacija 
zasvojenosti od 
alkohola in 
intelektualne 
oviranosti 

Kombinacija 
zasvojenosti od 
aikohola, iger na 
sreéo in duéevnih 
motenj 

Nesprejemanje 
otroka 

10 

SKUPAJ: 15 33 10 16 16 
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Glavni razlogi za rejnistvo v obdobju od 2012 do 2016 
nesprajemnaje ~~~ 
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V ietu 2016 izstopa zasvojenost staréev od alkohola in stem povezanim iivljenjskim slogom, 
ki ni primeren oz. je 

_ 
zelo riziéen za zdravo odraééanje otrok pred zasvojenostjo s 

prepovedano drogo, ki v preglednem obdobju med glavnimi razlogi za nefunkcionainost 
matiéne druiine in poslediéno rejni§tvo otrok. Sledijo staréi z motnjo osebnosti. duéevno 
motnjo in intelektualno oviranostjo. V Ietoénjem Ietu smo imeli tudi primer, ko so staréi prosili, 
da se otroka namesti v rejniétvo, ker kot tujci nimajo primernih pogojev za vzgojo ée enega, 
éetrto rojenega otroka. 

IZVEDENI PROGRAM! NA PODROCJU REJNl§TVA v LETU 2016 

1. Skupine oseb, ki izvajajo rejniéko dejavnost 

Ciljiz razbremenitev, pridobivanje znanja in vzajemno uéenje z uporabo in refleksijo lastnih 
izkuéenj in izkuéenj ob pomoéi strokovnih delavk centre in obratno. Izkuénje oseb, ki izvajajo 
rejniéko dejavnost nudijo moinost uéenja strokovnim delavkam, da bolje razumemo potrebe 
druiin, ki izvajajo rejniéko dejavnost in otrok v rejniétvu. Konéni cilj je omogoéiti slednjim 
dobre pogoje odraééanja, razvijati raven strokovnega rejniétva 

Cas in kraj izvajanja: 1,30 ure x 10 mesecev v Ietu x 5 skupin, v CSD Domialq 
Uporabniki: osebe, ki izvajajo rejniéko dejavnost kot poklic in vse ostale, ki izrazijo ieljo po 
tem naéinu dela ter tiste, ki imajo otroke v rejniétvu iz naée krajevne pristojnosti, bivajo pa 
zunaj obmoéja CSD Domiale. V Ietu 2016 je bilo vkljuéenih 48 oseb. 
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Obseg programa: vsebina so medsebojna izmenjava izkuéenj in pomoé pri delu v rejniétvu, 
funkcioniranje druiin, ki izvajajo rejniéko dejavnost, njihovi medsebojni odnosi, vzduéje, 
éustvena navezanost med druiinskimi 

_ 

élani, vzgoja otrok in mladostnikov v rejniétvu, 

zagotavljanje pogojev za njihov zdrav razvoj in zadovoljevanje njihovih potreb, odnosi z 
matiéno druiino otrok v rejniétvu. reéevanje konfliktov, sprejemanje kritike na naéin, da se iz 
nje kaj nauéimo, vse drugo, kar se nanaéa na rejniétvo in to udeleienci zaznajo kot problem. 

Rezultati in evalvacija: osebe, ki izvajajo rejniéko dejavnost se poveéini redno udeleiujejo 
meseénih sreéanj. Opraviéljiv izostanek je bolezen ali obveznosti povezane z neodloiljivimi 
strokovnimi obravnavami otrok in mladostnikov. Skupine doiivljajo kot éustveno 
razbremenitev in priliko, da Iahko podprejo in bolje spoznajo druga drugo. Ob obravnavi 
konkretnih delovnih problemov se uéijo aktivnega posluéanja, pridobljena spoznanja pa Iahko 
uporabijo v svojem ravnanju. Vzduéje je prijetno, v skupinah je éutiti empatiénost, 
povezanost, zaupnost in varnost, da zmorejo spregovoriti o dilemah, stiskah in se osebno 
izpostaviti. Zadnjo skupino v decembru smo éasovno podaljéali in jo izpeljali izven centra, v 
bolj prazniéno veselem vzduéju. Strokovni delavci se Iahko uéimo od naéih sodelavk v 
rejniétvu in dobimo dober vpogled v njihovo funkcioniranje. 

2. Zabavni dan za vse §o|oobvezne otroke ob koncu éolskega Ieta v Sreéni hiéi v 
Lukovici 

Ciljiz 

- pridobivanje dobrih socialnih izkuéenj za iivljenje v spodbudnem, interesno pestrem 
in fiziéno razgibanem okolju, v katerem so zdravi okviri za razvijanje spontanosti med 
otroci in mladimi 

— pribliiati in spoznati nove moinosti za zdravo preiivljanje prostega éasa 
— prispevati k boljéi samopodobi in razvoju odgovornosti zase in samozavesti 
- krepiti njihovo socialno mreio 
— preko manj formalne oblike druienja bolje spoznati potrebe otrok in mladih v rejniétvu 

skrb za razvoj strokovne ravni rejniétva 

Cas in kraj izvajanja: 28.5.2016 v Lukovici 

Uporabniki: éolarji in dijaki v rejniétvu, skupno 27 oseb 

Strokovni delavci: svetovalka za rejniéke druiine Marta Tomec, animatorji Sreéne hiée in 

njihova ambasadorji Tinkara Kovaé, prostovoljci Zavoda odprtih src 

Obseg, vsebina programa: 

skejtanje in voinja z bmx kolesi z vaditelji Urban roof 
pojemo in pleéemo s- Tinkaro Kovaé 
ustvarjalna delavnica: izdelovanje pletenih koéaric, vetrnic 

- ustvarjalna delavnica s frizerskim studijem Marka Oblaka 
- predstavitev dela policije, vadba policijskih psov 
— predstavitev gasilcev PGD Prevojedruiinski 
— zabavni napihljivi grad 
- obisk smuéarske skakalke épele Rogelj 
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Financiranje: udeleiba je bila brezplaéna. Stroske delavnic so nosili v Sreéni hisi Lukovica in 
Zavodu odprtih src 

Rezultati in evalvacijaz 

otroci in mladi so 2 zanimanjem aktivno sodelovaii in se veseiili novih znanj iz 

razliénih interesnih podroéij 
okvir delovanja, pravila za varnost so bila jasno postavljena. hkrati pa nudila prilike za 
spontano delovanje udeleiencev 
véef: jim je bila dostopnost prostora: bliiina dogajanja, brezplaéna udeleiba 
éas je bil ustrezno izbran, saj je bila sobota, ko ni bilo pouka 
poskrbljeno je bilo za hrano in pijaéo, po okusu mladih 
poéutje otrok in mladih s podobnim iivljenjskim poloiajem je bilo sproééeno in pri 
mnogih je bilo videti veseije, da so se sreéali 
Strokovna delavka sem sledila dogajanju in spremljala napore pri osvajanju novih 
spretnosti otrok in mladih, njihovo vztrajnost za uéenje, kako se postaviti zase, 
uveljaviti svoje potrebe brez moteéega nasilja in ob upoétevanju drugih, veselje, ko 
jim je dobro élo in jezo ob porazih. Drobne teiave smo reéevali sproti v neposrednem 
pogovoru z otroci in mladimi na mestu samem in jih ne prenasali ali obujali kasneje. 
Program ocenjujemo kot zelo dobro priloinost in socialno izkuénjo za otroke in mlade 
v rejnistvu. Zelja udelezencev in v koristi stroke je, da s programom v letu 2016 
nadaljujemo. 

3. Udeleiba rejniskih druiin na sreéanju rejniskih druiin iz vse Slovenije v Razkriiju 

Ci|ji: 

ustvarjanje priloinosti za spontano medsebojno povezovanje in delovanje druiin v 
rejniétvu 

Cas in kra izvajanja: sobota, 4.6.2016 v Rzkriiju 
Uporabniki: rejniéke druiine, skupno 89 oseb 

Strokovni delavciz Marta Tomec 
Obseg in vsebina programa: 

na sreéanju je sodelovala Ministrica dr. Anja Kopaé Mrak, Helena Kamnar iz Urada 
predsednika driave, paraolimpijec Darko Diurié 
kulinariéna delavnica "razkriiki m|inci" 
pevka Claudia s skratki 
éarodej Marizz show 
petje in ples s pevko Regino 
predstavitev prazgodovinske naselbine izpred 5500 let 

Financiranje: program smo izpeljali s pomoéjo Obéine Lukovice, ki nam je finanéno 
priskoéila na pomoé pri plaéilu stroékov avtobusnega prevoza. Tja smo krenili z dvema 
avtobusema. 
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Rezultati in evalvacija: 

programa so se udeleiile vse prijavljene druiine 
odloéitev za avtobusni prevoz se je izkazala kot zelo uporabna in primerna za 
druiine, saj so se v tern éasu Iahko brezskrbno pomenkovali, poglobili medsebojno 
povezanost in pripadnost. Med voinjo je bilo veliko smeha, petja in dobre volje. 
Gostoljubnost organizatorja Rejniskega drustva Siovenije so udeleienci pohvalili 

- Vsi so izrazili ieljo po ponovitvi 
4. lzlet na Domaéijo Luéina 

Cilji: 

Preveriti sposobnosti preiivetja v naravi, bolje spoznati naravne danosti 
Razvijanje spontanosti med udeleienci, njihovo povezanost 

Cas in kraj izvajanja: 24.9.2016 na Domaéiji Lusina v Skofii Loki 

Uporabniki: 

- Rejniéke druiine, skupno 41 oseb 
Strokovni delavci, prostovoljci: Marta Tomec, prostovoljci Sreée hiée in Domaéije Luéina 

Obseg in vsebina programa: 

Solanje preiivetja v naravi 
Jahanje 
Ustvarjalna delavnica "Carobni otroci" 
Mini pustolovski park 

Financiranje: program smo izpeljali s pomoéjo donatorjev Sreéne hise in Domaéije Luéina. 
Rezultati in evalvacija: 

- Udeleiba bi biia ée boljéa, ée bi izpeljali program na prvi postavljeni datum, ki smo ga 
spremili zaradi napovedanega slabega vremena. 

— Avtobusni prevozse je znova dobro izkazal v smislu priloinosti za povezanost med 
druiinami in sproééeno vzduéje 

- Dobro je bilo poskrbljeno za hrano in pijaéo, ki smo si jo pripravili zunaj v obliki 
piknika 
Udeleienci smo dobili vrsto novih uporabnih znanj za iivljenje 
Vzduéje je bilo izvrstno, v Sreéni hisi so bili zelo pozorni in ob koncu so udeleienci 
dobili sladoledna darila 

5. Sreéanje mladih iz druiin, ki izvajajo rejnisko dejavnost 

Cilji: program sledi podobnim ciljem kot prej naveden: 

zbiranje dobrih socialnih izkuéenj preko zabavnega delovanja, brez alkohola ali 

drugih zdravju ékodljivih substanc. Poslediéno prispevati k boljsi samozavesti in 

odgovornosti zase. 
Cas in kraj izvajanja: 10.12.2016 v Sreéni hi§i v Lukovici 
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Uporabniki: 26 mladih iz druiin, ki izvajajo rejniéko dejavnost v starostni skupini od 15 do 26 
let (vkljuéeni tudi otroci rejniékih staréev) 

Strokovni delavci, prostovoljci: svetovalka za. rejni§ke druiine Marta Tomec, prostovoljci 
Sreéne hiée, animatorja Metka in Goran Macura 

Obseg, vsebina dogajanja: 

v predstavitvi osebne zgodbe Alenke Zumbar Klopéié so mladi spoznali, kako se da 2 
moéno voljo premagati teiave, manj sreéne okoliééine iivljenja in doseéi ieljene cilje 
z druiabnimi igrami poskrbeti za aktivno udeleibo vseh navzoéih, za zdrav smeh in 
veselje 

Financiranje: program smo izpeljali z materialno pomoéjo Sreéne hiée, ki nam je ponudila 
prostor, hrano, pijaéo in lepa darila mladim. 

Rezultati in evalvacija: 

Udeleiba vabijenih mladih je bila dobra, veéina prijavljenih je priéla 
Z aktivnim posluéanjem so pokazali, da se jih je Alenkina osebna zgodba dotaknila in 
jim dala snov za intimni razmislek. 
Animatofla Metka in Goran Macura sta poskrbela, da smo navzoéi aktivno sodelovali 
in se pristno zabavali. 
Zadovoljstvo in poéutje vseh udeleiencev je bilo odliéno, smeha in veselja v izobilju, 
jasno smo povedali, da si Zelimo, da se v decembru 2017 znova sreéamo. 

6. Ostale skupnostne akcije v rejniétvu izvedene v letu 2016, ki so sledile ciijem doseéi preko 
manj formalnih in_ bolj spontanih oblik socialnega dela boljéo medsebojno razumevanje in 
poznavanje potreb otrok in mladih v rejniétvu, druiin, ki izvajajo rejniéko dejavnost, skrbeti za 
dober prenos medsebojnih izkuéenj, iskanje novih dobrih socialnih izkuéenj in skrbeti za 
kvalitetno izvajanje rejniétva: 

Enodnevni seminar za osebe, ki izvajajo rejniéko dejavnost in strokovne delavce z 
naslovom "Pogreéani napotki za starée" (predavatelj Marko Juhant, specialni 
pedagog za motnje vedenja in osebnosti, 10.5.2016 v Domialskem domu - 71 
udeleiencev) 
Sreéanje rejniékih druiin pri lovski koéi na Prvinah (28.4.2016 — 0d 127 prijavljenih, 
se jih je zaradi slabega vremena, sneienja, udeleiilo manj kot polovica) 
Strokovna ekskurzija oseb, ki izvajajo rejniéko dejavnost: v Gradec in Cokoladnico 
Zotter(11.10.2016 - 22 udeleiencev in 1 strokovna delavka) 
Miklavieva obdaritev vseh otrok iz druiin, ki izvajajo rejniéko dejavnost v Kulturnem 
domu Franca Bemika Domiale, ob donaciji Rotary cluba Domiale (5.12.2016 - 

obdarjenih 117 otrok iz druiin, ki izvajajo rejniéko dejavnost ) 

Zabavna koéarka s Helios Suns v Sportni dvorani v Domialah (11.12.2016, 34 otrok 
in mladostnikov) 

Udeleiba v skupinskih in skupnostnih programih v rejniétvu v Ietu 2016 po obéinah: 

Zap. Naslov programs: Obéina Obéina Obéina Obéina Obéina Skupaj 
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§t. Domiale Lukovica Moravée Trzin Menge§ 

1. Skupine rejnic 10 22 15 0 1 48 

2. Sreéanje mladih v 0 19 7 0 0 26 
Sreéni hiéi v Lukovici 

3. Zabavni dan za 4 18 5 0 0 27 
otroke in mlade v 
Sreéni hiéi v Lukovici 

5. Zabavna koéarka s 5 16 9 0 0 30 
Helios suns 

6. Sreéanje rej. druiin 6 68 15 0 0 89 
v Razkriiju 

7. Izlet na Domaéijo 6 31 4 0 O 41 
Luéina 

8. Miklavi 30 56 24 0 7 1 17 

9. Sreéanje rejniékih 5 54 13 0 O 72 
druiin na Prvinah 

10. Strokovna ekskurzija 20 2 0 0 22 

11. Obdaritev rejnic nad 0 4 3 0 0 7 
75 let 

12. Seminar 16 34 17 0 3 71 

Skupaj: 82 342 1 14 0 11 550 

I - v §te1IiII':nih podatkih so upoétevani vsi élani rejni§ke druiine 

Udeleiba v skupinskih in skupnostnih programih 
rejniétva po obéinah v letu 2016 

11 (2%) Mengeé 

114 (21%) 
ivioravce \ 

342 

Stran 

82 (15%) 
Domiale~ 
(62%) 

Lukovica 
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Iz grafikona in tabele je razvidna steviléno moénejsa zastopanost udelezenoev iz obéine 
Lukovica v vseh skupinskih in skupnostnih programih rejnistva, kar je povezano tudi s 
podatkom, da je na tern obmoéju tradicionalno najveé druzin, ki izvajajo rejnisko dejavnost. 

Sledijo Moravée in Domzale, skromna ostaja udelezba iz obéine Menges, kjer rejnistvo nima 
moéne tradicije in se pojavlja v zadnjih letih. V obéini Trzin smo konec leta 2016 dobili po 
dolgem éasu znova druzino z dovoljenjem za izvajanje rejni§ke' dejavnosti. 

Reiniétvo za otroke, stalno skrbniétvo mladoletnih in gostogki Qosvoiitev 

Na dan 31. 12. 2016 smo spremljali v rejnistvu sedem otrok. 

V obravnavi je bilo v letu 2016, 13 otrok. Na novo je bil v letu 2016 v rejnistvo nameséen en 
otrok. Starost otrok ob namestitvi fanta je bila 14 let. V letu 2016 sem zakljuéila 6 rejniskih 
spisov. Vsi otroci so se —vrni|i v matiéno druiino, od tega je eden nameséen v vzgojni zavod 
in prezivlja doma vikende, praznike in poéitnice. 

V obravnavi je bilo skupno 13 mld. otrok. 1 otrok obiskuje vrtec, 9 otrok je bilo vkljuéenih v 
osnovno solo, eno dekle je dijakinja, eno dekle je étudentka, en fant pa je pred 18. letom 
prenehal obiskovati srednjo solo. 5 otrok, ki se je vrniio v matiéno druzino obiskuje osnovno 
solo, eden je dijak, ki se je ponovno vpisal v srednjo solo. 

Obravnava otrok v rejniétvu je bila izpeljana po zahtevah zakonodaje (ZIRD). Za vse 
otroke so bile organizirane individualne projekte skupine (IPS) vsaj enkrat letno, organizirane 
so bile vse IPS ob namestitvi, po prvem mesecu rejniétva. 

IPS je bila sklicana tudi v vseh primerih, kjer so se pojavile teiave ali v drugih primerih, ko se 
je pokazala potreba oziroma so sklic zahtevali drugi udeIezeni- npr. rejnica, éola, starsi. Tako 
so bila ta sreéanja za nekatere otroke organizirana tudi veékrat Ietno. Stevilo izvedenih IPS 
v letu 2016 je biio 25.Vsebinsko najveéja tezava, ki se izkazuje na IPS, je doseéi dogovor o 
ustrezni obliki stikov med otrokom -in matiénimi starsi. 
V okviru dela z rejenci se pojavljajo postopki z vseh podroéij dela Centra: skrbnistvo za 
posebni primer, urejanje prezivnine, urejanje stikov, delovanje v zvezi s sumom nasilja in 
suma spolne zlorabe s strani staréev nad otroki in razni drugi postopki, ki zahtevajo veliko 
angaziranja v smislu sodelovanja z raznimi institucijami in vodenjem postopkov. Seveda pa v 
taksnih primerih potrebujeta veé podpore tudi otrok in rejnica. 

Tezave nastopajo tudi pri zakljuéevanju rejniétva, saj mladostniki potem, ko prenehajo s 
solanjem vsi ne dosezejo ustreznih socialnih veséin za samostojno Zivljenje, nimajo 
urejenega stanovanjskega vprasanja ali pa preprosto zaradi oskodovanosti v razvoju niso 
sposobni za samostojno zivljenje. V letu 2016 so bili vsi otroci, ki so se vrnili v matiéne 
druzine se mladoletni in so se vrnili domov ter jim ni bilo potrebno iskati stanovanja oz. druge 
vrste namestitve. 

Veliko dela na podroéju rejnistva je posveéenega tudi podpori rejnicam, ki se izvaja v 
individualnih razgovorih, obiskih na domu in na skupinah za samopomoé. (vodi se ena 
skupina enkrat meseéno po 2 uri). 
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Delo z matiéno druiino na podroéiu reiniétva 

Delo z matiéno druiino poteka selektivno. Vet": sistematiéne podpore CSD dobijo druiine z 
ugodnejso prognozo, manj pa je angaiiranja pri moéno oskodovanih staréih s slabo 
prognozo za urejanje in pri staréih, ki imajo ie dalj éasa otroke v rejnistvu. Tudi na tern 
podroéju bo potrebno vet": angaiiranja, predvsem v pravno-formalnem smislu, saj bo 
potrebno doloéiti ustrezen status teh druiin in jim opredeliti doloéene zahteve ali sankcije, 
glede na to, da ne izpolnjujejo svojih staréevskih nalog. Projekt takega dela zahteva ravno 
tako veliko angaiiranja strokovnega delavca in ée ielimo rezultate in zaupanje uporabnika, 
je v tem projektu potrebno izvajati tako spremljanje, svetovanje, osebno pomoé in tudi 
preverjati izpolnjevanje pogojev, ki so bili staréem postavljeni ob namestitvi v rejniétvo. 

Potek dela z matiéno druiino je v veliki meri odvisen tudi od predhodnih obravnav matiéne 
druiine V CSD, se preden je bil otrok v rejniétvu ter od ocene ogroienosti druiine, od 
vsebine pogojev oziroma zahtev, ki jih mora druiina izpoiniti oziroma spremeniti ter od ocene 
prognoze rejniétva. Vsi starsi niso pripravljeni sodelovati v programu sanacije Iastnih razmer. 

V okviru samega izvajanja rejniétva pa strokovni delavec opravlja ée vrsto zahtevnih 
strokovnih postopkov, ki se tiéejo otroka in njegove druiine in naj bi bili v korist otroka v 
rejniétvu: 

o urejanje stikov preko sodiséa (prediogi, priéanje. itd.), 
- postopki v zvezi z zlorabami otrok (navadno se sele potem, ko se otrok umiri, 
- Iahko izpove in se te zadeve odkrivajo v rejniéki druiini), 
u razni postopki v zvezi s podporo matiéni druiini, 
o timski sestanki v podporo otroku in matiéni druiini, 
- razni postopki za zaséito otrokovega premoienja, 
- pomoé pri urejanju raznih pravic (§tipendija..), 
- urejanja skrbniétva za poseben primer za ureditev preiivnine 
u urejanje skrbniétva za posebni primer v primerih, kadar staréi noéejo sodelovati, pa je 

potrebno opraviti doloéeno opravilo v korist otroku, 
o urejanje premoienjskih razmer (npr. dedovanje po umrlem starsu), 
I sodelovanje z razliénimi institucijami,.. 

Rejniétvo za otroka je timsko delo in kot strokovni delavec najveékrat vstopa v stik s 
primerom, se preden je otrok v rejniski druiini in ko obstaja Ie prognoza rejnistva, sodeluje 
pri izboru ustrezne rejniéke druiine, nato spremlja izvajanje rejniétva in nudi oporo rejniéki 
druiini ter matiéni druiini. Nujno je stalno sodelovanje s pravnikom, psihologom in ostalimi 
delavci s podroéja druiine. 

Problem pri delu opaiam tudi v odnosu z drugimi institucijami (§ole,vrtci,zdravstvo.) S 
solami vsako leto bolje sodelujemo (seveda pa je to odvisno od strokovne delavke sole). 
Dogaja se, da je s strani sole 2e veliko narejeno v korist otroka, vendar se v procesu od 
otroka izve 2e veliko informacij, ki bi 2e terjale siréo obravnavo, tudi javna pooblastila v 
zaééito in varstvo otroka, pa se éola ne odloéi da bi posredovala poroéilo na CSD, ki bi nato 
priéel z javnimi pooblastili. Problem je ée vedno zdravstvo, ki ne poroéa o posebnostih v 
druiini, pri otroku. 
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Rejniéki tim, se je v Ietu 2016 sreéal po potrebi in ob zakljuéevanju rejniétva. 

2.5 SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

Socialno varstvene storitve se izvajajo na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. V Ietu 2016 je bilo 431 novih zadev v 
okviru prve socialne pomoéi, 18 novih zadev v okviru pomoéi druiini za dom in 1 zadeva v 
okviru osebne pomoéi. 

3 DODATNI PROGRAM! IN STORITVE 

Proiekt »uéenie za iivl1'en'[e« 

Preventivni projekt »Uéenje za iivIjenje«, poimenovan tudi kot projekt socialnega uéenja 
otrok, je namenjen otrokom iz socialno ogroienih druiin, s teiavami na uénem, vedenjskem 
in éustvenem podroéju. Vkljuéevanje prostovoljcev, ki kontinuirano prihajajo v druiine, 
omogoéa CSD-ju vpogled v razmere v druiini, oceno dejanskega stanja in ustreznih pogojev 
za rast in razvoj otrok, obenem pa zagotavljanje individualne pomoéi otro[<u na uénem, 
éustvenem in socialnem podroéju (pomoé pri uéenju, razvijanju uéno delovnih navad, uéenju 
socialnih veééin, kvalitetno preiivljanje prostega éasa...) 

»§ola za druiino« 

Center je v Ietu 2016 zaéel sodelovati z Studijsko-raziskovalnim centrom za druiino, enota 
Domiale ter omogoéil, da se v prostorih centra enkrat meseéno izvaja éola za druiino, ki za 
podroéje socialnega varstva predstavlja preventivno storitev na podroéju varstva otrok in 

druiine. 

Odloéanie 0 Qredlogih za obéinsko denarno gomoé 
V Ietu 2016 je CSD izdal 15 predlogov za obéinsko denarno pomoé in 12 predlog za obéinsko 
pomoé ob rojstvu otroka za Obéino Trzin, 25 predlogov za obéinsko denarno pomoé za 
Obéino Lukovica in 47 predlogov za obéinsko denarno pomoé v Obéini Mengeé. 

mag. Anja Osojnik 
direktorica 
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