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Povzetek 

 

Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe 

oziroma storitve vsebujejo ovrednotenje stanja glede popisa obsega celotne populacije oseb 

s statusom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in njihove 

vključenosti v organiziran sistem oskrbe ter popis aktualnih podatkovnih zbirk, ki vsebujejo 

relevantne informacije s tega področja. Na tej osnovi v poročilu predlagamo okrepitev 

centrov za socialno delo v smislu podatkovnega stičišča, kjer bo omogočeno povezovanje 

tudi z drugimi pomembnimi podatkovnimi zbirkami in s tem zagotovoljen celovit pregled 

nad stanjem na področju obravnavane populacije. 

 

 

 

Ključne besede: status invalida po ZDVDTP, organiziran sistem oskrbe, podatkovna zbirka, 

informacijski sistem 
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POGOSTO UPORABLJENE KRATICE 

 

BSP Baza socialnih podatkov 

CRP Centralni register prebivalstva 

CSD Center za socialno delo 

CUDV Center/zavod za usposabljanje, delo in varstvo 

DOM  Dom za starejše 

DP Družinski pomočnik 

EMŠO Enotna matična številka občana 

IRSSV Inštitut RS za socialno varstvo 

ISCSD Informacijski sistem centrov za socialno delo 

IVO Institucionalno varstvo 

KSP Kumulativno statsitično poročilo 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

NP Ni podatka 

OA Osebna asistenca 

PND Pomoč na domu 

POS Posebni socialnovarstveni zavod 

RS Republika Slovenija 

SSZS Skupnost socialnih zavodov Slovenije 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

VDC Varstveno delovni center 

ZDVDTP Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 

ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

ZSV Zakon o socialnem varstvu 

ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 

 

Nekateri uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške. 

 

Besedilo ni lektorirano. 

 

Objava besedila in podatkov v celoti ali deloma je dovoljena le z navedbo vira. 
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1 UVOD 
 

V letu 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju 

MDDSZ), po tem ko je Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) prenehal z izvajanjem 

Vprašalnika za statistično raziskovanje – varstveno delovni centri (SOC – VDC/L), proaktivno 

pristopilo k ureditvi evidenc in zbirk podatkov na področju delovanja varstveno delovnih 

centrov (v nadaljevanju VDC). V prvi fazi je pri Inštitutu RS za socialno varstvo (v nadaljevanju 

IRSSV) naročilo analizo Priprava izhodišč za spremljanje varstveno delovnih centrov (Nagode in 

Smolej, 2015); na podlagi te analize je nato IRSSV v letu 20161 pričel s sistematičnim 

spremljanjem socialnovarstvenih storitev za odrasle v VDC in centrih za usposabljanje, delo in 

varstvo (v nadaljevanju CUDV), s spremljanjem pa je nadaljeval tudi v letu 20172. V 

naslednjem koraku je v letošnjem letu MDDSZ kot del naloge Spremljanje izvajanja storitev za 

odrasle v VDC in CUDV in priprava izhodišč za spremljanje vključenosti oseb s statustom po 

ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve, naročil nalogo Vzpostavitev izhodišč 

spremljanja vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve, s 

katero želi vzpostaviti podlage za spremljanje celotne populacije oseb s statusom3 po Zakonu 

o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (v nadaljevanju ZDVDTP), torej 

vzpostavitev poenotenega oz. informatiziranega spremljanja storitev, do katerih so te osebe 

upravičene. V pričujočem poročilu tako predstavljamo metodološka in vsebinska izhodišča za 

vzpostavitev tovrstnega spremljanja omenjene skupine invalidov, ki smo jih pripravili na 

podlagi kvalitativnega in kvantitativnega pregleda obstoječih zbirk podatkov ter skupinskega 

pogovora s strokovnimi delavci na centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD)4. 

Poročilo obsega pet poglavij. Uvodu sledi drugo poglavje, kjer s pravno – formalnega vidika 

predstavimo populacijo oseb s statusom po ZDVDTP in storitve ter prejemke do katerih je 

upravičena. Pri tem sledimo aktualni zakonodaji, in sicer v prvi vrsti ZDVDTP ter tudi Zakonu o 

socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). Sledi poglavje, kjer predstavimo zadnje razpoložljive 

informacije o populaciji oseb s statusom po ZDVDTP ter podatke o vključenosti te populacije 

v sistem organizirane oskrbe.  V četrtem poglavju predstavimo ključne obstoječe podatkovne 

zbirke, ki vsebujejo (tudi) določene informacije o osebah s statusom po ZDVDTP. Sledi zadnje, 

sklepno, poglavje, kjer združimo glavne ugotovitve prejšnjih poglavij v predlog nadaljnega 

spremljanja obravnavane populacije in njene vključenosti v sistem oskrbe.  

                                                
1
 Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (Smolej idr. 2016). 

2
 Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo 

in varstvo (Smolej idr. 2017). 
3
 Gre za osebe, ki imajo status po ZDVDTP oziroma so jim pravice, ki izhajajo iz invalidnosti, priznane 

po ZDVDTP. V tekstu uporabljamo izraz osebe s statusom po ZDVDTP, kjer navajamo druge vire 

izjemoma uporabimo izraz osebe s statusom invalida po ZDVDTP. 
4
 CSD Bežigrad dne 11. 12. 2017.  
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2 PRAVNO – FORMALNI OKVIR:  kdo so osebe s statusom po ZDVDTP 

in do česa so upravičene  
 

 

 

 

 

Ciljna skupina raziskovanja so osebe, ki 

imajo status po ZDVDTP oziroma so jim 

pravice, ki izhajajo iz invalidnosti, 

priznane po ZDVDTP. S tem zakonom 

se urejajo oblike družbenega varstva 

oseb z zmerno, težje in težko motnjo v 

duševnem razvoju ter najtežje telesno 

oziroma gibalno oviranih oseb, ki se ne 

morejo usposobiti za samostojno 

življenje in delo in pri katerih je 

ugotovljeno, da je invalidnost nastala v 

otroški oziroma mladostni dobi, to je do 

dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v 

času rednega šolanja, vendar najdlje do 

dopolnjenega 26. leta starosti (1. člen 

ZDVDTP). Gre torej za ciljno skupino 

odraslih oseb z motnjami v duševnem 

razvoju ali najtežjimi oblikami telesne 

oviranosti.  

 

 
 

Slika 1: Pravice in storitve za osebe s statusom po 

ZDVDTP 

 

Oblike družbenega varstva po tem zakonu so:  

 varstvo v splošnih ali posebnih socialnih zavodih (dnevno, občasno, stalno), 

 varstvo v drugi družini,  

 nadomestilo za invalidnost,  

 dodatek za tujo nego in pomoč. 

Dnevno varstvo in občasno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v splošnem (oziroma v domu 

za starejše, ki ima posebno enoto za varstvo odraslih) ali posebnem socialnem zavodu se 

zagotavljata osebam, ki sicer živijo v svoji ali drugi družini.  

 

Stalno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v zavodu se zagotavlja osebam, ki glede na naravo 

in stopnjo invalidnosti potrebujejo stalno varstvo v zavodu in osebam, ki nimajo družine ali 

ne morejo živeti v svoji družini in jim ni mogoče zagotoviti varstva v drugi družini. 

 

Bivanje v drugi družini je zagotovljeno osebam, ki nimajo družine in jim glede na naravo in 

stopnjo invalidnosti ni potrebno stalno varstvo v zavodu. 
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Nadomestilo za invalidnost pridobi oseba ne glede na socialno stanje oz. cenzus na 

družinskega člana. Če invalidna oseba lahko uveljavi pravice iz naslova invalidnosti po drugih 

predpisih (npr. po predpisih iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja, po predpisih o 

vojaški invalidih, ali civilnih invalidih vojne) pravico najprej uveljavlja iz teh navedenih  

naslovov. 

V primeru, da je višina sredstev nižja od višine nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi 

razliko do nadomestila za invalidnost. Od julija 2011 je znašalo mesečno nadomestilo za 

invalidnost 288,89 EUR, z decembrom 2017 pa se je zvišalo na 370,86 EUR. Vlada RS je 

namreč na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen ZDVDTP in zavzela 

stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 % neto povprečne plače na 

zaposlenega v RS v preteklem letu, kar trenutno znaša 370,86 EUR. Glede na to se bo opravil 

tudi poračun za nazaj (MDDSZ, 20175). 

Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, potrebuje pomoč druge osebe pri 

opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po ZDVDTP uveljavlja tudi pravico do dodatka 

za tujo nego in pomoč. Pri ugotavljanju  pravice do tega dodatka se uporabljajo kriteriji s 

področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Višina dodatka je odvisna od tega, ali je 

invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih 

življenjskih potreb. 

Od julija 2011 je znašal dodatek za tujo nego in pomoč: 

 za osebe, ki potrebujejo pomoč pri uveljavljanju vseh osnovnih življenjskih potreb: 

165,07 EUR mesečno in 

 za osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb:  

82,54 EUR mesečno. 

Tako kot nadomestilo za invalidnost se je s 1. decembrom 2017 zvišal tudi znesek dodatka za 

tujo nego in pomoč, in sicer višji dodatek po novem znaša 206,03 EUR, nižji pa 103,02 EUR.  

 

Pravice oseb s statusom po ZDVDTP po drugih zakonih (ZSV, ZZVZZ) 

 

Osebe s statusom po ZDVDTP, ki potrebujejo pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 

potreb, imajo tudi pravico do izbire družinskega pomočnika. ZSV sicer opredeljuje, da so 

poleg že omenjene skupine do družinskega pomočnika upravičene še osebe, za katere je 

pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po 

predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, in pa druge 

osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje 

pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi družinski pomočnik.  

                                                
5
 http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8320/ 
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Oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in 

pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, ki mu pripadata po ZDVDTP, pri čemer 

mora podati pisno dovoljenje, da izplačevalec dodatek, v času, ko ji pomoč nudi družinski 

pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika. 

 

Osebe s statusom a po ZDVDTP so upravičene tudi do storitev, ki se izvajajo v VDC in CUDV. 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev sicer med upravičenci do 

storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji neposredno ne omenja oseb 

s statusom po ZDVDTP, ampak kot upravičence opredeli osebe z motnjami v duševnem 

razvoju in osebe z več motnjami, ki pa se glede na tip ali obliko invalidnosti v grobem 

»pokrivajo« z osebami, ki imajo status po ZDVDTP. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero se odraslim invalidnim osebam daje 

možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja 

koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela. Vodenje, varstvo ter zaposlitev 

pod posebnimi pogoji se izvaja tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in 

širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, 

uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. 

Storitev zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam 

omogočajo delovno in socialno udejstvovanje. V okviru te storitve se izvajata osnovna oskrba 

ter socialna oskrba, ki zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.  

 

Upravičenci, ki so upravičeni do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, razen 

oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, so upravičeni tudi do institucionalnega varstva 

znotraj VDC. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa, da je 

institucionalno varstvo oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, 

ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. 

Obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja 

zdravstvenega varstva. Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v 

okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva. Institucionalno 

varstvo v zavodu se lahko izvaja kot celodnevno varstvo ali v obliki dnevnega varstva. 

Storitev institucionalnega varstva v drugi družini se izvaja v družini, ki ni sestavljena iz 

družinskih članov upravičenca. Storitev institucionalnega varstva v drugi organizirani obliki je 

lahko zagotovljena v stanovanjski skupini, bivalni enoti, oskrbovanem stanovanju, oskrbnem 

domu in z bivanjem zunaj institucije na podlagi individualnega paketa storitev. Stanovanjska 

skupina za osebe je lahko organizirana kot samostojna enota ali kot dislocirana enota zavoda. 

Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb. Bivalna enota je lahko prav tako 

organizirana kot samostojna enota ali dislocirana enota zavoda, vključuje pa največ 24 oseb. 

Varstveni delovni centri izvajajo tudi pomoč na domu družinam oseb z motnjo v duševnem 

razvoju ali težjo telesno oviranostjo (torej družinam oseb, ki imajo sicer pravico do vključitve v 

VDC) in posebne oblike priprav na zaposlitev. Gre za dve storitvi, ki sta v zakonodaji sicer 
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opredeljeni, vendar v praksi nista zaživeli v tolikšni meri kot vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji in institucionalno varstvo kot osrednji storitvi VDC-jev.  

 

Osebe s statusom po ZDVDTP so upravičene tudi do pomoči na domu, in sicer Pravilnik o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev opredeljuje, da so do pomoči na domu 

(natančneje do socialne oskrbe na domu) upravičene osebe s statusom po ZDVDTP, ki po 

oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove 

invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu. Sicer je pomoč na domu namenjena 

upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 

okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati 

sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za 

različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se uporabnikom vsaj za 

določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.  

 

Osebi, ki ima status po ZDVDTP, se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo 

iz republiškega proračuna, razen, ko je oseba iz naslova invalidnosti upravičena do 

materialnih pravic po drugih predpisih in je zato tudi zavarovana iz drugega naslova. To 

pravico opredeljuje ZZVZZ. 

 

Druge storitve in oblike vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP 

Osebe s statusom po ZDVDTP se vključujejo tudi v aktivnosti različnih društev in uporabniških 

združenj. Tako so vključeni v različne socialnovarstvene programe (na primer programe 

društva Sožitja in programe izvajalcev, ki se a priori ukvarjajo s populacijo oseb s težavami v 

duševnem zdravju, v programe osebne asistence6 in različne aktivnosti za večjo socialno 

vključenost).  

 

 

 

                                                
6
 Področje osebne asistence je zakonsko urejeno z Zakonom o osebni asistence (ZOA), ki se bo začel 

uporabljati s 1. januarjem 2019. 
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3 POPULACIJA ODRASLIH OSEB S STATUSOM PO ZDVDTP IN 

NJIHOVA VKLJUČENOST V RAZLIČNE OBLIKE STORITEV IN OSKRBE 

 

 

 

 

 

V tem poglavju predstavljamo osnovne informacije o osebah s statusom po ZDVDTP, ki jih je 

moč pridobiti iz obstoječih podatkovnih virov in ki predvsem govorijo o številčnosti 

obravnavane populacije. Glavni in najbolj 'celosten' vir podatkov predstavlja baza MDDSZ, ki 

je bila nazadnje v celoti posodobljena7 v letu 2011 in vsebuje informacije o stanju pred 

sedmimi leti, torej v letu 2010 (glej Poglavje 4).  

 

Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo v Sloveniji v letu 2010 (na dan 31. 12.) 7.620 

odraslih oseb s statusom po ZDVDTP, od tega sta bili dobri dve tretjini oseb vključeni v eno 

izmed oblik oskrbe (glej Preglednico 1). Dobra četrtina (27,4 %) vseh odraslih s statusom po 

ZDVDTP je bila vključena v dnevno obravnavo VDC, dobra tretjina (33,9 %) pa v 

institucionalno varstvo v enem izmed socialnovarstvenih zavodov (VDC, CUDV, posebni 

socialnovarstveni zavod ali dom za starejše). Nekaj jih je živelo v drugi družini (1,5 %), 6,6 % je 

bilo vključenih v eno izmed drugih oblik varstva (na primer pomoč na domu) in 6,4 % jih je 

uveljavilo pravico do družinskega pomočnika. Približno tretjina vseh oseb s statusom po 

ZDVDTP na dan 31. 12. 2010 ni bila vključena v nobeno obliko organizirane oskrbe.  

 

Preglednica 1: Število oseb s statusom po ZDVDTP glede na vključenost v storitve  

  

2007 2010 

število 

vključenih 

% izmed 

vključenih 

% izmed vseh 

s statusom 

število 

vključenih 

% izmed 

vključenih 

% izmed vseh 

s statusom 

VDC (dnevna obravnava) 1.920 41,2 25,1 2.088 40,7 27,4 

VDC (dnevna obravnava in 

bivanje) 805 17,3 10,5 887 17,3 11,6 

CUDV 480 10,3 6,3 556 10,8 7,3 

Posebni socialnovarstveni 

zavod 799 17,2 10,5 769 15 10,1 

Dom za starejše 371 8 4,9 377 7,4 4,9 

Druga družina 110 2,4 1,4 118 2,3 1,5 

Druge oblike varstva 173 3,7 2,3 337 6,6 4,4 

Skupaj 4.658 100 61 5.132 100 67,3 

Vseh s statusom po 

ZDVDTP 7.637 7.620 

vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2008 in 2011) 

 

                                                
7
 V letu 2012 je MDDSZ ponovno zbiralo podatke, vendar zajem podatkov ni bil popoln in podatki niso 

obdelani in predstavljeni (več v Poglavju 4). 
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Podatki torej ponazarjajo kolikšna je celotna populacija oseb s statusom po ZDVDTP in kje v 

sistemu organizirane skrbi se le-ta nahaja ter obenem, kakšen je potencial vključitve v 

organizirano podporo (skupnostno ali institucionalno) bodisi na krajši bodisi na daljši časovni 

rok (na primer ob izgubi svojcev tistih oseb, ki sedaj ne prejemajo storitev in so doma), kar je 

za načrtovalce razvoja mreže in oblikovalce politike na tem področju ključnega pomena. 

 
Glede na to, da so osebe s statusom po ZDVDTP upravičene do različnih oblik storitev, ki so 

bodisi v prvi vrsti namenjene tej populaciji oseb, bodisi širši ciljni skupini, kjer je obravnavana 

populacija le ena izmed ciljnih skupin (npr. družinski pomočnik, pomoč na domu), lahko 

določene informacije o teh osebah črpamo tudi iz drugih podatkovnih virov. V Preglednici 2 

predstavljamo nabor razpoložljivih podatkov po različnih oblikah storitev in denarnih 

prejemkov, iz katerih je razvidna vključenost oseb s statusom po ZDVDTP v organiziran sistem 

oskrbe. Podatki se večinoma nanašajo na stanje v letu 2016 ter s tem odražajo aktualno 

stanje. Glede na to, da lahko osebe hkrati prejemajo različne kombinacije storitev in finančnih 

sredstev (npr. prejemajo pomoč na domu, osebno asistenco ter dodatek za tujo nego in 

pomoč, prejemajo nadomestilo za invalidnost in so vključeni v VDC), ocene skupnega števila 

oseb oz. celotne populacije iz Preglednice 2 ne moremo podati. Podatki tudi niso povsem 

primerljivi s podatki predstavljenimi v Preglednici 1, saj so zbrani v drugi časovni točki ter 

preko nepoenotene metodologije (agregirano, individualizirano) (več v Poglavju 4). Pri 

podatkih, predstavljenih v Preglednici 2 tudi ne moremo govoriti o strukturi (deležu) oseb 

glede na vključenost v različne oblike organizirane oskrbe, saj ne razpolagamo s skupnim 

številom celotne populacije. 

  

Preglednica 2:  Podatki o osebah s statusom po ZDVDTP (zadnji razpoložljivi podatki, 2016) 

Zbirka Storitev vsi uporabniki (število) status ZDVDTP (število) 

VDC/CUDV  

(31. 12. 2016) 

VDC dnevna obravnava 3.367 3.122 

samo dnevna obravnava 2.328 2.137 

IVO zavod 24 ur 452 412 

IVO zavod 16 ur 332 321 

IVO bivalna enota 24 ur 47 46 

IVO bivalna enota 16 ur 447 424 

Stanovanjska skupina (16 ur) 266 246 

Drugo 5 5 

 institucionalna obravnava 1.544 1.449 

PND (31. 12. 2016) Pomoč na domu 7.374 226 

ISCSD2 Družinski pomočnik 1.002 np. 

KSP IVO 24 ur v DOM in POS 20.606 1.395
8
 

OA Osebna asistenca 1.138 145 

ZPIZ Dodatek za tujo nego in pomoč 4.172 4.172 

ZPIZ Razlika nadomestila za invalidnost 631 631 

ZPIZ Nadomestilo za invalidnost 5.632 5.632 

/ 
9 Obvezno zdravstveno zavarovanje 6.263 6.263 

                                                
8
 Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter odrasle osebe z več motnjami. 
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Kljub temu je evidentno, da so podatki o vključenosti v različne oblike oskrbe pri določenih 

storitvah v obeh časovnih točkah dokaj podobni. Npr. po podatkih MDDSZ je bilo v dnevno 

obravnavo pri VDC v letu 2010 vljučenih 2.088 oseb s statusom po ZDVDTP, po podatkih 

IRSSV pa 2.137 v letu 2016. Podobno velja glede institucionalnega varstva v VDC in CUDV: v 

letu 2010 je bilo vključenih 1.443, v letu 2016 pa 1.449. Glede na to, da se vključitev v VDC 

ureja preko CSD, ki so bili glavni poročevalec za MDDSZ v letu 2010, je zanesljivost podatka s 

strani CSD pričakovana. Podoben rezultat bi pričakovali pri družinskem pomočniku, ki je v 

celoti v domeni CSD, vendar v fazi priprave pričujoče naloge, podatka o osebah, ki so 

upravičene do družinskega pomočnika in imajo status po ZDVDTP, nismo uspeli pridobiti 

(razlogi so predvsem tehnične narave). Povzamemo lahko, da imajo CSD za približno dve 

tretjini populacije oseb s statusom po ZDVDTP zelo natančne informacije o njihovi 

vključenosti v storitve socialnega varstva, saj se pravice za omenjene storitve urejajo pod 

okriljem CSD. Dokaj primerljiva sta tudi podatka o vključenosti obravnavane populacije v 

institucionalno varstvo v posebnih socialnovarstvenih zavodih in domovih za starejše, in sicer 

je bilo v tej obliki v letu 2010 1.146 oseb, v letu 2016 pa po podatkih Skupnosti socialnih 

zavodov Slovenije (v nadaljevanju SSZS) 1.395. Tudi za ostale oblike oskrbe, predvsem 

skupnostne, je razvidno, da je ocena MDDSZ dokaj podobna in primerljiva z ocenami 

pridobljenimi iz drugih virov. MDDSZ navaja, da je bilo v druge oblike oskrbe vključenih 337 

oseb s statusom po ZDVDTP, po podatkih IRSSV pa je pomoč na domu prejemalo 226 oseb 

in osebno asistenco 145 oseb, kar skupaj pomeni največ (ena oseba lahko prejema tudi obe 

storitvi) 361 oseb. Poleg omenjenih je v letu 2010 118 oseb bivalo v drugi družini, za leto 

2016 pa tega podatka od MDDSZ nismo uspeli pridobiti. 

Po podatkih prejetih s strani MDDSZ10 ugotavljamo, da je bilo v letu 2016 4.172 prejemnikov 

dodatka za tujo nego in pomoč, 5.632 prejemnikov nadomestila za invalidnost, 6.263 osebam 

s statusom po ZDVDTP pa je stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja krila država (iz 

državnega proračuna). Če so osebe iz naslova invalidnosti upravičene do materialnih pravic 

po drugih predpisih (torej materialnih pravic ne uveljavljajo po ZDVDTP kljub temu, da imajo 

status po tem zakonu), so tudi zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, vsem ostalim pa 

obvezno zdravstveno zavarovanje plača država. Glede na to torej lahko ugotovimo, da je v 

letu 2016 6.263 oseb, ki imajo status po ZDVDTP in po tem zakonu tudi uveljavljajo 

materialne pravice, ki jim zaradi invalidnosti pripadajo, ne razpolagamo pa s podatkom, 

koliko je oseb s statusom, ki uveljavljajo materialne pravice po drugih predpisih. Navedeni 

podatki torej pričajo o vsaj 6.263 oseb s statusom po ZDVDTP, ne pa tudi o obsegu celotne 

populacije, kar pomeni da v danem trenutku v Sloveniji ni znano, kako številčna je dejansko 

obravnavana populacija. Zadnje podatke je s pomočjo CSD zagotovil MDDSZ za leto 2010, ko 

je to število znašalo 7.620. 

 

                                                                                                                                                   
9
 Podatek posredovan po elektronski pošti, MDDSZ na dan 11. 12. 2017. 

10
 Podatki posredovani po elektronski pošti, MDDSZ na dan 11. 12. 2017. 
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4 PODATKOVNE ZBIRKE IN ZBIRANJE PODATKOV o vključenosti oseb 

s statusom po ZDVDTP 
 

 

 

 

 

Predstavili smo stanje na področju spremljanja oseb s statustom po ZDVDTP, v nadaljevanju 

pa se osredotočimo na najpomembnejše obstoječe podatkovne zbirke, ki vsebujejo 

informacije o proučevani populaciji.  V kolikor je cilj spremljati vključenost teh oseb v različne 

oblike oskrbe oziroma v storitve, potem je v izhodišču nujen pregled že obstoječih 

podatkovni zbirk in njihovi vsebini. Sledi torej pregled ključnih podatkovnih baz, ki se 

nanašajo izključno na storitve do katerih je, po različnih predpisih, proučevana populacija 

upravičena. Najprej predstavimo najbolj celovito oz. pregledno podatkovno zbirko (CSD 

ZDVDTP), ki zagotavlja dokaj natančen pregled nad osebami s statusom po ZDVDTP, saj 

vključuje tako informacijo o celotni populaciji kot tudi informacijo o vključenosti teh oseb v 

socialnovarstveni sistem. Sledi pregled zbirk, ki se s CSD ZDVDTP sicer dopolnujejo, vsebujejo 

pa zgolj parcialne informacije o obravnavi populaciji, saj vezane na posamezne 

socialnovarstvene storitve in programe, in sicer: storitve za odrasle v varstveno delovnih 

centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo (VDC/CUDV), družinski pomočnik (ISCSD2), 

institucionalno varstvo v okviru posebnih socialnovarstvenih zavodov in domov za starejše 

(SKP), pomoč na domu (PND) in osebna asistenca (OA) (glej Slika 2). 

 

 

 
Slika 2: Podatkovne zbirke z informacijo o populaciji in vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP 

 

 

Ostale storitve, ki so potencialno aktualne za populacijo oseb s statusom po ZDVDTP, a se 

morda niso razvile kot je bilo sprva načrtovano in za katere v večji meri sistematično zbiranje 

podatkov ni vzpostavljeno, smo iz tega poglavja izpustili (npr. institucionalno varstvo v drugi 

družini, mobilna pomoč, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, dnevno 

varstvo v okviru posebnih socialnovarstvenih zavodov in domov za starejše). Poleg tega se v 
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tem poglavju ne osredotočamo na podatkovne zbirke, ki so vezane na denarne prejemke 

(nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, dodatek za pomoč in 

postrežbo), saj so to zbirke, ki a priori vsebujejo ključne osebne podatke o uporabnikih (npr. 

EMŠO) in z vidika povezljivosti z drugimi podatkovnimi zbirkami niso problematične. Gre 

torej za niz zbirk, ki naj bi druga drugo dopolnjevale. 

 

Za vsako bazo torej podrobneje opišemo: 

- časovnico zbiranja podatkov (kako pogosto se podatki zbirajo npr. občasno, 

vsakoletno, sprotni vnos),  

- raven spremljanja podatkov (individualizirano ali agregirano), 

- način zbiranja podatkov (npr. z Excelovim zbirnikom, sprotnim vnosom v 

informacijski sistem),  

- poročevalsko enoto (kdo poroča podatke npr. CSD, VDC, DOS ipd.),  

- referenčni datum (katero časovno točko ponazarjajo podatki, npr. 31. 12.),  

- zadnji zbrani podatki (za katero leto so nazadnje zbrani podatki), 

- kako so podatki v zbirki dostopni (npr. objavljeni v poročilu, na spletu, z 

zaprosilom),  

- stopnjo povezljivosti ter izmenjave podatkov z drugimi podatkovnimi zbrikami 

(kjer smo z nizko povezljivostjo opredelili tiste podatkovne zbirke, ki so zbrane na 

agregirani ravni, s srednje tiste, ki so zbrane individualizirano, z visoko pa tiste, ki so 

zbrane individualizirano in vsebujejo tudi EMŠO).  

 

Pri vsaki zbirki izpostavimo tudi ključne kazalnike, ki so vezani na pomembne informacije o 

proučevani populaciji (npr. ali ima oseba pridobljen status po ZDVDTP, katero stopnjo motnje 

v duševnem razvoju ima oz. katera je poglavitna invalidnost ipd.), s pomočjo katerih bi lahko 

na nacionalni ravni spremljali stopnjo vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v organiziran 

sistem skrbi oziroma računali indeks pokritosti potreb (v kolikor razpolagamo s podatkom o 

stalnem in začasnem bivališču).  
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OSEBE S STATUSOM PO ZDVDTP (PODATKI CSD) 

 

Ime zbirke: CSD ZDVDTP 

Nosilec zbirke: MDDSZ 

Časovnica spremljanja: občasno 

Raven spremljanja: individualizarna (EMŠO) 

Način zbiranja: Excelov zbirnik 

Poročevalska enota: vsi CSD (62) 

Referenčni datum: 31. 12. 

Zadnji zbrani podatki: za leto 2011 

Dostopnost zbirke in podatkov: z zaprosilom na MDDSZ 

Stopnja povezljivosti in izmenjave podatkov: visoka 

Ključni kazalniki: 

 občina (stalno ali začasno) 

 oseba ima status po ZDVDTP 

 status invalida ZDVDTP (invalidni osebi je priznan samo status po ZDVDTP – materialne pravice v celoti 

prejemajo drugi po drugih predpisih, zato se tukaj ne šteje oseb, ki so prejemniki razlike med deležem 

pokojnine in višino nadomestila) 

 vrsta motnje v duševnem in telesnem razvoju 

 prejemnik celotnega nadomestila 

 prejemnik dodatka za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh 

osnovnih življenjskih potreb  

 prejemnik dodatka za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju 

večine osnovnih življenjskih potreb  

 vključenost v vodenje, varstvo, zaposlitev pod posebnimi pogoji (8 ur), kombinacijo vodenje, varstvo in 

zaposlitev in IVO (16 ur), IVO (24 ur), CUDV, posebni socialnovarstveni zavod, dom za starejše, druga 

družina in druge oblike varstva 

 ima družinskega pomočnika 

 osebe s statusom po ZDVDTPO, ki niso vključene nikamor 

 

 

Opis zbirke in podatkov: 

MDDSZ preko centrov za socialno delo občasno zbira podatke o osebah s statusom po 

ZDVDTP. V prvi fazi je te podatke pridobivalo z vprašalnikom, v zadnjem popisu pa je od CSD 

pridobilo individualizirane (z Excelovim zbirnikom) podatke (po EMŠO) za stanje na dan 31. 

12. 2011. Zbirka vsebuje kazalnike, ki so pomembni tako za popis celotne populacije oseb s 

statusom po ZDVDTP kot tudi kazalnike, ki merijo vključenost teh oseb v organiziran sistem 

skrbi. Podatkovna zbirka je absolutno povezljiva z drugimi zbirkami, ki tudi vsebujejo 

informacijo o EMŠO uporabnika. Podatki sicer niso javno dostopni, jih je pa od MDDSZ 

možno (v anonimizirani obliki) pridobiti z vlogo. Na inštitutu smo podatke pridobili dvakrat, 

prvič za potrebe naloge Analiza varstveno delovnih centrov (Nagode in drugi, 2008) ter drugič 

za potrebe naloge Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje 

varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami 

(Nagode in drugi, 2011); obakrat so bili zbrani še na agregirani ravni. V letu 2012 je MDDSZ 

prešlo na individualizirano raven spremljanja, vendar podatkov za potrebe naloge Priprava 
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izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov (Nagode in Smolej, 2015) od 

MDDSZ nismo prejeli. Za pripravo pričujoče naloge pa smo prejeli nepopolne in neobdelane. 

 

Predstavljeni podatki, sploh če so zbrani za posamezno osebo (na individualiziran način), so 

izjemnega pomena, saj odražajo celotno populacijo oseb s statusom po ZDVDTP in 

posledično potencialne uporabnike različnih socialnovarstvenih storitev, programov in 

denarnih prejemkov (glej Poglavje 2) ter obenem kažejo kako se te osebe vključujejo v 

storitve in programe socialnega varstva. Zbirka vključuje niz pomembnih kazalnikov, ki 

odgovarjajo ravno na vprašanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP in je zato 

najpomembnejša in najcelovitejša zbirka s tega področja. Šibkost podatkovne zbirke je 

predvsem v njeni dostopnosti, saj se kakovost podatkov izrazito poslabša v kolikor podatki 

niso dostopni, zato ocenjujemo, da je nujno podatke redno sistematično uporabljati 

(analizirati), prikazovati in jih povezovati z drugimi zbirkami podatkov, ki tudi vsebujejo isti 

identifikator - EMŠO. Poleg tega, da vsebujejo informacijo o celotni populaciji oseb s 

statusom po ZDVDTP, nudijo tudi pregled pokritosti potreb po dnevnem in institucionalnem 

varstvu obravnavane populacije. Ker so poročevalske enote centri za socialno delo, ki pri 

svojem delu uporabljajo informacijski sistem CSD (ISCSD), bi bilo z razlogom razbremenitve 

poročevalskih enot ter racionalizacije dela in stroškov, treba uvesti standardizirano 

pridobivanje podatkov iz informacijskega sistema na nacionalni ravni, ki bi omogočalo tudi 

vpogled v stanje v različnih časovnih točkah.  
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POMOČ NA DOMU 

 

Ime zbirke: PND 

Nosilec zbirke: IRSSV 

Časovnica spremljanja: vsakoletno 

Raven spremljanja: individualizarna (brez EMŠO) 

Način zbiranja: Excelov zbirnik 

Poročevalska enota: izvajalci PND – domovi za starejše, centri za socialno delo, specializirana 

zavoda za pomoč na domu ter zasebniki s koncesijo (79) 

Referenčni datum: 31. 12. in letno 

Zadnji zbrani podatki: za leto 2016 

Dostopnost zbirke in podatkov: Poročilo o izvajanju PND, splet IRSSV in MDDSZ 

Stopnja povezljivosti in izmenjave podatkov: srednja; možna z uvedbo EMŠO kot 

identifikatorja 

Ključni kazalniki11: 

- upravičenost do pomoči na domu 

- občina stalnega bivališča 

- občina začasnega bivališča 

- prejemnik denarnega dodatka (dodatek za pomoč in postrežbo ali dodatek za tujo nego in 

pomoč) 

 

Opis zbirke in podatkov: 

Inštitut RS za socialno varstvo od leta 2008 redno letno spremlja podatke o uporabnikih 

pomoči na domu, med katerimi so tudi osebe s statusom po ZDVDTP, ki po oceni pristojne 

komisije ne zmorejo samostojnega življenja in pa invalidi s pravico do tuje pomoči in nege za 

opravljanje večine življenjskih funkcij. Do leta 2016 je IRSSV podatke zbiral na agregirani ravni 

z vprašalnikom, od leta 2016 pa podatke z Excelovim zbirnikom zbira indivdualizirano po 

posameznem uporabniku, vendar brez podatka o EMŠO. Podatke redno analizira in objavlja v 

letnih poročilih, ki so dostopni na spletni strani IRSSV in MDDSZ. Prav tako jih redno 

posreduje izvajalcem pomoči na domu in slovenskim občinam. Z vidika spremljanja 

vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike storitev, je prednost podatkov v tej 

zbirki predvsem v individualiziranosti podatkov ter v podatku o občini bivanja, slabost pa je 

predvsem v tem, da ni podatka o vrsti motnje v telesnem in duševnem razvoju kot jo opredeli 

ZDVDTP (lažja, zmerna, težja, težka) ter, da je srednje povezljiva z drugimi zbirkami podatkov, 

saj vsebuje specifičen identifikator, ki ni EMŠO. Zbirka bi ob spremembi identifikatorja v 

EMŠO lahko relativno hitro postala povezljiva, saj je zbrana na individualizirani ravni. 

                                                
11

 Pregled vseh kazalnikov je zbran v poročilu Analiza izvajanja pomoči na domu – analiza stanja za leto 

2016 (Lebar idr. 2017). 
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STORITVE ZA ODRASLE V VARSTVENO DELOVNIH CENTRIH IN CENTRIH ZA 

USPOABLJANJE, DELO IN VARSTVO 

 

Ime zbirke: VDC/CUDV 

Nosilec zbirke: IRSSV 

Časovnica spremljanja: vsakoletno 

Raven spremljanja: individualizarna (brez EMŠO) 

Način zbiranja: Excelov zbirnik 

Referenčni datum: 31. 12.  

Poročevalska enota: VDC in CUDV (34) 

Zadnji zbrani podatki: za leto 2016 

Dostopnost zbirke in podatkov: Poročilo o izvajanju storitev v VDC/CUDV, splet IRSSV  

Stopnja povezljivosti in izmenjave podatkov: srednja; možna z uvedbo EMŠO kot 

identifikatorja 

Ključni kazalniki12: 

- v katero storitev je oseba vključena? 

- občina, kjer ima oseba stalno bivališče 

- občina trenutnega bivališča 

- priznan status invalida po ZDVDTP 

- stopnja motnje v duševnem razvoju 

- ali oseba prejema dodatek za tujo nego in pomoč po ZDVDTP?   

- sli oseba prejema celotno nadomestilo za invalidnost?                     

- ali ima oseba družinskega pomočnika? 

 

Opis zbirke in podatkov: 

Do leta 2014 je storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji redno letno 

spremljal Statistični urad RS. Spremljanje je potekalo preko tiskanega vprašalnika, ki ga je 

izpolnil vsak VDC in CUDV. Ko je SURS v letu 2014 ukinil statistično raziskovanje tega 

področja, je s sistematičnim spremljanjem preko Excelovega vnosnika v letu 2016 (za podatke 

iz leta 2015) pričel IRSSV. Spremljanje obsega storitve za odrasle v VDC in CUDV in se zbira 

na individualni ravni (identifikator, ki ni EMŠO). Podatke IRSSV redno analizira in objavlja v 

letnih poročilih, ki so dostopni na spletni strani IRSSV in MDDSZ. Prav tako jih redno 

posreduje izvajalcem storitve. Z vidika spremljanja vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v 

različne oblike storitev, je prednost podatkov v tej zbirki predvsem v individualiziranosti 

podatkov, v podatku o vrsti motnje v telesnem in duševnem razvoju kot jo opredeli ZDVDTP 

(lažja, zmerna, težja, težka), v podatku o statusu po ZDVDTP ter v podatku o občini bivanja, 

slabost pa je predvsem v tem, da ni podatka o EMŠO, kar pomeni, da je baza srednje 

povezljiva z drugimi podatkovnimi bazami, bi pa s spremembo identifikatorja lahko relativno 

hitro postala povezljiva. 

                                                
12

 Pregled vseh kazalnikov je zbran v poročilu Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno 

delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo (Smolej idr. 2017). 
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DRUŽINSKI POMOČNIK 

 

Ime zbirke: ISCSD2 

Nosilec zbirke: MDDSZ 

Časovnica spremljanja: sprotni vnos 

Raven spremljanja: individualizirana (EMŠO) 

Način zbiranja: informacijsko podprta baza 

Poročevalska enota: CSD (62) 

Referenčni datum: sprotni vnos 

Zadnji zbrani podatki: sprotno zbiranje 

Dostopnost zbirke in podatkov: nekateri podatki o družinskem pomočniku so dostopni na 

spletni strani MDDSZ13, ostali z zaporosilom na MDDSZ 

Stopnja povezljivosti in izmenjave podatkov: visoka 

Ključni kazalniki14: 

 stalno prebivališče 

 upravičenost (ker sem invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb in potrebujem pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb; ker imam težko 

motnjo v duševnem razvoju in potrebujem pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 

potreb; ker sem težko gibalno oviran/a in potrebujem pomoč za opravljanje vseh osnovnih 

življenjskih potreb) 

 dodatek za tujo nego in pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb mi je priznan 

na podlagi (ZDVDTP, ZPIZ) 

 

Opis zbirke in podatkov: 

MDDSZ je v letu 2000 vzpostavilo enoten informacijski sistem centrov za socialno delo za 

potrebe delovanja CSD. Sestavljen je iz dveh aplikacij ISCSD in ISCD2. ISCSD pretežno pokriva 

področje zakonodaje starševskega varstva in družinskih prejemkov ter štipendij. ISCSD2 je 

osnovno orodje pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev s področja socialnovarstvenih 

prejemkov, družinskih prejemkov in štipendiranja, kamor sodi tudi pravica do izbire 

družinskega pomočnika. Baza vsebuje podatke o upravičencih do družinskega pomočnika kot 

jih predvideva vloga za pridobitev pravice, vkjučno s podatkom o statusu po ZDVDTP; 

vsebuje torej individualizirane podatke o upravičencih, vključno z EMŠO. Podatki so visoko 

povezljivi z ostalimi podatkovnimi zbirkami, ki vsebujejo isti identifikator.    

 

                                                
13

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/druzinski_pomocnik/ 
14

 Kot izhajajo iz vloge za uveljavljanje pravice do družinskega pomočnika. 
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INSTITUCIONALNO VARSTVO V OKVIRU POSEBNIH SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV 

IN DOMOV ZA STAREJŠE (KOMBINIRANI ZAVODI) 

 

Ime zbirke: Kumulativno statistično poročilo (KSP) 

Nosilec zbirke: SSZS 

Časovnica spremljanja: vsakoletno 

Raven spremljanja: agregirana 

Način zbiranja: poročanje v skupni IS s programom KISSDO 

Poročevalska enota: domovi za starejše in posebni socialnovarstveni domovi 

Referenčni datum: 31. 12. 

Zadnji zbrani podatki: 2016 

Dostopnost zbirke in podatkov: Kumulativno statistično poročilo, ki ga je možno pridobiti z 

zaprosilom, Poudarki iz kumulativnega statističnega poročila (objavljeno na spletu15) 

Stopnja povezljivosti in izmenjave podatkov: nizka; možna le ob prehodu iz agregiranega 

načina evidentiranja v individualizirano ter vpeljavi EMŠO kot identifikatiorja 

Ključni kazalniki16: 

- občina prebivališča pred odhodom v zavod 

- število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah prizadetosti 

 

Opis zbirke in podatkov: 

SSZS od leta 2005 redno letno spremlja področje institucionalnega varstva starejših in 

odraslih s posebnimi potrebami. Podatke zbira v programu KISSDO, ki jih izpolnjujejo vsi 

domovi za starejše ter vsi posebni socialnovarstveni zavodi. Podatke redno analizirajo, 

objavljajo in so dostopni strokovni javnosti. Podatki so zbrani na agregatni in ne na 

individualni ravni, kar onemogoča natančen pregled nad področjem, onemogoča 

povezljivost z drugimi zbirkami podatkov ter poslabša kakovost podatkov. V obdobju od 

2010 - 2013 je SSZS sicer vodila informacijski sistem DOMIS v okviru katerega je dostopala 

do podatkov za uporabnike na individualni ravni (po EMŠO), vendar je s tovrstnim načinom, 

zaradi varstva osebnih podatkov, prenehala.  

 

Z vidika obravnavane populacije tj. oseb s statustom po ZDVDTP podatkovna zbirka 

omogoča pregled nad številom tistih vključenih v institucionalno varstvo, ki imajo 

dolgotrajne težave v duševnem zdravju, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 

več motenj ter senzorne ali gibalne oviranosti, ne omogočajo pa podrobnejših analiz (npr. 

koliko oseb ima status po ZDVDTP, koliko oseb s statusom prihaja iz določene občine), saj 

so podatki zbrani agregirano na ravni zavoda. 

                                                
15

http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Poudarki-iz-komulativnega-stati%C4%8Dnega-

poro%C4%8Dila-za-leto-2016.pdf 
16

 Pregled vseh kazalnikov je zbran v Kumulativnem statističnem poročilu za leto 2016. Pregled področja 

institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih (Skupnost socialnih zavodov Slovenije 

2017). 
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OSEBNA ASISTENCA 

 

Ime zbirke: OA 

Nosilec zbirke: IRSSV 

Časovnica spremljanja: vsakoletno 

Raven spremljanja: individualizirana (brez EMŠO) 

Način zbiranja: Excelov zbirnik 

Poročevalska enota: izvajalci osebne asistence (nevladne organizacije) 

Referenčni datum: 31. 12. 

Zadnji zbrani podatki: za leto 2016 

Dostopnost zbirke in podatkov: Poročilo o izvajanju storitev v VDC/CUDV, splet IRSSV 

Stopnja povezljivosti in izmenjave podatkov: srednja; možna z uvedbo EMŠO kot 

identifikatorja 

Ključni kazalniki17: 

- vpišite občino, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče 

- vpišite občino, v kateri uporabnik trenutno prebiva 

- ali ima uporabnik priznan status invalida?                                  

- če ima uporabnik priznan status invalida, vpišite ustrezno številko zakona, po katerem mu je 

invalidnost priznana 

- katera je poglavitna vrsta invalidnosti uporabnika? 

- če ima uporabnik poleg poglavitne še kakšno drugo vrsto invalidnosti, jo vpišite 

- kakšen je zaposlitveni status uporabnika?    

- ali uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo oziroma drug denarni prejemek iz 

naslova potrebe po tuji negi in pomoči zaradi invalidnosti (npr. dodatek za pomoč in 

postrežbo, dodatek za tujo nego in pomoč) 

- v kolikor uporabnik prejema tak dodatek, prosimo navedite po katerem zakonu      

 

Opis zbirke in podatkov: 

S sistematičnim spremljanjem izvajanja osebne asistence na nacionalni ravni je IRSSV pričel v 

letu 2016 in z zbiranjem nadaljeval v letu 2017. Podatki so zbrani na individualizirani ravni z 

Excelovim zbirnikom, vendar anonimizirano, brez podatka o EMŠO. Izpolnjujejo ga izvajalci 

osebne asistence tj. nevladne organizacije. Zbirka podatkov vsebuje informacije o 

uporabnikih osebne asistence, o osebnih asistentih ter koordinatorjih osebne asistence na 

dan 31. 12. predhodnega leta (zadnji podatki so za leto 2016). Podatke inštitut analizira in 

predstavlja v preglednem poročilu, ki je dostopno na spletni strani inštituta. Prav tako jih 

posreduje izvajalcem osebne asistence. Z vidika spremljanja vključenosti oseb s statusom po 

ZDVDTP v različne oblike storitev, je prednost podatkov v tej zbirki predvsem v 

individualiziranosti podatkov ter v podatku o statusu po ZDVDTP in v podatku o občini 

bivanja, slabost pa je predvsem v tem, da ni podatka o vrsti motnje v telesnem in duševnem 

                                                
17

 Pregled vseh kazalnikov je zbran v poročilu Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno 

delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo (Smolej idr. 2017). 
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razvoju kot jo opredeli ZDVDTP (lažja, zmerna, težja, težka) ter, da je srednje povezljiva z 

drugimi zbirkami podatkov, saj vsebuje specifičen identifikator, ki ni EMŠO. Zbirka bi ob 

spremembi identifikatorja v EMŠO lahko relativno hitro postala povezljiva, saj je zbrana na 

individualizirani ravni. 



5 PREDLOG NADALJNJEGA SPREMLJANJA OSEB S STATUSOM PO 

ZDVDTP 
 

 

V sklepnem poglavju podajamo ključne predloge in usmeritve glede nadaljnjega spremljanja 

oseb s statusom po ZDVDTP. Najprej se opredelimo do populacije spremljanja, nato pa 

predlagamo način sistematičnega evidentiranja in spremljanja obravnavane populacije, ki ga 

ovrednotimo s SWOT analizo. 

 

Populacija in obstoječ način spremljanja vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v 

organiziran sistem oskrbe 

 

V nalogi smo se na podlagi potreb naročnika usmerili na populacijo oseb, ki imajo status po 

ZDVDTP. Kot smo že uvodoma omenili, gre za odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju ter najtežje telesno oziroma gibalno ovirane osebe, ki se ne morejo 

usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je invalidnost nastala do 

dopolnjenega 18. oziroma 26. leta starosti. Upravičenci so v tem več kot 30 let starem zakonu 

dokaj ozko opredeljeni in ne zajamejo nekaterih manj številčnih skupin invalidov, ki nimajo 

pravic iz naslova invalidnosti po drugih zakonih in jih trenutno zaradi ozke opredelitve 

upravičencev tudi po ZDVDTP ne morejo uveljavljati. Glede na to so pobude za razširitev 

upravičencev v novem oziroma prenovljenem zakonu, ki bo nadomestil ZDVDTP, povsem 

upravičene. V predlogu Zakona o socialnem vključevanju invalidov18, ki ga je MDDSZ dalo v 

javno razpravo 21. 12. 2017 in ki naj bi nadomestil ZDVDTP, je tako krog upravičencev 

nekoliko razširjen, in sicer na populacijo oseb z avtističnimi motnjami in oseb z zmerno do 

hudo možgansko poškodbo ali okvaro. Kljub temu smo se v pričujočem poročilu, glede na 

potrebe naročnika, omejili le na populacijo (in zbirke podatkov, ki to populacijo zajemajo), ki 

trenutno sodi v ZDVDTP.  

 

Glede na to, da Zakon o socialnem vključevanju invalidov še ni potrjen in 

sprejet, predlagamo, da se v prvi vrsti kot ciljno populacijo sistematskega 

spremljanja obravnava osebe s statusom po ZDVDTP, obenem pa pripravi 

strokovne podlage za sistematično spremljanje tudi oseb z zmerno do hudo 

možgansko poškodbo ali okvaro ter oseb z motnjo avtističnega spektra, in 

sicer predvsem v smislu pregleda obstoječega načina evidentiranja 

omenjenih ciljnih populacij ter priprave vsebinskih in metodoloških izhodišč 

za vzpostavitev spremljanja.  

                                                
18

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-

predpisa.html?id=8966 



25 
 

Kot izhaja iz prejšnjih poglavij, je za osebe s statusom po ZDVDTP največ informacij na enem 

mestu zbranih pri CSD. CSD je tisto mesto, kjer oseba pridobi status po ZDVDTP in uveljavlja 

pravice do nekaterih storitev, do katerih je upravičena (npr. vključitev v VDC/CUDV, 

uveljavitev družinskega pomočnika ipd.). Poleg tega CSD vodi postopek za pridobitev 

materialnih pravic tj. nadomestila za invalidnost ter dodatka za tujo nego in pomoč. Podatki 

iz omenjenih postopkov se evidentirajo (z EMŠO) v obstoječi informacijski sistem CSD (v BSP 

ali ISCSD2), in sicer predvsem v smislu podpore strokovnim delavcem v procesu izvajanja 

postopkov. 

Poleg omenjenega zbiranja podatkov v informacijski sistem CSD obstajajo tudi druge 

podatkovne zbirke z informacijo o vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v storitve ter 

oskrbo, ki pa posledično zajamejo zgolj določen segment omenjene populacije - torej tisti del 

obravnavane populacije, ki prejema določeno storitev. Npr. pomoč na domu (zbirka PND), 

kjer osebe s statusom po ZDVDTP predstavljajo le 3,1 % celotne populacije prejemnikov 

pomoči na domu. Kot smo zapisali v prejšnjem poglavju, je poglavitna slabost omenjenih 

podatkovnih zbirk v tem, da niso povezljive (oz. vsaj ne na krajši časovni rok) z drugimi 

bazami podatkov zaradi načina evidentiranja, ki ne vključuje ključnega osebnega 

identifikatorja (EMŠO). Na področju socialnega varstva namreč ne obstaja enotni informacijski 

sistem, čeprav je težnja po njegovem oblikovanju prisotna že skoraj dve desetletji (več v 

Trenutek 2000). Ta se je okrepila zlasti v obdobju sprejema prvega nacionalnega programa 

socialnega varstva (2001 do 2005), ko se je vzpostavljal prvi segment enotnega 

informacijskega sistema, ki se je sčasoma razvil v obliki prej omenjenega informacijskega 

sistema CSD. V drugi fazi je bilo predvideno oblikovanje enotnega sistema institucionalnega 

varstva, ki bi na enotnih osnovah združeval podatkovne zbirke domov za starejše, posebnih 

socialnovarstvenih zavodov, VDC in CUDV, v tretji pa še priključitev podatkov o drugih 

programih (npr. socialnovarstveni programi, pomoč na domu ipd.), ki bi jih zagotavljale 

pravne in fizične osebe (zasebniki, javni zavodi ipd.). IRRSV je v letu 2003 pripravil Strateški 

načrt za pripravo in izvajanje enotnega informacijskega sistema institucionalnega varstva v 

Sloveniji, vendar do realizacije slednjega ni prišlo. V letu 2015 je IRSSV za naročnika (MDDSZ) 

pripravil poročilo Spremljanje in priprava podatkov s področja socialnega varstva: Pregled zbirk 

podatkov na področju socialnega varstva ter priprava in objava podatkov o socialnih transferjih 

po ZUPJS in ZSVarPre za MDDSZ (Dremelj idr. 2015), iz katerega izhaja, da je predvsem na 

področju institucionalnega varstva prisotna velika razpršenost in neenotnost posameznih 

zbirk podatkov, kar kaže na potrebo po vzpostavitvi prej omenjene druge faze 

informatizacije. Na področju storitev za odrasle v VDC in CUDV, ki zajemajo pretežni del 

populacije oseb s statusom po ZDVDTP, je spremljanje v zadnjih letih na podlagi analize 

IRSSV (Nagode in Smolej Jež 2015) prešlo iz agregirane ravni na individualno in kot tako 

predstavlja kakovostno osnovo za razvoj informatiziranega spremljanja in izhodiščno točko za 

oblikovanje enotnega sistema evidentiranja institucionalnega varstva (vključno s storitvijo 

varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji).  
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Trenutno kot stične oz. ključne poročevalce na področju spremljanja oseb s 

statusom po ZDVDTP prepoznavamo CSD, saj imajo o tej populaciji že sedaj 

največ informacij na enem mestu, kar predstavlja eno izmed bistvenih 

prednosti, zato predlagamo, da se spremljanje omenjene populacije (vsaj 

kratkoročno) uredi v okviru že obstoječega informacijskega sistema CSD. 

Pozitivna stran nadgradnje obstoječega sistema je tudi v tem, da ni potrebna 

izgradnja celotne infrastrukture na novo in je v tem oziru časovno in 

finančno izvedljivejša. Na dolgi rok pa smatramo, da je nujno realizirati prej 

omenjeno drugo fazo informatizacije institucionalnega varstva in s tem 

zagotoviti poenoten način zbiranja podatkov. Poudarjamo, da kot končni cilj 

vidimo informatizacijo enotnega sistema socialnega varstva, ki bo omogočal 

sledenju uporabnika oz. posameznih ciljnih skupin - torej informatizacijo po 

posameznih socialnovarstvenih storitvah, prejemkih in programih in ne po 

posameznih ciljnih skupinah.  

 

 

Vzpostavitev sistematičnega načina evidentiranja in spremljanja oseb s statusom po 

ZDVDTP 

 

Kratkoročno torej predlagamo, da se CSD kot poglavitna informacijska stičišča v primeru 

ugotavljanja številčnosti obravnavane populacije in njihove vključenosti v različne oblike 

oskrbe okrepi in podpre. Podatke, ki so jih za potrebe ocenjevanja populacije oseb s 

statusom po ZDVDTP in njihovem vključevanju v organiziran sistem oskrbe že večkrat ad hoc 

pripravljali za MDDSZ (glej opis zbirke CSD ZDVDTP v Poglavju 4), so CSD namreč v veliki 

meri poročali tudi iz lastnih evidenc19, zato predlagamo, da se vzpostavi poseben modul 

znotraj informacijskega sistema CSD, ki bo omogočal sprotno in avtomatizirano beleženje 

podatkov ter celovit pregled nad obravnavano populacijo. Modul bi tako moral združevati 

že obstoječe vsebine iz BSP (npr. podatki o statusu po ZDVDTP) in ISCD2 (družinski 

pomočnik) ter vključevati nekatere na novo določene informacije (npr. vključenost v druge 

storitve kot so pomoč na domu, dom za starejše ipd.), torej bi moral delovati na način, ki bo 

omogočal pridobitev vseh relevantnih informacij o celotni populaciji oseb s statusom po 

ZDVDTP ter o njihovi vključenosti v različne oblike oskrbe na enem mestu. Glede novih vsebin 

v modulu predlagamo, da se vključi vsebino oz. kazalnike, ki jih je MDDSZ oblikoval in 

opredelil v zbirniku CSD ZDVDTP in ki jih nanizamo v naslednji preglednici. Pri tem je nujno 

opozoriti tudi na dejstvo, da je možno, da za določen delež oseb s statusom po ZDVDTP 

strokovni delavci na CSD nimajo točne informacije o njihovi vključenosti v organiziran 

sistem skrbi, česar v okviru pričujoče naloge nismo mogli z gotovostjo preveriti, saj smo 

razpolagali s podatki iz različnih časovnih točk ter v okviru različnih metodologij (Poglavje 3). 

                                                
19

 Kot so povedali v intervjuju povedali strokovni delavci CSD (11. 12. 2017). 
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Preglednica 3: Ključni kazalniki posebnega modula v informacijskem sistem CSD 

Kazalniki Zaloga vrednosti 

EMŠO vpiši 

spol m, ž 

prebivališče vpiši 

občina vpiši 

državljanstvo vpiši 

status ZDVDTP (oseba ima status po ZDVDTP) da, ne 

status invalida ZDVDTP (invalidni osebi je priznan samo status po 

ZDVDTP – materialne pravice v celoti prejemajo drugi po drugih 

predpisih, zato se tukaj ne šteje oseb, ki so prejemniki razlike med 

deležem pokojnine in višino nadomestila) 

da, ne 

odločba - status druge podlage (osebi je izdana odločba za vključitev 

v VDC na podlagi drugih pravnih podlag in ne po ZDVDTP (npr. osebe 

s poškodbami glave) 

da, ne 

vrsta motnje v duševnem in telesnem razvoju 

lažja,zmerna, težja, težka, več 

motenj 

prejemnik celotnega nadomestila (oseba prejema celotno 

nadomestilo za invalidnost) 

da, ne 

prejemnik razlike nadomestila (oseba prejema razliko med deležem 

pokojnine oz. drugim virom ter višino nadomestila za invalidnost) 

da, ne 

prejemnik dodatka 1 (dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne 

osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 

potreb – 206,03 EUR) 

da, ne 

prejemnik dodatka 2 (dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne 

osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih 

življenjskih potreb – 103,02 EUR) 

da, ne 

vključenost (izberite obliko obravnave, v katero je vključena oseba) 

VDC (vodenje, varstvo, zaposlitev, 

8 ur), VDC (kombinacija vodenje, 

varstvo in zaposlitev in IVO 16 ur), 

VDC (IVO 24 ur), CUDV, posebni 

socialnovarstveni zavod, dom za 

starejše, druga družina in druge 

oblike varstva 

druge oblike varstva (če ste označili, da je oseba vključena v druge 

oblike varstva, navedite katero) 

navesti katero 

družinski pomočnik (oseba je uveljavila pravico do družinskega 

pomočnika) 

da, ne 

osebe s statusom po ZDVDTPO, ki niso vključene nikamor (oseba s 

statusom po ZDVDTP ni vključena v nobeno socialnovarstveno obliko 

obravnave) 

da, ne 

osebe s statusom po drugih podlagah, ki niso vključene nikamor 

(osebe z izdano odločbo po drugih pravnih podlagah, ki ni vključena v 

nobeno socialnovarstveno obliko obravnave) 

da, ne 

vloga za vključitev osebe brez statusa (oseba brez statusa invalida je 

podala vlogo za vključitev v socialnovarstveno storitev) 

da, ne 

 

 

Glede na to, da podatki za kazalnike, ki jih prikazujemo v zgornji preglednici, pravzaprav 

nikoli niso bili v celoti zbrani ter analizirani, predlagamo, da jih pred vpeljavo v modul 

(ponovno) MDDSZ ali od MDDSZ pooblaščen izvajalec zbere na nacionalni ravni ter 

ovrednoti. Predlagamo, da se vse CSD pozove k poročanju podatkov, s čimer: 
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- bo preverjena odzivnost poročevalskih enot (pri prvem zbiranju se namreč niso 

odzvali vsi CSD); 

- bodo zbrani najnovejši podatki o osebah s statusom po ZDVDTP (zadnji so na voljo 

za leto 2011); 

- bo preverjen vsebinski nabor kazalnikov; 

- bodo na ta način zbrani podatki ob vpeljavi posebnega modula lahko enostavno 

preneseni v informacijski sistem in kot taki že služili nadaljnji obravnavi; v 

nadaljevanju bodo strokovni delavci izhodiščno bazo le še sproti dopolnjevali in 

nadgrajevali;  

- bo ovrednotena kakovost zbranih podatkov. 

 

Poleg tega predlagamo, da se po končanem zbiranju podatkov in njihovi obdelavi, v okviru 

skupinskega intervjuja ali delovne skupine s strokovnimi delavci CSD ovrednoti nabor 

kazalnikov, postopek oz. način evidentiranja, analizo podatkov ter njihovo kakovost z 

namenom, da se zagotovi nadaljnjo uporabnost posebnega modula tako za strokovne 

delavce kot tudi za odločevalce in raziskovalce. Iz navedenega sledi, da bo ob vzpostavitvi 

posebnega modula od strokovnih delavcev CSD v začetni fazi potrebnega precej inputa 

in anagažiranosti, predvsem za vnos izhodiščnih podatkov in za sooblikovanje procesa 

evidentiranja in spremljanja obravnavane populacije, kar bi se jim nedvomno pozitivno 

obrestovalo pri njihovem nadaljnem delu s populacijo oseb s statusom po ZDVDTP (lažje 

sprotno beleženje, manj dela s poročanjem podatkov ipd.). Obstaja namreč potencialna 

nevarnost, da bi sistem omogočal za strokovne delavce nekoristne izpise, ki jih ne bi 

prepoznali kot uporabne za svoje delo ter bi še naprej vodili dvojne evidence, zato je 

vključenost strokovnih delavcev v začetni fazi tako pomembna.  

 

 

 

Slika 3: Organiziranost nadaljnjega spremljanja oseb s statusom po ZDVDTP 
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Vpeljava posebnega modula na način kot ga predlagamo pomeni zagotavljanje ažurnih, 

kakovostnih in zanesljivih podatkov o obravnavani populaciji ter razbremenitev 

strokovnih delavcev v vodenju dvojnih evidenc in poročanja na podlagi zaprosila (bodisi ad 

hoc bodisi ustaljenega). Omogočal jim bo različne izpise oz. analize stanja na področju, ki ga 

vodijo in s katerim se ukvarjajo, poleg tega pa bo avtomatizirano zbiranje zagotavljajo zbir 

nacionalnih podatkov na enem mestu. Zaradi narave zbiranja bo modul v vsakem trenutku 

omogočal podrobnejše preglede tudi na lokalni in regionalni ravni.  

 

 

Preglednica 4: SWOT analiza vpeljave posebnega modula v informacijski sistem CSD 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 CSD trenutno vodijo največ podatkov o populaciji  
 CSD so predlagane podatke posebnega modula 

že poročali v preteklih letih (sicer na drugačen 
način, vsebinsko pa primerljivo) 

 ni potrebna izgradnja celotne infrastrukture na 
novo, kar pomeni cenejšo in hitrejšo rešitev v 
primerjavi z izgradnjo novega informacijskega 

sistema 
 omogoča avtomatizirano pridobivanje podatkov 

in služi kot pripomoček pri delu za strokovne 
delavce (sprotno beleženje, različni izpisi) ter 

obenem prepreči vodenje dvojnih evidenc 
(razbremenitev delavcev) 

 vodenje uporabnika po EMŠO, kar omogoča 
pridobitev tudi dodatnih informacij o uporabniku 

(povezljivost z drugimi bazami) 
 vedno na voljo aktualni oz. ažurni podatki o 

populaciji na nacionalni ravni (tudi regionalni in 
lokalni)  

 dostopnost podatkov za odločevalce (skrbnik 
sistema je MDDSZ) 

 kazalniki posebnega modula niso bili nikoli v 
celoti zbrani in analizirani, zato jih je potrebno 

zbrati na novo in jih stestirati (kakovost 
podatkov, odzivnost poročevalskih enot) 

 v začetku bi vpeljava modula terjala več časa in 
angažiranosti s strani strokovnih delavcev 
(predvsem za vnos izhodiščnih podatkov) 

 možen izpad določenega deleža oseb s statusom 
pri spremljanju vključenosti (torej tistih, za katere 

strokovni delavci nimajo natančnega podatka o 
njihovi vključenosti v organiziran sistem skrbi) 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 modul je možno vedno nadgrajevati v smislu 

širšega nabora kazalnikov in ciljnih skupin (v 
kolikor so slednje vodene pod okriljem CSD) 

 možno ga je povezovati z vsakršno bazo, ki ima 
kot identifikator EMŠO ali pa bo kadarkoli v 

prihodnosti prešla na tak način zbiranja (npr. 
VDC/CUDV) 

 odločevalcu (oz. upravljavcu) omogoča pripravo 
hitrega odziva glede na ad hoc zahteve (tudi 

mednarodne) 
 možna uporaba podatkov pri nadaljnjem razvoju 

mreže storitev za obravnavano populacijo 

 nezadostna, nesmotrna izraba zbranih podatkov 
 otežkočen dostop do podatkov za potrebe 

analitike (npr. kot v primeru družinskega 
pomočnika za potrebe pričujoče naloge, glej 

Poglavje 3) 
 za strokovne delavce nekoristen izpis podatkov 

oz. bodo primorani še vedno poročati na druge 
načine (npr. izpisa strokovni delavci ne 

prepoznajo kot koristnega za njihovo delo, zato 
še vedno delajo dvojno evidenco) 

 

 

Velika prednost posebnega modula je v povezavi s Centralnim registrom prebivalstva (CRP) in 

s tem dostop do osnovnih osebnih podatkov o proučevani populaciji. Tako zbrani podatki so 

osnova za nadaljnje povezovanje z drugimi pomembnimi zbirkami podatkov, ki tudi 

vsebujejo isti identifikator (npr. EMŠO). Npr. s ZPIZ-ovimi zbirkami o izplačilu nadomestil za 
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invalidnost ter dodatka za tujo nego in pomoč (pa tudi družinskih pokojnin in dodatka za 

pomoč in postrežbo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). Smiselno bi bilo 

to osnovno bazo (oz. poseben modul) povezovati tudi z drugimi obstoječimi podatkovnimi 

zbirkami, ki smo jih predstavili v prejšnjem poglavju (npr. z bazo VDC/CUDV, PND ipd.), 

vendar ob predpostavki, da le-te preidejo na individualiziran način evidentiranja vsebujoč 

EMŠO (Slika 3). V kolikor bo izgrajen informacijski sistem institucionalnega varstva, pa bodo 

podatki posebnega modula popolnoma povezljivi tudi s podatki iz tega informacijskega 

sistema.  

 

Izkušnje s pridoboivanjem podatkov iz informacijskega sistema CSD za potrebe pričujoče 

naloge (npr. nismo uspeli pridobiti podatka o številu upravičencev do družinskega 

pomočnika, ki imajo status po ZDVDTP), nas opozarjajo na možnost oteženega dostopa do 

podatkov iz modula za potrebe analitike in raziskovanja, kar ocenjujemo kot eno izmed 

potencialnih nevarnosti. Smatramo, da morajo biti podatki nujno dostopni tako v raziskovalne 

in analitične namene kot tudi odločevalcem in oblikovalcem politike pri ažurnem 

zadovoljevanju (ad hoc) potreb po podatkih bodisi na nacionalni bodisi na mednarodni 

ravni ter pri pripravi (predloga) nadaljnega razvoja mreže storitev.   

 

 

*** 

 

Pri vzpostavitvi nadaljnjega spremljanja oseb s statusom po ZDVDTP je treba vzeti v obzir, kot 

smo že omenili v uvodu tega poglavja, da se načrtuje prenova ZDVDTP oziroma nov zakon, ki 

bo nadomestil ZDVDTP. To bo posledično vplivalo tudi na zagotavljanje in zbiranje podatkov 

obravnavane populacije, ki bo razširjena in definirana na novo. Poleg tega se načrtujeta še 

proces deinstitucionalizacije in sistemska prenova področja dolgotrajne oskrbe, torej 

področij, kamor se vključuje tudi del populacije oseb s statusom po ZDVDTP. Glede na 

navedeno je nujno, da se pred morebitno vzpostavitvijo posebnega modula znotraj 

informacijskega sistema CSD, vsebino in metodologijo uskladi z zbirkami podatkov, ki jih 

predvideva predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov in v določenem delu tudi z 

zbirkami podatkov, katerih vsebina in metodologija bosta oblikovani v okviru pilotnih 

projektov za področje dolgotrajne oskrbe. 

 

S predlogom za vzpostavitev spremljanja oseb s statusom po ZDVDTP, kot ga predstavljamo 

v pričujočem poročilu, bi zagotovili dovolj kakovostne podatke o celotni populaciji in 

njihovem vključevanju v organiziran sistem podpore, na podlagi katerih bo moč ugotoviti 

indeks pokritosti potreb po storitvah za obravnavano populacijo tako na nacionalni kot tudi 

lokalni ravni. Na ta način zbrani podatki bodo lahko odločevalcem in snovalcem politike 

pomembno vodilo pri razvoju področja in načrtovanju organizirane mreže pomoči najtežjim 

invalidom. 

 



31 
 

 

6 Literatura 

 

Dremelj, Polona, Mateja Nagode, Simona Smolej Jež in Nadja Kovač. 2015. Spremljanje in 

priprava podatkov s področja socialnega varstva: Pregled zbirk podatkov na področju SV ter 

priprava in objava podatkov o socialnih transferjih po ZUPJS in ZSVarPre. Ljubljana: Inštitut 

Republike Slovenije za socialno varstvo. 

 

Kumulativno statistično poročilo za leto 2016. Pregled področja institucionalnega varstva 

starejših in posebnih skupin odraslih. Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije 2017. 

 

Lebar, Lea, Sanel Ramović, Nejc Vidrih in Mateja Nagode. 2017. Izvajanje pomoči na domu. 

Analiza stanja v letu 2016. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. 

 

MDDSZ. 2017. Občutno zvišanje invalidnine in dodatka za tujo nego in pomoč. Dostopno na 

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8320/ (10. 12. 2017).  

 

Nagode, Mateja in Simona Smolej Jež. 2015. Priprava izhodišč za spremljanje podatkov 

varstveno delovnih centrov: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno 

varstvo. 

 

Nagode, Mateja, Polonca Jakob Krejan, Simona Smolej Jež, Vid Žiberna in Barbara Kobal 

Tomc. 2008. Analiza delovanja varstveno delovnih centrov. Ljubljana: Inštitut Republike 

Slovenije za socialno varstvo. 

 

Nagode, Mateja, Valerija Bužan, Irena Reberšak , Mirjana Česen in Barbara Kobal Tomc . 2011. 

Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih 

centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Inštitut 

Republike Slovenije za socialno varstvo. 

  

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Uradni list RS, 

št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015. 

 

Smolej Jež, Simona, Nejc Vidrih, Nadja Kovač in Mateja Nagode. 2016. Spremljanje izvajanja 

storitev v VDC in CUDV: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno 

varstvo. 

 

Smolej Jež, Simona, Nejc Vidrih, Sanel Ramović in Mateja Nagode. 2017. Spremljanje izvajanja 

storitev za odrasle v VDC in CUDV: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za 

socialno varstvo. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=98087
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103219
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106499
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-4092/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-standardih-in-normativih-socialnovarstvenih-storitev


32 
 

Smolej Jež, Simona in Špela Orehek. 2017. Spremljanje programov osebne asistence - analiza 

izvajanja programov v letu 2016. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. 

 

Trenutek: Enotni informacijski sistem socialnega varstva v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut 

Republike Slovenije za socialno varstvo.   

 

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Uradni list SRS, št. 41/83, 

Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in40/11 – ZSVarPre-A. 

 

Zakon o osebni asistenci (ZOA). Uradni list RS, št. 10/17.  

 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ2. Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 

99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B in 95/14 - ZUJF-

C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15. 

 

Zakon o socialnem varstvu. Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 

ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-

ZUPJS, 57/12. 

 

Zakon o soicalnem vključevanju invalidov (predlog v javni obravnavi). Dostopen na https://e-

uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-

predpisa.html?id=8966 (21. 12. 2017). 

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 

21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – 

ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K. 

 

 


