
DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo, predsedujoči. Pozdravljeni, 
ministrici, pozdravljen preostanek SMC-ja v dvorani! 
 Več kot očitno je, da socialna politika v Republiki Sloveniji ne daje 
zadovoljivih rezultatov. Evropska komisija je 5. decembra 2014 odobrila 
operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-
2020. Slovenija bo do leta 2020 prejela 20,5 milijona evrov, ki naj bi jih dopolnila 
s 3 milijoni evrov iz državnega proračuna. Na voljo so tudi sredstva Evropskega 
socialnega sklada za zaposlovanje in socialne inovacije ter programa Progres, 
ki se v bistvu zaključuje finančno. Tovrstnih sredstev je, žal, vedno premalo, 
zato nas v Združeni levici vse bolj skrbijo pristopi k reševanju problematike 
revščine. Večina sredstev iz evropskih skladov se uporabi za dejavnosti, ki jih 
izvajajo zunanji izvajalci, podjetja ali nevladne organizacije. Del uradov za delo 
se birokratizira, postali so posredniki med brezposelnimi in zunanjimi izvajalci 
storitev dvomljive koristi. Po vrsti sprememb socialnovarstvene zakonodaje, ki 
zaostruje merila za prejemanje socialnovarstvenih prejemkov, se zaposleni na 
centrih za socialno delo ukvarjajo z administrativno dejavnostjo, veliko manj pa 
s samim socialnim delom na terenu. Rezultati takšnega delovanja niso 
zadovoljivi. Slovenija se oddaljuje od ciljev, ki si jih je zastavila strategija Evropa 
2020. Namesto da bi se število ljudi, ki jih ogroža revščina in socialna 
izključenost, zmanjševalo, do leta 2020 za 40.000, se je v zadnjih treh letih 
povečalo za 44.000. Stopnja zaposlenosti je bila lani le 67,2%. Dolgoletno 
povprečje dolgotrajne brezposelnosti, ki se je gibalo okrog 3,5%, je lani doseglo 
5,2%. V Združeni levici nam gre za trezno oceno položaja in iskanje boljših 
rešitev. Socialne razmere se slabšajo. V Sloveniji se je v obdobju od 2006 do 
2013 stopnja tveganja revščine povečala s 17,1 na 20%. Cilji Evrope 2020 bi 
morali biti odprava absolutne revščine v Evropski uniji ali pa vsaj v Sloveniji, če 
si evrokracija ni sposobna zastaviti takega cilja. Minimaliziranje problema 
revščine ni sprejemljivo. Dejstvo, da je položaj v Sloveniji boljši kot najboljši v 
prizadetih državah EU, ne sme biti izgovor za zadovoljstvo, kajti dokler je 
revščina omejena, se jo da odpraviti, pozneje, ko se razvije v kulturo revščine, 
je prepozno. V zvezi s tem se, gospa ministrica Anja Kopač Mrak, zastavljajo 
naslednja vprašanja: Ali imajo centri za socialno delo in uradi za delo dovolj 
sredstev in kadrov za opravljanje svoje funkcije? Ali se sredstva, ki se stekajo v 
zasebni sektor, koristno porabljajo? Ali lahko s temi metodami, recimo, da bi 
sredstva povečali, odpravimo absolutno revščino? Hvala za odgovore. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. 
 
DR. ANJA KOPAČ MRAK: Hvala za vprašanja, kolega dr. Trček. Glede na 
uvod, ki ste ga naredili, vprašanja, ki se mi jih postavili, se verjetno vi najbolj 
zavedate, da ne morem odgovoriti zgolj z odgovorom na vprašanje, ali ima 
center za socialno delo dovolj zaposlenih in ali so sredstva, ki jih namenjamo, 
izpostavili ste, zasebnemu sektorju, dovolj učinkovita. Izpostavili ste namreč 
problem Evropske unije, vprašanje revščine znotraj Evropske unije. Znotraj tega 
ste postavili vprašanje Slovenije, problem zaposlenosti, padca zaposlenosti v 
Sloveniji in s tem povezane brezposelnosti. Omenili ste vprašanje uradov za 
delo, ki se po vašem mnenju birokratizirajo. Omenili ste, da imamo, baje, 20% 
stopnjo revščine. Jaz sem vesela, da taka še ni, ampak je okoli 14,5%. Tako da 
je, ko govorimo tako vse povprek, malce težko biti konkreten. In midva s 
Fakultete za družbene vede veva, da je včasih na ta družbena vprašanja veliko 
težje dati neke celovite odgovore, še posebej v treh minutah, kot jih imamo na 
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voljo v Državnem zboru. Vsekakor, revščina je problem modernih družb. Tako 
kot ste omenili, recimo, vprašanje tega sklada, ki ga imamo. Rekli ste, da 
imamo 20,5 milijona. Dejstvo je, da smo imeli pa pred tem malce manj 
milijonov, ampak tudi v času gospodarske rasti smo, na žalost, tako kot večina 
evropskih držav namenjali tudi sredstva za pomoč najbolj ogroženim. Torej, 
problem revščine je na nek način, na žalost, naša stalnica. Koliko je tega, je 
seveda vprašanje. Vprašanje, na kakšen način se moderne družbe soočajo z 
vprašanjem revščine. In vsekakor Evropa v tem trenutku ni najbolj učinkovita. 
Postavlja se vprašanje predvsem delovanje notranjega trga, ker je pač 
harmonizacija zakonodaje, med tem, ko socialna politika kot taka ostaja, zaradi 
principa subsidiarnosti, predvsem v pristojnosti nacionalnih držav. In, če imamo 
že tako široko vprašanje, bi jaz odgovorila, da je v bistvu problem v tem 
trenutku tudi revščina na tej globalni ravni, predvsem neskladje med politikami. 
Če globalno politiko finančne trge določajo na nekem globalnem segmentu, 
nacionalna politika ostaja v pristojnosti nacionalnih držav in seveda s tega zelo 
omejena v svoji možnosti delovanje. In seveda znotraj Evropske unije je 
vprašanje ustavnih pristojnosti, na žalost mnogo več držav, vedno pogosteje se 
zanaša na princip subsidiarnosti in ne želi skupnih aktivnosti Evropske unije v 
boju proti revščini. Slovenija tukaj znotraj vedno zagovarja aktivno vlogo 
Evropske unije in bo to tudi v prihodnje.  

Kar se tiče ob vsem tem razpravi, seveda, dokaj ne nepomembnih, 
ampak seveda ne tako usodnih vprašanj je delovanje centrov za socialno delo, 
kjer, ja, v tem trenutku je eden ključnih ciljev naslednjega leta reorganizacija 
dela Centrov za socialno delo, potrebno jim dati več možnosti za delo na 
terenu, z ljudmi, da se zopet posvetijo strokovnemu delu. Na žalost pač to 
zmanjšanje števila zaposlenih vpliva tudi na Centre za socialno delo, mi se 
borimo predvsem, da z evropskimi sredstvi to čim bolj učinkovito 
kompenziramo, tako da je bilo v letu 2014, so bili informatorji na Centrih za 
socialno delo, torej v okviru evropskih sredstev financirano 62 strokovnih 
delavcev, Ministrstvo za delo že ves čas od leta 2010 sofinancira pripravništva, 
torej smo v lanskem letu je bilo več kot 100 pripravnikov. Potem imamo tudi 
javne delavce v sistemu, ki sicer ne opravljajo strokovno delo, ponudijo pa 
pomoč administrativno, prijavljajo se tudi Centri za socialno delo na redne 
razpise, namenjeno socialno varstvenih programov in pa torej, dejansko 
številka, ki vpadajo predvsem učinkovito poskušamo zmanjševati z drugimi viri, 
z evropskimi sredstvi. V novi finančni perspektivi, ki je ključna, tudi za razvoj 
socialne politike in teh programov je prvič, poleg politike zaposlovanja tudi 
socialna politika, spada pod 9. operativni program, kjer je prioriteta v naslednjih 
sedmih letih predvsem priprava programov socialne aktivacije in 
deinstitucionalizacija, seveda s tem bomo krepili Centre za socialno delo, 
predpogoj je pa seveda učinkovita reorganizacija in tudi sprememba Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s tem povezane tudi Zakon o socialnem 
varstvu, ki mora novo strukturo Centrov za socialno delo, ki bo mnogo bolj 
regijsko, bo skoncentrirana, predvsem pa tudi uveljavitev socialnega računa, ki 
bo administrativno razbremenil delavcev Centrov za socialno delo. Hvala.  

 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima dr. Franc Trček.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo. Z odgovorom seveda v celoti 
žal nisem zadovoljen. Jaz ne dvomim v vaše dobre namene gospa ministrica. 
Dejstvo je, kot ste sama nakazala, da Evropa očitno socialne politike nima, 
ampak mi smo del te Evrope in mi moramo proaktivno delovati in težiti v smeri 
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tega in se tudi povezovati. Vi ste rekli, da sem postavil široka vprašanja. Jaz bi 
rekel, da imamo bolj širok problem kot samo vprašanja. Glejte, vem, da ste 
seznanjena. Prihajam iz Maribora. Morali so nehati izplačevati izredne socialne 
pomoči. Imamo situacijo, da nekemu nezaposlenemu gospodu umre brat, pa 
lahko dobi socialno pomoč in poplača pogreb. Mu potem umre mati in je nima s 
čim pokopati, po domače. Imamo primere v centru Maribora, da je gospa v 
denacionaliziranem stanovanju, ker lastnik ni plačeval, brez elektrike in vode v 
21. stoletju. Grozi nam ukinitev vseh socialnih programov, pustimo zdaj ob 
strani, če je to slab Fištravčev PR. Gospe v Centru za socialno delo v Mariboru 
doživljajo živčne zlome. Skratka, moramo se zavedati neke resnosti položaja in 
bi vseeno rad nekoliko bolj konkretne na žalost naša stalnica. Koliko je tega, je 
seveda vprašanje. In vprašanje, na kakšen način se moderne družbe soočajo z 
vprašanjem revščine. In vsekakor Evropa v tem trenutku ni najbolj učinkovita. 
Postavlja se vprašanje predvsem delovanje notranjega trga, ker je pač 
harmonizacija zakonodaje, med tem, ko socialna politika kot taka ostaja, zaradi 
principa subsidiarnosti, predvsem v pristojnosti nacionalnih držav. In, če imamo 
že tako široko vprašanje, bi jaz odgovorila, da je v bistvu problem v tem 
trenutku tudi revščina na tej globalni ravni, predvsem neskladje med politikami. 
Če globalno politiko finančne trge določajo na nekem globalnem segmentu, 
nacionalna politika ostaja v pristojnosti nacionalnih držav in seveda s tega zelo 
omejena v svoji možnosti delovanje. In seveda znotraj Evropske unije je 
vprašanje ustavnih pristojnosti, na žalost mnogo več držav, vedno pogosteje se 
zanaša na princip subsidiarnosti in ne želi skupnih aktivnosti Evropske unije v 
boju proti revščini. Slovenija tukaj znotraj vedno zagovarja aktivno vlogo 
Evropske unije in bo to tudi v prihodnje.  

Kar se tiče ob vsem tem razpravi, seveda, dokaj ne nepomembnih, 
ampak seveda ne tako usodnih vprašanj je delovanje centrov za socialno delo, 
kjer, ja, v tem trenutku je eden ključnih ciljev naslednjega leta reorganizacija 
dela Centrov za socialno delo, potrebno jim dati več možnosti za delo na 
terenu, z ljudmi, da se zopet posvetijo strokovnemu delu. Na žalost pač to 
zmanjšanje števila zaposlenih vpliva tudi na Centre za socialno delo, mi se 
borimo predvsem, da z evropskimi sredstvi to čim bolj učinkovito 
kompenziramo, tako da je bilo v letu 2014, so bili informatorji na Centrih za 
socialno delo, torej v okviru evropskih sredstev financirano 62 strokovnih 
delavcev, Ministrstvo za delo že ves čas od leta 2010 sofinancira pripravništva, 
torej smo v lanskem letu je bilo več kot 100 pripravnikov. Potem imamo tudi 
javne delavce v sistemu, ki sicer ne opravljajo strokovno delo, ponudijo pa 
pomoč administrativno, prijavljajo se tudi Centri za socialno delo na redne 
razpise, namenjeno socialno varstvenih programov in pa torej, dejansko 
številka, ki vpadajo predvsem učinkovito poskušamo zmanjševati z drugimi viri, 
z evropskimi sredstvi. V novi finančni perspektivi, ki je ključna, tudi za razvoj 
socialne politike in teh programov je prvič, poleg politike zaposlovanja tudi 
socialna politika, spada pod 9. operativni program, kjer je prioriteta v naslednjih 
sedmih letih predvsem priprava programov socialne aktivacije in 
deinstitucionalizacija, seveda s tem bomo krepili Centre za socialno delo, 
predpogoj je pa seveda učinkovita reorganizacija in tudi sprememba Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s tem povezane tudi Zakon o socialnem 
varstvu, ki mora novo strukturo Centrov za socialno delo, ki bo mnogo bolj 
regijsko, bo skoncentrirana, predvsem pa tudi uveljavitev socialnega računa, ki 
bo administrativno razbremenil delavcev Centrov za socialno delo. Hvala.  

 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima dr. Franc Trček.  
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DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo. Z odgovorom seveda v celoti 
žal nisem zadovoljen. Jaz ne dvomim v vaše dobre namene gospa ministrica. 
Dejstvo je, kot ste sama nakazala, da Evropa očitno socialne politike nima, 
ampak mi smo del te Evrope in mi moramo proaktivno delovati in težiti v smeri 
tega in se tudi povezovati. Vi ste rekli, da sem postavil široka vprašanja. Jaz bi 
rekel, da imamo bolj širok problem kot samo vprašanja. Glejte, vem, da ste 
seznanjena. Prihajam iz Maribora. Morali so nehati izplačevati izredne socialne 
pomoči. Imamo situacijo, da nekemu nezaposlenemu gospodu umre brat, pa 
lahko dobi socialno pomoč in poplača pogreb. Mu potem umre mati in je nima s 
čim pokopati, po domače. Imamo primere v centru Maribora, da je gospa v 
denacionaliziranem stanovanju, ker lastnik ni plačeval, brez elektrike in vode v 
21. stoletju. Grozi nam ukinitev vseh socialnih programov, pustimo zdaj ob 
strani, če je to slab Fištravčev PR. Gospe v Centru za socialno delo v Mariboru 
doživljajo živčne zlome. Skratka, moramo se zavedati neke resnosti položaja in 
bi vseeno rad nekoliko bolj konkretne odgovore kako boste urgentno reševali 
težave, ki le niso v Mariboru – Zasavje, Bela krajina, Koroška, Prekmurje, 
Kočevska, lahko bi tu male pognala analize. Vem, da se tega zavedate in rad bi 
nekoliko bolj konkretne odgovore. Hvala. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak. 
 
DR. ANJA KOPAČ MRAK: Hvala.  
 Gospod Trček, midva oba zelo dobro veva, da socialna politika razdeljuje 
ustvarjeno. To je ključ. Vprašanje, ki ga imamo na področju socialne politike je 
ali to razdeljujemo na pravičen način. Predvsem je pa v ospredju, ko 
izpostavljamo te res krizne situacije ljudi, predvsem na kakšen način bomo 
ustvarili več, da bomo lahko razdelili.  
 Maribor je vsekakor problem, ki je in je tudi vprašanje socialne politike 
kot take, kot se je od devetdesetih let dalje poskušalo vzpostaviti večja vloga 
lokalnih skupnosti pri izvajanju programov, ki sodijo v socialno politiko ali 
socialno varstvene programe. Na žalost analize Inštituta Republike Slovenije za 
socialno varstvo kažejo, da so neenaka dostopnost do teh storitev, ki jim je bila 
v obdobju devetdesetih let prenesena pristojnost na lokalno skupnost najbolj 
očitna. Torej, dejansko prej ste očitali predsedniku o neki centralizaciji države, 
medtem, ko na področju socialne politike je bil ves čas tega razvoja, od 
osamosvojitve dalje, poskus krepitve lokalnih skupnosti in ta nikoli ni dovolj 
dobro zaživel. Seveda so razlogi številni.  
 Maribor ima tudi svoje probleme. Jaz se spomnim v letu 2013 je bilo 
zanimivo to, da ko smo bili julija takrat z Vlado v Mariboru, je bilo veliko 
vprašanj glede Maribora na koncu, ko sem dobila podatke iz Zavoda za 
zaposlovanje, je bilo pa ugotovljeno, da niso porabili sredstva za javna dela. 
Zdaj, problemi so številčni in seveda Maribor tako, kot je, je predvsem problem 
delovnih mest, razpoložljivih delovnih mest, vprašanje razvoja gospodarstva, da 
bodo lahko ljudje imeli zaposlitve. Vsekakor je pa potrebno ljudem s programi 
omogočati to, preprečevati njihovo materialno ogroženost in jaz vseeno…  
 Slovenija, če pogledamo koliko damo, namenimo za socialno politiko, 
smo na povprečju Evropske unije in tudi učinkoviti pri zmanjševanju stopnje 
tveganja revščine v evropskem kontekstu, smo med boljšimi državami. Tudi v 
vsej tej krizi mi zmanjšali sredstev, vsaj v zadnjih dveh letih, nismo. Torej še 
vedno namenjamo tam milijardo 300 milijonov za pomoč ljudem, kar seveda 
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glede na splošno situacijo v državi, se bi marsikateri drugi kolegi na kakšni 
drugi… z druge strani mislili, da preveč temu namenjamo. Skratka, poskušamo 
glede na tisto, kar imamo razpoložljivo, ljudem čim bolje pomagati, potrebujemo 
pa več ustvarjenega, da bomo lahko delili in ljudje morajo imeti predvsem 
možnost, da lahko opravljajo delo in se tako tudi preživijo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Besedo ima dr. Franc Trček. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo.  
 Seveda v skladu s poslovnikom predlagam razpravo. Jaz seveda 
gospodu Cerarju nisem očital, da se dogaja centralizacija v Sloveniji, lahko vam 
to empirično dokažem. Dejstvo je, da se je skozi sektor, ki ga je nekako 
fevdalizirala socialna demokracija, zgodila neka revolucija. Glejte, mi zadnja 
leta govorimo o krivdnih razlogih, o goljufanju v zvezi s socialo in tako naprej. 
Zdi se mi, da se premalo sprašujemo o nekem konkretnem težkem stanju, ki ga 
imamo. 
  Zdaj, seveda se midva v večini zadev na teoretski ravni ujemava ampak 
vi ste zdaj kapo te izvršilne oblasti, ki se mora s tem ukvarjati, da ne zdrsnemo 
v spiralo kulture revščine, ker oba kot družboslovca zelo dobro veva, ko enkrat 
zdrsnemo v to, bo težko priti nazaj. Oba sva tudi toliko metodološko podkovana, 
da veva, da vi iščete statistike, ki vam bolj odgovarjajo, jaz statistike, ki bolj 
kažejo na te težave. Jaz bi odkrito rekel, da četrtina ljudi v tej državi živi zelo 
slabo, da so revni, da je to problem s katerim se moramo soočati, da je to bolj 
pomemben izziv, kot fiskalno pravilo in tako naprej. 
 Zdaj, da ne bom predolg, ker večina je že utrujena, evo, celo še kolegica 
od opozicije je prišla predolg, ker večina je že utrujena, celo kolegica od 
opozicije je prišla. Upam, da bomo imeli neko temeljito razpravo o tem in mene 
ne zanimajo povprečja. Mene zanima problem neke absolutne revščine, ki je 
zelo viden v Mariboru. Pridite enkrat, vas bom povabil v nedeljo v Maribor, 
kolegica, vam bom skuhal kosilo pa bova šla na boljši trg v Mariboru, to je ta 
drugi obraz Maribora, pa bomo videli kako je tam in upam, da bova tudi našla 
kako praktično rešitev. Tudi to balinanje koliko je kriva neka lokalna, občinska 
oblast, koliko je na strani nacionalne oblasti, navsezadnje nekdo, ki je reven, niti 
ne zanima. Vi se morate, kot bi rekla vsaka tipična piarovka z magisterijem 
FDV-ja / znak za konec razprave/ Hvala. 


