
V skladu s 33. členom Statuta Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je Upravni 
odbor Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na svoji 5. seji dne 30.5.2022 
sprejel

PRAVILNIK O IZVAJANJU PROGRAMA MREŽA SPREMLJEVALCEV ZA 
PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI SLEPIH IN SLABOVIDNIH

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili se ureja organiziranje, izvajanje in financiranje programa »Mreža 
spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih«, 
katerega cilj je omogočiti slepim in slabovidnim osebam s prebivališčem na območju 
Republike Slovenije, da se s pomočjo spremljevalcev enakopravno in bolj neodvisno 
vključijo v socialno okolje.

2. člen

Program organizira, vodi, koordinira ter zagotavlja storitve spremljanja Zveza društev 
slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju Zveza) za območje celotne Republike 
Slovenije.

3. člen

Program je namenjen zagotavljanju pomoči slepim in slabovidnim osebam pri 
premagovanju gibalnih in komunikacijskih ovir.

4. člen

Program obsega:
- pridobivanje spremljevalcev in uporabnikov
- vključevanje uporabnikov v program
- organiziranje in izvajanje usposabljanj za spremljevalce
- vodenje registra uporabnikov in usposobljenih spremljevalcev
- delovanje klicnega centra za posredovanje storitev spremljanja
- izobraževanje in svetovanje uporabnikom in spremljevalcem
- izvajanje storitev spremljanja
- organiziranje in izvajanje srečanj uporabnikov in spremljevalcev
- vodenje predpisane dokumentacije
- pridobivanje sredstev za program in poročanje
- evalviranje programa s supervizijo, notranjo in zunanjo evalvacijo



II. IZVAJANJE IN FINANCIRANJE PROGRAMA

5. člen

Program izvajajo:
- strokovni nosilec programa
- strokovni delavci in sodelavci
- laični sodelavci - spremljevalci ter
- prostovoljci

6. člen

Storitve neposrednega spremljanja izvajajo spremljevalci na osnovi izkazanih potreb 
uporabnikov in v skladu z razpoložljivimi možnostmi programa.

7. člen

Koordinacijo storitev spremljanja izvaja Zveza v klicnem centru.

Sedež klicnega centra je na sedežu Zveze.

Uradne ure klicnega centra so vsak delovni dan praviloma med 9. in 13. uro.

Za uporabnike klicnega centra je na voljo telefonska številka 01 4700 244 z odzivnikom 
in elektronski naslov klicni.center@zveza-siepih.si

8. člen

Program se financira iz:
- namenskih javnih sredstev, pridobljenih na osnovi javnih razpisov pristojnih 

ministrstev ter Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji

- drugih namenskih sredstev

I II. SPREMLJEVALCI

9. člen

Spremljevalec je oseba, stara nad 18 let, ki se je prostovoljno odločila, da bo v svojem 
prostem času nudila pomoč slepim in slabovidnim osebam in je opravila usposabljanje 
za spremljevalce.

mailto:klicni.center@zveza-siepih.si


10. člen

Usposabljanje spremljevalcev organizira in izvaja Zveza.

11. člen

Spremljevalcu pripada za pomoč slepim in slabovidnim pri spremljanju denarni 
prejemek. Višina denarnega prejemka, izražena v urni postavki, je za vse 
spremljevalce enotna in jo, v skladu z odobrenimi namenskimi finančnimi sredstvi za 
vsako leto do 31. 1. določi član Upravnega odbora Zveze, zadolžen za področje, ki 
pokriva program Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih 
in slabovidnih.

Spremljevalec se lahko opredeli, da bo v programu sodeloval kot prostovoljec.

12. člen

Spremljevalec ni upravičen do prejemka v primeru, ko nudi pomoč svojemu ožjemu 
družinskemu članu (starši, zakonci, zunajzakonski partnerji, otroci, pastorki, 
posvojenci) in bližnjim sorodnikom (stari starši, bratje, sestre, vnuki, tašča in tast), 
oziroma osebi, s katero živi v skupnem gospodinjstvu.

13. člen

Spremljevalec je upravičen do povračila prevoznih stroškov od kraja svojega bivanja 
do uporabnika in nazaj. Osnovo za obračun prevoznih stroškov v skladu z odobrenimi 
namenskimi finančnimi sredstvi za vsako leto najkasneje do konca februarja tekočega 
leta določi član Upravnega odbora, zadolžen za področje, ki pokriva program Mreža 
spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih.

IV. UPORABNIKI PROGRAMA

14. člen

Do storitev spremljanja so upravičene osebe, ki glede na definicijo slepote in 
slabovidnosti, ki jo je potrdil minister za zdravstvo dne 6. 10. 1998 pod opr. št. 020- 
27/98, sodijo v 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo.

Prednost imajo:
- slepe osebe 5. in 4. kategorije
- osebe, ki živijo same
- osebe z nižjim socialno-ekonomskim položajem



15. člen

Do storitev spremljanja iz tega programa niso upravičeni funkcionarji Zveze oziroma 
medobčinskih društev slepih in slabovidnih pri opravljanju prevzetih funkcij. Ti stroški 
se krijejo iz naslova delovanja Zveze oziroma medobčinskih društev.

Do storitev spremljanja prav tako niso upravičeni uporabniki osebne asistence po 
Zakonu o osebni asistenci (ZOA).

16. člen

Uporabniki, ki prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo, katerega višina presega 
višino dodatka za pomoč in postrežbo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, so dolžni spremljevalcu poleg stroškov, opredeljenih v 23. členu tega 
pravilnika, poravnati tudi stroške dela - nagrado, v višini urne postavke, ki jo v skladu 
z 11. členom tega pravilnika določi član Upravnega odbora Zveze, zadolžen za 
področje, ki pokriva program Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne 
izključenosti slepih in slabovidnih.
V tem primeru Zveza spremljevalcu povrne le prevozne stroške od kraja njegovega 
bivanja do uporabnika in nazaj.

17. člen

Uporabnik je dolžan potrebo po storitvi sporočiti v klicni center čimprej, najkasneje pa 
tri dni pred dnevom, ko potrebuje spremljevalca.

Prispevek uporabnika v skladu z odobrenimi namenskimi finančnimi sredstvi za vsako 
leto do 31. 1. določi član Upravnega odbora Zveze, zadolžen za področje, ki pokriva 
program Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in 
slabovidnih.

18. člen

Pri odobritvi storitev se v primerih pomanjkanja spremljevalcev, poleg prednostnih 
kriterijev iz 14. člena tega pravilnika, ugotavlja in upošteva nujnost potrebe po pomoči 
in število že izkoriščenih ur pomoči v tekočem letu.

19. člen

Obseg storitve za posameznega upravičenca lahko Zveza omeji zaradi povečanega 
števila uporabnikov oziroma potreb po pomoči glede na razpoložljiva namenska 
sredstva in/ali razpoložljive spremljevalce.

V. RAZMERJA MED UPORABNIKI IN SPREMLJEVALCI



20, člen

Izvajalci programa so pri svojem delu dolžni upoštevati Kodeks etičnih načel v 
socialnem varstvu in Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, s katerim morajo biti 
seznanjeni pred začetkom dela v programu.

21. člen

Odnos med spremljevalcem in uporabnikom mora biti v času spremljanja 
profesionalen, z obojestranskim spoštovanjem.

22. člen

Tako spremljevalec kot uporabnik imata pravico zavrniti sodelovanje, če za to obstajajo 
razlogi.

23. člen

Uporabnik je dolžan spremljevalcu poravnati odvisne stroške, ki nastanejo v času 
spremljanja (prevozni stroški, vstopnine....).

Uporabnik je Zvezi dolžan poravnati prispevek uporabnika iz 16. člena ter drugega 
odstavka 17. člena tega pravilnika.

24. člen

Program ne zagotavlja prevozov, zato je uporaba spremljevalčevega vozila ali vozila 
uporabnika v času spremljanja predmet medsebojnega dogovora med spremljevalcem 
in uporabnikom.

V kolikor se, z obojestranskim soglasjem, uporablja za ta namen spremljevalčevo 
vozilo, je uporabnik dolžan spremljevalcu poravnati nadomestilo za uporabo vozila v 
višini, ki je za povračila delavcem iz delovnega razmerja določena s predpisom Vlade 
RS in sicer v najmanj polovični in največ celotni določeni vrednosti kilometrine.

25. člen

Uporabniki in spremljevalci so se dolžni o morebitnih nastalih težavah posvetovati s 
strokovnim nosilcem programa.

26. člen

Morebitne pritožbe v zvezi z izvajanjem programa so uporabniki in izvajalci dolžni 
najprej pisno sporočiti strokovnemu nosilcu programa in sicer najkasneje v roku 8 dni 



od nastanka razloga za pritožbo. V primeru, da z rešitvijo niso zadovoljni, lahko v 
nadaljnjih osmih dneh pisno pritožbo naslovijo na Upravni odbor Zveze. Zoper pisni 
odgovor Upravnega odbora Zveze je možna pritožba v petnajstih dneh na sedež 
pristojnega ministrstva, ki v primeru kršenja Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu 
posreduje pobudo na sedež Častnega razsodišča pri Socialni zbornici.

VI. OSTALE DOLOČBE

27. člen

Zveza vsako leto najkasneje do 31.1. izda posebna navodila, v katerih poleg višine 
nagrade iz 11. člena teh pravil, prispevka uporabnika iz 16. in 17. člena določi tudi 
druge pogoje za izvajanje programa.

28. člen

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati naslednji dan po sprejemu na seji Upravnega 
odbora Zveze.

V Ljubljani, dne 30.5.2022

Štefan Kušar
Tajnik /

Matej Žnuderl 
Predsednik


