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Povzetek 

 

Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov obsega sočasen pregled 

obstoječih podatkovnih zbirk s področja delovanja varstveno delovnih centrov ter nacionalnih in 

mednarodnih potreb po tovrstnih podatkih, na podlagi katerega v poročilu ugotavljamo, da je to 

področje podatkovno neurejeno in izrazito podhranjeno. Predlagamo vzpostavitev sistematičnega 

spremljanja, pri tem pa se zavzemamo za individualizirano beleženje podatkov, ki bo omogočilo dobro 

podatkovno oporo za pripravo celovite analize stanja na področju delovanja varstveno delovnih 

centrov. 

 

Ključne besede: varstveno delovni center, podatkovna zbirka, zbiranje podatkov 

 

 

 

 



4 

Seznam pogosto uporabljenih kratic 
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SOC-VDC/L Vprašalnik za statistično raziskovanje, varstveno delovni centri 
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1. UVOD 

 

Vzporedno s tem, ko je Statistični urad RS v letu 2014 prenehal z izvajanjem Vprašalnika za statistično 

raziskovanje – varstveno delovni centri (SOC-VDC/L), je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti proaktivno pristopilo k ureditvi evidenc in zbirk podatkov na področju delovanja 

varstveno delovnih centrov. V ta namen je pri Inštitutu RS za socialno varstvo kot del naloge 

Spremljanje in priprava podatkov s področja socialnega varstva naročilo Pripravo izhodišč za spremljanje 

varstveno delovnih centrov, ki jih predstavljamo v pričujočem poročilu.  

Pretežni del populacije, ki je vključena v varstveno delovne centre so osebe z motnjo v duševnem 

razvoju, ki se lahko vključujejo v različne oblike oskrbe: v varstveno delovne centre, v centre/zavode za 

usposabljanje, delo in varstvo, v posebne socialnovarstvene zavode, v kombinirane domove za starejše, 

imajo družinskega pomočnika ali so vključene v druge oblike varstva. Vključenost oseb s statusom po 

Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) v različne oblike oskrbe po 

potrebi spremlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer s posebnim 

vprašalnikom oz. zbirnikom, s katerim zaznavajo pokritost potreb po dnevnem in institucionalnem 

varstvu omenjene populacije.  

Z evidentiranjem dejavnosti varstveno delovnih centrov torej 

pokrijemo le del storitev, ki so namenjene osebam z motnjo v 

duševnem razvoju; podrobnejši podatki o teh osebah in 

storitvah, v katere so vključene, se namreč zbirajo po 

posameznih storitvah, torej parcialno in nepoenoteno. Za 

osebe, ki so vključene v kombinirane domove za starejše in v 

posebne socialnovarstvene domove se podatki zbirajo pri 

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in so redno letno 

predstavljeni v Kumulativnem statističnem poročilu, podatki o 

osebah, ki imajo družinskega pomočnika se deloma zbirajo v 

informacijskem sistemu centrov za socialno delo (ISCSD), za 

tiste, ki prejemajo pomoč na domu, analizo pripravlja Inštitut 

RS za socialno varstvo (npr. Lebar in drugi, 2015), ipd. 

Dolgoročni cilj bi vsekakor bil vzpostavitev poenotenega 

zbiranja, torej informatizacija spremljanja vseh storitev. 

 

Slika 1: Vključenost oseb s statusom po 

ZDVDTP v različne oblike oskrbe 

Jedro pričujočega poročila so torej varstveno delovni centri z izvajanjem storitve vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji ter storitve institucionalnega varstva (24 ur in 16 ur). Ker storitev 

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji izvajajo tudi centri oz. zavodi za usposabljanje, 

delo in varstvo, se poročilo deloma nanaša tudi na njihovo dejavnost. Glede na to, da je namen tega 

poročila predlagati vsebino in način zbiranja podatkov za storitev vodenje, varstva in zaposlitev pod 
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posebnimi pogoji ter ostale dejavnosti, ki jih še izvajajo varstveno delovni centri, s predlogi bistveno ne 

posegamo na področje delovanja centrov oz. zavodov za usposabljanje, delo in varstvo, pač pa se 

osredinimo zgolj na dejavnost varstveno delovnih centrov. Kljub temu so predlogi, glede na podobno 

dejavnost obeh vrst zavodov in glede na nekatere univerzalne potrebe po podatkih, v veliki meri 

uporabni tudi za prenovo spremljanja dejavnosti centrov oz. zavodov za usposabljanje, delo in varstvo. 

Slika 2: Področje delovanja varstveno delovnih centrov in centrov/zavodov za usposabljanje, delo in 

varstvo 

 

Zaradi vse večjih potreb, tako nacionalnih kot mednarodnih, po raznorodnih podatkih je torej nujno 

zagotoviti dovolj kakovostne podatke že danes. Podatki s področja delovanja varstveno delovnih 

centrov pa so že vrsto let pomanjkljivi, neusklajeni in vsebinsko podhranjeni. S prenehanjem izvajanja 

vprašalnika na Statističnem uradu RS so postali tudi težje dostopni, saj določeni aktualni podatki s tega 

področja na nacionalni ravni niso več niti zbrani niti objavljeni. Posledično z obstoječim načinom 

zbiranja in obdelovanja podatkov nosilci zbirk ne zmorejo zadovoljevati vseh nastalih (in še 

nastajajočih) potreb po podatkih, kar je poglavitni razlog, da v pričujočem poročilu navedemo ključna 

izhodišča za vzpostavitev nadaljnjega spremljanja, ki bo zagotovilo dobro in na potrebe odgovarjajočo 

podatkovno oporo. Slednja lahko obenem služi kot podpora odločevalcem o politikah kot tudi stroki. 

Nahajamo se namreč v obdobju, ko so potrebne korenite spremembe sistemov, predvsem socialnega 

in sistema dolgotrajne oskrbe, obeta pa se tudi reorganizacija izvajalskih mrež (centrov za socialno 

delo in varstveno delovnih centrov), pri čemer je dobra podatkovna podpora predpogoj za določanje 

ciljev in smernic. Glede na to, da je cilj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

vzpostaviti informacijski sistem za spremljanje dejavnosti varstveno delovnih centrov, se izhodišča v 

pričujočem poročilu nanašajo na prehodno obdobje, torej od danes do vzpostavitve informacijskega 

sistema, saj je tudi v tem obdobju treba zagotavljati zadovoljivo podatkovno raven.  
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Pri pripravi poročila smo se poslužili sistematičnega pregleda obstoječih obrazcev spremljanja, pri 

čemer smo v glavnem izhajali iz Letnega poročila (Poslovnega in Računovodskega), ki ga varstveno 

delovni centri pripravljajo za ustanovitelja (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti) ter vprašalnika za statistično raziskovanje SOC-VDC/L (v Prilogi 1), ki ga je do leta 2014 

izvajal Statistični urad RS. Podobno smo storili pri identificiranju potreb po podatkih, kjer smo 

pregledali različne podatkovne baze in strateške dokumente (npr. baza podatkov za dolgotrajno 

oskrbo, aktualni nacionalni program s področja socialnega varstva ipd.). Poleg tega smo izvedli tudi 

delovni sestanek s predstavnico Skupnosti varstveno delovnih centrov, na katerem smo pregledali 

možnosti in potrebe po spremljanju podatkov. 

Pričujoče poročilo obsega štiri poglavja. Za uvodom sledi drugo poglavje, kjer sistematično 

predstavimo glavne potrebe po podatkih z nacionalne in mednarodne ravni, ki se vežejo na dejavnost 

varstveno delovnih centrov, nato pa v naslednjem poglavju skozi pregled obstoječega zbiranja in 

podatkovnih zbirk opišemo na kakšen način te potrebe v Sloveniji trenutno zadovoljujemo ter se 

opredelimo do kakovosti obstoječih podatkov. Ključno poglavje je četrto, kjer pripravimo vsebinski 

predlog nadaljnjega zbiranja podatkov ter opredelimo možne scenarije načina zbiranja. Predlog 

zbiranja, ki ga predstavimo v poročilu vidimo kot pomembnega za prehodno obdobje in kot 

aplikativno izhodišče za vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema. Poleg tega kot nujno 

ocenjujemo, da se na zbranih podatkih izvede temeljita analiza delovanja varstveno delovnih centrov, 

ki bo javno dostopna.   
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2. POTREBE PO PODATKIH S PODROČJA 

DELOVANJA VARSTVENO DELOVNIH CENTROV 

 

Kakovostni in verodostojni podatki so eden izmed pomembnih temeljev delovanja stroke ter 

oblikovanja in vodenja politik na določenem področju. Področje varstveno delovnih centrov, ki s svojim 

delovanjem zaseda vidno mesto v dolgotrajni oskrbi, pri zagotavljanju in ohranjanju aktivnosti in 

socialne vključenosti specifične ciljne skupine uporabnikov in ki ima pomembno vlogo pri načrtovanem 

procesu deinstitucionalizacije v Sloveniji, je podatkovno podhranjeno, saj podrobnejši nacionalni 

podatki s tega področja ne obstajajo ali pa niso zbrani in/ali predstavljeni na ustrezen oz. uporaben in 

dostopen način. Sočasno pa se v vedno večji meri pojavijo potrebe po različnih podatkih s tega 

področja tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, pri čemer je pomembno, da so med seboj 

na obeh ravneh usklajeni. V tem poglavju podrobneje predstavimo katere so potrebe po podatkih 

varstveno delovnih centrov in na katerih področjih. Izpostavimo le najvidnejše.  

 

2.1. NACIONALNA RAVEN 
 

Za spremljanje izvajanja nacionalnega programa na področju socialnega varstva, trenutno veljavne 

Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20) se 

zbirajo predvsem podatki o uporabnikih različnih storitev, ki se izvajajo v okviru varstveno delovnih 

centrov in centrov/zavodov za usposabljanje, delo in varstvo in za katere Resolucija postavlja cilje do 

leta 2020. Na podlagi vsakoletnih podatkov o uporabnikih, vključenih v posamezno storitev, lahko 

spremljamo realizacijo postavljenih ciljev. V naslednji preglednici so predstavljeni podatki po 

posameznih storitvah v obdobju 2012 - 2014.  

Preglednica 1: Število uporabnikov/vodenih primerov po posameznih socialnovarstvenih storitvah 

Storitev Vir podatkov 2012 2013 2014 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji  MDDSZ 3.098 3.100 3.169 

(24-urno) institucionalno varstvo otrok in mladine z motnjami v 

duševnem in telesnem razvoju 
MDDSZ 283 262 245 

Dnevno institucionalno varstvo otrok in mladine z motnjami v 

duševnem in telesnem razvoju 
MDDSZ 156 169 171 

(24-urno) institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju (v okviru VDC) 
MDDSZ 445 528 562 

(16-urno) institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju, ki so vključeni v VDC 
MDDSZ 924 927 935 

Institucionalno varstvo oseb po pridobljeni možganski poškodbi MDDSZ 52 52 58 

Vir: Smolej in drugi, 2015. 

Zbrane podatke o uporabnikih storitev v varstveno delovnih centrih in centrih/zavodih za 

usposabljanje, delo in varstvo vključimo tudi v izračun razmerja med uporabniki skupnostnih oblik 
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socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva. Dobljeno razmerje je namreč 

ključni kazalnik za spremljanje doseganja drugega cilja Resolucije (Izboljšanje razpoložljivosti in 

pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov). Ciljna vrednost kazalnika 

do leta 2020 je doseči razmerje (približno) 1:1 med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in 

uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva, kar pomeni, da bi (bo) na enega uporabnika 

skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih oblik socialnega varstva. 

Različni podatki (zlasti o uporabnikih) s področja varstveno delovnih centrov in centrov/zavodov za 

usposabljanje, delo in varstvo se potrebujejo tudi za spremljanje izvajanja drugih strateških 

dokumentov in državnih zavez na področju invalidskega varstva (npr. Akcijskega programa za invalide 

2014 - 2021 in Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji). 

Za potrebe priprave zakona o dolgotrajni oskrbi se je potreba po oceni celotnih izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo pokazala že leta 2005 ob pripravi prvega predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. 

Poleg podatkov o finančnih sredstvih, so za področje dolgotrajne oskrbe pomembni tudi podatki o 

uporabnikih in kadrih. Podatke o izdatkih za dolgotrajno oskrbo Statistični urad RS v skladu z 

mednarodno definicijo in metodologijo dolgotrajne oskrbe (System of Health Accounts) od leta 2006, 

pridobiva in letno objavlja v okviru nacionalnih zdravstvenih računov. Znotraj teh podatkov so tudi 

podatki varstveno delovnih centrov in centrov/zavodov za usposabljanje, delo in varstvo kot del 

celotnega agregata kot je prikazan v naslednji preglednici. 

Preglednica 2: Izdatki in viri financiranja za dolgotrajno oskrbo po načinu izvajanja, Slovenija 

 
Skupaj 

Sektor 

država 

Zasebni 

sektorji 
Skupaj 

Sektor 

država 

Zasebni 

sektorji 

2011 2012 

1.000 EUR 

Skupaj 468.978 346.848 122.130 477.193 346.560 130.633 

HC.3 Dolgotrajna oskrba - zdravstveni del 321.287 308.151 13.136 323.967 308.408 15.559 

  HC.3.1 Dolgotrajna oskrba v institucijah 232.028 223.356 8.672 237.725 225.689 12.036 

  HC.3.2 Dolgotrajna oskrba v dnevnih oblikah 960 960 - 907 899 8 

  HC.3.3 Dolgotrajna oskrba na domu 88.299 83.835 4.464 85.335 81.820 3.515 

HC.R.1 Dolgotrajna oskrba - socialni del 147.691 38.697 108.994 153.226 38.152 115.074 

Vir: Statistični urad RS 

Podrobnejše podatke o prejemnikih dolgotrajne oskrbe, ki je usklajena z mednarodno definicijo 

dolgotrajne oskrbe, je Statistični urad RS pričel spremljati z letom 2011. V agregat so vključeni tudi 

podatki o uporabnikih varstveno delovnih centrov in centrov/zavodov za usposabljanje, delo in 

varstvo, in sicer po petletnih starostnih skupinah in spolu. Prav tako je upoštevan podatek o vključenih 

v storitve, ki so obenem prejemniki dodatkov za pomoč in postrežbo (po različnih zakonih) oz. dodatka 

za tujo nego in pomoč (upoštevano je torej prekrivanje). Kjer podrobni podatki niso na voljo, je 

narejena ocena stanja. V naslednji preglednici je prikazan agregat vseh prejemnikov dolgotrajne 

oskrbe v Sloveniji (z upoštevanim prekrivanjem).  
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Preglednica 3: Prejemniki dolgotrajne oskrbe po načinu izvajanja, Slovenija 

 2011 2012 Indeks 

Skupaj 60.795 59.125 97,3 

Prejemniki dolgotrajne oskrbe v institucijah 21.093 20.974 99,4 

Prejemniki dolgotrajne oskrbe v dnevnih oblikah 377 444 117,8 

Prejemniki dolgotrajne oskrbe na domu 20.991 20.446 97,4 

Prejemniki denarnih dodatkov za dolgotrajno oskrbo 18.334 17.261 94,1 

Vir: Statistični urad RS 

S preglednimi podatki o kadrih na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji še ne razpolagamo. V letu 

2015 je z vzpostavitvijo spremljanja kadrov v dolgotrajni oskrbi pričela Delovna skupina za spremljanje 

dolgotrajne oskrbe pri Inštitutu RS za socialno varstvo, ki pri definiciji upošteva mednarodna navodila 

(OECD Health Data Questionnaire) in kjer so, prav tako kot pri prejemnikih, podatki zbrani po petletnih 

starostnih skupinah in spolu. Zbiranje teh podatkov še poteka, s podatki s področja delovanja 

varstveno delovnih centrov omenjena delovna skupina še ne razpolaga. 

  

2.2. MEDNARODNA RAVEN 
 

Slovenija raznorodne podatke poroča tudi mednarodnim institucijam, ki pa običajno zahtevajo 

podrobnejše podatke, kot jih spremljamo za nacionalne potrebe. Izpostavimo le najvidnejše.  

Skupni vprašalnik OECD, Eurostat in WHO (System of Health Accounts) za zdravstvene račune znotraj 

katerega so tudi podatki o izdatkih za dolgotrajno oskrbo, od leta 2006 redno letno izpolnjuje 

Statistični urad RS. Podatki se nadalje stekajo v mednarodne baze podatkov – na Eurostat ter OCED, 

kjer so večinoma dosegljivi na spletnih mestih, objavlja pa jih tudi Statistični urad RS. 

Statistični urad je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v letu 2010 v okviru 

vprašalnika OECD Health Data Questionnaire prvič posredoval tudi podatke o posteljah, prejemnikih 

in kadrih v dolgotrajni oskrbi, pri čemer se je soočal z zelo pomanjkljivimi podatki. Ustrezno 

dopolnjeno oceno prejemnikov, ki jih pripravila Medresorska delovna skupina za statistično spremljanje 

dolgotrajne oskrbe pri Statističnim uradu RS, je Statistični urad RS na OECD prvič posredoval v letu 

2014. Z ustreznimi podatki o kadrih v dolgotrajni oskrbi v Sloveniji še ne razpolagamo, so v pripravi pri 

Delovni skupini za spremljanje dolgotrajne oskrbe pri Inštitutu RS za socialno varstvo.  

V okviru Ageing Working Group (AWG) pri Evropski komisiji se vsako leto pripravi dolgoročne 

projekcije javnih izdatkov, povezanih s staranjem (pokojnine, zdravstvo, dolgotrajna oskrba, 

izobraževanje, nadomestila brezposelnim). Podatki o izdatkih in prejemnikih, ki jih uporabljajo v 

modelu za projekcije, morajo biti  zelo podrobno razčlenjeni po spolu in starosti prejemnikov (petletne 

starostne skupine). Poleg tega je potrebno pri teh podatkih upoštevati tudi prekrivanja med dodatki in 

storitvami, npr. se prejemnika, ki je vključen v institucionalno varstvo (npr. v varstveno delovni center) 

in prejema dodatek za tujo nego in pomoč, šteje le enkrat.  
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3. OBSTOJEČE PODATKOVNE ZBIRKE VARSTVENO 

DELOVNIH CENTROV IN ZBIRANJE PODATKOV 

 

V tem poglavju predstavimo relevantne zbirke podatkov s področja delovanja varstveno delovnih 

centrov glede na nosilce podatkovnih zbirk. Zbirke definiramo, opišemo način zbiranja podatkov, 

njihovo vsebino ter se opredelimo do kakovosti podatkov, pri čemer si pomagamo z definicijo 

kakovosti kot jo uporabljajo statistični uradi, ki kakovost podatkov opredelijo skozi šest temeljnih 

razsežnosti (Arnež in drugi 2012, SURS 2003): ustreznost, natančnost oz. točnost ocen, pravočasnost in 

točnost objave, primerljivost statistik, skladnost rezultatov ter dostopnost in jasnost. Pri pregledu smo 

upoštevali predvsem razsežnosti ustreznost in dostopnost, kjer se ustreznost statističnih konceptov 

nanaša na zadovoljevanje potreb uporabnikov (kdo so uporabniki in kakšna je komunikacija z njimi), 

dostopnost pa na konkretne fizične okoliščine, v katerih so podatki uporabnikom dostopni.   

 

3.1. STATISTIČNI URAD RS 
 

Vprašalnik za statistično raziskovanje – varstveno delovni centri (SOC-VDC/L) 

 

Statistično spremljanje varstveno delovnih centrov je do leta 20141 v okviru Vprašalnika za statistično 

raziskovanje – varstveno delovni centri (SOC-VDC/L)) izvajal Statistični urad RS. Spremljal je izvajanje 

storitve varstvo, vodenje in zaposlitev po posebnimi pogoji. Ukinitev statističnega raziskovanja tega 

področja v letu 2014 je bila sočasna z ukinitvijo raziskovanja domov za starejše (SOC-DOM) in 

posebnih socialnovarstvenih zavodov (SOC-POS). Statistični urad RS odločitev o tem utemeljuje z 

dejstvom, da gre za resorne statistike, zaradi relativno nizkega števila vpogledov v objavljene podatke 

ter zaradi prihranka časa poročevalskih enot in Statističnega urada RS. Z letom 2014 je tako Statistični 

urad RS prenehal z izvajanjem raziskovanja SOC-VDC/L in pridobivanjem podatkov za SOC-DOM in 

SOC-POS ter z objavljanjem podatkov v podatkovnem portalu SI-STAT. Objava podatkov za leto 2013 

(Prva objava in SI-STAT, 24. septembra 2014) je bila s strani Statističnega urada RS tako zadnja 

(Metodološki svet – 16. seja, 2014).  

 

Glede na navedeno, ocenjujemo, da statistični koncepti niso bili povsem ustrezni, saj je bilo 

uporabnikov teh podatkov relativno malo, komuniciranje z njimi nezadovoljivo (npr. z 

Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot glavnim uporabnikom 

teh podatkov) ter neprilagojeno potrebam. Po drugi strani pa ugotavljamo, da so bili 

navedeni podatki zadovoljivo dostopni, objavljeni predvsem na spletnih straneh 

Statističnega urada RS. Tudi po prenehanju zbiranja podatkov, so v podatkovnem portalu 

SI-STAT na voljo določeni podatki, in sicer za obdobje 2006 – 2013.  

                                                      
1 Vprašalnik je dostopen na: http://www.stat.si/statweb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=7880. 
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V nadaljevanju predstavljamo zadnje objavljene statistike (za leto 2013), ki so za področje varstveno 

delovnih centrov objavljene na omenjenem portalu. Podatki so zbrani na presečni datum 31. 12. Za vse 

ostale podatke morajo uporabniki posebej zaprositi na Statistični urad RS.  

Preglednica 4: Uporabniki2 glede na starost, stopnjo motenosti, bivalno okolje, kader ter prostorske 

zmogljivosti, Slovenija, 2013 

 Področje Skupaj Moški Ženske 

Starostne skupine - skupaj 3196 1761 1435 

Starost 15-17 let 0 0 0 

Starost 18-25 let 221 127 94 

Starost 26-35 let 1123 604 519 

Starost 36-45 let 1034 599 435 

Starost 46-55 let 548 287 261 

Starost 56 let ali več 270 144 126 

Stopnja motenosti - skupaj 3196 1761 1435 

Odrasle osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 93 47 46 

Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 1772 940 832 

Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju 197 107 90 

Odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju 51 28 23 

Odrasle osebe z več motnjami: z motnjo v duševnem razvoju, pri katerih so prisotne 

še osebnostne motnje ali težje senzorne motnje 647 377 270 

Odrasle osebe z več motnjami: osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe 

gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja 436 262 174 

Bivalno okolje - skupaj 3196 1761 1435 

Doma s starši 1880 1050 830 

S sorodniki oziroma z zakonitimi zastopniki 173 105 68 

V drugi družini 36 20 16 

V zasebnem varstvu 0 0 0 

V domu za starejše oziroma v posebnih socialnovarstvenih zavodih 187 104 83 

V stanovanjski skupini v zavodu 341 187 154 

V stanovanjski skupini v dislocirani enoti zavoda 371 188 183 

V samostojni bivalni skupini 130 71 59 

Živijo sami, z občasno pomočjo 78 36 42 

Zaposleno osebje po različnih programih socialne oskrbe - skupaj 829 233 596 

Programi varstva - medicinske sestre 16 2 14 

Programi varstva - bolniški strežniki 12 2 10 

Programi varstva - varuhi 211 52 159 

Programi varstva - oskrbniki 26 2 24 

Programi varstva - specialni pedagogi 61 8 53 

Programi vodenja - socialni delavci 60 4 56 

Programi vodenja - psihologi 9 0 9 

Programi vodenja - učitelji 3 1 2 

Programi vodenja - delovni terapevti 17 1 16 

Programi zaposlitve - tehnologi 13 8 5 

Programi zaposlitve - delovni inštruktorji 249 101 148 

Programi zaposlitve - kuharji 6 0 6 

Programi zaposlitve - kuhinjski pomočniki 2 0 2 

Programi osnovne oskrbe - hišniki 16 16 0 

Programi osnovne oskrbe - vozniki 13 13 0 

Programi osnovne oskrbe - ekonomi 2 2 0 

Programi osnovne oskrbe - pralci 2 0 2 

Programi osnovne oskrbe - šivilje 0 0 0 

                                                      
2 Statistični urad RS je uporabljal izraz varovanec. Predlagamo rabo termina uporabnik. 
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 Področje Skupaj Moški Ženske 

Programi osnovne oskrbe - likalci 0 0 0 

Programi osnovne oskrbe - čistilci 27 4 23 

Uradniki za pisarniško poslovanje 46 6 40 

Drugo osebje 38 11 27 

Zaposleno osebje - skupaj 983 

  Zaposleno osebje na področju socialnega varstva 829 

  Zaposleno osebje na področju zdravstvenega varstva 82 

  Zaposleno osebje na področju zaposlovanja 72 

  1 Prostorske zmogljivosti za dnevno varstvo – skupaj število 2230 

  1.01 Delavnice 375 

  1.02 Dnevne sobe 84 

  1.03 Čajne kuhinje 88 

  1.04 Jedilnice 82 

  1.05 Kopalnice 136 

  1.06 Sanitarije 416 

  1.07 Skladišča 148 

  1.08 Prevozne poti (hodniki itd.) 232 

  1.09 Prostori za upravo in strokovne službe 225 

  1.10 Garderobe 184 

  1.11 Garaže 17 

  1.12 Shrambe 60 

  1.13 Drugi prostori za dnevno varstvo 183 

  2 Prostorske zmogljivosti za celodnevno varstvo – skupaj število 786 

  2.01 Spalnice 304 

  2.02 Kuhinje 46 

  2.03 Pralnice 25 

  2.04 Drugi prostori za celodnevno varstvo 411 

  Vir: Statistični urad RS, SI-STAT 

 

Dolgotrajna oskrba 

 

Statistični urad RS je v letu 2014 pričel s sistematičnim spremljanjem dolgotrajne oskrbe, katere 

sestavni del je tudi del dejavnosti varstveno delovnih centrov. Statistični urad objavlja podatke s 

področja izdatkov in uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki jih črpa iz različnih sekundarnih virov (podatke 

zagotavljajo Statistični urad RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, Inštitut RS za socialno varstvo ipd.). Podatke objavlja agregirano in ne po 

posameznih storitvah in prejemkih, zato te zbirke na tem mestu posebej ne predstavljamo. Omeniti pa 

velja, da so v to zbirko vključeni tudi določeni podatki, ki se vežejo na storitve institucionalnega varstva 

(24 ur in 16 ur) v varstveno delovnih centrih in so s tega vidika pomembni pri oblikovanju nadaljnjega 

spremljanja storitev varstveno delovnih centrov. 
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3.2. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 

MOŽNOSTI 

 

Spremljanje računovodskih in poslovnih podatkov izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti v okviru Letnih poročil javnih zavodov. Poročila so sestavljena iz Računovodskega in 

Poslovnega poročila. Analiza poročil ni javno dostopna, obstoječe podatke oz. analizo  je možno 

pridobiti z vlogo oziroma zaprosilom na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti.  

V nadaljevanju navedemo vsebino Računovodskega in Poslovnega poročila. Ker s konkretnimi podatki 

na nacionalni ravni, ki so zbrani na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne 

razpolagamo, v prilogi prikazujemo zgolj podrobnejšo vsebino gradiv oziroma obrazcev za pripravo 

Letnega poročila varstveno delovnih centrov, kjer izpostavljamo zgolj tiste sklope podatkov, ki so 

potencialno relevantni za sistematizirano spremljanje na nacionalni ravni. 

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge in pojasnila podatkov. 

Priloge 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava: 

 Bilanca stanja  

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  

 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

 Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za 

leto, 

 Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za 

leto (institucionalno varstvo odraslih) 

 Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za 

leto – 4-mestni konti, 

 Horizontalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih 

nosilcih za leto, 

 Vertikalna struktura odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto, 

 Realizacija povprečnih prihodkov in odhodkov na oskrbni dan v letu, 

 Realizacija povprečnih prihodkov in odhodkov na upravičenca v letu, 

 Realizacija sredstev za pokritje oskrbnih stroškov (sredstva ZPIZ-a in sredstva 

upravičencev ter njihovih svojcev), 

 Poročilo o realizaciji po pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve 

(brez sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev), 
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 Nakazila MDDSZ po Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve, ki jih 

zavod izkazuje med prihodki obračunskega leta, 

 Primerjava realizacije prihodkov in odhodkov za leto s planom za leto za SN storitev 

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

 Realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji v letu, 

 Obračun amortizacije v letu, 

 Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu, 

 Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu na kontih podskupine 461 

(461220-461226), 

 Realizacija prihodkov od oskrbnin – upravičenci, zavezanci 

 Gibanje podskupine kontov 980 v letu, 

 Prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ v obračunskem letu, 

 Stanje sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ 

 Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu, 

 Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ, 

 Predlog porabe sredstev poslovnega izida  

 Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12. 

Pojasnila 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja ter postavkam njegovih obveznih prilog: 

 pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  

 pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter postavkam 

njegovih obveznih prilog: 

 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka  

 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih 

nosilcih   

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji« (MDDSZ) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«, MDDSZ, drugi 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih (socialno varstvene 

storitve)« (občine, drugi) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih (zdravstvene 

 storitve)« (ZZZS) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe« (občine) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pripravniki ESS« (drugi) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela« (drugi) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe« (drugi) 

 Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost tekočega leta« 
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4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepom Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 

5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto  

Poslovno poročilo vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih kot jih predpisuje Navodilo o pripravi 

zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 

doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna: 

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

splošni podatki, Velikost zavoda po vrsti storitve in lastništvo in zakonske podlage); 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce 

(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem 

letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot 

jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter 

kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev 

in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike, podatke o upravičencih 

in cenah storitev ter poročilo o investicijskih vlaganjih. 

a. analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 Delovna mesta v zavodu 

 Izračun kadrovskega normativa in primerjava glede na dejansko zaposlene delavce 

(stanje na dan 31.12.) 

 Plače zaposlenih po stroškovnih nosilcih za december  

 Plača direktorja zavoda (stanje december) 

 Realizacija kadrovskega načrta 

b. Podatki o upravičencih 

 Število upravičencev na dan 31.12. 

 Starostna struktura upravičencev na dan 31.12. 

c. Cene storitev 

d. poročilo o investicijskih vlaganjih 

Podatki o storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji se zbirajo tudi v okviru Letnega 

poročila centrov/zavodov za usposabljanje, delo in varstvo na Ministrstvu za delo, družino, socialne 



18 

zadeve in enake možnosti, ki ga pripravijo tisti centri/zavodi za usposabljanje, delo in varstvo, ki to 

storitev izvajajo. O izvajanju te storitve poročajo na podoben način kot varstveno delovni centri (način 

in vsebina sta opisana zgoraj).  

Z vidika ustanovitelja (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 

predstavljajo Letna poročila varstveno delovnih centrov (in centrov/zavodov za 

usposabljanje, delo in varstvo) ustrezen način računovodskega in poslovnega spremljanja 

varstveno delovnih centrov, hkrati pa relativno neustrezen način za zadovoljevanje potreb 

ostalih uporabnikov podatkov, predvsem z vidika nepoenotenih konceptov in posledično 

manjkajočih podatkov (npr. vodenje starosti po petletnih starostnih skupinah in spolu). 

Podatki, predvsem natančnejši oz. podrobnejši, so tudi težje dostopni (ali celo nedostopni), 

saj niso nikjer objavljeni in jih je možno pridobiti zgolj z vlogo oz. zaprosilom. 

 

Osebe s statusom po ZDVDTP (podatki CSD) 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko centrov za socialno delo po 

potrebi zbira podatke o osebah s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb (ZDVDTP). Do nedavnega je te podatke pridobivalo z vprašalnikom, v zadnjem 

popisu pa je od centrov pridobilo individualizirane podatke po vsebini kot je prikazana v naslednji 

preglednici. Podatki zagotavljajo pregled nad stopnjo vključenosti oseb s statusom invalida po 

omenjenem zakonu v različne oblike varstva.  

Preglednica 5: Zbirnik o osebah s statusom invalida po ZDVDTP (izpolnjujejo CSD) 

zaporedna št. upravičenca 

priimek 

ime 

EMŠO 

spol 

prebivališče 

občina 

državljanstvo 

status ZDVDTP 

status invalida ZDVDTP 

odločba - status druge podlage 

vrsta motnje v duševnem in telesnem razvoju 

prejemnik celotnega nadomestila 

prejemnik razlike nadomestila 

prejemnik dodatka 1 

prejemnik dodatka 2 

vključenost 

druge oblike varstva 

družinski pomočnik 

osebe s statusom po ZDVDTPO, ki niso vključene nikamor 

osebe s statusom po drugih podlagah, ki niso vključene nikamor 

vloga za vključitev osebe brez statusa 
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Podatki sicer niso javno dostopni, jih je pa možno pridobiti z vlogo. Na inštitutu smo te podatke 

pridobili dvakrat, in sicer 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). Predstavljamo jih v preglednici. Podatkov v naslednjih letih nismo več uspeli pridobiti. 

Preglednica 6: Število oseb s statusom invalida 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) 1920 41,2 25,1 2088 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 4658 100 61 5132 100 67,3 

Vseh s statusom invalida 

po ZDVDTP 7637 7620 

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

 

Predstavljeni podatki, sploh če so zbrani po posamezni osebi, so izjemnega pomena, saj 

odražajo potencialne uporabnike storitve varstveno delovnih centrov (in drugih storitev) ter 

obenem kažejo kako se vključujejo v organiziran sistem skrbi. S tem, ko podatki niso 

dostopni, se kakovost podatkov poslabša, zato ocenjujemo, da je nujno podatke redno 

analizirati in objavljati. Predstavljajo namreč 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 (ISCSD), bi bilo z razlogom 

razbremenitve poročevalskih enot, treba razmisliti o avtomatskem pridobivanju teh 

podatkov iz informacijskega sistema. 

 

Ad hoc zbiranja podatkov s področja delovanja varstveno delovnih centrov 

Zaradi vse večjega povpraševanja in potrebi po raznorodnih podatkih in posledično zaradi 

pomanjkljivih sistemskih podatkov na področju delovanja varstveno delovnih centrov, so pogosta tudi 

ad hoc zbiranja podatkov, ko je potrebno v relativno kratkem času zbrati točno določene podatke (npr. 

zbrati podatke o uporabnikih po petletnih starostnih skupinah in spolu). Gre sicer za manjšo količino 

podatkov, vendar je časovno obremenjujoča za poročevalce, obenem pa pogosto tako zbrani podatki 

niso uporabni za namene različne od tistega za katerega so bili zbrani. Tovrstne podatke večinoma 

potrebujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki poroča različnih 

drugim nacionalnim in mednarodnim institucijam. Ad hoc zbiranja se izvajajo tudi za potrebe projektov 

in analiz. Zadnja večja analiza je bila Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih 
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organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji (Zaviršek in 

drugi, 2015), v okviru katere so pripravili poseben vprašalnik za varstveno delovne centre, s katerim so 

želeli zaobjeti poglavitne podatke o storitvi, uporabnikih, kadru, ceni, kapacitetah in zasedenosti. V 

preteklosti smo vprašalnik na varstveno delovne centre, v okviru Analize delovanja varstveno delovnih 

centrov (Nagode in drugi 2008), naslovili tudi na Inštitutu RS za socialno varstvo. Z njim smo predvsem 

želeli dopolniti že obstoječe podatke (vprašalnik SOC-VDC/L in vprašalnik za centre za socialno delo) 

ter pridobiti nekatera mnenja.  

Ocenjujemo, da gre tudi pri ad hoc raziskovanju pogosto za poizvedbe po podatkih, ki bi jih 

bilo nujno zbirati sistematično, torej poenoteno na enem mestu, za isto časovno točko in na 

nacionalni ravni.  
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4. PREDLOG NADALJNEGA ZBIRANJA PODATKOV S 

PODROČJA DELOVANJA VARSTVENO DELOVNIH 

CENTROV IN SKLEPNE MISLI 

 

Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, (so) se nekateri (obstoječi) zbrani podatki podvajali ali pa so bili 

glede na potrebe po podatkih, pomanjkljivi oz. neustrezni in nedostopni. Zaradi omenjenega razloga in 

zaradi vse večjih potreb po ažurnih, podrobnih in na poenoten način zbranih podatkih predlagamo v 

vsebini in načinu zbiranja podatkov nekaj sprememb, ki jih v dveh ločenih razdelkih predstavimo v 

nadaljevanju (ločeno za vsebino in način spremljanja).    

 

4.1. PREDLAGANA VSEBINA NADALJNJEGA SPREMLJANJA 

 

Z obstoječimi načini in vsebinami zbiranja podatkov se da pokriti večji del potreb po podatkih, kljub 

temu pa je v določenemu segmentu podatkovja nujno potrebno vpeljati spremembe pri poročanju in 

spremljanju. Pomembno je, da zberemo podatke za vsako enoto in storitev, ki jo VDC izvaja, 

posebej ter da so podatki kar se da razdrobljeni  (npr. po petletnih starostnih skupinah in spolu). 

Na ta način bo moč dobiti uporabne statistične podatke, ki bodo opisovali dejavnost varstveno 

delovnih centrov ter obenem zagotavljali tudi teritorialno pokritost in s tem dostopnost do storitev 

varstveno delovnih centrov. Idealno bi bilo, da bi bili vsi navedeni podatki izpolnjeni za vsako enoto 

posebej, torej na način kot je podatke zbiral Statistični urad RS. 

 

V nadaljevanju po posameznih vsebinskih sklopih 

predlagamo vsebine, ki jih je glede na zaznane 

potrebe treba spremljati. Pri tem posebej navedemo 

ali gre za že obstoječo vsebino in kje se zbira (nosilec 

zbirke), za prilagojeno ali pa za vsebino, ki jo 

predlagamo na novo. V čim večji možni meri smo 

poskušali ohranjati obstoječe vsebine. Predlagano 

vsebino prikažemo na način, ki bi bil uporaben za 

agregiran način spremljanja podatkov (razliko med 

agregiranim in individualnim načinom opišemo v 

naslednjem poglavju). Vprašanja so prilagojena za 

zbiranje v letu 2016, torej se nanašajo na leto 2015 in 

referenčni datum 31. 12.   

 

Slika 3: Vsebine spremljanja 
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Vloga za sprejem v VDC 

Podatki o vlogah se ločeno zbirajo tako v Poslovnem poročilu kot tudi s SOC-VDC/L vprašalnikom. 

Predlagamo, da se v prihodnje zbira naslednje vsebine. 

 

Število odobrenih vlog v letu 2015 za posamezno storitev? Vpišite za vsako enoto posebej. 

Storitev Število odobrenih vlog v letu 2015 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji  

Usposabljanje za zaposlitev  

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (16 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (24 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah  

Drugo (vpiši)  

Skupaj  

Vprašanje smo prilagodili po SOC-VDC/L. S podatkom bomo ugotavljali število na novo vključenih 

uporabnikov v posamezno storitev letno. V primeru agregiranega zbiranja izgubimo podatek o 

morebitnih premestitvah med storitvami  in enotami. 

 

Število zavrnjenih vlog v letu 2015 glede na razloge zavrnitve po posameznih storitvah. Vpišite za vsako 

enoto posebej. 

Storitev Krajevna 

oddaljenost 

Prostorski in 

tehnični pogoji 

Kadrovski 

 pogoji 

Drugo Skupaj 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji 

     

Usposabljanje za zaposlitev      

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 

ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih 

enotah (16 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 

ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih 

enotah (24 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih v 

stanovanjskih skupinah 

     

Drugo (vpiši)      

Vprašanje smo prilagodili po SOC-VDC/L. S podatkom bomo ugotavljali razloge za zavrnitve vključitve 

uporabnikov v posamezno storitev. V primeru agregiranega zbiranja izgubimo podatek o tem ali je bil 

en uporabnik oz. njegova vloga zavrnjena v več enotah oziroma storitvah. 
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Število vseh čakajočih vlog na dan 31.12. 2015? Vpišite za vsako enoto posebej. 

Storitev Število čakajočih vlog na dan 31. 12. 2015 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji  

Usposabljanje za zaposlitev  

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (16 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (24 ur)  

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah  

Drugo (vpiši)  

Skupaj  

Vprašanje smo povzeli po Poslovnem poročilu. S podatkom bomo ugotavljali koliko oseb je na 

določen dan v čakalni vrsti za sprejem v enoto oz. storitev. V primeru agregiranega zbiranja izgubimo 

podatek o tem ali je ista oseba vložila več vlog in je tako na čakalni listi pri različnih varstveno delovnih 

centrih oz. storitvah.  

Glede čakajočih vlog bi bilo smiselno vzpostaviti centralni register, kjer bi se na enem mestu zbirale 

prošnje oz. vloge za storitev. Kot primer lahko služi Pregled prošenj in prostih mest3, ki ga za domove za 

starejše in posebne socialnovarstvene zavode vodi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. V registru bi 

se zbirali vsi potrebni podatki oz. podatki iz vloge za sprejem, kar bi omogočalo transparenten pregled 

nad vsemi čakajočimi vlogami oz. osebami in obenem onemogočalo večkratno pojavljanje iste osebe v 

čakalni listi. Vsaka vloga bi se torej štela zgolj enkrat. Poročanje bi bilo individualizirano. 

 

Uporabniki 

Podatki o uporabnikih se ločeno zbirajo tako v Poslovnem in Računovodskem poročilu kot tudi s SOC-

VDC/L vprašalnikom. Predlagamo, da se v prihodnje zbira naslednje vsebine. 

 

Število uporabnikov na dan 31. 12. 2015 glede na razloge upravičenosti po posamezni storitvi. Vpišite za 

vsako enoto posebej. 

Storitev A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 Skupaj 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji         

Usposabljanje za zaposlitev         

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 ur)         

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (16 ur)         

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 ur)         

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (24 ur)         

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah         

Drugo (vpiši)         

Skupaj         

 

Vprašanje smo prilagodili po SOC-VDC/L in po Poslovnem poročilu. Predlagamo naslednje kategorije: 

A1. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

A2. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

A3. Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju 

                                                      
3 Dostopno na: https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf 
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A4. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju  

B1. Odrasle osebe z več motnjami: osebe z motnjo v duševnem razvoju, pri katerih so prisotne še 

osebnostne motnje ali težje senzorne motnje (motnje vida in sluha) 

B2. Odrasle osebe z več motnjami: osebe z motnjo v duševnem razvoju, pri katerih je prisotna še 

prirojena ali pridobljena poškodba možganov 

B3. Odrasle osebe samo s pridobljeno poškodbo možganov  

 

S podatkom bomo ugotavljali strukturo uporabnikov glede na upravičenost. Posebej bo moč ugotoviti 

koliko je oseb, ki imajo samo eno izmed motenj v duševnem razvoju, koliko je takšnih, ki imajo 

kombinirane težave ter koliko takšnih, ki imajo samo pridobljeno poškodbo možganov. Slednjega 

podatka obstoječi načini zbiranja ne zagotavljajo.  

 

Število uporabnikov glede na spol in starost na dan 31. 12. 2015 po posamezni storitvi. Vpišite za vsako 

enoto posebej. 

Starost Število moških Število žensk Število vseh (moški+ženske) 

0-4    

5-9    

10-14    

15-19    

20-24    

25-29    

30-34    

35-39    

40-44    

45-49    

50-54    

55-59    

60-64    

65-69    

70-74    

75-79    

80-84    

85-89    

90-94    

95-100    

100+    

Skupaj    

Vprašanje smo prilagodili po SOC-VDC/L in po Poslovnem poročilu. S podatkom bomo ugotavljali 

podrobno starostno-spolno strukturo uporabnikov storitev varstveno delovnih centrov. Razdrobljena 

struktura je pomembna za poročanje podatkov v druge podatkovne baze (dolgotrajna oskrba, OECD, 

Eurostat), predstavlja pa več časovnega napora za poročevalske enote. 

 



25 

Število uporabnikov na dan 31. 12. 2015 glede na tip dodatka, ki ga prejemajo in po posamezni storitvi. 

Vpišite za vsako enoto posebej. 

Storitev Dodatek za 

pomoč in 

postrežbo 

(po ZPIZ-2) 

Dodatek za 

tujo nego in 

pomoč  (po 

ZDVDTP) 

Dodatek za 

pomoč in 

postrežbo 

(po ZSV) 

Dodatek za 

pomoč in 

postrežbo 

(po ZVojI) 

Dodatek za 

pomoč in 

postrežbo 

(po ZVV) 

Vodenje, varstvo in zaposlitev 

pod posebnimi pogoji 

     

Usposabljanje za zaposlitev      

Institucionalno varstvo odraslih 

v zavodu (16 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih 

v bivalnih enotah (16 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih 

v zavodu (24 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih 

v bivalnih enotah (24 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih 

v stanovanjskih skupinah 

     

Drugo (vpiši)      

Skupaj      

Vprašanje se nanaša na denarne dodatke, dodali smo ga na novo. Izhaja iz potrebe, ki se je pojavila pri 

pregledu prejemnikov dolgotrajne oskrbe, kjer se uporabnika različnih storitev dolgotrajne oskrbe šteje 

le enkrat in je zato potrebno upoštevati prekrivanje med storitvami in različnimi prejemki. Npr. v 

primeru, da je uporabnik v institucionalnem varstvu (24 ur) varstveno delovnega centra in obenem 

prejema dodatek za tujo nego in pomoč, ga med prejemniki dolgotrajne oskrbe štejemo le enkrat. 

Tako podrobne podatke zahteva tudi delovna skupina za staranje (Ageing Working Group AWG) pri 

Evropski komisiji. 

 

Število uporabnikov storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji na dan 31. 12. 2015 

glede na okolje v katerem živijo oz. bivajo. Vpišite za vsako enoto posebej. 

Bivalno okolje Število uporabnikov 

Živijo sami, z občasno pomočjo  

Doma s starši  

S sorodniki oziroma z zakonitimi zastopniki  

V drugi družini  

V zasebnem varstvu  

V domu za starejše oziroma v posebnih socialnovarstvenih zavodih  

V zavodu (VDC ali CUDV)  

Od tega v stanovanjski skupini v zavodu  

Od tega v stanovanjski skupini v dislocirani enoti zavoda  

Od tega samostojni bivalni skupini  

Od tega v »glavni« zgradbi oz. zavodu/centru  

Skupaj  

 

Prilagojeno po SOC-VDC/L. S podatkom bomo ugotavljali v kakšnem bivalnem okolju živijo uporabniki, 

ki v varstveno delovni center prihajajo dnevno, in sicer v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji. 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262504S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262504S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2
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Število uporabnikov storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji na dan 31. 12. 2015 

glede na način prihoda (prevoza) v VDC. Vpišite za vsako enoto posebej. 

Način prihoda v VDC Število uporabnikov 

Peš  

Z javnim prevoznim sredstvom (avtobus ali vlak)  

S prevozom (npr. s kombijem), ki ga zagotavlja VDC   

S prevozom (npr. s kombijem), ki ga zagotavlja drugo podjetje 

ali zasebnik na podlagi pogodbe z VDC 

 

Na drug način  

Skupaj  

 

Dodan predlog. S podatkom bomo ugotavljali načine mobilnosti uporabnikov dnevnih storitev v 

varstveno delovnih centrih.  

 

 

Število uporabnikov po občini stalnega prebivališča na dan 31. 12. 2015 glede na posamezno storitev. 

Vpišite za vsako enoto posebej. 

Občina 
Dnevno 

varstvo 

Domsko 

varstvo 

Ajdovščina   

Apače   

Beltinci   

Benedikt   

Bistrica ob Sotli   

Bled   

Bloke   

Bohinj   

Borovnica   

Bovec   

Braslovče   

Brda   

Brezovica   

Brežice   

Cankova   

Celje   

Cerklje na 

Gorenjskem 
  

Cerknica   

Cerkno   

Cerkvenjak   

Cirkulane   

Črenšovci   

Črna na 

Koroškem 
  

Črnomelj   

Destrnik   

Divača   

Dobje   

Dobrepolje   

Dobrna   

Dobrova-Polhov 

Gradec 
  

Dobrovnik   

Dol pri Ljubljani   

Občina 
Dnevno 

varstvo 

Domsko 

varstvo 

Dolenjske 

Toplice 
  

Domžale   

Dornava   

Dravograd   

Duplek   

Gorenja vas- 

Poljane 
  

Gorišnica   

Gorje   

Gornja Radgona   

Gornji Grad   

Gornji Petrovci   

Grad   

Grosuplje   

Hajdina   

Hoče Slivnica   

Hodoš   

Horjul   

Hrastnik   

Hrpelje-Kozina   

Idrija   

Ig   

Ilirska Bistrica   

Ivančna Gorica   

Izola   

Jesenice   

Jezersko   

Juršinci   

Kamnik   

Kanal ob Soči   

Kidričevo   

Kobarid   

Kobilje   

Kočevje   

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262504S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262504S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2
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Občina 
Dnevno 

varstvo 

Domsko 

varstvo 

Komen   

Komenda   

Koper   

Kostanjevica na 

Krki 
  

Kostel   

Kozje   

Kranj   

Kranjska Gora   

Križevci   

Krško   

Kungota   

Kuzma   

Laško   

Lenart   

Lendava   

Litija   

Ljubljana   

Ljubno   

Ljutomer   

Logatec   

Log-Dragomer   

Loška Dolina   

Loški Potok   

Lovrenc na 

Pohorju 
  

Luče   

Lukovica   

Majšperk   

Makole   

Maribor   

Markovci   

Medvode   

Mengeš   

Metlika   

Mežica   

Miklavž na 

Dravskem polju 
  

Miren-

Kostanjevica 
  

Mirna   

Mirna peč   

Mislinja   

Mokronog - 

Trebelno 
  

Moravče   

Moravske 

Toplice 
  

Mozirje   

Murska Sobota   

Muta   

Naklo   

Nazarje   

Nova Gorica   

Občina 
Dnevno 

varstvo 

Domsko 

varstvo 

Novo mesto   

Odranci   

Oplotnica   

Ormož   

Osilnica   

Pesnica   

Piran   

Pivka   

Podčetrtek   

Podlehnik   

Podvelka   

Poljčane   

Polzela   

Postojna   

Prebold   

Preddvor   

Prevalje   

Ptuj   

Puconci   

Rače-Fram   

Radeče   

Radenci   

Radlje ob Dravi   

Radovljica   

Ravne na 

Koroškem 
  

Razkrižje   

Rečica ob Savinji   

Renče-Vogrsko   

Ribnica   

Ribnica na 

Pohorju 
  

Rogaška Slatina   

Rogašovci   

Rogatec   

Ruše   

Selnica ob Dravi   

Semič   

Sevnica   

Sežana   

Slovenj Gradec   

Slovenska 

Bistrica 
  

Slovenske 

Konjice 
  

Sodražica   

Solčava   

Središče ob 

Dravi 
  

Starše   

Straža   

Sveti Jurij ob 

Ščavnici 
  

Sveti Jurij v   
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Občina 
Dnevno 

varstvo 

Domsko 

varstvo 

Slovenskih 

Goricah 

Sveta Trojica v 

Slovenskih 

Goricah 

  

Sveta Ana   

Sveti Andraž v 

Slovenskih 

goricah 

  

Sveti Tomaž   

Šalovci   

Šempeter - 

Vrtojba 
  

Šenčur   

Šentilj   

Šentjernej   

Šentjur   

Šentrupert   

Škocjan   

Škofja Loka   

Škofljica   

Šmarje pri Jelšah   

Šmarješke 

Toplice 
  

Šmartno ob Paki   

Šmartno pri Litiji   

Šoštanj   

Štore   

Tabor   

Tišina   

Tolmin   

Trbovlje   

Trebnje   

Trnovska vas   

Občina 
Dnevno 

varstvo 

Domsko 

varstvo 

Trzin   

Tržič   

Turnišče   

Velenje   

Velika Polana   

Velike Lašče   

Veržej   

Videm   

Vipava   

Vitanje   

Vodice   

Vojnik   

Vransko   

Vrhnika   

Vuzenica   

Zagorje ob Savi   

Zavrč   

Zreče   

Žalec   

Železniki   

Žetale   

Žiri   

Žirovnica   

Žužemberk   

Slovenija   

Tujina   

* Dnevno varstvo: storitev vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji  

** Domsko varstvo: storitev 16 in 24-urnega 

institucionalnega varstva za odrasle 

 

Prilagojeno po SOC-VDC/L. S podatkom bomo ugotavljali teritorialno razpršenost uporabnikov in na ta 

način morebitne teritorialne »sive cone«, kjer storitve varstveno delovnih centrov niso dostopne. 

Idealno bi bilo pridobiti podatke po posameznih storitvah (in ne deljeno zgolj na domsko in 

institucionalno varstvo), vendar bi bilo to v primeru agregiranega načina spremljanja dokaj 

nepregledno, ne bi pa se mogli izogniti niti podvajanju. 

Podatki o uporabnikih so zelo razdrobljeni po storitvah in drugih karakteristikah (spol, starost, 

upravičenost, ipd.), zato tovrsten način zbiranja (tj. agregirano tabelarično) podatkov ni najbolj 

primeren, pač pa bi bilo najbolj učinkovito in ustrezno zbrati podatke po posameznih uporabnikih, kjer 

bi za vsakega posameznika morali vedeti vsaj spol, starost, podlago za upravičenost, kateri dodatek 

prejema ter v katero storitev je vključen. Na ta način bi zadovoljili obstoječe potrebe po podatkih, 

sploh na področju dolgotrajne oskrbe, kjer je Slovenija zavezana posredovati podatke v mednarodne 

baze (OECD).  
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Kader v VDC 

Podatki o kadru se ločeno zbirajo tako v Poslovnem in Računovodskem poročilu kot tudi s SOC-VDC/L 

vprašalnikom. Predlagamo, da se v prihodnje zbira naslednje vsebine. 

 

Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2015 po posameznih storitvah. Vpišite za vsako enoto posebej. 

Storitev Število 

vseh 

zaposlenih 

Od tega 

število 

žensk 

Delež zaposlitve na 

podlagi delovnih 

ur 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji    

Usposabljanje za zaposlitev    

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (16 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (24 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah    

Drugo (vpiši)    

Skupaj    

Prilagojeno po SOC-VDC/L in Poslovnem ter Računovodskem poročilu. S podatkom bomo spremljali 

celotno kadrovsko strukturo (javna služba in tržna dejavnost) glede na posamezne storitve. Podobni 

podatki se zbirajo v Računovodskem poročilu (Tabela Realizacija prihodkov in odhodkov po 

obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih), ki so še nekoliko bolj razdelani. Njihova pomanjkljivost je, 

da ne zagotavljajo tako podrobnih podatkov, da bi obenem zagotavljali informacijo o spolu in starosti 

zaposlenega ter delovnem mestu na katerem je zaposlen. Le ti (po petletnih starostnih skupinah in 

spolu) so namreč nujni za poročanje v mednarodne baze (OECD, Eurostat).  

Glede na to, da so podatki, ki jih potrebujemo, zelo razdrobljeni po storitvah in po delovnih mestih, 

tovrsten način zbiranja (tj. agregirano tabelarično) podatkov ni primeren, pač pa bi bilo najbolj 

učinkovito in ustrezno zbrati podatke po posameznih zaposlenih, kjer bi za vsakega posameznika 

morali vedeti za kolikšen del je zaposlen v posamezni storitvi in na katerem delovnem mestu, poleg 

tega pa še njegov spol in starost. Na ta način bi zadovoljili obstoječe potrebe po podatkih, sploh na 

področju dolgotrajne oskrbe, kjer je Slovenija zavezana posredovati podatke v mednarodne baze 

(OECD).  

 

 

Zdravstveno varstvo  

Določeni podatki s področja zdravstva se ločeno zbirajo tako v Letnem poročilu kot tudi s SOC-VDC/L 

vprašalnikom. Predlagamo, da se v prihodnje dodatno vključi še naslednje vprašanje. 
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Na kakšen način v vašem centru zagotavljate storitve primarnega zdravstvenega varstva? Vpišite za 

vsako enoto posebej. 

 a. je organizirano znotraj ustanove 

b. je organizirano zunaj ustanove  (navedite kje): _____________________________________________________ 

c. drugo (vpišite): ______________________________________________________________________________________ 

Dodan predlog. S podatkom bomo ugotavljali kako je organizirana primarna zdravstvena dejavnost v 

varstveno delovnih centrih.  

 

Cena storitve in izdatki 

Določeni podatki o cenah in izdatkih na področju delovanja varstveno delovnih centrov se zbirajo v 

Letnem poročilu. Predlagamo, da se v prihodnje spremlja naslednje vsebine. 

 

Cena storitve po posameznih storitvah. Vpišite za vsako enoto posebej. 

Storitev Cena storitve na 

dan 31. 12. 2015 

Cena storitve na 

dan 31. 12. 2014 

Indeks 

rasti 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji*    

Usposabljanje za zaposlitev    

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (16 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah (24 ur)    

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah    

Drugo (vpiši)    

Povzeto po Poslovnem poročilu. Podatek bo omogočal spremljanje rasti cen po posameznih storitvah.  

 

Izdatki po posameznih storitvah v letu 2015 v EUR. Vpišite za vsako enoto posebej. 

Storitev MDDSZ Občine Upravičenci, 

zavezanci 

ZZZS Drugi 

proračunski 

uporabniki 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji 

     

Usposabljanje za zaposlitev      

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (16 ur)      

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah 

(16 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu (24 ur)      

Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah 

(24 ur) 

     

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih 

skupinah 

     

Drugo (vpiši)      

Skupaj      
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Povzeto po Računovodskem poročilu. Izdatke za posamezne storitve potrebuje Statistični urad RS v 

okviru zdravstvenih računov, konkretneje za dolgotrajno oskrbo (torej le tisti del izdatkov, ki sodi na 

področje dolgotrajne oskrbe). 

 

Dodatna ponudba 

Določeni podatki o dodatnih storitvah in programih varstveno delovnih centrov se zbirajo tako v 

Letnem poročilu kot tudi s SOC-VDC/L vprašalnikom. Predlagamo, da se v prihodnje spremlja 

naslednjo vsebino. 

 

 

Katere dodatne storitve in programe še izvajate in koliko uporabnikov se jih udeležuje. Vpišite za vsako 

enoto posebej. 

Storitev (vpiši) Število uporabnikov v letu 2015  

  

  

Prilagojeno po SOC-VDC/L. S podatkom bomo zajeli celoten spekter storitev in programov, ki jih 

izvajajo varstveno delovni centri ter njihovo zasedenost oz. obiskanost. 

 

 

 

4.2. PREDLAGANI NAČINI SPREMLJANJA 

 

Za zadovoljitev potreb po podatkih o varstveno delovnih centrih, ki smo jih navedli v prejšnjem 

razdelku, sta v prehodni fazi (do vzpostavitve informacijskega sistema) možna dva načina zbiranja 

podatkov, agregiran in individualiziran, lahko pa tudi kombinacija obeh pristopov.  

Pri agregiranem zbiranju podatkov, torej na način, ki je trenutno v praksi, vsaka poročevalska enota 

združi (agregira) podatke za svojo enoto po vnaprej definiranih tabelah, končni rezultat pa je skupna 

agregirana tabela. V tem primeru vnaprej definiran rezultat zbiranja podatkov onemogoča fleksibilno 

izvajanje nadaljnje statistike. Ta način je zadovoljiv za omejeno spremljanje stanja (na nacionalni ravni) 

po vnaprej določenih kategorijah (npr. koliko je uporabnikov po spolu, koliko je zaposlenih), njegova 

vrednost pa se bistveno zmanjša, ko se pojavi zahteva, ki kategorije definira različno od obstoječih. 

Npr. ko obstajajo podatki o starosti uporabnikov po treh starostnih skupinah in se pojavi potreba po 

šestih starostnih skupinah, podatka ne moremo preračunati, saj ne razpolagamo z mikro podatki. V 

tem primeru bi bilo potrebno podatke zbrati ponovno. Takšen način je sicer zadovoljiv za prehodno 

obdobje in samo za osnovno spremljanje stanja na nacionalni ravni, čim pa je zahteva po podatkih 

obsežnejša in kompleksnejša, pa je ta način povsem neustrezen, saj ne daje želenih rezultatov, obenem 

pa je izrazito obremenjujoč za poročevalske enote. Po prehodni fazi, ko bo vzpostavljen informacijski 

sistem zbiranja podatkov v varstveno delovnih centrih, pa so vnaprej definirane tabele, ki jih 
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predvideva agregirano zbiranje podatkov, lahko dobra osnova za pripravo nekaterih izpisov iz 

informacijskega sistema.  

V primeru, da se bo kljub navedenim pomanjkljivostim v prehodnem obdobju pristopilo k 

agregiranemu načinu zbiranja podatkov, predlagamo dve možnosti. V prvem primeru bi lahko na novo 

definirane vsebine v celoti vključili v Letno poročilo varstveno delovnih centrov (Poslovno in 

Računovodsko), kar bi pomenilo, da bi bilo potrebno Letno poročilo vsebinsko prilagoditi, 

poročevalske enote pa bi poročale na enem mestu. V drugem primeru bi na novo definirane vsebine 

lahko poročali na posebnem obrazcu, iz Letnega poročila pa bi se te vsebine izključilo. 

Preglednica 7: Glavne prednosti in slabosti različnih načinov zbiranja podatkov 

 Glavne prednosti Glavne slabosti 

 

 

Agregiran 

način 

 

 

- predvidene tabele so lahko osnova za 

izpise iz informacijskega sistema 

- izgubimo velik del podatkov, saj ne vemo vseh 

informacij o enoti (npr. uporabniku), ampak 

zgolj parcialno (enkrat spol, drugič starost, ne 

vemo pa spola in starosti za isto enoto) 

- omejena nadaljnja obdelava podatkov (iz v prvi 

alineji navedenih vzrokov) 

- obremenitev poročevalskih enot 

 

 

Individualiziran 

način 

- za vsako enoto imamo vse informacije 

- možna kompleksnejša obdelava podatkov 

- možna obdelava podatkov za nekatere 

ad-hoc potrebe 

- osnova za vzpostavitev informacijskega 

sistema 

 

 

- varstvo osebnih podatkov 

 

Drug način, ki se nam glede na kompleksnost zahtevanih podatkov zdi bolj primeren, je 

individualizirano zbiranje podatkov, torej zbiranje podatkov za vsako enoto (npr. uporabnik, 

zaposlen) posebej, kar pomeni, da imamo o točno določeni enoti vse informacije, ki jih želimo zbrati. 

Ta način omogoča fleksibilno pripravljanje izpisov, izračunavanje različnih statistik ter pripravo 

univariatnih, bivariatnih in multivariatnih analiz. S tovrstnim načinom spremljanja podatkov smo lahko 

tudi odločno bolj odzivni na ad hoc potrebe po podatkih. V primeru vpeljave individualiziranega 

spremljanja podatkov, bi lahko nastala tudi kakovostna in aplikativna podlaga za načrtovanje 

informacijskega sistema zbiranja podatkov v varstveno delovnih centrih. 

Glede na navedeno, stojimo na stališču, da se za pridobitev podatkov o zaposlenih in uporabnikih 

pristopi k individualiziranemu načinu zbiranja podatkov, saj so potrebe po teh podatkih 

prekompleksne in prezahtevne za agregirano zbiranje (npr. podatki o kadru glede na spol, starost, 

storitev in delovno mesto obenem). V nadaljevanju navedemo možen nabor spremenljivk s 

pripadajočo zalogo vrednosti (tj. možni odgovori), za katere ocenjujemo, da jih je nujno zbrati. 

Preglednica 8: Nabor spremenljivk za uporabnike in zaposlene 

Spremenljivka Zaloga vrednosti 

Uporabniki 

Identifikator  Vpiši 

Varstveno delovni center Vpiši 

Enota varstveno delovnega centra Vpiši 

Storitev  Vodenje, varstvo in zaposlitev po posebnimi pogoji 
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Spremenljivka Zaloga vrednosti 

Usposabljanje za zaposlitev 

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 24 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 16 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjski skupini 

Drugo (vpiši) 

Leto vstopa v storitev varstveno delovnega centra Vpiši 

Občina stalnega bivališča Vpiši 

Spol  Moški 

Ženski 

Leto rojstva Vpiši 

Status po ZDVDTP Da 

Ne 

Pridobljena poškodba možganov Da  

Ne 

Drug status Da  

Ne 

Vpiši status Vpiši  

Motnja v duševnem razvoju Lažja 

Zmerna 

Težja  

Težka  

Huda motnja vedenja in osebnosti Da  

Ne 

Gibalna in senzorna oviranost Da  

Ne 

Dolgotrajne težave v duševnem zdravju Da  

Ne 

Dodatek za tujo nego in pomoč (po ZDVDTP). Če 

prejema/je upravičen, vpiši znesek: 

EUR 

Drug dodatek. Če prejema/je upravičen, vpiši znesek: EUR 

Zaposleni 

Identifikator Vpiši 

Varstveno delovni center Vpiši 

Enota varstveno delovnega centra Vpiši 

Za storitev Vodenje, varstvo in zaposlitev po posebnimi pogoji 

Usposabljanje za zaposlitev 

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 24 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v bivalni enoti 16 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur 

Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjski skupini 

Drugo (vpiši) 

Delovno mesto Vpiši oz. izberi iz seznama 

Spol Moški  

Ženska 

Leto rojstva Vpiši 

Dosežena stopnja izobrazbe Vpiši stopnjo  

Delež zaposlitve v zavodu oz. na delovnem mestu Vpiši 

Delež zaposlitve za posamezno storitev (FTE) Vpiši 

Naziv (za katerega je priznana plača) Vpiši oz. izberi iz seznama 
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Poleg opredeljenega rednega in sistematiziranega zbiranja podatkov, ki predstavlja minimalni nabor 

spremljanja, predlagamo tudi vključitev dodatnega modula vprašanj, s katerim bi raziskali specifično 

problematiko in ki bi bilo vsako leto različno. Modul bi vključevali po potrebi, lahko vsako leto ali pa 

periodično na določena časovna obdobja. Vzporedno ocenjujemo, da je smiselno redno letno 

nadaljevati z zbiranjem individualiziranih podatkov o osebah s statusom po Zakonu o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter da je potrebno vzpostaviti centralni register čakajočih 

vlog oz. pregled prošenj in prostih mest.  

Na podlagi podatkov iz v tem poročilu opredeljenih podatkovnih zbirk (delovanje varstveno delovnih 

centrov, osebe s statusom po ZDVDTP ter pregled prošenj in prostih mest) bo možno pripravljati 

temeljita letna poročila in analize, ki bodo predstavljala nacionalno stanje na tem področju in bodo na 

enem mestu zadovoljila obstoječe potrebe po tovrstnih podatkih. Letno zbrani in v poročilu ali analizi 

objavljeni podatki bi obenem služili tudi vodenju politike in zagotavljanju strokovnih usmeritev pri 

nadaljnjem načrtovanju razvoja in sprememb na tem področju (kot je na primer Analiza izvajanja 

pomoči na domu ali Kumulativno statistično poročilo za domove za starejše in posebne socialnovarstvene 

zavode). Pripravljalec teh poročil bi lahko bil Inštitut RS za socialno varstvo, ki ima v osnutku Programa 

dela in razvoja IRSSV za leto 2016 tudi že predvideno nalogo Spremljanje izvajanje storitev v VDC in 

CUDV.  
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6. PRILOGA 

Priloga 1: Vprašalnik za statistično raziskovanje, varstveno delovni centri (SOC-VDC/L) 
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Priloga 2: Izbrane vsebine iz Letnega poročila VDC 

 
Velikost zavoda po vrsti storitve in lastništvo po posameznih storitvah (storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, storitev institucionalnega 

varstva, drugo) 

Vrsta storitve / programa dela  in naslov 

Kvadratura poslovnih in stanovanjskih prostorov  (neto površina) 

Kvadratura ostalih prostorov (komunikacije, pomožni prostori, souporaba prostorov, terasa, vrt, parkirišče, …) 

Kvadratura SKUPAJ (bruto površina) 

Kvadratura prostorov - čiščenje (delo opravlja čistilka ali čistilni servis) 

Lastni / najeti prostori (navedite) 

Lastnik prostorov 

Cena najema na m2 na dan 31.12. 

Mesečni strošek najema v decembru  

Kapaciteta zavoda (v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev in sklepi MDDSZ) 

Dejanska vključenost uporabnikov na dan 31.12. 

Število aktualnih vlog na čakalni listi na dan 31.12. 

Število zaposlenih na dan 31.12. 

 

 

Delovna mesta v zavodu 

Sistemizirana delovna mesta Zasedenost delovnih mest na dan 31.12. 

Tarifni razred Plačna skupina oz. podskupina Šifra delovnega mesta Naziv delovnega mesta Nedoločen čas Določen čas Skupaj 

      Skupaj 
   

-            
 

 -           
 

 -           
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Izračun kadrovskega normativa in primerjava glede na dejansko zaposlene delavce (stanje na dan 31.12.) 

Oskrba Naloga Izvajalci 
Stopnja 

izobrazbe 

Kadrovski normativi 

za upravičence v 

VDC* 

Dejansko število 

delavcev v zavodu 

Razlika (dejanske zaposlitve 

minus zaposlitve po 

normativu) 

Zasedenost kadra 

glede na kadrovski 

normativ 

Š
te

v
il
o

 

u
p

o
ra

b
n

ik
o

v
 

 
  

 

  

 

O
sn

o
v
n

a
  

O
sk

rb
a
 

Bivanje 1. Vratar receptor      

2. Čistilka       

3. Perica      

4. Šivilja      

5. Strežnica      

Organiziranje 

prehrane 

1. Servirka      

2. Pomočnik (dietnega) 

kuharja 

     

3. Kuhar/dietni kuhar      

4. Ekonom      

Tehnična 

oskrba 

1. Vzdrževalec-tehnik      

1a. Vzdrževalec-tehnik*      

Prevoz 2. Voznik oseb s posebnimi 

potrebami/voznik 

     

  Skupaj osnovna oskrba      

S
o

ci
a
ln

a
  

O
sk

rb
a
 

Varstvo 1. Oskrbovalka      

2. Gospodinja 

oskrbovalka/socialna 

oskrbovalka 

     

3. Varuhinja      

Zaposlitev pod 

posebnimi 

pogoji 

1. Delovni inštruktor       

2. Tehnolog       

3.Habilitator 

individualni/skupinski 

     

Vodenje 1.Habilitator 

individualni/skupinski 

     

2. Socialni delavec       

3. Psiholog       

  
Skupaj socialna oskrba 
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Oskrba Naloga Izvajalci 
Stopnja 

izobrazbe 

Kadrovski normativi 

za upravičence v 

VDC* 

Dejansko število 

delavcev v zavodu 

Razlika (dejanske zaposlitve 

minus zaposlitve po 

normativu) 

Zasedenost kadra 

glede na kadrovski 

normativ 
Š
te

v
il
o

 

u
p

o
ra

b
n

ik
o

v
 

 
  

 

  

 

 

 Skupaj socialna in 

osnovna oskrba 

     

P
o

sl
o

v
o

d
n

e
  

N
a
lo

g
e
 

Administrativn

e naloge 

1. Administrator      

2. Pisarniški ref.      

3. Tajnica      

4. Poslovni sekretar      

5. Višji strokovni sodelavec 

v splošnih službah 

     

6. Strokovni sodelavec      

Finančno-

računovodske 

naloge 

1. Finan. računov. delavec      

2. Ekonomski referent      

3. Finančnik      

4. Računovodja      

5. Vodja finančno 

računovodske službe 

     

Poslovodne 

naloge Direktor 

     

 

 

 

Zaposleni  

     

  Vsi zaposleni skupaj      

* Zaradi obsežnosti preglednice, kadrovskih normativov podrobno ne prikazujemo 
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Plače zaposlenih po stroškovnih nosilcih za december (podatki za vsakega zaposlenega) 

Priimek in ime 

Delež zaposlitve v zavodu oz. na delovnem mestu 

Izobrazba javnega uslužbenca  (tarifni razred)   

Tarifni razred 

Plačna podskupina 

Šifra delovnega mesta 

Delovno mesto  

Šifra naziva 

Naziv (za katerega je delavcu priznana plača) 

Plačni razred delovnega mesta ali naziva 

Število plačnih razredov zmanjšanja zaradi nedoseganja izobrazbe 

Število plačnih razredov zmanjšanja za pripravnike 

Upoštevano število napredovanj 

Plačni razred javnega uslužbenca 

Osnovna plača v deležu za SN 

Položajni dodatek v % 

Delovna doba - dopolnjena leta 

Dodatek za SMD glede na delež zaposlitve 

Dvojezičnost v % 

Skupaj dodatki glede na delež zaposlitve 

Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo - v ustreznem deležu za SN (39. Čl KPJS) 

Drugi dodatki - v deležu za SN (manj ugoden delovni čas-43., 44. Čl. KPJS) 

Morebitni drugi dodatki glede na delež zaposlitve 

A020 razlika do minimalne plače - glede na delež zaposlitve 

Mesečni strošek za JU za mesec december - glede na delež zaposlitve 

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji – delež delavca 

Institucionalno varstvo odraslih (sociala) – delež delavca 

Institucionalno varstvo odraslih (zdravstvo) – delež delavca 

Drugo – delež delavca 

Skupaj število zaposlenih (brez direktorja)  

 



45 

Plača direktorja zavoda (stanje december) 

ime in priimek direktorja 

plačni razred 

osnovna plača v EUR 

število let delovne dobe na dan 31.12. 

dodatek za delovno dobo v EUR     

dodatek za specializacijo,  magisterij, doktorat v EUR 

dodatek za dvojezičnost v % 

dodatek za dvojezičnost v EUR 

dodatek za mentorstvo  v EUR 

morebitni drugi dodatki v EUR 

morebitni drugi dodatki (pravna podlaga) 

Skupaj plača  
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Realizacija kadrovskega načrta 

  Podatki iz sprejetega 

kadrovskega načrta 

Realizacija kadrovskega načrta  

 Vir financiranja Število 

zaposlenih 

na dan 

1.1.2014 

Dovoljeno oz. 

ocenjeno 

število 

zaposlenih na 

dan 1.1.2015 

Stroškovni nosilec oz. namen 

znotraj posameznega vira 

Na dan 31. 

12. 2014 

Na dan 1. 1. 

2015 

Na dan 31. 

12. 2014 

Na dan 1. 1. 

2015 

Razlika 

na dan 

1. 1. 

2015 

     Po namenih 

znotraj vira 

Po namenih 

znotraj vira 

Skupaj vir 

financiranja 

Skupaj vir 

financiranja 

 

1 Državni proračun   - Storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji 

     

  -      

  -      

  -      

2. Proračun občin   -      

  -      

  -      

  -      

3.  ZZZS in ZPIZ   - Institucionalno varstvo – zdravstveni 

del (ZZZS) 

     

  - ZPIZ      

4. Sredstva EU ali drugih 

mednarodnih virov. 

vključno s sredstvi iz 

sofinanciranja iz 

državnega proračuna 

  - Pripravniki ESS      

  -      

  -      

5.  Sredstva od prodaje 

blaga in storitev na trgu 

  - Sredstva od prodaje blaga in storitev 

na trgu 

     

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe 

        

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 

in sredstva prejetih 

donacij 

  - Institucionalno varstvo – socialni del      

  -      

  -      

8. Sredstva za financiranje   -      
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  Podatki iz sprejetega 

kadrovskega načrta 

Realizacija kadrovskega načrta  

 Vir financiranja Število 

zaposlenih 

na dan 

1.1.2014 

Dovoljeno oz. 

ocenjeno 

število 

zaposlenih na 

dan 1.1.2015 

Stroškovni nosilec oz. namen 

znotraj posameznega vira 

Na dan 31. 

12. 2014 

Na dan 1. 1. 

2015 

Na dan 31. 

12. 2014 

Na dan 1. 1. 

2015 

Razlika 

na dan 

1. 1. 

2015 

     Po namenih 

znotraj vira 

Po namenih 

znotraj vira 

Skupaj vir 

financiranja 

Skupaj vir 

financiranja 

 

javnih del   -      

9. Namenska sredstva, iz 

katerih se v celoti 

zagotavlja financiranje 

stroškov dela zaposlenih, 

in sicer mladih 

raziskovalcev... 

        

1

0. 

Sredstva za zaposlene na 

podlagi zakona o ukrepih 

za odpravo posledic 

žleda med 30. januarjem 

in 10. februarjem 2014 

        

 Skupno število vseh 

zaposlenih (pd 1. do 10. 

točke) 

        

 Skupno število 

zaposlenih med točkami 

1, 2, 3 in 6 

        

 Skupno število 

zaposlenih med točkami 

4, 5, 7, 8, 9 in 10 
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Število upravičencev na dan 31.12. 

Zap.št. Vrsta storitve 
Odrasle osebe stanje 

na dan 31.12. 

Povprečno mesečno število 

upravičencev 

Realizirano število dni/ur v zavodu 

/ izven zavoda 

   

 

A1 A2 A3 A4 B Skupaj 

   
1 

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji      
0 

  
Dni 

2 Usposabljanje za zaposlitev 
     

0 
  

Dni 

3 Ostale socialne storitve 
     

0 
  

Dni/ur 

1+2+3 Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 
  

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 10. člen: 

A)  odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju: 

1 Z lažjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami 

2 Z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

3 S težjo motnjo v duševnem razvoju, 

4 S težko motnjo v duševnem razvoju. 

B)              5 Z več motnjami (odrasli z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju in hudimi motnjami vedenja in osebnosti in osebe z motnjami v gibanju in poškodbami glave) 

Zap. 

št. 
Vrsta storitve 

Odrasle osebe stanje  

na dan 31.12. 

Povprečno mesečno število 

upravičencev 

Realizirano število dni/ur v 

zavodu / izven zavoda   

  Institucionalno varstvo odraslih / vrsta programa C1 C2 C3 C4 C5 C6 Skupaj       

4 Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur             0     Dni 

5 Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur             0     Dni 

6 
Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 

24 ur 
            0     Dni 

7 
Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 

16 ur 
            0     Dni 

8 
Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih 

skupinah 
            0     Dni 

4+5+6+7+8 Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0     

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 8. Člen: 

C)  odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju: 

1 Z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, 

2 Z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

3 S težjo motnjo v duševnem razvoju, 

4 S težko motnjo v duševnem razvoju, 

5 Z več motnjami (z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave), 

6 Z gibalno ali senzorno oviranostjo  
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Starostna struktura upravičencev na dan 31.12. 

Zap.št. Vrsta storitve 

Starostna struktura upravičencev  

Od 18 do 

pod 21 let 

Od 21 do  

pod 26 let 

Od 26 do   

pod 40 let 

Od 40 do  

pod 50 let 

Od 50 do  

pod 65 let 

Nad  

65 let 
Skupaj 

1 Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji             0 

2 Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur             0 

3 Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur             0 

4 Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur             0 

5 Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur             0 

6 Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah             0 

7 Usposabljanje za zaposlitev             0 

8 Ostale socialne storitve             0 

1+2+ … 

+8 
Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cene storitev 

Vrsta storitve Cena storitve na             

31.12.X 

Cena storitve na             

31.12.(X-1) 

Indeks 

rasti 

1. Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji    

2. Storitev institucionalnega varstva (navedite vrsto storitve in lokacijo)    

-    

Kot vrsto storitve institucionalnega varstva navedite: 

- institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur  

- institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur  

- institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah 24 ur  

- institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah 16 ur  

- institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah 

 

 

 



Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2014 (v EUR brez 

centov) 

 
Naziv: 

- Število zaposlenih na dan 31.12. 

- Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 

- Število upravičencev na dan 31. 12. 

- Povprečno število upravičencev 

- Število oskrbnih dni/ur 

- ... 

Za vsak naziv se zbirajo naslednji podatki_ 

- Zavod skupaj 

o Realizacija 2013 (1) 

o Plan 2014 (2) 

o Realizacija 2014 (3 = (4+5)) 

- Javna služba skupaj (4=(7+8+14+...19)) 

- Tržna dejavnost skupaj (5=(20+21) 

- Storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, MDDSZ (6) 

- Druga dejavnost javne službe, MDDSZ in drugi (7) 

- Institucionalno varstvo odraslih skupaj, socialnovarstvene storitve, občine in drugi (8) 

- Institucionalno varstvo odraslih 24 ur 

o v zavodu, občine in drugi (9) 

o v bivalnih enotah, občine in drugi (10) 

- Institucionalno varstvo odraslih 16 ur 

o v zavodu, občine in drugi (11) 

o v bivalnih enotah, občine in drugi (12) 

- Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah, občine in drugi (13) 

- Institucionalno varstvo odraslih skupaj, zdravstvene storitve, ZZZS (14) 

- Druga dejavnost javne službe, občine (15) 

- Pripravniki ESS, drugi PU (16) 

- Javna dela, drugi PU (17) 

- Druga dejavnost  javne službe, drugi PU (18) 

- Poraba presežka iz preteklih let za kritje odhodkov javne službe (19) 

- Tržna dejavnost tekočega leta (20) 

- Poraba presežka iz preteklih let za kritje odhodkov tržne dejavnosti (21) 

- Indeks real 2014/real 2013 (22=3:1) 

- Indeks real 2014/plan 2014 (23=3:2) 

 

Prihodki za izvajanje javne službe po financerjih 

Prihodki za izvajanje javne službe po financerjih Znesek v EUR (brez centov) 

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

-  

-  

Občine  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  

ZPIZ  

Zavod za zaposlovanje  

...  

...  

Skupaj prihodki za izvajanje javne službe  
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Prihodki za izvajanje javne službe po financerjih Znesek v EUR (brez centov) 

Prihodki za izvajanje tržne dejavnosti Znesek v EUR (brez centov) 

-  

-  

-  

-  

-  

Skupaj prihodki za izvajanje tržne dejavnosti  

 


