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Številka: 19/2023 – MV 
Datum: 27.1.2023 
 
 
g. Luka Mesec 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Štukljeva 44 
1000 Ljubljana 
 
 
Spoštovani g. minister, 
 
s strani ene od invalidskih organizacij, ki je članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (v 
nadaljevanju: NSIOS) in hkrati izvajalka osebne asistence (v nadaljevanju: OA), smo bili obveščeni, da je MDDSZ 
na izvajalce OA naslovilo poziv, da se vsi izvajalci osebne asistence, vpisani v register izvajalcev osebne 
asistence, medsebojno dogovorijo in skupaj predlagajo 5 predstavnikov, ki bodo sodelovali v pogajalski skupini 
na temo določitve cene ure storitve OA in reforme izvajanja OA.  
 
Glede na dejstvo, da se poziv nanaša na področje izvajanja OA, predvsem pa na pripravo reforme izvajanja OA, 
smo utemeljeno pričakovali, da bo poziv za imenovanje predstavnikov v delovno skupino poslan tudi NSIOS, saj 
je OA pravica invalidov (uporabnikov) in ne pravica izvajalcev. 
 
NSIOS je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki 
delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji. NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih 
organizacijah. V NSIOS se združuje 25 invalidskih organizacij, v okviru katerih deluje 220 lokalnih društev, in tako 
kot krovna organizacija zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Pri svojem delovanju dosledno 
upoštevamo načelo »Nič o invalidih brez invalidov«. 
 
Zato smo kljub temu, da poziva nismo uradno prejeli s strani MDDSZ, sprejeli odločitev, da vam posredujemo 
imena sodelujočih v zadevni delovni skupini: 

 1. NSIOS - mag. Mateja Toman (interesi IO, ki niso izvajalke OA in izvajalk, ki nimajo svojega 
neposrednega predstavnika v delovni skupini), 

 2. Društvo študentov invalidov Slovenije - Midhet Huskič (interesi študentov invalidov kot specifične 
skupine aktivnih invalidov v izobraževanju in pred vstopom na trg dela), 

 3. Zveza paraplegikov Slovenije - Špela Šušteršič (interesi invalidov z gibalno oviranostjo), 
 4. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije - Matej Žnuderl (interesi invalidov s senzorno 

oviranostjo), 
 5. predstavnik nevčlanjenih reprezentativnih invalidskih organizacij. 

Naš predlog utemeljujemo z dejstvom, da med imeni številnih kandidatov, ki so jih predlagali drugi izvajalci, po 
našem poznavanju ni niti enega uporabnika OA (invalida), čeprav se izvajanje OA v prvi vrsti nanaša nanje.  
 
Zavedamo se, da naš predlog pomeni povečanje števila sodelujočih v delovni skupini, vendar smo prepričani, 
da bo to bistveno prispevalo k oblikovanju ustreznejših dolgoročnih rešitev. Zlasti pri reformi izvajanja OA bi po 
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našem mnenju bilo nujno, da se v razpravo vključi tudi predstavnik koordinatorjev invalidskega varstva, ki 
izvajanje OA spremljajo na terenu. 
 
Ob tem nadalje pojasnjujemo, da glede na določilo 25. člena Zakona o osebni asistenci cena urne postavke ne 
more biti predmet pogajanj, saj le ta določa: 

(1) Cena urne storitve osebne asistence se določi tako, da pokrij vse stroške, povezane s zaposlovanjem 
osebnih asistentov, ter stroške, povezane z organizacijo in izvajanjem osebne asistence. 

(2) Metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence predpiše minister. 

Podlaga za določitev cene torej ni prosti dogovor, ampak izračun utemeljen na upravičenih stroških izvajanja 
OA in na ustrezni metodologiji. Tudi doslej je ceno vedno določilo MDDSZ in n bila predmet pogajanj. Zakonsko 
določilo je dovolj jasno in ga Pravilnik o izvajanju OA kot podrejeni pravni akt ne more negirati. 
 
Upoštevajoč dvig stroškov dela OA ter tudi vseh drugih stroškov, ki so nujni za izvajanje OA, vas pozivamo, da 
pri pripravi besedila pogodbe, ki bo poslana izvajalcem za leto 2023, dodate določilo, ki bo zagotovilo plačilo 
ustrezne nove cene urne postavke od 1.1.2023 dalje. Spomniti želimo tudi na to, da je državni sekretar, g. Simon 
Maljevac,  na seji Komisije za peticije in človekove pravice v DZ RS dne 19.1.2023, osebno zagotovil, da se bo 
cena urne postavke storitve OA uskladila in določila glede na povišanje stroškov dela in drugih stroškov izvajanja 
OA. 
 
Ob koncu želimo izpostaviti še to, da na posredovanem pozivu pogrešamo podpis konkretne osebe, ki je poziv 
pripravila in poslala, saj je korektno, da naslovnik ve, kdo je pošiljatelj oziroma sogovornik v konkretni zadevi. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
          mag. Mateja Toman 
          predsednica NSIOS 
           
 

 
 

V vednost: 
- Dr. Robert Golob, predsednik vlade RS 
- Kabinet predsednika vlade RS 
- Kabinet ministra MDDSZ 
- Nataša Sax, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko in vodja fokalne 

skupine 
- mag. Andrejka Znoj, direktorica Direktorata za invalide 
- zbor članic NSIOS 


