
Za konec pa naj še enkrat izrečemo zahvalo za dobro leto. Naj bo res leto mirno, 
zdravo in z mnogimi veselji, kot je zapisano v voščilu. 

 

 
 

Direktorica Špela in zaposleni VDC Zagorje ob Savi 
 

 

Spodaj podpisana _______________________________ dovoljujem udeležbo svojega 

sina/hčerke, uporabnika, uporabnice - _______________________ na Zimovanju v 

okviru VDC Zagorje v terminu od 9.3. do 13.3.2018 na Ribnici na Pohorju. S svojim 

podpisom spodaj se zavežem, da bom pravočasno poravnal/a prispevek za zimovanje 

135€ oziroma 145€ uporabnika. 
 

Podpis uporabnika:___________________________ 
 

Podpis zakonitega zastopnika:__________________________ 
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MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE 
NOVEMBER – DECEMBER  2017 

 
Kako hitro čas beži. V prejšnji informaciji za svojce smo obujali 
spomin na morske dogodivščine v Pineti, danes pa si skozi okno 
ogledujemo zasnežene zasavske griče. Mesec oktober smo že 
6. leto zapored pričeli s Tekom in hojo, ki ga organiziramo 
VDC-jevci pod okriljem Europa Donne. Na prireditvi smo skupaj z 
donacijama Občine Trbovlje in Studia Moderne zbrali 1459,01€, 
ki ga bomo  v naslednjem letu, ko bomo zbrali še drugo polovico 
sredstev, namenili za nakup ortopedskega pripomočka Moto 
Med2. 

 
Ves čas so naše aktivnosti ciljno usmerjene k izpolnjevanju zastavljenega plana do leta 
2020. Eden izmed ciljev je bil uporabnikom iz občine Litija in Šmartno približati storitev 
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki bo bližje okolju, iz katerega 
prihajajo in s tem tudi močneje vpeta v lokalno skupnost. Z novim letom tako VDC 
Zagorje v Litiji v Medgeneracijskem centru Šmelc v Litiji odpira svojo enoto z 20 
uporabniki. Poleg tega so stekle aktivnosti za nakup stanovanjskega objekta  na 
Trboveljski cesti 12,  (neposredna bližina obstoječe Bivalne enote), s katero bomo 
pridobili še dodatnih 6 mest za uporabnike, ki potrebujejo krajšo ali daljšo namestitev  v 
naši stanovanjski ali bivalni enoti. Na ta način bomo poleg potrebnih dodatnih 
namestitev pridobili tudi več zelenih površin, kjer bomo lahko poleg sadnih dreves 
povečali tudi naš »bivalko vrt«. 
 
 Poleg  strateško usmerjenih aktivnosti smo se v mesecu novembru ukvarjali z 
vprašalniki o zadovoljstvu vseh ključnih akterjev v VDC-ju: naših uporabnikov, 
stanovalcev, vas dragi svojci in seveda tudi mi zaposleni smo razmišljali, kaj nas pri 
našem delu motivira, razveseljuje, bogati in kaj je tisto, kar nas omejuje. Vsem VAM, 
ki ste  izpolnili anketo, se zahvaljujemo za čas in razmislek, saj kot sem že večkrat 
zapisala v mesečni informaciji, se bomo lahko le na ta način slišali, si povedali 
kaj bi lahko delali boljše ali drugače, saj vsi skupaj stremimo k istemu cilju, da se 
uporabniki dobro počutijo, da radi prihajajo in da skupaj ustvarjamo dostojno in čim bolj 
enakopravno sobivanje v našem bližnjem in širšem okolju.  Rezultati ankete so 
pokazali, da vsi izkazujemo zelo visoko stopnjo zadovoljstva.  
 
Skoraj vsa obravnavana področja imajo za malenkost višji odstotek zadovoljstva kot v 
preteklem letu, kar nas zelo veseli. Hkrati pa nam daje obvezo, da še bolj zavzeto in 
odgovorno opravljamo naše delo.   
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«Ime»  

«Priimek»  

«DEL» 

 

 



O istih stvareh sta v prvih dneh v decembru razmišljala 
tudi zunanja presojevalca  v sistemu kakovosti E-Qalin. 
Videli bomo, ali nam je vsem skupaj že tretjič zapored 
uspelo pridobiti certifikat kakovosti. V zaključnem 
razgovoru sta na tihem povedala, da bo temu tako, 
vendar bomo z novico rajši počakali na uraden 
dokument. Obiskal nas je tudi že prvi izmed 
decembrskih dobrih mož in nam posladkal praznično 
sredo.  
Drugače pa smo v preteklih dveh mesecih:  
- bili organizatorji in udeleženci Finala SOS nogometne lige na Brdu pri Kranju,  
- se družili z osnovnošolci iz Zagorja in Trbovelj,  
- s pevsko skupino naših stanovalcev »Podvelnarji« nastopili v Domu Tisje v Litiji,  
- sodelovali na Abilimpiadi,  
- v novembru smo z našo plesno skupino Vztrajno do ciljev nastopili na festivalu 

plesne ustvarjalnosti mladih Živa v gledališču Španskih borcev v Ljubljani, kjer so naši 
plesalci skupaj z mentorico Kim prejeli zlato priznanje za plesno točko z naslovom 
»Ljubezen je kot zrak«, 

- pohodniki, ki so člani društva Mali princ, so z mentorji prehodili del poti na 
tradicionalnem pohodu od Litije do Čateža,  

- sodelovali na MATP igrah v okviru Specialne 
olimpiade Slovenije, 

- sodelovali na razstavi ročnih del v Trbovljah, 
- s Podvelnarji popestrili druženje starejših 

krajanov v KS Franc Farčnik v našem VDC-ju 
in z mentorico Nino pripravili odlično 
praznovanje rojstnih dni v letošnjem letu.  

Vmes smo seveda pridno delali tako v lastnem programu kot na kooperaciji, ob 
ponedeljkih telovadili v športni dvorani, vmes našli čas za novoletno gledališko predstavo 
Sapramiška s katero bomo naše uporabnike razveselili zadnji delovni dan v letošnjem 

letu 22. 12. 2017. 
 
Aktivnosti je res veliko, praktično in finančno 
smo prišli do situacij, ko bo za aktivnosti, ki v 
pretežni meri sodijo med nadstandardne 
aktivnosti, potrebna večja vključenost svojcev. 
Tako bo na npr. na MATP tekmovanjih, plesnih 
nastopih, pevskih nastopih itn. Veliko  nam 
pomeni, da bi imeli npr. poleg enega 
zaposlenega zraven še enega ali dva svojca.   
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AKTIVNOSTI, KI SLEDIJO: 
 19. 12. 2017 si bomo z zainteresiranimi uporabniki v bližnjem vrtcu Smrkci 

ogledali igrico Čarobni gozd,  

 19. 12. 2017 – bomo tako v dnevnem varstvu kot tudi v naši bivalni enoti 
pekli praznično pecivo, 

 21. 12. 2017 bodo naši Podvelnarji nastopili v Večgeneracijskem srečanju  
v Zagorju,  

 22. 12. 2017 igrica Sapramiška za naše uporabnike, sprejem Lučke miru in 
seveda rajanje v Mesečini. 

Z DELOM PONOVNO PRIČNEMO 3.1.2018 TAKO V ENOTI VDC 
ZAGORJE OB SAVI KOT TUDI V ENOTI LITIJA. 

Ker se poraja veliko vprašanj glede zvišanja invalidnine in dodatka za tujo nego 
in pomoč, prilagam kar obvestilo Zveze Sožitje iz njihove uradne spletne strani 
Zvišanje invalidnine in dodatka za tujo nego in pomoč (nove višine in poračun) 
Objavljeno: 11. 12. 2017 
Po novem bo nadomestilo za invalidnost znašalo 370,86 evrov. Prvo izplačilo 
povišanih dodatkov bo v decembru 2017. Poračun za nazaj bo izplačan najkasneje do 
31. januarja 2018.  

Vlada RS je na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen Zakona o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (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.  Navedeno 
pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in da 
se bo opravil tudi poračun za nazaj. Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb po valorizaciji znaša: 

 od 1. januarja do 31. marca 2016: 361,95 evrov, 
 od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 364,76 evrov, 
 od 1. aprila 2017: 370,86 evrov.  

 

ZIMOVANJE 2018 
Če bi še kdo želel z nami na zimovanje, naj res kar najhitreje izpolni prijavnico in mi 
jo vrne, da zagotovimo zadostno število mest. 
 Zaradi pravočasne rezervacije prostora na Ribnici na Pohorju (takšna je bila 
odločitev uporabnikov) se nam je tudi letos še uspelo dogovoriti za isto ceno kot v 
preteklih dveh letih. Torej cena za nesmučarje ostaja enaka 135€ na uporabnika in 
za smučarje 145€ na uporabnika. Predviden termin zimovanja je od 9. do 
13.3.2017. V mesecu februarju 2018 bodo izdane položnice za prispevek, ki ga bo 
potrebno poravnati do konca meseca februarja, tako, da lahko pravočasno načrtujete 
in razporejate finančna sredstva.  
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OBRNI, IZPOLNI, ODREŽI IN PRINESI V VDC 


