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1 UVODNI DEL 

1.1 IZPOLNJEVANJE PLANSKIH CILJEV IN AKTIVNOSTI 2016 

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti delovanja 2016 s primerjavo glede na plan 2016 in leto 2015 

*skupne kapacitete dnevnega varstva so v jeseni 2016 razširjene na 150 uporabnikov, na podlagi ogleda in 

zapisnika komisije MDDSZ (upoštevan dodatni prostor telovadnice in dnevne sobe stanovanjske skupine). 

Kapacitete v delavnicah so za 120 uporabnikov in so dnevno 100% zasedene.  

**13 prostovoljcev iz 3. letnika Srednje šole Zagorje – srednji zdravstvenik 

***skupne kapacitete institucionalnega varstva v 2 enotah so: za 23 postelj + 1 krizna namestitev 

Realizacija glavnih načrtovanih aktivnosti za leto 2016: 

REALIZIRANO 

 Z realiziranimi aktivnostmi smo uresničevali Nacionalni program socialnega varstva za 
obdobje 2013–2020 (Ur. l, RS, št. 39/2013), našo vizijo, poslanstvo in strateške usmeritve. 

 Izvajali smo kakovostno storitev (naravnano na uporabnika) vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji, institucionalnega varstva v skupnosti in program socialne vključenosti. 

 Naše delovanje smo prilagajali razpoložljivim finančnim virom. Iskali smo dodatne vire 
financiranja za širitev in ohranjanje kakovosti delovanja.  

 Delovali smo po sistemu upravljanja kakovosti E-QALIN. Uresničevali smo predlagane 
izboljšave uporabnikov, svojcev, zaposlenih in z delom v skupinah za kakovost.  

 Dosegli smo zelo visoko zadovoljstvo uporabnikov in stanovalcev. 
 Skrbeli smo za participacijo uporabnikov, njihov vpliv na življenje in delo v VDC-ju, možnost 

izbire, individualno obravnavo.  
 Obdržali smo 100% vključenost uporabnikov v interesne in nadstandardne aktivnosti, ki si jih 

uporabniki izbirajo sami in jim popestrijo delovni vsakdan. 
 Zaposlitvene aktivnosti smo zagotavljali za vse uporabnike, ki jih zmorejo. Odstotek 

uporabnikov, ki so bili vključeni, je nižji od planiranega, ker smo v letu 2016 vključili nove 

DNEVNO VARSTVO Real. 2016 Plan 2016 Real. 2015 

Št. vseh uporabnikov, dne 31. 12. 128 129 124 

Št. uporabnikov osnovnega programa, dne 31. 12. 114 114 110 

Št. priznanih (MDDSZ) uporabnikov osn. programa, dne 31. 12. 115 115 108 

Št. uporabnikov socialna vključenost, dne 31. 12. 14 14 14 

%  zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevno varstvo* 100 100 100 

St. zadovoljstva uporabnikov  zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

%  uporabnikov vključenih v interesne,  nadst. aktivnosti 100 100 100 

%  uporabnikov vključenih v zaposlitvene aktivnosti  84 87 87 

St. zadovoljstva svojcev zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Št. zaposlenih dnevno varstvo, dne 31. 12.  30,5 30,5 26 

Primanj. zaposlenih v % glede na normative MDDSZ 20 20 31 

St. zadovoljstva zaposlenih visoka zelo visoka zelo visoka 

Št. objav v medijih 57 45 48 

Število domačih prostovoljcev  12+13*** 11 11 

Število mednarodnih EVS prostovoljcev 6 6 5 

Število praktikantov 5 6 6 

Število javnih delavcev 6 6 6 

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI    

Št. stanovalcev, dne 31. 12. 20 19 20 

% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo*** 87 83 87 

St. zadovoljstva stanovalcev zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Število zaposlenih bivalna in stanovanjska enota, dne 31. 12. 10 10 8 

Skupaj število zaposlenih 31. 12. (redni + javni delavci) 46,5 46,5 40 

http://www.findinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013050600|RS-39|4668|1517|O|
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uporabnike, ki ne zmorejo opravljati zaposlitve pod posebnimi pogoji. Poleg tega se je tudi 
nekaterim obstoječim uporabnikom zdravstveno stanje poslabšalo in dela ne zmorejo več. Vsi 
uporabniki so prejeli darila ob rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja pri 
nadstandardnih aktivnostih, na letovanju, zimovanju, izletih. Uporabniki, ki so ustvarjali z 
delom dodano vrednost, so prejemali mesečno nagrado. 

 Za uporabnike in stanovalce smo naredili individualne načrte in evalvacije 2016. 
 Vzpodbujali smo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih. 
 Skrbeli smo za dobre odnose s svojci, se trudili za redne stike z njimi, jih redno obveščali o 

aktualnih dogajanjih, jih vabili k sodelovanju in imeli srečanja z njimi. Ohranili smo njihovo zelo 
visoko zadovoljstvo z delovanjem zasavskega VDC-ja. 

 Izvedli smo letni načrt izobraževanja. Poudarek smo dali skupinskim in strokovnim 
izobraževanjem ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji. Vsak 
zaposlen se je udeležil vsaj 3 izobraževanj. 

 Zaposlili smo 6 javnih delavcev, ki jih je financiral Zavod RS za zaposlovanje in občine Trbovlje, 
Hrastnik ter Zagorje ob Savi. Od tega so bili 3 invalidi.  

 S koordinacijo CSD-ja Zagorje smo nudili delo 2 verodostojnima osebama, ki sta morali 
opraviti delo v družbeno korist. 

 Gradili smo dobre odnose s prostovoljci. Gostili smo 6 evropskih prostovoljcev EVS-a iz 
mladinskih centrov Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Poleg tega smo se v sodelovanju z MCT 
uspešno prijavili na razpis EVS in z julijem pridobili že 2 druga EVS prostovoljca, ki sta v VDC-
ju po 4 dni v tednu. 

 Ohranjali smo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti ter iskali nove. 
 Postavili smo novo spletno stran zasavskega VDC-ja s spletno trgovino. 
 Nadaljevali smo z iskanjem tržnih niš, sledili aktualnim tržnim priložnostim (dan žena, velika 

noč, božič, novo leto, poroke, rojstva, obletnice, rojstni dnevi) in prilagajali svoje izdelke 
naročnikom.  

 Zaposleni smo se naučili novo igrico, ki smo jo skupaj z darili lastnega programa tržili tudi izven 
VDC-ja..  

 O aktualnem dogajanju smo redno obveščali medije. Gradili smo na pozitivni družbeni 
konstrukciji drugačnosti, na zmožnostih oseb s posebnimi potrebami in na razvojno 
naravnani socialnovarstveni dejavnosti. 

 Dobro smo sodelovali z institucijami v ožjem in širšem okolju. 
 Nadaljevali smo s projektom MOJA SLOVENIJA, v okviru katerega smo spoznavali oblačilno 

kulturo in folkloro ter obiskali Nordijski center Planica. 
 Sodelovali smo v dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov, kjer smo že drugo leto zapored 

zbirali donacije za nakup prilagojenega kombi vozila za prevoze uporabnikov k zdravnikom, 
specialistom, na rehabilitacije ... 

 Začeli smo uporabljati klasifikacijski načrt, predpisan za VDC-je. 
 Nadaljevali smo z integracijo informacijskega sistema in na podlagi postavljenega 

klasifikacijskega načrta vzpostavili potreben del notranjih pravil za elektronsko poslovanje ter 
arhiviranje računov.  

 Anketiranje zadovoljstva zaposlenih je potekalo preko spleta, uporabnikov in svojcev pa z 
anketami v fizični obliki. 

 Začeli smo s prevajanjem pomembnih dokumentov za uporabnike v obliko lahkega branja. 
 8. 4. 2016 smo sodelovali na 2. medgeneracijskem festivalu Srečen za Živet. 
 1. 10. 2016 smo organizirali 5. zasavski tek in hojo za upanje pod okriljem Europe Donne. 

DELNO REALIZIRANO 

 Trudili smo se, da bi ohranjali dobre medsebojne odnose, motiviranost za delo in pripadnost 
zaposlenih. V dnevnem varstvu smo bili na tem področju uspešni. V institucionalnem varstvu 
pa je prišlo do konfliktov med zaposlenimi, ki so imeli za posledico reorganizacijo dela. Konflikti 
v institucionalnem varstvu so se odrazili tudi v nekoliko znižanem zadovoljstvu zaposlenih – iz 
zelo visokega je padlo na visokega  Že v letu 2016 smo izvedli izobraževanje z Janijem Prgićem 
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na temo »Tanka črta odgovornosti«. V letu 2017 pa bomo nadaljevali z okrepljenimi 
aktivnostmi na tem področju, saj so dobri medsebojni odnosi, motiviranost za delo in 
pripadnost zaposlenih temelj izvajanja kakovostne storitve z in za uporabnike.  

 Spremljali smo razpoložljive ukrepe APZ preko Zavoda RS za zaposlovanje, se prijavili na Prvi 
izziv, vendar zaradi uvrščenosti VDC-jev v sektor država nismo bili uspešni na razpisu. Poslali 
smo dopis pristojnim službam MDDSZ, v katerem smo obrazložili, da nismo financirani samo iz 
proračuna in da smo neupravičeno uvrščeni v sektor država, vendar pri tem žal nismo bili 
uspešni. 

 Sodelovali smo pri oblikovanju nove zakonodaje na našem področju dela in opozarjali na 
obstoječo problematiko (predvsem (ne)financiranje zdravstva in individualnih potreb  
uporabnikov). A tudi na tem področju vidnejših premikov v letu 2016 ni bilo. 

NEREALIZIRANO 

 Na projektu »Izzivi mladim« z mladinskim centrom Trbovlje nismo sodelovali, ker s strani 
mladih ni bilo nobenih novih idej in projektov. 

 Pilotnemu projektu o zaposlovanju pod posebnimi pogoji izven VDC-ja, ki naj bi potekal s strani 
MDDSZ, se nismo pridružili, ker ni bilo razpisa. Projekt na nacionalni ravni se še ni začel, zato 
smo sami uvedli projekt DELAM, TOREJ SEM in znotraj tega organizirali okroglo mizo na temo 
integriranega zaposlovanja, imeli smo sestanek s kooperanti za možnost dela pri njih  ter začeli 
s poskusno integrirano zaposlitvijo pri 1 kooperantu. 

Poleg načrtovanih je potrebno uvodoma izpostaviti še dodatne projekte in aktivnosti, ki smo jih 

uspešno izvedli v letu 2016. 

 Prejem zlatega priznanja za inovativnost pri Gospodarski zbornici Slovenije – območni enoti 
Zasavje za inovacijo Višja kakovost življenja uporabnikov zasavskega VDC-ja z evropskimi 
prostovoljci. Kot edina negospodarska organizacija smo se uvrstili tudi na nacionalni izbor, kjer 
smo v hudi konkurenci prejeli srebrno priznanje. 

 Aktivno smo pomagali pri rešitvah vključevanja litijskih uporabnikov v VDC. Naredili smo 
analizo potreb, izračune stroškov in plan aktivnosti za vzpostavitev enote. Imeli več sestankov 
v Litiji in na MDDSZ. Začasno smo problem rešili s povečanjem kapacitet v zasavskem VDC-ju 
(obisk Komisije MDDSZ, ki nam je kapacitete, zaradi telovadnice in dnevnega prostora 
stanovanjske skupine povečala za 30). Za vse, ki so želeli vključitev, smo tako v letu 2016 
poiskali možnost vključitve v zasavski VDC.  

 S plesno skupino VDC smo si priplesali nastop na republiški reviji plesnih skupin v Velenju. 
 Pričeli smo z rednimi s terapijami s psi preko Društva Tačke pomagačke. 
 Izvedli smo predvelikonočno delavnico  z zagorskim župnikom Janijem. 
 Z uporabniki smo uprizorili gledališko predstavo Sneguljčica in na povabilo direktorice doma 

starejših Domžale nastopili tudi tam. 
 Skupaj z mamami smo praznovali in zaplesali ob materinskem dnevu.  
 V okviru projekta »Delam, torej sem«, smo si ogledali Steklarno Hrastnik. 
 Uporabniki so z vezenimi izdelki in risbami sodelovali na ustvarjalnem natečaju na temo 

rudarstva (Rudarski muzej Zagorje). 
 13. 5. 2016 – Zasavski humanitarni tek na stadionu Rudar Trbovlje, kjer smo zbirali donacije za 

letovanje. 
 11. 10. 2016 smo organizirali okroglo mizo na temo Delam – torej sem,  katere osrednji gost 

je bil Wielfried Hautop iz Bremna, dolgoletni direktor organizacije Martinshof, ki danes 
zaposluje več kot 2000 oseb s posebnimi potrebami v Nemčiji. 

 2. 12. 2016 smo soorganizirali dobrodelno rokometno tekmo v športni dvorani Zagorje, na 
pobudo g. Marjana Dolinška in s pomočjo g. Marjana Budišo iz RK Zagorje, na kateri smo zbrali 
potreben preostanek finančnih sredstev za nakup prilagojenega kombi vozila.  

 Skupnosti VDC SLO smo postavili internetno in facebook stran. Direktorica VDC Zagorje ob Savi 
je bila v glavnem organizacijskem odboru odmevnega prvega nacionalnega posveta slovenskih 
VDC-jev – Premik v glavah in v sistemu, v oktobru 2016. 
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1.2 OSNOVNI PODATKI  

Tabela 2: Osnovni podatki 

Naziv zavoda VDC Zagorje ob Savi  

Sedež zavoda Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi 

Tel. / Fax + 386 3 5669 790 / + 386 3 5669 791 

Elektronska pošta info@vdc-zagorje.si 

Internet www.vdc-zagorje.si  

Facebook www.facebook.com/vdczagorje 

Leto ustanovitve 1984 kot enota OŠ dr. Slavko Grum 

Vpis v sodni register Okrožno sodišče LJ, št. vložka 1/14312/00, dne 10. 1. 1992  

Matična številka 5549612 

Davčna številka 13699539 

Transakcijski podračun pri UJP 01100-6030307770 

Standardna klasifikacija dej. 88.109 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Naziv enote Bivalna enota VDC Zagorje ob Savi 

Sedež enote Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi 

Tel. / Fax + 386 5 9731 177 / + 386 5 9731 178 

Naziv enote Stanovanjska skupina VDC Zagorje ob Savi 

Sedež enote Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi 

Tel. / Fax + 386 3 5655 454 / + 386 3 5669 791 

1.3 ZGODOVINSKI RAZVOJ  

Tabela 3: Zgodovinski razvoj 

1984 
ustanovitev Delavnic pod posebnimi pogoji (enota OŠ dr. Slavko Grum), 21 uporabnikov, 3 zaposleni 

1989 pričetek sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje (usposabljanje težko zaposljivih oseb) 

1992 samostojni socialnovarstveni zavod – Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, 36 uporabnikov, 6 

zaposlenih 

1993 adaptiran objekt VDC-ja na Trboveljski cesti 6 v Zagorju 

1999 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve potrdi investicijski program za izgradnjo novega VDC 

2000 položitev temeljnega kamna za izgradnjo novega VDC, 85 uporabnikov, 11 zaposlenih 

2002 pričetek gradnje novega VDC-ja 

2003 prejem 1. certifikata narodne in umetnostne obrti za narodno vezenino 

2004 zgrajen nov VDC, vselitev, 90 uporabnikov, 17 zaposlenih 

2006 izbrani kot izvajalec programa socialne vključenosti, začetek adaptacije prostorov za potrebe bivalne 

enote (BE), uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih, 90 uporabnikov osnovni 

program, 5 uporabnikov socialna vključenost,  18 zaposlenih 

2007 začetek uvajanja mednarodnega modela kakovosti E-QALIN, uvedba ISOV,  92 uporabnikov osnovni 

program, 8 uporabnikov socialna vključenost, 19 zaposlenih 

2008 uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu svojcev in kooperantov,  nadgradnja informacijskega sistema ISOV, 

94  uporabnikov osnovni program, 10 uporabnikov socialna vključenost, 23 zaposlenih 

2009 odprtje bivalne enote, izdelava mansarde za telovadnico , 99 uporabnikov osnovni program, 11 

socialna vključenost, 12 stanovalcev, 22,5+4,5 zaposlenih 

2010 oprema in začetek uporabe mansarde, 2. izbrani na razpisu za izvajanje programa socialne vključenosti 

do leta 2014, izguba dolgoletnega rednega kooperantskega dela kosmodisk, 102 uporabnika osnovni 

program, 10 socialna vključenost, 12 stanovalcev, 23,5+5,5  zaposlenih 

2011 prva presoja sistema kakovosti za socialno varstveno storitev VDC in program socialna vključenost,  

104 uporabniki osnovni program, 10 socialna vključenost, 15 stanovalcev, 23,5+5,5 zaposlenih 

mailto:info@vdc-zagorje.si
http://www.vdc-zagorje.si/
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2012 izgradnja dvigala v bivalni enoti, zaradi polnih bivalnih kapacitet začetek akcije »1EUR+1EUR=nova 

bivalna enota«, prilagajanje krizi v državi z aktivnostmi za zniževanjem stroškov, 104 uporabniki osnovni 

program, 10 socialna vključenost, 15 stanovalcev, 23,5 DV+5,5 IV zaposlenih 

2013 izgradnja nove stanovanjske skupine za 10 stanovalcev, začetek vključevanja javnih delavcev, ponovna 

pridobitev kooperacijskega dela Kosmodisk, 104 uporabniki osnovni program, 11 socialna vključenost, 

15 stanovalcev, zaposlenih 23,5 DV+ 4,5 IV+3 javne delavke 

2014 druga uspešna presoja sistema kakovosti E-Qalin, uspešna prijava na 2. razpis programa socialna 

vključenost 2015–2019,  akreditacija za EVS – evropsko prostovoljsko organizacijo, upokojitev prve 

direktorice VDC-ja,  106 uporabnikov  osnovni program, 12 socialna vključenost, 16 stanovalcev, 

zaposlenih 24 DV+5 IV+ 4 javni delavci 

2015 odprtje nove stanovanjske skupine, 110 uporabnikov osnovni program, 14 socialna vključenost, 19 

stanovalcev, zaposlenih 26 DV+ 8 IV + 6 javnih delavcev 

2016 s pogodbo MDDSZ priznanih dodatnih 7 uporabnikov in 4,5 zaposlenih v dnevnem varstvu, zlato 

priznanje za inovativnost GZS OE Zasavje, začetek projekta »Delam, torej sem«, aktivno prizadevanje 

za vzpostavitev nove enote dnevnega varstva v Litiji, 114 uporabnikov osnovni program, 14 socialna 

vključenost, 20 stanovalcev, zaposlenih 30,5 DV + 10 IV + 6 javnih delavcev 

1.4 DEJAVNOST IN NAČELA PRI IZVAJANJU 

VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med neprofitne 

organizacije. Opravljamo socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) (Ur. 

l. RS št. 3/07):  

1. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in 
2. institucionalno varstvo za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija ter Šmartno 

pri Litiji in 
dodaten program socialne vključenosti, v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011). Program bomo na podlagi uspešne prijave 

na razpis v letu 2014 izvajali tudi v letu 2016. 

Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo naslednja načela: 

- vsakega uporabnika je skladno z njegovimi sposobnostmi nujno potrebno vključiti v 
soustvarjanje življenja v VDC; 

- vsakemu uporabniku je potrebno zagotoviti možnost izbire in soodločanja; 
- vsakemu uporabniku je potrebno zagotoviti zasebnost in intimnost ob upoštevanju njegove 

osebnosti; 
- vsakemu uporabniku je potrebno omogočiti različna in pestra dela glede na njegove 

sposobnosti in specifične  osebnostne lastnosti; 
- vsakemu uporabniku je nujno potrebno omogočiti uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti; 
- svojcem uporabnikov je potrebno omogočiti sodelovanje pri reševanju vprašanj, ki so v 

interesu uporabnika in VDC-ja. 

1.5 ORGANIZACIJA DELA  

VDC Zagorje ob Savi (dnevno varstvo) je bil v letu 2016 dnevno odprt 8 ur, od 6. do 14. ure, od 
ponedeljka do petka. Organizirano smo imeli dežurstvo od 5.45. do 6.00 in od 14.00 do 15.30.  
Bivalna enota in stanovanjska skupina VDC Zagorje ob Savi sta v letu 2015 delovali ob delavnikih od 
14.00 popoldan do 7.30 zjutraj. Med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom pa 24 ur dnevno. Ob 
delavnikih so bili stanovalci dopoldan vključeni v dnevno varstvo VDC.  
Vrata naše hiše so bila vsak delovni dan čez celo leto odprta za obiskovalce. V bivalni enoti in 

stanovanjski skupini so bili vedno dobrodošli tako ostali uporabniki VDC-ja, zaposleni v dnevnem 

varstvu, kakor tudi svojci, prijatelji in ostali obiskovalci. 

Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2016 se nahaja v Prilogi 1. 
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1.6 ORGANI ZAVODA IN NJIHOVO DELOVANJE  

1. Zavod je v letu 2016 vodila direktorica dr. Špela Režun. 
2. Staremu Svetu zavoda je potekel mandat avgusta 2016. Imeli so 2 redni seji v januarju in februarju 

za sprejem letnega plana 2016 in poročila 2015. V septembru smo dobili nov Svet zavoda: 

 Predstavniki ustanovitelja: Mitja Cizej, Jože Ranzinger, Dunja Kodrman, Adisa Mučinovič 

 Predstavnica svojcev: Bojana Vittori Zor  

 Predstavnica Sožitja: Darja Zupan 

 Predstavnica delavcev VDC Zagorje ob Savi in predsednica: Marija Pišek Bizjak. 
Nov Svet zavoda je imel 1 redno sejo – konstitutivna – 15. 9. 2016 (konstituiranje novega Sveta 

Zavoda, kratka predstavitev strateških usmeritev zasavskega VDC do leta 2020, prejeta soglasja 

MDDSZ EM k letnemu finančnemu in delovnem načrtu 2016 ter kratka predstavitev polletnega 

poročila za leto 2016) . 

3. Strokovni svet zavoda (kolegij) je imel tedenske sestanke ob ponedeljkih. Operativno je načrtoval 
in spremljal delo, rezultate in se sproti dogovarjal o potrebnih ukrepih, da so bili postavljeni cilji 
doseženi. 

4.  Vsi zaposleni so imeli mesečne sestanke, na katerih so obravnavali predvideno in tekočo 
problematiko v skladu z letnim delovnim načrtom. Predstavniki uporabnikov so imeli z direktorico 
zavoda redne mesečne sestanke, na katerih so obravnavali aktualno tematiko in problematiko.  

5. Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov je imela 11 srečanj. 
6. Skupine za kakovost so imele srečanja po planu E-Qalin 2015–2017.  

1.7 PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC IN 

AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ 

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 2016, ki je v Prilogi tega poročila, smo naredili na 

podlagi samoocenitvenega vprašalnika na kolegiju. Upoštevali smo že dane predloge, pobude, ocene 

kriterijev in kazalnikov skupin za kakovost E-QALIN ter izpolnjenih vprašalnikov o zadovoljstvu. 

Samoocenitev je potekala 23. 1. 2017. Koordiniral jo je vodja kakovosti, ki je nato v skladu z ocenjevalno 

lestvico, zapisano v Navodilu za upravljanje s tveganji v VDC Zagorje ob Savi, ocene prevedel v Izjavo. 

V pripravo izjave je bilo tako vključenih 6 članov kolegija. 

Register tveganj smo v letu 2016 ažurirali v skladu z Navodili za upravljanje s tveganji v VDC Zagorje 

ob Savi. Dopolnili smo ga z aktualnimi tveganji oz. ažurirali pomen in verjetnost posameznega 

opredeljenega tveganja. Na novo so bila opredeljena predvsem tveganja na področju vzpodbujanja 

samostojnosti uporabnikov. 

2 UPORABNIKI 

Ob koncu leta 2016 smo imeli v VDC Zagorje ob Savi 128 uporabnikov: 

1. 114 uporabnikov je bilo vključenih v socialnovarstveno storitev vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji (VDC – osnovni program) – dnevno varstvo. To so osebe po 18. letu 
starosti, ki imajo znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, motoričnem 
in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno 
in kronološko starostjo.   

2. Ob koncu  leta 2016 je  bilo v skupnostne oblike bivanja institucionalnega varstva v 2 enotah 
vključenih 20 uporabnikov.  

3. 14 oseb z odločbo o nezaposljivosti je bilo vključenih v program socialne vključenosti. 

2.1 STATISTIKE O UPORABNIKIH 

 Število uporabnikov skupaj (na dan 31. 12. 2016): 128 
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 Povprečna starost uporabnikov (na dan 31. 12. 2016): 38,89  let 

 Povprečno število let vključenosti v VDC Zagorje ob Savi (na dan 31. 12. 2016): 16,87 let 

 Struktura uporabnikov po spolu (na dan 31. 12. 2016): 53,91 % moških in 46,09 % žensk. 

2.1.1 VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (VDC – osnovni 
program) 

V začetku leta 2016 smo imeli v pogodbi za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 

z MDDSZ priznanih 108 uporabnikov do septembra 2016, od septembra dalje  pa smo dobili priznanih 

115 uporabnikov. Dejansko število uporabnikov ob koncu leta 2016 je bilo 114. V mesecu januarju 

smo vključili 1 uporabnika iz občine Trbovlje, ki je zaključil šolanje na OŠ dr. Slavko Grum, prav tako 

pa smo eno uporabnico, ki je bila v letu 2015 vključena v program socialne vključenosti z odločbo  o 

priznanju lastnosti invalidne osebe na podlagi Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno 

prizadetih oseb, premestili na program MDDSZ.  V mesecu marcu je 1 uporabnica zamenjala stalno 

bivališče iz občine Zagorje ob Savi v občino Hrastnik, v maju pa je stalno prebivališče iz občine Trbovlje 

v občino Zagorje ob Savi zamenjal 1 uporabnik. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je bil v mesecu 

juniju odpuščen 1 uporabnik iz občine Hrastnik. Uporabnik je bil s posredovanjem CSD Hrastnik 

nameščen v PSVZ Hrastovec. Septembra se je po končanem šolanju na OŠ Litija – oddelek s 

prilagojenim programom  vključil 1 uporabnik iz občine Šmartno pri Litiji in 1 uporabnik iz občine 

Zagorje ob Savi, ki je želel s 24 leti zaključiti šolanje na OŠ dr. Slavko Grum. Zaradi napredovanja 

Huntingtonove horee je bil v mesecu novembru iz VDC Zagorje v VDC Novo Gorico premeščen 1 

uporabnik iz občine Hrastnik, na novo pa se je sredi meseca novembra vključil 1 uporabnik iz občine 

Šmartno pri Litiji. Novembra je bil iz CIRIUS Vipava na željo svojcev  zaradi oddaljenosti premeščen 1 

uporabnik iz občine Šmartno pri Litiji. Končno število uporabnikov na dan 31. 12. 2016 je tako znašalo 

114 oseb na osnovnem programu MDDZZ.  

Tabela 4: Število uporabnikov VDC po občinah in mesecih v letu 2016  
                              UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA ŠMARTNO pri LITIJI SKUPAJ 

JANUAR 41 34 24 12 1 112 

FEBRUAR 41 34 24 12 1 112 

MAREC 40 34 25 12 1 112 

APRIL 40 35 25 12 1 112 

MAJ 41 33 25 12 1 112 

JUNIJ 41 33 24 12 1 111 

JULIJ 41 33 24 12 1 111 

AVGUST 41 33 24 12 1 111 

SEPTEMBER 42 33 24 12 2 113 

OKTOBER 42 33 24 12 2 113 

NOVEMBER 42 33 23 12 3 113 

DECEMBER 42 33 23 12 4 114 

POVPREČJE 41,17 33,42 24,08 12 1,58 111,92 

Tabela 5: Število uporabnikov VDC po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2016) 

SPOL/STAROST do 25 od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 4 26 18 7 7 62 

Ž 2 15 16 15 4 52 

SKUPAJ 6 41 34 22 11 114 
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Tabela 6: Struktura uporabnikov VDC po spolu in stopnji motenosti (na dan 31. 12. 2016)  
STOPNJA MOTENOSTI 

 

 

 

SPOL 

osebe z lažjo 

motnjo v 

duševnem 

razvoju  

osebe z zmerno 

motnjo v duš. 

razvoju 

osebe s težjo 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

osebe s težko 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

osebe z 

več 

motnjami  

 

 

SKUPAJ  

M 1 32 12 0 16 61 

Ž 0 28 8 1 16 53 

SKUPAJ 1 60 20 1 32 114 

Tabela 7: Struktura uporabnikov VDC po bivalnem okolju (na dan 31. 12. 2016) 

 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA 

S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

BE, SS VDC 

ZAGORJE 

V DOMU ZA 

STAREJŠE 

SO 

SAMOSTOJNI 
SKUPAJ 

ŠTEVILO 86 4 20 0 4 114 

2.1.2 SOCIALNA VKLJUČENOST (SV) 

v letu 2016 smo skozi vse leto imeli v program socialne vključenosti vključenih 14 uporabnikov. Zaradi 

dolgotrajne bolezni smo v mesecu januarju iz programa izključili 1 uporabnico iz občine Trbovlje, na 

novo pa smo v program vključili uporabnico iz občine Zagorje, ki je pred tem obiskovala program SV v 

enoti Šent v Trbovljah, vendar se po vrnitvi iz bolnišnice tja ni želela vrniti. V mesecu novembru je umrl 

uporabnik iz občine Trbovlje. V mesecu decembru smo na njegovo mesto vključili uporabnika iz občine 

Zagorje, ki je bil že od meseca avgusta na čakalni listi za vključitev v program socialne vključenosti. 

Tabela 8: Število uporabnikov SV po občinah in mesecih v letu 2016 

  
UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ 

JANUAR 8 3 3 0 14 

FEBRUAR 8 3 3 0 14 

MAREC 8 3 3 0 14 

APRIL 8 3 3 0 14 

MAJ 8 3 3 0 14 

JUNIJ 8 3 3 0 14 

JULIJ 8 3 3 0 14 

AVGUST 8 3 3 0 14 

SEPTEMBER 8 3 3 0 14 

OKTOBER 8 3 3 0 14 

NOVEMBER 8 3 3 0 14 

DECEMBER 9 2 3 0 14 

POVPREČJE  8,1 2,9 3 0 14 

Tabela 9: Struktura uporabnikov SV po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2016) 

SPOL/STAROST do 25 
od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 1 3 2 0 0 6 

Ž 0 0 7 1 0 8 

SKUPAJ 1 3 9 1 0 14 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2017 

 11 

 

Tabela 10: Struktura uporabnikov SV po bivalnem okolju (na dan 31. 12. 2016) 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

V SS VDC 

ZAGORJE 

V DOMU 

ZA 

STAREJŠE 

SO 

SAMOSTOJNI 

SKUPAJ 

ŠTEVILO 8 0 1 0 5 14 

2.1.3 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTNIH OBLIKAH BIVANJA 

Konec leta 2016 je bilo v institucionalno varstvo VDC Zagorje v vključenih 20 oseb z motnjo v telesnem 

in duševnem razvoju. Velike fluktuacije uporabnikov v letu 2016 ni bilo. V mesecu maju se je nazaj 

domov, na staro kmetijo, vrnila 1 stanovalka iz občine Zagorje ob Savi, ki se v IV vključi v zimskem času 

oziroma času kurilne sezone, ker je hiša, v kateri čez leto živi sama, stara in dotrajana, obstaja 

nevarnost, da se podre streha ali da stanovalka v zimskem času pade in se poškoduje, saj v neposredni 

bližini ni drugega stanovanjskega objekta. Od meseca julija dalje smo intenzivno iskali možnost za 

premestitev stanovalca iz občine Hrastnik z napredovalno obliko Huntingtonove horree. Možnost 

premestitve se je po težkem prizadevanju strokovnih delavcev na CSD Hrastnik in VDC Zagorje po javno 

izpostavljeni problematiki glede namestitvenih kapacitet za mlajše invalide, ki po sedanjem sistemu 

nikamor ne sodijo, vendarle našla v VDC Novi Gorici. V mesecu decembru pa se je zaradi oddaljenosti 

iz CIRIUS Vipava v IV VDC Zagorje premestil stanovalec iz občine Šmartno pri Litiji. 

Tabela 11: Število stanovalcev po občinah in mesecih v letu 2016 

  UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA ŠMARTNO 

PRI LITIJI 

SKUPAJ 

JANUAR 9 4 5 2  20 

FEBRUAR 9 4 5 2  20 

MAREC 9 4 5 2  20 

APRIL 9 4 5 2  20 

MAJ 8 4 5 2  19 

JUNIJ 8 4 5 2  19 

JULIJ 8 4 5 2  19 

AVGUST 8 4 5 2  19 

SEPTEMBER 8 4 5 2  19 

OKTOBER 8 4 5 2  19 

NOVEMBER 9 4 5 2  20 

DECEMBER 9 4 4 2 1 20 

POVPREČJE  8,5 4 4,9 2 0,1 19,5 

 

 

Tabela 12: Število stanovalcev po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2016) 

SPOL / STAROST 
do 

25 

od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

 

SKUPAJ 

M 1 0 4 1 3 9 

Ž 0 1 4 3 3 11 

SKUPAJ 1 1 8 4 6 20 
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Tabela 13: Število stanovalcev glede na stopnjo motenosti (na dan 31. 12. 2016)  
C1  

Odrasle 

osebe z 

dolgotrajnimi 

težavami v 

duš. razvoju 

C2  

Odrasle 

osebe z 

zmerno 

motnjo v 

duš. 

razvoju 

C3  

Odrasle 

osebe s 

težjo 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C4  

Odrasle 

osebe s 

težka 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C5  

Odrasle 

osebe z 

več 

motnjami 

C6  

Odrasle osebe s 

težjo ali težko 

obliko gib. ali 

senz. oviranosti, 

ki niso več 

sposobni 

samostojnega 

življenja 

 

 

 

S 

K 

U 

P 

A 

J 

M 0 1 0 0 8 0 9 

Ž 0 4 1 0 5 1 11 

SKUPAJ 0 5 1 0 13 1 20 

 

2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE 

Individualni programi, načrti in evalvacije so bili v letu 2016 osnova za ciljno usmerjeno individualno 

obravnavo uporabnikov. Na takšen način je omogočen aktiven odnos uporabnikov skozi leto, z vsemi 

pravicami in obveznostmi, kar posledično krepi njihovo samozavest in pozitivno samopodobo. 

Individualni načrt uporabnika v našem VDC-ju pomeni, da skupaj z vsakim uporabnikom posebej 

analiziramo dejansko situacijo in načrtujemo ter uresničujemo, kar si uporabnik sam želi. Delo 

temelji na partnerskem odnosu ob upoštevanju različnosti posameznika. Uporabnik je lastnik 

problema, lastnik načrta in hkrati udeleženec v rešitvi, je enakovreden partner v procesu iskanja 

virov pomoči in kar je najpomembnejše, tudi lastnik odločitev, ki jih skupaj s strokovnim delavcem 

zapišeta v njegovem individualnem načrtu in tako vplivata na spremembe v življenju posameznika.  

Z uporabniki smo veliko govorili o njihovih zmogljivostih in o tem, na kašen način lahko dostopajo do 

virov pomoči. Z zaposlenimi smo krepili medsebojno zaupanje v uporabnika in njegove sposobnosti. 

Uporabniki se tako učijo prepoznavati svoje želje, spoznavajo samega sebe, se zavedajo svojega 

obstoja, in tega, da imajo pravico živeti kot vsi drugi, tukaj in zdaj. Pomembno je, da čutijo, da so 

njihove potrebe in izkušnje pomembne. S pomočjo individualnih načrtov razvijamo in udejanjamo 

aktivnosti, ki nudijo možnost izbire glede na želje in potrebe uporabnikov in njihovih družin. Skratka, 

trudimo se omogočati uporabnikom, da so to, kar so, da začno sami oziroma s podporo okolja 

uporabljati moč, ki jo imajo.  

Individualni program za uporabnika je sestavil strokovni tim, z vsakim uporabnikom individualno, v 

mesecu dni po vključitvi. Na podlagi individualnega programa se je izdelal individualni načrt 

uporabnika. V letu 2016 smo izdelali 6 individualnih programov za novo vključene uporabnike. 

Izdelali smo individualne načrte za vse vključene uporabnike z evalvacijami ob zaključku leta. Skupaj z 

uporabnikom smo pregledali in ugotovili, do kam smo prišli, ter ocenili, kaj še lahko stori vsak 

uporabnik sam, oziroma mu pri tem lahko pomagajo svojci ali strokovni delavci. Pomembno je, da 

načrtovalec in uporabnik željene cilje postavita na trdno osnovo in se že v času načrtovanja 

dogovorita  za možnost realizacije. Pomembno je, da tako v načrtih kakor v evalvaciji navajamo točno 

tisto, kar uporabnik želi, in da dejansko moč vpliva damo v njegove roke in ne več strokovnim 

delavcem, ki naj bi se odločali namesto njih. Izogibali smo se kolektivnim aktivnostim in za uporabnike 

nismo načrtovali idealne, popolne oskrbe, ampak smo skupaj z njim izdelali njegov osebni načrt. Načrt 

in evalvacijo je uporabnik, ko glede njiju ni imel več pripomb, podpisal. Individualni načrt je last 
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uporabnika. Če se je uporabnik strinjal, smo je njegov individualni načrt pokazali na individualnem 

razgovoru svojca in mentorja, ga pregledali in dopolnili z mnenjem in opažanjem svojcev. Evalvacije 

individualnih načrtov s podpisi uporabnikov, svojcev oz. skrbnikov smo  ob zaključku leta vložili v 

osebne mape uporabnikov. Programi, načrti in evalvacije shranjujemo tudi v informacijski sistem ISOV.  

Pri individualnem načrtovanju si pomagamo s petimi Brandonovimi magneti: 

1. VPLIV: ali lahko uporabniki bistveno vplivajo na svoje življenje (obleka, hrana, finance, 
počitnice, partnerstvo, odnosi z drugimi, bivalno okolje); 

2. STIKI: ljubezen, naklonjenost, povezanost, prijateljstvo, prepoznavanje ožje in širše socialne 
mreže; 

3. SPRETNOSTI: ali so uporabniki spodbujeni, da razvijejo lastno osebnost in spretnosti, ki jih 
imajo, jih sami prepoznavajo, kakšne možnosti za razvijanje spretnosti jim mi ponudimo 
(osebne spretnosti, socialne spretnosti, spretnosti pri dejavnostih); 

4. BOLEČINA: ali lahko uporabniki zaznajo bolečino (zavedanje bolezni, staranje, neuresničljive 
želje po spolnosti, partnerstvu, depresija, obup, osamljenost, zmedenost, izgubljenost, 
občutki, da si izključen, drugačen, ponavljajoča se stanja strahu in nelagodja); 

5. ŽELJE: ali znajo (zmorejo, upajo) izražati tisto, kar si želijo. 

S petimi magneti skušamo pomagati uporabnikom razkriti njihove osebne zgodbe. Na podlagi zgodb 

skupaj lažje določimo cilje delovanja, aktivnosti in ne nazadnje vrsto in obliko pomoči. Če si uporabnik 

želi, da mu pri spreminjanju razmer ali uresničevanju želja nekdo pomaga, postane strokovni delavec 

tudi ključna oseba, s pomočjo katere uporabniki udejanjajo svoje želje in potrebe. V  letu 2016 je bilo 

uresničenega večino tistega, kar so uporabniki izrazili kot željo v individualnem načrtu.  

Vsi spraševalci (mentorji) so uporabljali metodo odkritega pogovora z udeležbo anketiranca 

(uporabnika). Narejeno je bilo kodiranje izjav, ki so bile razdeljene v kategorije. Najpogosteje 

uporabljeni elementi v letu 2016, ki so bistveni in na katere lahko kot strokovni delavci vplivamo in 

pomagamo uporabnikom so: 

1. odnosi (družina, navezanost), 
2. splošno počutje, 
3. želje, 
4. sprememba bivalnega okolja. 

Bistvo zgodb uporabnikov je, da res pripovedujejo konkretno, brez olepševanja, pripovedujejo o 

življenju brez prenarejanja. Pri pregledu letošnjih načrtov bolj kot v preteklem letu izstopajo 

najrazličnejše želje. Veliko je želja, ki so povsem realne in potrebujejo le podporo nekoga, ki bo 

pomagal poiskati možnosti za uresničitev. »želim se naučiti, da bi si lahko sam dvignil  denar na 

bankomatu«, »želim si v VDC-ju imeti svojo samostojno razstavo slik,« »želim si sodelovati v gledališki 

skupini, kjer bi skrbel za zvočne efekte v gledališki predstavi«. Še vedno pa je med zgodbami največ 

tistih – osamljenih; »imela bi fanta«, »pa punco bi meu«, » pa poročil bi se z L., tko na relax varianto«.  

Vsaka uporabniška zgodba, naj bo še tako preprosta in enostavna vsebuje dragoceno vodilo 

zaposlenim, kje določen uporabnik potrebuje podporo, na kakšen način je potrebno pristopati do njega 

in kakšne so metode dela.  Uporabniki javljajo bolečine v odnosih med starši, skrbniki in tudi prijatelji 

v delavnici: »Vem, da me mama nima tako rada, kot sestro.«, »… želim si iti živet v bivalno, doma je 

samo vpitje«. To so zgodbe, ki bolijo, ki rabijo močno podporo nekoga, da pomaga staršem razumeti. 

Uporabniki si želijo videti različne kraje v Sloveniji, želijo si videti Bled, Bolnišnico Franjo, železničarski 

muzej, Dražgoše. Še vedno ostaja želja po skupnem izletu v zabaviščni park v Gardaland, nekdo si že 

dolgo časa želi videti nogometni stadion v Barceloni, spet nekdo drug si želi ogled  kina v Cineplexu v 

Ljubljani, skratka želje, ki se nam zdijo kot nekaj, kar se je potrebno samo odločiti in se nekega dne 

odpraviti, za njih pa brez podpore in pomoči predstavlja nedosegljivo. 
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V individualnih načrtih stanovalcev je bistvenega pomena, da je v njih zapisana uporabnikova 

perspektiva razmišljanja, na katere ključne osebe se lahko oprejo pri odločanju, kaj in kolikšen je njihov 

vpliv nad lastnim življenjem, ali lahko izbirajo, kaj bodo oblekli, kaj bodo jedli, katerih izletov se bodo 

udeležili, kje potrebujejo pomoč in podporo ter kakšen načrt imajo za uresničitev svojih želja. 

Pomemben cilj, kateremu smo skupaj s stanovalci pripisali velik pomen, je bil iskanje in sprejemanje 

vlog v širši skupnosti oz. v lokalnem okolju, da stiki niso omejeni le na ljudi, s katerimi so v 

vsakodnevnem delovnem odnosu. Postopek načrtovanja je bil tudi v letu 2016 izpeljan tako, da smo 

raziskovali tako veselje kot tudi bolečino in trpljenje ter na podlagi individualnih izkušenj in 

zmožnosti  stanovalcem pomagali odkrivati sanje. Nekaterim smo jih lahko pomagali zaživeti v 

stvarnosti. V vseh načrtih stanovalcev za leto 2016 je zaznati zadovoljstvo, da se je odprla nova 

stanovanjska enota in so tako stanovalci dobili možnost, da zamenjajo bivalno okolje. Vsi stanovalci 

izražajo, da imajo z novo ureditvijo več zasebnosti, večjo individualizacijo in lažjo dostopnost. V 

stanovanjski skupini so v večini sedaj stanovalci, ki so že starejši, ki potrebujejo več časa, da se zjutraj 

uredijo, potrebujejo več spanca, drugačno prehrano, kar jim je zaradi povezanosti dnevnega in 

institucionalnega dela tudi omogočeno. Z refleksijo načrtovalca na koncu načrta se poleg ciljev in nalog 

stanovalca opredeli tudi pomoč, podpora, cilji in aktivnosti. 

2.3 PARTICIPACIJA, VPLIV IN SAMOZAGOVORNIŠTVO 

Za uresničevanje pravice do dostojnega življenja, do enakopravnega vključevanja in odločanja o 

življenju in delu v VDC-ju so imeli predstavniki uporabnikov v letu 2016 redne mesečne sestanke z 

direktorico. Na sestankih so sodelovali predstavniki skupin, ki so jih izbrali uporabniki. Poleg tega so na 

rednih mesečnih srečanjih sodelovali tudi vsi ostali uporabniki, ki so izrazili željo, da bi poleg izvoljenih 

predstavnikov skupin še sodelovali. S svojimi predlogi, željami in pobudami so pomagali oblikovati našo 

storitev. Bili so kritični in ustvarjalni.  

Tabela 14: Nekaj vprašanj, pobud in mnenj uporabnikov iz sestankov 2016 

Uporabnik E: »Dobro je, da si vsi med seboj pomagamo, ne glede na to, iz katere delavnice kdo 

prihaja. Prav je, da si vsi priskočimo na pomoč, npr. pri dobavi materiala iz skladišča.« 

Uporabnik I. pove , da pozna neko glasbeno skupino, ki bi bila pripravljena organizirati dobrodelni 

koncert za nakup kombiniranega vozila. 

V delavnici 3 si želijo imeti svoj računalnik, potrebujejo pa tudi svoj transportni voziček za 

prevažanje materialov. 

Uporabnik I. pove, da še vedno ni popravljen moški invalidski WC. 

Uporabnik E. sprašuje, kako je s položnicami  glede prispevka za letovanje.  

Uporabnik O. predlaga, da bi zamenjali avtomat z elektronskim, kot ga je videl v ZD Zagorje. 

Uporabni S. pove, da je nujno, da se nabavijo zelene gajbice za material. 

Uporabnika O. zanima, kako je z integrirano zaposlitvijo pri Dewesoftu.  

Uporabniki podajo predlog za rojstnodnevno darilo za uporabnike: budilka. 

Uporabnica M. poda predlog, da bi imeli kuharske delavnice z Binetom Norčičem, prav tako pa 

predlaga ponovni obisk snemanje oddaje »Dan najlepših sanj« in ponovni ogled oddaje Slovenski 

pozdrav. 

Uporabniki predlagajo dan uporabnika  (že na januarskem sestanku 2016), da je 2. 1. 17 – ko se je še 

smatral kot delovni dan – dan uporabnika.  

Pri uporabnikih je dragoceno razmišljanje glede solidarnosti in pripravljenosti pomagati drugemu, 

prav tako je bilo v tem letu prisotnega veliko aktivnega razmišljanja in razumevanja varčevanja, drug 

drugega so opozarjali na ugašanje luči v skupnih prostorih ali sanitarijah, na ekonomično ravnanje s 
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papirnatimi brisačami, WC papirjem in na večno težavo glede pospravljanja cigaretnih ogorkov za 

seboj. Ob novih sprejemih je resda potrebna prijaznost, potrpežljivost – SPREJEMANJE, vedno je to 

potrebno izpostaviti ter obnoviti, da potem ob prihodu novih uporabnikov ni težav in da so lepo sprejeti 

v VDC-jevsko skupnost. 

Mesečne sestanke z zaposlenimi so imeli tudi stanovalci v bivalni enoti. Glavne teme so bile 

sooblikovanje bivalnega dne, hišni red in zadolžitve stanovalcev, aktivnosti v okviru društva Sožitje, 

zadovoljstvo stanovalcev, bivalna skrbništva, varna pot v VDC in iz VDC-ja, ločeno zbiranje odpadkov, 

oblikovanje jedilnika, druženje in preživljanje prostega časa s prostovoljci ter aktualna problematika. 

Uporabniki in svojci imajo na razpolago skrinjico za pripombe in pritožbe, ki je nameščena v avli, tako, 

da je anonimnost popolnoma zajamčena, vendar je vse leto ostala prazna. Uporabniki in njihovi svojci 

so imeli skozi vse leto možnost dajanja pritožb na posebnem obrazcu. V letu 2016 na obrazcu nismo 

prejeli nobene pisne pritožbe nad našim delom. Podana je bila le ustna pripomba svojca zaradi izgube 

oblačila na plavalnem tečaju, ter pripomba svojca zaradi pomoči pri sprejemu oziroma odhodu 

uporabnika/-ce domov. Obe nesoglasji smo rešili s pogovorom, pojasnilom in v drugem primeru 

dogovorom, o ključni  osebi, ki je odgovorna za sprejem in odhod uporabnika v VDC in iz njega. Manjše 

pripombe in predloge smo sproti obravnavali na sestankih uporabnikov z direktorico ali pa smo se 

individualno pogovorili z uporabnikom, svojci ter se potrudili poiskati čim bolj sprejemljivo rešitev 

za vse. Bilo je nekaj manjših nesoglasij med stanovalci, predvsem zaradi menjave oblačil. Tudi ta 

nesoglasja so se s pogovori razrešila. 

Veliko pozitivnih povratnih informacij prejmemo preko našega FB profila, kjer redno objavljamo 

aktivnosti in dogodke. Veliko pohval in zahval svojcev smo prejeli, ko uporabniku/uporabnici  

omogočimo ogled kakšne športne prireditve, tekme, ogled kulturnega dogodka, kot je bil ogled 

muzikala Mamma Mia v Španskih borcih v Ljubljani in izlet v Avstrijo – v kraje, ki so jih stanovalci 

spremljali v seriji o Gorskem zdravniku. S pomočjo sodobne komunikacije uporabnikom in stanovalcem 

širimo socialno mrežo. Ob zaključku leta so uporabniki izpolnili vprašalnike o zadovoljstvu – rezultati 

so prikazani v naslednjem poglavju. 

Uporabniki so ob podpori mentorjev vodili oddajo na internem radiu, kjer so obveščali o aktualnostih 

doma in po svetu, brali zanimive prispevke, obveščali o športnih dosežkih naših športnikov in poročali 

o planinskih pohodih, prebirali so razmišljanja na temo mesečnih vrednot in spregovorili tudi o naših 

državnih praznikih. Vmes so vrteli glasbo, ki so si jo izbrali sami.  

Na formalnih in neformalnih srečanjih smo krepili moč uporabnikov, se pogovarjali in razmišljali o 

tem, da tisto, kar jim življenje nudi, znajo uporabiti za ravnanje in akcijo na vseh področjih, ki so jim 

pomembna. Še vedno je aktualna tema, kdo in koliko naj starši oziroma svojci skrbijo za uporabnika, 

kje se konča njihova odgovornost in prične lastna uporabnikova odgovornost. Ob takšnih vprašanjih je 

bilo zanimivo izmenjati različna stališča in izkušnje uporabnikov. Dobro poteka medsebojna pomoč 

med uporabniki samimi. Radi se družijo tudi izven časa, ki ga prebijejo v dnevnem varstvu ter se 

pogovarjajo o intimnih in osebnih zadevah.  

Uporabniki v dnevnem varstvu in stanovalci v institucionalnem varstvu imajo možnost soodločanja o 

poteku dnevu, o vključevanju v aktivnosti, skratka o vseh ključnih vprašanjih njihovega življenja. Aktivni 

so na rednih mesečnih sestankih z vodstvom in na poročanjih o vsebinah sestankov v delavnicah. Veliko 

konstruktivnih predlogov pa podajo tudi  v sistemu kakovosti E-Qalin, ki za procese, ki vključujejo 

uporabnike, poteka prav po vseh skupinah. Bistvenega pomena je, da uporabniki preko 

samozagovorniških aktivnosti razvijajo občutek lastne vrednosti, prepoznavajo lastne sposobnosti, 

znajo izbirati in sprejemati odločitve, poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo, jo sami ponudijo ter med 

seboj razvijajo tople odnose in razumevanje.  
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2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV   

2.4.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V DNEVNEM VARSTVU 

V novembru 2016 je bila enajsto leto zapored izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov dnevnega 

varstva. Drugič zapored je za nas analizo opravil zunanji partner, in sicer Skupina FABRIKA, raziskave in 

razvoj d. o. o. Anketiranje je opravila študentka Fakultete za socialno delo, ki je v tem času pri nas 

opravljala prakso. Uporabniki so imeli možnost izbire med odgovori »da«, »včasih« in »ne«. Odgovor 

»da« je ovrednoten s 3 točkami, »včasih« z 2 točkama in »ne« z 1 točko. Uporabnike smo pozvali, naj 

pri vsakem odgovoru tudi navedejo, zakaj so zadovoljni oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne 

izboljšave. 

Vprašalnik je izpolnilo 87 uporabnikov dnevnega varstva (v letu 2015 95).  Vprašalnika niso izpolnili 

uporabniki, ki vprašanj ne razumejo, ali pa so bili v dneh, ko se je anketiralo, odsotni. Povprečno 

zadovoljstvo uporabnikov je ostalo zelo visoko, s sumarno oceno zadovoljstva 2,91. Maksimalna 

možna ocena je 3. V primerjavi 6 VDC-jev, ki smo vključeni v analizo zadovoljstva, smo dosegli pri 

uporabnikih dnevnega varstva najvišje zadovoljstvo (prvo mesto). Slika 1 prikazuje oceno splošnega 

zadovoljstva uporabnikov v letu 2016 s primerjavo na 2015 in oceno zadovoljstva po posameznih 

področjih.  

Slika 1: Zadovoljstvo uporabnikov dnevnega varstva  

 

Uporabnike je anketarka spodbujala, da so na anketne liste zapisali tudi komentarje, predloge, 

pripombe, pohvale. O pripombah in predlogih smo se pogovorili na sestanku uporabnikov in zaposlenih 

v januarju 2017. Nanašajo se predvsem na možnost soodločanja, ker bi bili nekateri uporabniki radi 

zraven na mesečnih sestankih z direktorico, čeravno niso izvoljeni za predstavnike svoje skupine. 

Dogovorili smo se, da lahko sestanke obiskujejo vsi, ki si to želijo. Dejansko so pa vsi uporabniki na 

podlagi prebranega zapisnika sestanka v skupini obveščeni, o čem se je odločalo in lahko na zapisnik 

vedno podajo še svoje predloge, pripombe mentorju, ki jih posreduje naprej vodstvu. Pri interesnih 

aktivnostih bi imeli uporabniki radi več razgibavanja. Zato bomo v letu 2017 namenili posebno skrb 
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vzpodbujanju skupinskega in individualnega razgibavanju za vsakega uporabnika, ki si to želi, in 

nadaljevali z vzpostavljenimi fizioterapevtskimi storitvami in rehabilitacijami ob koncu leta 2016, s 

strani prostovoljke Monike in delovne terapevtke Dominike.  

2.4.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V BIVALNI ENOTI IN STANOVANJSKI SKUPINI 

V novembru 2016 je bila opravljena tudi anketa stanovalcev v bivalni enoti in stanovanjski skupini. Na 

anketo je odgovarjalo 16 stanovalcev, kar je za 4 več kot leto prej. Iz bivalne enote je odgovorilo 9 

stanovalcev, iz stanovanjske skupine 7. Povprečno zadovoljstvo stanovalcev je ostalo zelo visoko, s 

sumarno oceno zadovoljstva 2,77. Maksimalna možna ocena je 3. V primerjavi s preteklim letom se 

je sumarno zadovoljstvo znižalo za 0,05 ocene. V primerjavi 6 vključenih VDC-jev v analizo 

zadovoljstva smo z doseženim zadovoljstvom stanovalcem na četrtem mestu. 

Slika 2 prikazuje oceno splošnega zadovoljstva stanovalcev bivalne enote in stanovanjske skupine v 

letu 2016 ter oceno zadovoljstva stanovalcev po posameznih področjih. 

Slika 2: Zadovoljstvo stanovalcev bivalne enote in stanovanjske skupine  

 

Razlogi za zmanjšanje zadovoljstva so v tem, da nimamo možnosti ponuditi izbire pri bivanju za tista 

stanovalca, ki bi lahko samostojneje živela npr. v stanovanju. Pri tako majhnem vzorcu – 16 

anketirancev že slabše zadovoljstvo enega posameznika občutno vpliva na sumarne rezultate. O 

predlogih stanovalcev za izboljšanje njihovega zadovoljstva smo se pogovorili na sestanku. V 

srednjeročni plan smo dodali vzpostavitev stanovanjske skupine v več manjših stanovanjih. V letu 2016 

je prišlo do začasne opustitve mesečnih sestankov stanovalcev z zaposlenimi, kar so stanovalci lahko 

občutili tudi kot zmanjšano možnost soodločanja, čeravno so imeli možnost soodločanja prav vsak dan 

(pogovori ob popoldanski kavi) in na mesečnih sestankih z direktorico. Nekateri stanovalci že 7 let živijo 

skupaj in so občasno nepotrpežljivi eden do drugega, čeravno jih vseskozi ozaveščamo o pomembnosti 

dobrih medsebojnih odnosov, kar prav tako lahko vpliva na njihovo slabše zadovoljstvo. V skupini 20 

stanovalcev je težko uresničiti vse individualne želje po izletih, interesnih aktivnostih, čeravno se 

trudimo, da zadovoljimo čim več. Pestre realizirane aktivnosti v skladu z željami stanovalcev v letu 2016 

so razvidne iz slikovnih objav na facebooku. Samostojnejše stanovalce vzpodbujamo k individualnem 
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vključevanju v različna društva v lokalnem okolju, kar jim prinaša dodatno zadovoljstvo in to področje 

bomo še okrepili. 

3 STORITEV  
Kakovostno opravljanje socialnovarstvene storitve »po meri uporabnika« je temeljna strateška 

usmeritev delovanja zasavskega VDC-ja. Uspešno smo jo izpolnjevali tudi v letu 2016. Storitve smo 

izvajali v skladu s sistemom kakovosti E-QALIN in uspešno postavili temelje in načrt za novo 3-letno 

ocenjevalno obdobje.   

3.1 E-QALIN – UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO  

2016 je bilo leto med dvema zunanjima presojama. V tem letu je bil glaven cilj ocenjevanje kriterijev 

in kazalnikov ter uresničevanje predlaganih izboljšav s ciljem našega kontinuiranega razvoja.  

Pokazala se je potreba, da spremenimo sestavo skupin za kakovost, ker je bilo veliko različnih mnenj 

med zaposlenimi v dnevnem in institucionalnem varstvu pri vidiku zaposlenih. Tako se je za potrebe 

ocenjevanja vidika zaposlenih oblikovalo mešane 3 skupine zaposlenih. To se je izkazalo za pozitivno in 

bomo pri vidiku zaposlenih ohranili takšno sestavo skupin obdržali tudi za naprej. Uresničili smo 

planirano število ocenjevanih kriterijev in kazalnikov.  

V okviru kakovosti, so se trije zaposleni udeležili konference o kakovosti, ki jo je organiziralo podjetje 

Firis d. o. o. Na SIP dnevih smo vsi zaposleni skupaj, tako kot vsako leto, ocenili 2 kriterija: 3.1.1 

Vrednote organizacije in oblikovanje organizacijske kulture ter 3.1.2 Vizija, poslanstvo in strategija. To 

sta kriterija, ki sta zelo pomembna za vse zaposlene in vodstvo, zato smo ju ocenjevali vsi skupaj kot 

SIP skupina.  

3.2 VODENJE 

Vodenje zajema aktivnosti, ki pri vključenih osebah obravnavajo pridobljene sposobnosti, ohranjajo 
in razvijajo ustrezne osebne značilnosti in tako ustvarjajo harmonično funkcioniranje osebe v okolju. 
Vsebine vodenja so: 

 ohranjanje in razvoj samostojnosti; 

 soustvarjanje in pomoč pri izvajanju osebnih/individualnih načrtov; 

 ohranjanje in razvoj komunikacij ter ohranjanje že pridobljenih znanj in spretnosti; 

 aktivno preživljanje prostega časa; 

 razvoj socialnih odnosov; 

 aktivno vključevanje v okolje; 

 pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk; 

 korekcija in terapija vedenjskih in osebnostnih motenj; 

 socialna oskrba; 

 svetovalno terapevtsko delo s starši. 

3.2.1 INTERESNE, NADSTANDARDNE AKTIVNOSTI 

Interesne in nadstandardne aktivnosti za boljšo kakovost življenja uporabnikov, jim popestrijo delovni 
vsakdan, ohranjajo in omogočajo razvoj različnih znanj in sposobnosti. Uporabniki si sami izberejo, v 
katere aktivnosti bodo vključeni, zaposleni jih vzpodbujamo k redni udeležbi. Interesne aktivnosti v 
letu 2016 so bile razdeljene na tri področja in sicer: 

1. VODENJE 

2. REHABILITACIJA 

3. IZOBRAŽEVANJE 
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Pri vodenju so v ospredju aktivnosti s področja športa, kulture, projektov in sodelovanja v lokalnem 

okolju. Vse več poudarka dajemo tudi rehabilitaciji, saj uporabniki potrebujejo aktivnosti, ki jim 

pomagajo pri premagovanju akutnih zdravstvenih težav. Pomembno pa je tudi področje izobraževanja, 

kjer dajemo poudarek na ohranjanju znanja pisanja, branja, računanja ter učenju novih znanj. Vse 

prisotnosti na interesnih in nadstandardnih aktivnostih mentorji redno vpisujejo v informacijski sistem 

ISOV. Tako je zabeleženo, katere aktivnosti se kolikokrat izvedejo ter kateri uporabniki so na njih 

prisotni. Izpis za leto 2016 je sumarno prikazan v spodnji Tabeli, kjer je tudi primerjava z letom 2015. 

Tabela 15: Primerjava števila izvedb in udeležb po aktivnostih po področjih  
ŠTEVILO IZVEDB ŠTEVILO UDELEŽB  

2015 PLAN 2016 2016 2015 2016 

1.      VODENJE  1230 1250 1365 11241 9722 

2.      REHABILITACIJA  151 260 282 195 503 

3.      IZOBRAŽEVANJE  95 150 79 671 170 

Iz Tabele vidimo, da je bilo število izvedb aktivnosti s področja vodenja in rehabilitacije v primerjavi z 

letom 2015 in planom 2016 povečano. Na področju izobraževanja se je število izvedb zmanjšalo. Razlog 

temu je predvsem povečanje števila ur na področju zaposlitve pod posebnimi pogoji, pa tudi 

nedoslednosti vpisovanj aktivnosti s strani nekaterih mentorjev. Zato bomo v prihodnjem letu še več 

pozornosti namenili osveščanju mentorjev o pomembnosti vsakega vpisa aktivnosti za uporabnika.  

V tabelah, ki sledijo, so poročila o izvedenih interesnih aktivnostih v letu 2016, skupaj s številom izvedb, 
udeležb in povprečno udeležbo/prisotnostjo uporabnikov na izvedeno aktivnost.  
 

Tabela 16: Poročilo športnih aktivnosti 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2016 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2016 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2016 

5 MINUT ZA ZDRAVJE 1590 139 11 
Uporabniki so izvajali 5 minut za zdravje pred 

malico v svojih delavnicah.  

ATLETIKA 14 4 4 
Pred regijskimi igrami so bili izvedeni 4 

treningi. 

KOŠARKA 178 22 8 
Košarko so uporabniki trenirali pred 

tekmovanji in redno izvajala  

KRPLJANJE 40 10 4 
Krpljanje se je izvajalo na zimovanju. 
Preizkusilo se je večina zimovalcev. 

NAMIZNI TENIS 71 63 1 
Lige nismo organizirali. Več poudarka smo dali 

na priprave na tekmovanja. 

NOGOMET 196 30 7 
Tudi letos smo igrali v ligi SOS. Treningi so 

potekali pred  turnirji. Prav tako se redno igra 
nogomet v športni dvorani ob sredah. 

NORDIJSKA HOJA / 
SPREHOD 

2292 307 7 
Redno so se izvajali sprehodi, kadar je to 

dopuščalo vreme. 

PLANINARJENJE    
Žal letos zaradi vremenskih razmer nismo 

izvedli željenega planinskega pohoda. 
Planinski izlet je izvedla BE in SS. 

PLAVANJE 125 25 5 
Organiziran je bil tečaj plavanja. Prav tako smo 

se pripravljali na tekmovanje.  

PLES 401 30 13 

Plesne delavnice poleg umetniškega vidika 
vsebujejo tudi elemente pomoči z umetnostjo. 

Delavnice smo izvajali redno, vsaj enkrat 
tedensko. 

REKREACIJA IN 
RAZGIBAVANJE 

728 157 5 

Aktivnost se ni izvajala v tolikšni meri kakor bi 
želeli. Predvsem se ni odvijala v takem številu, 

saj je bilo veliko dela pri zaposlitvi pod 
posebnimi pogoji.  
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SKOKICE 30 5 6 
V novembru smo se s Skokicami pripravljali na 

nastop za dobrodelno tekmo v decembru. 

SMUČANJE 65 2 32 
Udeležili smo se državnih iger, kjer je potekalo 

tudi smučanje. Večino treningov smučanja 
smo izvedli na zimovanju. 

TEKMOVANJE   SOS in 
druga tekmovanja 

77 9 9 
Redno smo se udeleževali tekmovanj na 

lokalni ravni in v okviru Specialne olimpiade 
Slovenije 

3.2.2 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE 

V letu 2016 smo se udeležili tekmovanj  pod okriljem SOS (Specialne olimpiade Slovenije) in sicer: 

 ZIMSKE DRŽAVNE IGRE – ČRNA NA KOROŠKEM 

 NOGOMETNA LIGA SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE 

 REGIJSKE IGRE LJUBLJANSKO DOLENJSKE REGIJE 

 BALINARSKI TURNIR 

 ELEMENTI IGRE KOŠARKE 

Poleg tekmovanji smo se udeleževali lokalnih tekmovanj in tudi sami organizirali interne športne igre.  

Tabela 17: Poročilo ostalih interesnih aktivnosti 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2016 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2016 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2016 

ČEBELARSTVO 230 16 14 
Aktivnost vodi prostovoljec, ki je tudi sam 
čebelar. Uporabnike seznanja z osnovami 

čebelarstva in razvojem čebelarstva. 

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 325 186 2 
Uporabniki so redno ločevali odpadke. Prav 

tako smo jih redno ozaveščali o pomembnosti 
ločevanja in ekologije.  

GLASBENE DELAVNICE 878 64 14 
Redno smo izvajali glasbene delavnice, kadar 

je to dopuščalo delo. Delavnicam se je 
pridružil tudi prostovoljec s kitaro.  

GLASILO KAMENČKI 7 6 1 
Izdali smo eno številko Kamenčkov, ki je izšla v 

mesecu decembru. 

GLEDALIŠKI KLUB 373 46 8 
Izvedli smo 6 predstav igre Sneguljčica in 7 
palčkov. Enkrat smo gostili vrtec Smrkci in 

gostovali v DSO Domžale. 

GOSPODINJSKE 
DELAVNICE 

26 5 5 
Pred prazniki smo izvajali gospodinjske 
delavnice, na katerih smo pekli pecivo. 

KRAJŠI/DALJŠI IZLET 104 16 7 
Uporabniki in stanovalci so med letom odšli na 

izlete, saj to popestri njihov vsakdan. 

NASTOP: Pevski, Plesne, 
Skokic, Na zabavi RD, … 

185 22 8 
Uporabniki radi nastopajo na različnih 

prireditvah tako v VDC-ju kot v lokalnem 
okolju in celo na državnem nivoju.  

PEVSKI ZBOR 213 11 19 
Dobili smo se na rednih mesečnih vajah, kjer 
smo ponavljali in ohranjali znanje naučenih 

pesmi.  

RADIO VDC 17 8 2 
V letu 2016 je bilo izvedenih 8 oddaj, v večini 

konec vsakega meseca. Predstavili smo 
aktualne dogodke. 

RIBIŠTVO 44 44 1 
Stanovalci BE in SS so lovili ribe v lokalnem 

ribniku.  

SESTANEK UPORABNIKOV 
Z VODSTVOM 

50 12 4 
Redno so potekali sestanki uporabnikov z 

vodstvom. V letu 2016 je bilo 12 sestankov. 

SKRB IN UKVARJANJE Z 
ŽIVALMI 

52 29 2 
Za domače živali so redno skrbeli uporabniki 

sami.  
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VERSKI OBREDI 11 3 4 
Stanovalcem smo omogočili versko 

udejstvovanje.  

ZABAVA 405 10 41 
Čez leto so bile organizirane različne zabave. V 

večini so bile namenjene praznovanjem 
rojstnih dni. Prav tako smo pustovali.   

SAMOZAGOVORNIŠKA 
SKUPINA 

   
Uporabniki so se po sestanku z vodstvom tudi 
v skupini pogovarjali in razpravljali o aktualnih 

dogodkih in predlogih za naprej.  

 

Tabela 18: Poročilo projektov 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2016 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2016 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2016 

DISCO 84 1 84 
Projekt smo izvedli v decembru (23. 12. 2016) 

v Mesečini.  

KNJIŽNICA - BERIMO 
SKUPAJ 

277 30 9 

Projekt knjižnica je bil izveden 30-krat. Redno 
smo po skupinah hodili v knjižnico. Prav tako 
je knjižničarka prihajala v VDC. Povečalo se je 
zanimanje za projekt, tako da smo organizirali 

dodatno skupino.  

LAHKO BRANJE 31 9 3 

Z lahkim branjem smo pričeli sredi leta. 
Uporabniki so sodelovali pri urejanju jedilnika 
v lahko berljivi obliki in pri oblikovanju novih 

besedil. 

LETOVANJE 66 1 66 
Po dolgem času se je spremenila lokacija 

letovanja. Izvedeno je bilo med 25. 6 in 2. 7. 
2016 v Pinesti na Hrvaškem. 

MOJA SLOVENIJA 133 3 44 
Izveden je bil izlet v Planico, kjer smo si 

ogledali nordijski center. Obiskali so nas tudi 
folkloristi FS PD Čemšenik.  

PIKNIK S SVOJCI 55 1 55 Izveden je bil 8. 9. 2016 pred VDC-jem 

ZIMOVANJE 41 1 41 
Zimovanje je bilo tradicionalno izvedeno na 

Ribnici na Pohorju v mesecu marcu.  

VIKEND LETOVANJE 13 1 13 
Vikend letovanje je bilo izvedeno v Čateških 

toplicah v mesecu avgustu. 

EVS IZMENJAVA 2 1 2 
V letu 2016 sta se dva uporabnika in 

mentorica udeležila dvotedenske izmenjave 
na Slovaškem. 

 

Tabela 19: Poročilo sodelovanja v lokalnem okolju 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2016 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2016 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2016 

DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE 
RASTLINE 

1 1 1 

Stanovalci so redno sodelovala v lokalnem 
okolju. 

OGLED, SODELOVANJE NA 
PRIREDITVAH V 
LOKALNEM OKOLJU 

268 23 12 

RAZLIČNA DRUŽENJA  16 4 4 

SOŽITJE HRASTNIK 29 11 3 

SOŽITJE LITIJA 2 2 1 

SOŽITJE TRBOVLJE 3 1 3 

SOŽITJE ZAGORJE 11 3 4 
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Tabela 20: Poročilo rehabilitacije 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2016 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2016 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2016 

ELEKTROSTIMULACIJA/ 
KINEZIOTAPING 

21 12 2 
Po potrebi je bila izvedena elektro-stimulacija 

in terapija s kinezio trakovi.   

MASAŽA, SPROŠČANJE 169 86 2 
Konec leta se je vrnila delavka, ki je v mesecu 

novembru in decembru pričela izvajati masaže 
za uporabnike.  

REHABILITACIJA S HOJICO 60 60 1 

Rehabilitacijo s hojico smo redno izvajali v 
delavnici 10. Število izvedb se je zmanjšalo, saj 

uporabnik koristi tudi vodno rehabilitacijo, 
masažo, …    

REHABILITACIJA VODNA 117 109 1 
Vodna rehabilitacija se je ponovno pričela 

redno izvajati. Uporabljali so jo težje gibljivi 
uporabniki, katerim  je služila kot sprostitev.  

SCHUMANNOVA PLOŠČA 53 6 9 
Za en teden smo dobili na razpolago 

Schumannovo ploščo, ki so jo preizkusili 
predvsem uporabniki.  

TERAPEVTSKI KUŽKI - 
TAČKE POMAGAČKE 

83 9 9 
V letu 2016 smo pričeli izvajati aktivnost s 

terapevtskimi kužki. Aktivnost je potekala ob 
petkih.  

Tabela 21: Poročilo izobraževanj uporabnikov 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2016 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2016 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2016 

DELAVNICE E-QALIN 15 1 15 
Uporabniki so bili vključeni v procese E-Qalin v 

delavnicah.  

PISANJE / BRANJE 121 53 121 

Aktivnost se je izvajala v okviru projekta 
Berimo skupaj ter v obdobjih, ko je bilo dela 
manj. Prav tako smo jih spodbujali za pisanje 

člankov za interno glasilo Kamenčki.   

RAČUNALNIŠTVO    
Uporabniki redno uporabljajo računalnike v 

delavnicah, tako da mentorji uporabe 
računalnika ne beležijo. 

RAČUNANJE    
Uporabnike smo spodbujali k ohranjanju 

znanja računanja in poznavanja števil. 
Mentorji niso beležili izvedenih aktivnosti. 

TUJI JEZIK 100 20 5 

V prvi polovici leta je EVS prostovoljka izvajala 
tečaj španščine, v drugi polovici pa sta EVS 

prostovoljca iz Nemčije začela s tečajem 
nemščine.  

V poročilu so zajeti podatki in številke iz sistema ISOV. Potrebno se je zavedati, da je izvedenih več 

aktivnosti, kot jih je vpisanih v sistem ISOV. Za leto 2016 je bil napisan priročnik za vpisovanje v sistem 

ISOV, ki se je izkazal za pozitivno pridobitev. Le-ta se bo za leto 2017 nadgradil in posodobil. S tem 

bomo poskrbeli, da so vsi podatki v sistemu še bolj ažurni.  

3.2.3 SOCIALNE OBRAVNAVE 

Socialno delo v zavodu je v letu 2016 obsegalo v prvi vrsti podporo in pomoč pri stiskah uporabnikov 

ter pomoč njihovim svojcem.  

Individualna obravnava uporabnika je potekala v obliki pogovorov, svetovanj ter se je izvajala na 

pobudo uporabnika, zaposlenih ali zakonitih zastopnikov. Namen individualne obravnave je 

prepoznavanje stisk, ki nastajajo bodisi v družinskem, delovnem ali drugem okolju, stisk, ki nastajajo 

zaradi zavedanja prikrajšanosti (spolnost, družina, otrok, vozniški izpit, poklic, samostojno bivanje) ter 

stisk, ki nastajajo zaradi neustreznega ravnanja oseb s posebnimi potrebami. Rezultat individualnih 
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obravnav je iskanje, organiziranje in nudenje ustreznih oblik pomoči, pri čemer je velikega pomena 

motiviranje uporabnika za sodelovanje v iskanju rešitev. 

Trudili smo se, da je bila aktivna vloga pri prejemanju pomoči izdelana tako, da je uporabnik odločitve 

o svojem življenju imel pod svojim nadzorom. Preko obravnave se je tudi sam trudil in iskal možne 

realne rešitve, sam in s podporo je pridobival nova znanja, spretnosti ter seveda voljo in moč za nova 

ravnanja, kar je pogosto najtežje. Pomagali smo graditi socialno mrežo in ustvarjati prijaznejše pogoje 

za realizacijo zastavljenih nalog in želja ter predvsem za razvijanje občutka lastne vrednosti. Vse s 

ciljem, da uporabnik s podporo in pomočjo razvije sposobnosti za čim bolj neodvisno življenje. Socialne 

obravnave so vključevale delo s svojci ter ožjo in širšo uporabnikovo socialno mrežo.  

Vse strokovne obravnave, opažanja in ostale aktivnosti (sodelovanje s policijskimi prekrškovnimi 

organi, sodelovanje s centri za socialno delo, z zdravstvenimi domovi, ginekološkimi ambulantami, 

psihiatričnimi ambulantami, sodiščem, izvajanje pomoči pri izpolnjevanju vloge za DSP ter iskanje 

finančne in materialne pomoči za posamezne uporabnike z družinami preko najrazličnejših 

humanitarnih organizacij kot so Karitas Zagorje, DPM Trbovlje, RK Zagorje ob Savi …) so dokumentirane 

in spremljane v informacijskem sistemu ISOV. Dobro smo sodelovali tudi z laično socialno delavko na 

terenu Heleno Dobčnik, ki je nekaterim našim uporabnikom pomagala pri urejanju domačih razmer. 

3.3 VARSTVO 

Varstvo zajema aktivnosti, ki so namenjene telesnemu razvoju, zaščiti in varnosti oseb in vključuje: 

 izvajanje osebne nege; 

 hranjenje, varovanje oseb; 

 izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil; 

 skrb za normalno, zdravo in varno življenje ter bivanje; 

 spremljanje in podpora pri zagotavljanju občutka varnosti; 

 organiziranje prevozov uporabnikov.  
Uporabniki, pri katerih prevladujejo storitve varstva, so razporejeni v ostale delavnice, da so integrirani 

v aktivno okolje, ki jim nudi različne vzpodbude in tako kvalitetnejše preživljajo čas. V skupinah, v katere 

so vključeni težje prizadeti uporabniki, mentorju pomaga pomočnica, javni delavci oz. je skupina 

ustrezno manjša. Tako se zagotovi zadostna pozornost in individualna obravnava za vse. 

3.3.1 PREHRANA 

Srednja šola Zagorje ob Savi nam je v letu 2016 zagotavljala meni tople in hladne  malice, tekočo in 

dietno malico za uporabnike dnevnega varstva ter kosila za stanovalce. Malice so bile pripravljene po 

mesečnem jedilniku. Pri sestavi jedilnika smo upoštevali želje uporabnikov in smernice zdrave 

prehrane. V primeru bolezni ali drugih težav smo malico in kosilo prilagajali potrebam posameznega 

uporabnika. Uporabniki so jedli v jedilnici VDC-ja. Čas malice je ostal od 9.30 do 10.00.  

Uporabniki so v vprašalniku o zadovoljstvu 2016 izrazili zelo visoko zadovoljstvo s prehrano. 

Zajtrke in večerje, občasno pa tudi kosila, so v bivalni enoti pripravljali mentorji skupaj s stanovalci. 

Kosila ob vikendih so stanovalcem pripravljali v Ribiškem domu Zagorje ob Savi. Na mesečnih sestankih 

stanovalcev so se stanovalci skupaj z zaposlenimi dogovorili o tem, kaj bodo kuhali in jedli v prihodnjem 

mesecu. V dnevnem varstvu smo jedilnik izdelali v obliki lahkega branja. Pri tedenski menjavi in 

oblikovanju jedilnika so sodelovali tudi uporabniki.  

3.3.2 PREVOZI 

V VDC Zagorje ob Savi se je v letu 2016 vozilo 115 uporabnikov.  Prevozi so bili organizirani na več 

različnih načinov: z organiziranim avtobusom VDC, z javnim avtobusom s spremstvom in brez 
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spremstva, s kombiji, z lastnimi prevozi svojcev in kombinirani prevozi. S tem smo se prilagajali 

potrebam uporabnikov in njihovim svojcem.  

Za redne dnevne prevoze 37 uporabnikov v VDC smo v letu 2016 uporabljali 2 lastni vozili; kombinirano 

vozilo FORD z vgrajeno rampo za prevoz uporabnikov na invalidskih vozičkih in RENAULT TRAFIC. 

Relacija naše vožnje je bila: Krnice – Dol pri Hrastniku – Hrastnik – Retje – Trbovlje – Zagorje, Mlinše – 

Izlake – Kisovec – Zagorje, Litija – Tepe –Šklendrovec – Zagorje in okolica. Kombi Ford v bivalni enoti je 

omogočal prevoz na delo v dnevno varstvo težje gibljivim stanovalcem, urgentne vožnje uporabnikov, 

obiske zdravnikov, sorodnikov, aktivnosti Sožitja in vožnje na izlete. Pozimi in v primeru slabega 

vremena je kombi vozil vse stanovalce na delo v VDC. 

Vestno upoštevamo zakonodajo. Za brezhibnost vozil skrbi vodja osnovne oskrbe in servis, ki nam 

popravila opravi v času, ko vozil ne potrebujemo (popoldan, ob vikendih). Vozila se cca 90 % 

uporabljajo za prevoz uporabnikov in 10 % za prevoz stvari. 

Posebni avtobusni prevoz je bil organiziran za 39 uporabnikov. Vozil je na relaciji Marno – Hrastnik – 

Trbovlje – Zagorje ob Savi. Uporabnike je v VDC pripeljal ob 6.40 in jih odpeljal domov ob 13.50. Leto 

2016 smo prevozili brez prometnih nesreč.  

18 uporabnikov se je vozilo z javnim avtobusom. 9 uporabnikov so vozili njihovi svojci oziroma so se 

pripeljali sami, 9 uporabnikov je imelo kombiniran način prevoza s svojci, kombijem ali avtobusom.  

3.3.3 NEGA  

V dnevnem varstvu: 

 pomagamo uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti; 

 jim dajemo zdravila, ki jih potrebujejo po naročilu zdravnika, previjamo rane; 

 jim merimo krvni sladkor (sladkorni bolniki), krvni tlak; 

 uporabnike, ki se strinjajo, redno tehtamo; 

 naročamo jih in jih spremljamo na specialistične preglede, kontrole; 

 jim nudimo prvo pomoč po potrebi. 
Zdravstveno nego v dnevnem varstvu skupaj z ostalimi zaposlenimi izvaja medicinska sestra na 
delovnem mestu varuhinje s specialnimi znanji. Pozorni smo na spremembe v zdravstvenem stanju 
uporabnikov, ob  večjih  odstopanjih obvestimo svojce in zakonite zastopnike. Če so ukrepi urgentni, 
obvestimo tudi enoto nujne medicinske pomoči v ZD Zagorje ob Savi.  V letu 2016 smo zaradi specifike 
bolezni enega stanovalca NMP v institucionalnem varstvu potrebovali 5-krat, v dnevnem pa 1-krat.  
Aktivno smo opozarjali na potrebno vzpostavitev ustreznejšega sistemskega financiranja zdravstvene 
nege glede na potrebe uporabnikov (staranje uporabnikov, več uporabnikov z zdravstvenimi 
težavami). Opozarjali smo preko medijev, dopisov na pristojna ministrstva,  z organizacijo skupnega 
srečanja vseh županov zasavskih občin ter zasavskih poslancev, ki so naša prizadevanja in težave 
prenesli na Državni svet in izpostavili v obliki poslanskega vprašanja. Konkretnih rešitev ni bilo podanih, 
prav tako iz strani ZZZS-ja ni bilo sprejeto nikakršno dodatno financiranje programov ali storitev za 
VDC-je. Tako smo te storitve v letu 2016 še vedno izvajali »nesistemsko« z dodatnimi zadolžitvami 
zaposlenih, s prostovoljci in nesistemsko pridobljenimi viri financiranja, da smo lahko uresničevali 

potrebe uporabnikov. S prizadevanji za vzpostavitev sistemskih zdravstvenih storitev tako v 
dnevnem kot institucionalnem varstvu, ki jih uporabniki potrebujejo, bomo nadaljevali tudi v 
letu 2017. 
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3.4 ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI 

Cilj zaposlitve pod posebnimi pogoji je optimalna uporaba delovnih zmožnosti, razvijanje novih 
spretnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in participiranje uporabnikov k 
družbeni skrbi zanje.  
Zajema vsebine: 

 usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji; 

 zaposlovanje s proizvodnimi deli v serijah in prilagojenih fazah, ki so med seboj povezane; 

 zaposlovanje na delovnih mestih, kjer postopek izvajanja del ni programiran in je zato potrebna 
delna samoorganiziranost;  

 usposabljanje za spremenjene in nove delovne programe; 

 razvijanje sposobnosti in zmožnosti za doseganje kvalitete in količin v časovnih rokih, s čimer 
se dosega tržna vrednost dela in ustvarjajo pogoji za integracijo oseb v življenje; 

 usposabljanje in uvajanje za varno delo ter upoštevanje navodil in delovnih postopkov; 

 okupacija in zaposlitev z manjšo zahtevnostjo; 

 pomoč in vzpodbuda pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji. 

V VDC Zagorje ob Savi smo imeli v letu 2016 sledeče zaposlitvene programe: 
1. lastni program,  
2. kooperacijski program in 
3. ostala dela, 
4. integrirana zaposlitev. 

Uporabniki so bili glede na svoje želje in zmožnosti vključeni v 10 skupin z različnimi zaposlitvenimi 

vsebinami v različnem obsegu.  

3.4.1 LASTNI PROGRAM 

Lastni program v letu 2016 je obsegal: 

 inovativne darilne izdelke (izdelki iz usnja – copati, toaletne torbice, peresnice, drobižnice; 
izdelki iz jeansa – toaletne torbice, drobižnice, blazine; izdelki iz lana/bombaža – blazine, 
nosilne vreče, polstena mila, nakit - ogrlice, prstani); 

 ročna dela (ročno vezeni prtički, ročno vezene okrasne blazine, ročne vezene voščilnice po 
naročilu, otroški kopalni kompleti iz frotirja);   

 izdelki z narodno in umetnostno vezenino; 

 papirno galanterijo (različne vrste kuvert, ovoji, mape, darilna embalaža, voščilnice, 
etikete, reklamne paletke, pregradni karton, peresa za mape); 

 lesna kolekcija; 

 kolekcija sivka; 

 izdelke, ki smo jih razvili skupaj oz. po naročilu kupca. 
Obseg naročil in roke smo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti naših uporabnikov. Uporabljali smo 
ekološke materiale, izhajali iz slovenske tradicije in med seboj kombinirali papir, naravna tekstilna 
vlakna, vezenino, usnje ... Ustvarjali smo uporabne in tržno zanimive izdelke. Veliko pozornost smo 
namenili kvaliteti.  
V letu 2016 smo v skladu z načrtom: 

 vzpostavili internetno trgovino,  

 razširili prodajo preko družabnih omrežij;  

 ohranili in povečali smo prodajo našim stalnim strankam, sorodnikom, znancem;  

 vsak izdelek, za katerega smo prejeli certifikat, je stalno na razpolago vsaj v enem kosu v naši 
trgovini; 

 pripravili in odigrali smo novo igrico Kekec v izvedbi gledališke skupine zaposlenih in 
uporabnikov, ob kateri smo tržili darila lastnega programa za podjetje Bartec Varnost, KS Čeče 
in  KS Čemšenik; 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2017 

 26 

 ponudili smo pestro izbiro novoletnih daril lokalnim podjetjem. Za sodelovanje z nami smo 
pridobili: Regionalno razvojno agencijo, Zasavsko ljudsko univerzo, Dewesoft, Agilcon, Bartec 
Varnost, Mladinsko knjigo, OŠ Trbovlje – SVIZ, Zmaj, Anmax, Komunalo Trbovlje, Kumplast, 
Spekter, Zoyo baby, Ironate pizza;  

 mesečno smo spremljali prodajo lastnega programa.  
Na novo je bila v letu 2016 vzpostavljena prodaja naših izdelkov v Trgovini Mavi Trbovlje. 

3.4.2 KOOPERACIJA 

V letu 2016 smo sodelovali z 9 kooperanti. Prvič nam je uspelo, da smo se dogovorili za integrirano 

obliko zaposlitve na sedežu kooperanta, v kateri se je preizkusilo 6 uporabnikov. Sodelovanje s 

kooperanti je bilo tako kot v preteklih letih zelo dobro. Delo je bilo opravljeno kvalitetno, brez večjih  

reklamacij in v dogovorjenih rokih. S strani kooperantov smo prejemali pravočasna in redna plačila. Ob 

zaključku leta smo naredili tudi skupno evalvacijo, na kateri smo ugotovili obojestransko zadovoljstvo. 

V naslednjih letih bomo še  iskali možnost za dela uporabnikov na sedežih kooperantov, izven VDC-ja. 

1. Kumplast d. o. o. 
Najbolj pester program sodelovanja smo tudi  v letu 2016 imeli s podjetjem Kumplast, s katerim 

sodelujemo že od 1. 1. 1990 dalje. Za to podjetje opravljamo različne delovne operacije oz. obdelujemo 

in dodeljujemo njihove izdelke od sortiranja do montaže in pakiranja. Zelo pomembno je, da lahko z 

delom zaposlimo veliko uporabnikov, od najbolj sposobnih, do tistih, ki imajo minimalne zaposlitvene 

sposobnosti.  

2. JE&GR d. o. o.,  Zagorje 
S podjetjem JE&GR sodelujemo od 3. 11. 1994. Sodelovanje se je iz leta v leto povečevalo in razširilo z 

novimi delovnimi operacijami. Zaradi različnih proizvodnih procesov, ki jih opravljajo v tem podjetju, 

so potrebe po sodelovanju enkrat večje, drugič manjše.  

3. Bona J d. o. o., Kisovec  
S kooperantom sodelujemo od leta 1995 dalje. Modeli in artikli so se z leti spreminjali. Uporabniki so 

zapleten sistem elastik izdelovali po posameznih fazah in elementih, zato je bilo lahko vključeno veliko 

število uporabnikov. Najbolj sposobni so skupaj z mentorji prevzemali naloge kompletiranja in končne 

kontrole.  

4. JeMOTT d. o. o., Radeče 
Tudi v letu 2016 smo lepili papirnate vrečke za hitro prehrano, saj je bil kooperant z nami v preteklem 

letu zelo zadovoljen. Kooperanta smo pridobili julija 2014. Delo je preprosto, zato ga lahko izvaja veliko 

število uporabnikov.  

5. DEWESOFT d. o. o., Trbovlje 
S podjetjem smo začeli sodelovati v letu 2015. Pakirali, sortirali, šteli smo komplete sestavnih delov v 

vrečke. Obseg del je bil majhen, a upamo, da bomo v prihodnosti kakšnega uporabnika usposobili tudi 

za zahtevnejša dela in tako povečali obseg našega sodelovanja.  

6. EUROBOX d. o. o. Trbovlje 
S podjetjem za proizvodnjo kartonske embalaže smo začeli sodelovati v letu 2012. Predvsem smo 

zlagali kartonske izdelke. Delo je primerno za večje število uporabnikov, saj ni zelo zahtevno. 

7. Sanitarna oprema EXIMEX d.o.o. 
S podjetjem Eximex sodelujemo od leta 2012. V preteklem letu smo za podjetje opravili eno obsežno 
naročilo, ki smo ga zaradi prostorske stiske v VDC-ju opravljali v praznih prostorih industrijske cone v 
Kisovcu. Delo je zahtevnejše.  

8. OSTALE KOOPERACIJSKE ZAPOSLITVE 
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Za Jaspis in Medarhiv d. o. o smo med letom opravljali manjša priložnostna kooperantska dela.  

3.4.3 OSTALA DELA 

Uporabniki v VDC-ju so na lastno željo in po svojih zmožnostih pomagali pri različnih delih: 

 gospodinjska opravila (likanje, pranje, priprava in pospravljanje miz od malice); 

 čiščenje (praznjenje košev, brisanje miz, pometanje); 

 vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih); 

 logistična opravila (pomoč pri nakladanju in razkladanju materiala, izdelkov, malice …); 

 urejanje okolice (pometanje listja, urejanje cvetličnih nasadov); 

 pomoč ostalim uporabnikom pri oblačenju, sprehajanju z vozičkom ... 
Stanovalce bivalne in stanovanjske enote smo po njihovih zmožnostih vključevali v enostavna 

gospodinjska in vzdrževalna dela, kot so priprava in pospravljanje miz, pomoč pri čiščenju sob, likanje 

in zlaganje perila. V preteklem letu so bili stanovalci aktivni pri samostojni pripravi obrokov. Urejali so 

okolico in izdelovali okrasne tematske aranžmaje. Glavni namen je razvijati ter ohranjati samostojnost 

in avtonomnost stanovalcev.  

Uporabniki in stanovalci pri teh aktivnostih sodelujejo prostovoljno. Na takšen način zaživijo 

polnejše življenje ter pridobivajo temeljne socialne in življenjske izkušnje, kar jim omogoča višjo 

kvaliteto življenja. 

3.4.4 PORABA PRIHODKOV OD DELA, NAGRAJEVANJE 

Prihodke, ki so jih uporabniki skupaj z zaposlenimi ustvarili pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji v 
lastnem programu in kooperaciji v letu 2016, smo porabili za kritje materialnih stroškov, ki so 
neposredno vezani na lastni program, rezerve – zagotavljanje minimalnih nagrad v primeru izpada 
proizvodnega dela, skupno porabo uporabnikov (praznovanje rojstnih dni, novo leto, letovanje, 
zimovanje, izlete, športne aktivnosti, treninge, udeležbo na tekmovanjih SOS) in za izplačilo mesečnih 
nagrad. Nagrade uporabnikov VDC Zagorje ureja Pravilnik o nagrajevanju uporabnikov v VDC. 
Uporabniki so s pravilnikom seznanjeni in soodločajo na mesečnih sestankih z vodstvom, kako se bo 
prihodek porabil. Osnova za izplačilo nagrade je grupa, v katero je uporabnik uvrščen na podlagi letne 
evalvacije in opravljene delovne ure v mesecu. Med letom se po potrebi sestane strokovni tim, ki 
ažurira grupe nagrad. Uporabniki so bili v letu 2016 razvrščeni v 9 plačilnih grup od 1 do 5 po naraščajoči 
skali za 0,5. Uporabniki programa socialne vključenosti so mesečno prejemali pogodbeno določeni 
znesek nagrade. Glede na učinkovitost pri delu so bili tudi stimulirani. 

3.5 INSITUCIONALNO VARSTVO V BIVALNI ENOTI IN STANOVANJSKI SKUPINI 

Institucionalno varstvo obsega: 

 osnovno oskrbo – bivanje v eno- in dvoposteljnih urejenih sobah, organizirano prehrano, tehnično 
oskrbo in prevoz; 

 posebne oblike varstva – te so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih 
odnosov, delovni okupaciji, aktivnemu preživljanju prostega časa in reševanju osebnih ter socialnih 
stisk; 

 socialno oskrbo – strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, 
terapije in vodenja uporabnikov; 

 zdravstveno nego – o predpisih s področja zdravstvenega varstva. 

Zagotavljali smo 16-urno institucionalno varstvo v bivalni enoti in stanovanjski skupini ob delavnikih 
in 24-urno ob ostalih dnevih v letu. 

Ob koncu leta 2016 je v stanovanjski skupini in bivalni enoti zasavskega VDC-ja bivalo 20 stanovalcev. 

Ena stanovalka se v institucionalno varstvo vključi za polovico leta, ko obstaja večje tveganje za 

samostojno bivanje na stari, zapuščeni kmetiji. Od meseca julija 2016 dalje je bila, ob poslabšanju 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2017 

 28 

zdravstvenega stanja uporabnika s Huntingtonovo boleznijo, zelo aktualna problematika iskanja 

ustrezne namestitve zanj. Na pomanjkanje možnosti ustreznih namestitev za mlajše invalide v Zasavju 

smo opozorili zasavske CSD-je, domove za starejše, župane zasavskih občin in pristojno ministrstvo. 

Problem primerne namestitve mlajših invalidov ni samo  zasavski, temveč vseslovenski. Uporabnika 

nam je uspelo v mesecu novembru vendarle premestiti v VDC Nova Gorica, v mesecu decembru pa je 

bil k nam premeščen stanovalec iz CIRIUS Vipava. V bivalni enoti tako ostajajo proste samo še 3 

postelje. Vlog za sprejem v institucionalno varstvo v primeru smrti edinega svojca uporabnika imamo 

14. Zaradi tega načrtujemo dodatne zasavske bivalne kapacitete v skupnosti v naslednjih letih. 

3.6 ZDRAVSTVENA NEGA  

Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva, s celostno zdravstveno obravnavo 

uporabnikov, pripomore k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni uporabnikov.  

V bivalni enoti izvajamo: 

 vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije za stanovalce;  

 naročanje stanovalcev dnevnega varstva na specialistične preglede, kontrole;  

 spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov; 

 meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega tlaka, tehtanje uporabnikov in priprava terapije 
uporabnikom, ki jo potrebujejo; 

 pomoč uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti. 

Zdravstveno nego v bivalni enoti vodi 1 zdravstvena delavka na delovnem mestu medicinske sestre. Po 

normativih bi morali imeti financirane in zaposlene minimalno vsaj še 3 zdravstvene delavce. 

Koordinacija s standardi zdravstvene nege na nacionalni ravni poteka na nivoju dnevnega varstva.  

Na žalost tudi v letu l2016 ni prišlo do poenotenja cen znotraj izvajalcev institucionalnega varstva v 

socialno varstvenih zavodih, kljub dolgoletnem opozarjanju na nujnost pravičnejšega in 

transparentnejšega financiranja. Cene še vedno ostajajo zelo različne od izvajalca do izvajalca in niso 

odvisne od dejanskih potreb uporabnikov. Še vedno imamo za zdravstveno nego priznano eno 

najnižjih cen med javnimi zavodi v Sloveniji, ne glede na vedno večje potrebe uporabnikov po storitvah 

zdravstvene nege.  

Na problematiko smo ponovno opozarjali Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi 

potrebami (SOUS), ki je v teh zadevah naš skupni pogajalec z zdravstveno zavarovalnico (ZZZS), na ta 

nesorazmerja in na premajhno število mest za zdravstveno nego. Priznanih imamo le 20 mest za 

zdravstveno nego v institucionalnem varstvu, kar z odprtjem nove stanovanjske enote, ko bodo 

kapacitete polne, še za področje institucionalnega varstva ne bo zadostovalo. Nujno pa bi potrebovali 

storitve financirane s strani zdravstva (fizioterapevt, medicinska sestra) tudi v dnevnem varstvu. 

V letu 2016 smo dobro sodelovali z različnimi zdravstvenimi domovi, klinikami, zdravniki, specialisti: 

Zdravstveni dom Zagorje:  

 Splošne ambulante: dr. Darja Bastič, dr. Erna Sajovic, dr. Nina Pokorn in dr. Roman Kralj  

 Ginekološka ambulanta: dr. Marko Mlinarič  

 Zobna ambulanta: dr. Željko Gajić  

 Diabetična ambulanta: dr. Adamlje, dr. Kopriva 
Zdravstveni dom Trbovlje: 

 Zobna ambulanta: dr. Frosina Dajo 

 Ginekološka ambulanta: dr. Fakin 

 Psihiatrična ambulanta: dr. Rajerjeva 

 Okulistična ambulanta: dr. Prelesnik 
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Zunanji sodelavec psihiater: Dr. Peter Zajc je prihajal iz Ljubljane v bivalno enoto in stanovanjsko 

skupino, v obravnavi pa je imel tudi uporabnike dnevnega varstva, ki so to potrebovali in želeli. 

Infekcijska klinika Ljubljana: Dr. Prah  

Nevrološka klinika Ljubljana: dr. Kobal, dr. Zupančič 

Nevrološka ambulanta Trbovlje: dr. Zupan Marko 

Oralni kirurg: dr. Jožef Žgank 

Optika: Irena Trampuš s. p. 
Splošna bolnišnica Trbovlje 
Nevrološka klinika Ljubljana 
Zaradi zdravstvenih težav so bili stanovalci pospremljeni in obravnavani: redna kontrola na infekcijski 

kliniki v Ljubljani, slikanje zob, obiski pri zobozdravnikih, endokrinologu, urologu, ginekologu, okulistu, 

diabetologu, vodenje 3 stanovalcev v nevrološki ambulanti, obiski laboratorija in pedikure v diabetični 

ambulanti, UZ, EKG, ter ostali pregledi pri splošnem zdravniku. 5x smo med letom potrebovali tudi 

NMP. Redno (na 3 mesece) smo stanovalcem priskrbeli recepte za zdravila in naročilnice za vložke in 

plenice in se dogovorili s pristojnimi zdravniki za pisanje obdobnih naročilnic za medicinske pripomočke 

ter obnovljive recepte za zdravljenje hipertenzije. 

V letu 2016 smo imeli 7 hospitalizacij, in sicer 3-krat na internem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, 

2-krat na Nevrološki kliniki v Ljubljani, 1-krat v Psihiatrični kliniki Ljubljana in 1-krat na kirurškem 

oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje ter potem nadaljevanje zdravljenja na oddelku za neakutno 

bolnišnično obravnavo pri SBT Trbovlje ter rehabilitacijo po zlomu kolka v Zdravilišču Dolenjske Toplice.  

3.6.1 PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE 

Pod vodstvom psihiatra dr. Petra Zajca smo nadaljevali z individualnimi in skupinskimi psihiatričnimi 

obravnavami uporabnikov, ki so potekale v bivalni enoti in stanovanjski skupini VDC Zagorje ob Savi. 

Pri individualnih obravnavah so bili pri nekaterih uporabnikih prisotni tudi svojci. Psihiatrične 

obravnave pri dr. Zajcu je koristilo tudi 7 uporabnikov dnevnega varstva. Na ta način so nadomestili 

psihiatrične obravnave v ZD Trbovlje. S timskim pristopom (uporabnik, svojec, soc. delavec, spec. 

psihiatrije, defektolog) smo težave uporabnikov analizirali iz različnih vidikov in skušali z uporabo 

različnih socialnih virov in metod pomagati uporabniku. Najpomembnejša komponenta, ki so jo 

izpostavili uporabniki, je bil čas, ki se nameni posamezniku in njegovim težavam. V kriznih situacijah 

nam je bil pogodbeni psihiater na razpolago tudi na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje v Ljubljani, 

da so lahko svojci z uporabniki tudi v vmesnem času  koristili njegovo pomoč.  

Nadaljevali smo z ažuriranjem razvrstitev uporabnikov glede na stopnjo motenosti. Glede na 

odstopanja na duševnem in telesnem področju smo skupaj z uporabnikom, psihiatrom, soc. delavko in 

defektologom analizirali stanje ter podali novo oceno. Kljub izpostavljeni problematiki na srečanju 

sekcije dnevnega varstva in dogovorom na MDDSZ ostaja to področje še vedno sistemsko neurejeno, 

čeprav je osnova kadrovskih normativov in s tem financiranja socialnovarstvene storitve.  

3.7 SKRBNIŠTVO 

Skrbništvo je prostovoljna in častna funkcija. S skrbništvom želimo zaščititi pravice in koristi uporabnika 

– stanovalca, ki ni sposoben ščititi svojih osebnih ali premoženjskih koristi in ki v domačem okolju nima 

ustrezne podpore in socialne mreže. Zaradi kolizije interesov ne izvajamo več finančnega skrbništva za 

posameznega uporabnika, le-tega vršijo Centri za socialno delo po pooblaščenem delavcu. VDC Zagorje 

ob Savi tako izvaja skrbništvo v omejenem obsegu za varstvo osebnih pravic in koristi. Preko Centra za 

socialno delo Zagorje ob Savi izvajamo takšno skrbništvo za 6 stanovalcev, preko Centra za socialno 

delo Trbovlje pa za 2 stanovalca.  
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CSD s koordinacijo socialne delavke v VDC-ju skrbi, da stanovalci pravočasno prejmejo finančna 

sredstva za žepnino in tekoče stroške. Ob koncu leta se odda transparentno poročilo o porabi finančnih 

sredstev na pristojne centre za socialno delo. Socialna delavka je pomagala skrbnikom za poseben 

primer (svojcem stanovalcev) opravljati njihove dolžnosti. 

3.8 PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST 

V mesecu decembru 2014 smo kandidirali na razpisu za izvajalce programov socialne vključenosti in 

bili izbrani kot izvajalec programa za obdobje 2015–2019. 

14 uporabnikov programa socialne vključenosti je bilo v letu 2016 deloma integrirano med ostale 

skupine, v večini delovnega časa pa so bili združeni v posebni delavnici. Uporabniki so imeli tudi 

možnost prehajanja po skupinah glede na zaposlitve. Uporabnikom socialne vključenosti je bila dana 

možnost, da so se preizkusili v različnih delovnih okoljih (delavnicah lastnega programa in kooperacije), 

spoznavali različne materiale, postopke izdelave najrazličnejših pakiranj, različne načine vodenja in 

organiziranost delavnic ter skladišča ter se skozi vse leto učili in spoznavali celovit delovni proces. V 

preteklem letu so se uporabniki še posebej izkazali pri izvrševanju naročil za kooperanta Prestige d. o. 

o. in pri šivanju copat. Na vseh delovnih področjih so nekateri med njimi zmogli tudi najzahtevnejše 

faze šivanja in izdelovanja ter pakiranja Kosmodiska. 

V drugi polovici leta so se trije uporabniki programa socialne vključenosti vključili v integrirano 

zaposlitev v podjetju Kumplast d. o. o.  

Na žalost je en uporabnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja med hospitalizacijo na psihiatrični 

kliniki Ljubljana preminil, v mesecu novembru pa se je vključil uporabnik, ki je bil pol leta na čakalni listi 

za vključitev v program.  

Podlaga za individualno obravnavo, zaznavanje težav, potreb in hotenj je individualni načrt. Preko 

Brandonovih magnetov skupaj z uporabnikom opišemo življenjsko situacijo, vanjo vnesemo 

prednosti, tveganja, pričakovanja, težave in nemoč. Uporabnika vključujemo v aktivnosti, ki so mu 

všeč in mu pomagamo, kjer potrebuje našo pomoč. Največjo težavo še vedno predstavlja njihov 

status. Določeni uporabniki so v tem programu že 15 let, njihove delovne zmožnosti so ocenjene pod 

30 %, povečuje se njihova starost in starost njihovih staršev, skrbnikov, saj večina ni sposobna 

samostojnega življenja ne v socialnem in ne v finančnem oziru. Na to problematiko opozarjamo tudi 

pristojno ministrstvo, saj bi bilo potrebno čim prej spremeniti oz. sprejeti novo zakonodajo (Zakon o 

socialnem vključevanju, Zakon o dolgotrajni oskrbi). 

Uporabniki imajo možnost individualnih pogovorov, svetovanja, podpore in pomoči pri razreševanju 

osebnih stisk s socialno delavko in mentorji. Individualne pogovore opravljamo vsak dan. Preko 

mobilnih telefonov jim nudimo podporo in pomoč tudi izven delovnega časa. Ključne osebe uporabniki 

izberejo sami, le-te jim tako pomagajo pri normalizaciji in integraciji v širše družbeno okolje, kjer se 

najbolj pogosto pojavljajo težave. V letu 2016 se je zaključil postopek poklicne rehabilitacije z odločbo 

o nezaposljivosti za 1 uporabnika programa socialne vključenosti.  Za enega uporabnika pa je proces 

rehabilitacije še v teku.  

4 ZAPOSLENI  
4.1 STATISTIKE O ZAPOSLENIH 

Dne 31. 12. 2016 smo imeli 40,5 redno zaposlenih v vseh naših storitvah in programih. V primerjavi s 

1. 1. 2016 imamo na novo zaposlenih 5,5 oseb, saj smo dobili priznano povečanje zaposlenih po 

pogodbi z MDDSZ za 4,5 zaposlene na storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2017 

 31 

Tako smo primanjkljaj zaposlenih glede na kadrovske normative znižali na 20 %. Zaradi povečanja 

zahtevnosti oskrbe stanovalcev smo na novo zaposlili 1 osebo v institucionalnem varstvu. V letu 2016 

smo imeli v pomoč pri spremljanju in družabništvu 6 javnih delavcev, od katerih smo 2 s 1. 1. 2017 

redno zaposlili.   

Tabele v nadaljevanju prikazujejo starostno strukturo 40,5 redno zaposlenih, strukturo glede na spol, 

izobrazbo in delovno dobo na dan 31. 12. 2016. 

Tabela 22: Število zaposlenih po spolu in starosti na dan 31. 12. 2016  

 SPOL do 30 nad 30 do 40 nad 40 do 50 nad 50 SKUPAJ 

moški 2 6 3 3 14 

ženske 3,5 8 9 6 27 

SKUPAJ 5,5 14 12 9 40,5 

Povprečna starost zaposlenih: 40,8 let 
Spol zaposlenih: moški = 14 (34,2 %), ženski = 27 (65,8 %) 

Tabela 23: Število zaposlenih po st. izobrazbe na dan 31. 12. 2016 

Stopnja izobrazbe II IV V VI,VII/1 VII/2 VIII 

Število zaposlenih   1 0 21,5 10 7 1 

Povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih: 5,6 

Tabela 24: Število zaposlenih po skupni delovni dobi na dan 31. 12. 2016 

SKUPNA DELOVNA DOBA 0–5  5–10  10–15  15–20  20–25   25–30  30–35   35–40  

Število zaposlenih 6,5 7 4 8 4 4 4 3 

Povprečna skupna delovna doba zaposlenih: 16,6 let. 

Tabela 25: Število zaposlenih po delovni dobi v VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2016 

LETA ZAPOSLENOSTI V VDC 0–5  5–10  10–15  15–20  20–25  25–30 30–35  

Število zaposlenih 16,5 8 6 5 3 1 1 

Povprečna delovna doba zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi: 8,4 let. 
 
V primerjavi z letom 2015 se je zaradi fluktuacije zaposlenih v letu 2016 in staranja (nove zaposlitve, 
prekinitve pogodb o zaposlitvi) povprečna starost zaposlenih zvišala za 0,9 leta. Število moških se je 
povečalo z 12 na 14, žensk pa s 23 na 26,5, skupno torej za 5,5 novih zaposlitev. Delež spola je ostal 
približno enak v primerjavi z letom 2015. Povprečna stopnja izobrazbe je ostala enaka, povprečna 
delovna doba v VDC-ju pa se je zaradi novih zaposlitev znižala za 0,4 leta. 
V letu 2016 smo: 

 januarja podaljšali pogodbe s 3 javnimi delavci, ki so bili javni delavci že leto poprej ter zaposlili 
1 osebo v institucionalnem varstvu, zaradi povečanja zahtevnosti oskrbe stanovalcev; 

 februarja smo zaposlili 3 nove javne delavce; 

 maja smo v skladu s priznanim povečanjem števila zaposlenih po pogodbi z MDDSZ zaposlili 
3,5 varuhinje in 1 gospodinjo oskrbovalko. 

 junija smo zaposlili novo javno delavko, ki je nadomestila javno delavko, ki ji je potekla 
pogodba konec maja; 

 avgusta se je 1 zaposlena vrnila s porodniške; 

 novembra se je 1 zaposlena vrnila s porodniške; 

 decembra so potekle pogodbe o zaposlitvi za določen čas 1 varuhinji in 1 gospodinji 
oskrbovalki, ki smo ju nadomestili z 2 novima delavcema.  
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Prijavili smo se na razpis javna dela 2017 za 6 javnih delavcev in z uspešno prijavo 2 obstoječih, ki sta 

imela pogoje, podaljšali zaposlitev iz leta 2016 v leto 2017. Za ostala prosta mesta na javnih delih smo 

za razliko od prejšnjih let uspeli izpeljati ustrezne postopke za zaposlitev že s 1. 1. 2017. V decembru 

smo objavili razpis za 2 varuhinji in 1 gospodinjo oskrbovalko. Dva izmed treh novih zaposlitev (1. 1. 

2017) sta v letu 2016 opravljala javna dela v VDC-ju. 

Poleg osnovnih zadolžitev, ki izhajajo iz sistemizacije delovnih mest VDC Zagorje ob Savi, smo imeli 

zaposleni dodatne zadolžitve pri različnih projektih, dogodkih, interesnih aktivnostih, spremljanju 

uporabnikov na zimovanje, letovanje, izlete, tekmovanja Specialne olimpiade Slovenije, izvajanju 

postavljenih nalog sistema kakovosti E-QALIN in opravljanju skrbništva. Z dobrimi medsebojnimi 

odnosi, veliko fleksibilnostjo (reorganizacijami delovnih obveznosti glede na potrebe) in dobro voljo 

smo kljub primanjkljaju zaposlenih, dolgotrajnejši bolniški, povečanju bolniških in neg ter 

nestimulativnemu plačnemu sistemu uspeli ohraniti visoko kakovost opravljanja storitve in realizirati 

glavne postavljene cilje 2016.  

4.2 PSIHOHIGIENA, PROMOCIJA ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU 

Za kakovostno opravljanje socialnovarstvene dejavnosti je pomembna pozitivna naravnanost vseh 

zaposlenih. Skrb za osebno ravnovesje, fizično in psihično zdravje je v domeni posameznega 

zaposlenega. VDC kot organizacija pa lahko z različnimi aktivnostmi in ukrepi, le-to spodbuja in 

omogoča. 

4.2.1 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU  

Za ohranjanje psihofizičnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu, smo tudi v letu 2016 skrb 

posvečali dobrim medsebojnih odnosom. Poskušali smo delovati čim bolj v skladu z Zlatimi pravili 

zaposlenih zasavskega VDC-ja: zaposleni se medsebojno spoštujemo, neposredno medsebojno 

komuniciramo, ravnamo v skladu s kodeksom poklicne etike, preverjamo informacije in ne obsojamo 

ter ne spreminjamo drugih, ampak le sebe. Prav tako so nam smernice našega delovanja narekovali 

skupaj zapisani 15P, ki predstavljajo 15 ključnih vrednot, ki jim poskušamo slediti zasavski VDC-jevci: 

1. POVELIČEVANJE LASTNEGA IN VDC-JEVSKEGA ZDRAVJA (aktivno delo za fizično, psihično, 

socialno in duhovno zdravje – promocija zdravja) 

2. POŠTENOST DO SEBE IN VDC-JA (ZVESTOBA osebnim in VDC-jevskim vrednotam, kar govorimo, 

pišemo tudi delamo – več vredno 1 dobro dejanje kot 1000 napisanih, izrečenih lepih besed, 

ODGOVORNOST do napisanega, izrečenega v DEJANJIH) 

3. POSLUH ZA POTREBE UPORABNIKOV (opravljanje storitev, ki izhajajo iz potreb uporabnikov) 

4. PARTICIPACIJA VSAKEGA POSAMEZNIKA (AKTIVNO, po najboljših močeh) 

5. POVEZOVALNOST (gradimo dobre odnose med seboj, z uporabniki, svojci, lokalnim okoljem, 

direktno komuniciramo, sproti razrešujemo konflikte, timsko delo) 

6. PRAVIČNOST 

7. PRIDNOST 

8. PRIPADNOST 

9. PAMET (pridobljena iz knjig, izobraževanj, izkušenj + »kmečka«) 

10. POZITIVEN ODNOS DO SPREMEMB (pionirji, inovatorji, kreativci, razvojna naravnanost) 

11. PRILAGODLJIVOST 

12. POGLED V ŠIRINO (preskok meja našega VDC-ja, slovenske države, lastnih omejitev, izkušenj) 

13. POHVALA (pohvalimo se, kadar si zaslužimo v + in – in to takoj po dejanju) 

14. PRAZNOVANJE (veselimo se našega truda, dosežkov, praznikov, neformalno se družimo …) 

15. PRISTNOST, PREPROSTOST (ne pretvarjajmo se, uživajmo v preprostih stvareh in ljudeh). 
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Za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov je (bila) bistvena odkrita komunikacija, ki dovoljuje in 

podpira izražanje dvomov, problemov, predlogov, kritik in pohval, ki jih imamo zaposleni. To je 

bistveno za naše dobro delo in počutje na delovnem mestu. Pri čustveno obremenjujočem delu smo 

se posluževali rednih intervizij med zaposlenimi. Pomembna so: vključenost VSEH zaposlenih v 

načrtovanje prihodnosti delovanja VDC-ja, skupinska izobraževanja in neformalna druženja ob 

različnih priložnostih, predvsem pa na naših strokovno-izobraževalno-planskih dnevih. 

Kljub temu je v jesenskem času med zaposlenimi institucionalnega varstva prišlo do večjih konfliktov, 

ki smo jih reševali na izrednih skupinskih sestankih in z individualnimi razgovori zaposlenih z vodstvom. 

Za rešitev situacije se je naredila reorganizacija dela v institucionalnem varstvu, sestavo urnikov smo 

prenesli na vodstvo VDC-ja, nabavili smo računalniški program za sestavo urnikov in vodenje mesečnih 

sestankov zaposleni v IV prenesli na vodstvo VDC-ja. Pomembno je, da ponovno vzpostavimo 

medsebojno zaupanje, ki je temelj vsakega dobrega odnosa. 

V VDC Zagorje ob Savi lahko zaposleni svobodno izražamo svoja prepričanja glede na svojo 

veroizpoved, kulturo in narodnost. Vsakemu od zaposlenih ob rojstnih dnevih, delovnih jubilejih in 

drugih veselih in žalostnih dogodkih ostali zaposleni in uporabniki izkažemo pozornost.  

Zaposleni smo se skupaj z uporabniki naučili novo igrico Kekec. V decembru smo jo odigrali 7-krat, in 

sicer 3-krat v telovadnici VDC-ja (za naše uporabnike, za otroke zaposlenih in uporabnikov, za otroke 

podjetja Bartec Varnost). 1-krat smo nastopili v Božičnem mestu (mestni park Zagorje ob Savi) in 1-krat 

za otroke v Čemšeniku in Čečah. Za odigrano predstavo smo prejeli veliko pohval. Na vajah se zaposleni 

neformalno družimo in se sprostimo. 

Za dobro usklajevanje poklicnega in družinskega življenja lahko zaposleni koristimo ugodnosti, zapisane 

v dokumentu Združljivost družine s poklicnim življenjem v VDC Zagorje ob Savi, saj se zavedamo, kako 

pomembna je harmonija obeh področij za osebno ravnovesje zaposlenih in s tem posledično za dobro 

in kakovostno delo h ter pripadnost zasavskemu VDC-ju. 

4.2.2 PROMOCIJA ZA ZDRAVJE 

Osnovni namen promocije za zdravje zaposlenih v VDC-ju Zagorje ob Savi je: 
- Osveščati zaposlene o pomenu zdravega načina življenja. 
- Spodbujati zaposlene, da se udeležujejo zdravih aktivnosti. 
- Spodbujati osebni razvoj zaposlenih. 
- Skrbeti za timsko delo zaposlenih. 
- Izboljševati organizacijo dela in delovnega okolja. 

V VDC Zagorje ob Savi vsakodnevno poleg zaposlitve pod posebnimi pogoji potekajo športne, kulturne 

in družabne interesne aktivnosti, ki popestrijo delovni vsakdan, ohranjajo in omogočajo razvoj različnih 

znanj in sposobnosti uporabnikov. Aktivnosti se z uporabniki udeležujejo tudi mentorji. Cilj je, da 

mentorji vzpodbujajo uporabnike k aktivnostim in jim s svojim vzgledom dajejo motivacijo.  S tem pa 

mentorji hkrati skrbijo tudi za svoje psihofizično zdravje. Poleg tega je zaposlenim za dobro psihofizično 

kondicijo nudeno: 

 vsakodnevna možnost brezplačne uporabe telovadnice in vseh naprav v njej,  

 ob jutranjem neformalnem sestanku poleg kave/čaja lahko vsak zaposlen izbira med 
sezonskim sadjem, 

 spodbujanje prihoda v službo peš ali s kolesom (kdo živi bližje delovnemu mestu), spodbujanje 
k uporabi stopnic, 

 direktna komunikacija med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom, ki dovoljuje in podpira 
izražanje predlogov, dvomov, konstruktivne kritike …, 

 sprotno reševanje nastalih konfliktov med zaposlenimi, 
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 vzpodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega zaposlenega, 

 letni razvojni razgovori, 

 pohvale zaposlenim, ki prispevajo k dobremu delovanju VDC-ja,   

 udeležba in aktivno sodelovanje na teku Europa Donna, 

 udeležba na športnih igrah zaposlenih VDC Slovenije. 
V letu 2016 se je zadovoljstvo s promocijo za zdravje znižalo za 0,37, a še vedno ostaja zelo visoko. V 

letu 2017 načrtujemo dodatne dogodke za vzpodbujanje zdravja pri zaposlenih: vodena rekreacija v 

telovadnici, smučanje (odvisno od vremenskih razmer in interesa), pohodi (odvisno od vremenskih 

razmer in interesa), plavanje v bazenu Hrastnik (odvisno interesa), VDC SLO igre Idrija – maj 2017, MCT 

olimpiada – junij 2017. 

4.2.3 VARSTVO PRI DELU 

V VDC-ju je temeljna varnost zagotovljena z jasnimi osnovnimi pravili, ki imajo ustrezno soglasje in ki 

se v praksi tudi izvajajo. Za vsa delovna mesta imamo ažurno urejeno Izjavo z oceno tveganj delovnih 

mest. Za vsa delovna mesta v VDC-ju upoštevamo oceno tveganj, s ciljem preprečevanja nesreč pri delu 

in ohranjanja zdravja zaposlenih. V skladu z načrtom varstva pri delu 2016 smo opravili: potrebne 

zdravniške preglede ob vseh novih zaposlitvah (redne zaposlitve + javna dela); usposobitve iz varstva 

pri delu za nove zaposlene in obnovitev za ostale zaposlene; pridobitev potrdila o brezhibnem 

delovanju sistema za odkrivanje in javljanje požara ter o brezhibnem delovanju požarnih loput; vajo 

evakuacije; redni tehnični nadzor naprav za javljanje požara in požarnih loput ter naprav za detekcijo 

plina. Svoje delovanje smo pravočasno prilagajali zakonodajnim zahtevam. V letu 2016 nismo imeli 

nesreč pri delu. 

4.3 LETNI RAZVOJNI ZAPISI/RAZGOVORI 

V letu 2016 so vsi zaposleni izpolnili letne razvojne zapise in opravili letni pogovor z direktorico. 

Zaposleni so ocenili svojo uspešnost pri doseganju ciljev za leto 2016, opisali težave pri delu, podali 

predloge za izboljšave, želena izobraževanja  v 2017, potrebne nabave ter z direktorico uskladili 

individualne cilje 2017. Tako so individualni cilji usklajeni z organizacijskimi, s katerimi uresničujemo 

postavljene usmeritve in cilje VDC Zagorje ob Savi. Pomembno je, da so cilji usklajeni, da vsi vlagamo 

energijo v enotno, načrtovano smer. Glede na predvidena razpoložljiva finančna sredstva smo 

dogovorjene nabave, izobraževanja z zaposlenimi, vključili v plan 2017. Na podlagi analize letnih 

razvojnih zapisov za leto 2016 lahko ugotovimo: 

 individualni cilji zaposlenih so bili uresničeni, v večini celo preseženi, kar se odraža v 
uresničenih skupnih ciljih VDC-ja; 

 zaposleni se zavedajo pomena direktne komunikacije in stalnega dela na dobrih medosebnih 
odnosih, tako med zaposlenimi kot z uporabniki in svojci; 

 zaposleni poznajo in imajo možnost sooblikovanja načrtov, delovanja VDC-ja in se trudijo s 
svojimi aktivnostmi slediti naši viziji, poslanstvu, strateškim usmeritvam tako, da uresničujejo 
postavljene letne cilje ter se prilagajajo aktualnim potrebam; 

 želijo se izobraževati na področjih, ki prispevajo k njihovem boljšem delu, osebnem razvoju in 
doseganju postavljenih ciljev; poudarjajo vlogo internih izobraževanj, izmenjave izkušenj, znanj 
med zaposlenimi, samoizobraževanja in izmenjavo izkušenj z zaposlenimi iz sorodnih 
organizacij;  

 želijo ohraniti letno strokovno-izobraževalno-planske dneve zaposlenih, kjer skupaj 
načrtujemo cilje delovanja VDC-ja v prihodnje; spoznavamo različne institucije socialnega 
varstva, primere dobrih in slabih praks, različne strokovne in uporabne izobraževalne vsebine 
in gradimo dobre medosebne odnose; 

 zaposleni so pripravljeni nadaljevati s sodelovanjem v skupinah za kakovost E-QALIN; 
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 nekateri zaposleni si želijo delovnih mest v višjih tarifnih skupinah, prehoda iz institucionalnega 
v dnevno varstvo, vendar vsem hotenj ne moremo uresničiti, saj se moramo držati kadrovskih 
standardov in normativov ter odobrenega financiranja s strani ustanovitelja. Ključno pri 
razporejanju zaposlenih v posamezno enoto, na delovno mesto je, poleg njegovih formalnih 
kompetenc, kaj lahko zaposleni dejansko doprinese za uporabnika, stanovalca; 

 zaposlene v večini najbolj motivira delovno okolje, v katerem imamo dobre medsebojne 
odnose, si zaupamo in lahko delujemo v skladu s svojimi lastnimi vrednotami, ki so hkrati 
organizacijske; motivira jih dejstvo, da s svojim delovanjem pomembno vplivajo na 
kakovostnejše življenje uporabnikov. 

4.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Vsak od zaposlenih se je udeležil vsaj 3 izobraževanj, kar je v skladu z načrtovanim. Sledili smo našim 

strateškim usmeritvam, aktualnim potrebam in željam zaposlenih v okviru razpoložljivih načrtovanih 

finančnih sredstev.  

Tabela 26: Realizirana  izobraževanja v letu 2016 

  Izobraževanje Št. zaposlenih Trajanje 

1 Obnovitev prve pomoči – Temeljni postopki oživljanja 42 2 uri 

2 Higiena živil in HACCP 14 2 uri 

3 Šola za direktorje 1 12X1 dan 

4 ISOV 6.0 12 2 uri 

5 Ali postajamo naši starši – dr. Silvia Durnberger Puchner FIRIS 3 4 ure 

6 AMZS – varna vožnja 4 1X1 dan 

7 Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – lahko branje 2 1X1 dan 

8 Huntingtonova bolezen* 2 2X1 dan 

9 Jani Prgić – Tanka črta odgovornosti 44 4 ure 

10 E-Qalin izobraževanje procesni vodje 2 2X1 dan 

11 E-Qalin konferenca  3 1X1 dan 

15 Računovodsko-finančna izobraževanja SAOP 3 9X1 dan 

16 Javno naročanje 2 2X1 dan 

17 SAOP poletni seminarji* 4 7X1 dan 

18 Le skupaj zmoremo - Hospic  2 1X1 dan 

19 Posvet slovenskih VDC - jev  7 1X1 dan 

20 Socialna akademija – nekemične odvisnosti 2 1X1 dni 

21 Zveza FRS – Javno računovodstvo 1 1X1 dan 

22 Zveza računovodij – letno poročanje 2 2X1 dni 

23 Verlag – Dashofer, Založba d. o. o. 2 1X1 dan 

24 Konferenca deinstitucionalizacije – Dom Danice Vogrinec 2 1X1 dan 

25 Zakon o splošnem upravnem postopku - izpit 1 1X1 dan 

26 Tačke pomagačke 1 2X1 dni 

28 Prehrana starostnika  2 1X1dan 

32 Kreativno vodenje GZS 1 1X1 dan 

33 Trženje GZS 1 1X1 dan 

34 Priprava na prijavo inovacij* 2 1X4 ure 

35 Zdravje na delovnem mestu* 5 1X3ure 

36 SIP dnevi – Pasivna aktivnost* 30 1X4ure 

*brezplačna izobraževanja 
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Zaposleni, ki so bili na eksternih izobraževanjih, so ostalim sodelavcem predstavili bistvene vsebine s 

teh izobraževanj. 30 zaposlenih si je v okviru strokovno-izobraževalno-planskih (SIP) dni 2016, z 

naslovom »Adijo, pasivna aktivnost!«, ogledalo in spoznalo delovanje CUDV Dornava s poudarkom na 

strokovni obravnavi avtistov in agresivnih uporabnikov. Z zaposlenimi smo skupaj obnovili našo vizijo, 

poslanstvo, vrednote, problematiko in si pogledali razvojni načrt VDC Zagorje ob Savi 2015–2020. Skozi 

igro vlog smo spoznali pasivno aktivnost, ki jo nenačrtno izvajamo v delovnem procesu. Sklenili smo, 

da se bomo samoobvladovali in opozarjali tudi sodelavce na njihovo pasivno aktivnost. S strani 

zaposlene smo imeli predstavitev dolgotrajne oskrbe v Švici. Skupaj smo predelali 2 pomembna 

kriterija za vse zaposlene: 3.1.1 Vrednote organizacije in oblikovanje organizacijske kulture ter 3.1.2 

Vizija, poslanstvo in strategija. Ob zaključku SIP dnevov smo poudarili, kako pomembno je, da 

ohranjamo dobre medsebojne odnose,  smo prilagodljivi in z vztrajnostjo ter proaktivnostjo 

nadaljujemo naše delo. 

4.5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

Anketa o zadovoljstvu je bila opravljena enajsto leto zapored. Tako kot pri uporabnikih in stanovalcih 

je bila anketa opravljena s strani Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj d. o. o. Anketa je bila opravljena 

v elektronski obliki in je bila popolnoma anonimna. Za merjenje zadovoljstva in pomembnost za 

zaposlenega se je uporabila 5-stopenjska merska lestvica. Zaposleni so ocenjevali tako strinjanje s 

posameznimi vprašanji, kot s pomembnostjo določenega področja za njih osebno.  

Analiziranih je bilo 46 vprašalnikov, kar je 10 več kot leto prej. Pri anketi so sodelovali vsi zaposleni, 

tudi tisti, kateri so zaključevali delo v VDC-ju (sem je iztekla pogodba o zaposlitvi) in javni delavci. 

Splošno zadovoljstvo zaposlenih se je znižalo v primerjavi s preteklim letom na 4,41. Prav tako se je 

znižala pomembnost, kar pomeni, da so se tudi pričakovanja zaposlenih znižala. Kljub znižanju 

zadovoljstva zaposlenih smo v primerjalni analizi zadovoljstva zaposlenih 6 VDC-jev še vedno na prvem 

mestu. Slika 3 prikazuje splošno zadovoljstvo zaposlenih in pomembnost primerjalno med letoma 2016 

in 2015.  

Slika 3: Zadovoljstvo zaposlenih splošno in po področjih 2016 
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Možne razloge za zmanjšanje zadovoljstva zaposlenih je direktorica predstavila na sestanku zaposlenih. 

Eden je fluktuacija zaposlenih, zaradi novih zaposlitev in potekov pogodb za določen čas. Drugi je 

vključenost javnih delavcev, katerih zadovoljstvo bomo v naslednjem letu analizirali ločeno. Tretji 

razlog za zmanjšanje zadovoljstva pa so konflikti med zaposlenimi institucionalnega varstva, ki so imeli 

za posledico reorganizacijo dela in odgovornosti v institucionalnem varstvu ob zaključku leta. Kot ekipa 

imamo jasno postavljene skupne usmeritve in cilje in skrb za lastno dobrobit posameznega 

zaposlenega, ki prevlada nad sodelovalnostjo, ne bi smela nikoli prevladati nad tem. Zaradi pomena 

zavedanja lastne odgovornosti zaposlenih za dobre medsebojne odnose smo delovno leto 2016 

zaključili s skupno delavnico Tanka črta odgovornosti, ki jo je vodil Jani Prgić. Delavnica je bila uvod v 

izobraževalne aktivnosti in delo vsakega na sebi in skupaj na tem področju v prihodnjih letih.  

5 POVEZAVE Z OKOLJEM 

5.1 SODELOVANJE IN DELO S SVOJCI 

Temelj dobrega opravljanja naše storitve so tudi redni stiki zaposlenih s svojci uporabnikov. Naš cilj je 

bil in bo tudi v bodoče ustvarjati skupaj z uporabniki in svojci mrežo, ki bo pokrivala področje podpore 

različnih organizacij. V letu 2016 smo izdali 12 mesečnih informacij, v katerih  smo svojce obveščali o 

aktualnem dogajanju, aktivnostih in športnih tekmovanjih. Prav tako je aktualen VDC-jevski facebook 

profil, na katerem so tudi svojci naših uporabnikov zelo aktivni. Tako pridobivamo tekoče povratne 

informacije o našem delovanju in obveščamo vse zainteresirane, kako preživljamo čas v VDC-ju, kaj 

delamo, kdo nas obišče ter koga in kakšne prireditve obiščemo mi. V sodelovanju  s svojci se dotikamo 

povsem običajnih in vsakdanjih stvari in  strokovnih tem  ter na ta način skušamo utirati pot za 

razreševanje uporabniških dilem in stisk. Tudi v letošnjem letu so zaposleni vsem svojcem ponudili 

možnost individualnih govorilnih ur. Večina svojcev se je povabilu odzvala. Štiri skupine so v letu 2016 

izvedle še srečanja s svojci po skupinah. Ena skupina se je skupaj s svojci in uporabniki podala v 

konjušnico Retje, kjer so jim člani konjeniškega kluba Trbovlje omogočili druženje s konji, tri  skupine 

pa sta srečanje za svojce pripravile kar v VDC-ju, kjer so si svojci ogledali gledališko predstavo 

uporabnikov Sneguljčica.  

Zavedamo se, da drug brez drugega težko opravljamo kakovostno podporo za naše uporabnike. 

Resnično smo veseli vseh neformalnih obiskov svojcev, sugestij, predlogov, konstruktivne kritike, saj 

na ta način proces našega delovanja stalno izboljšujemo in skrbimo, da je res usmerjen na potrebe 

posameznika. S svojci smo imeli v letu 2016 3 skupna srečanja: 

1. 3. 3. 2016 je potekal redni letni sestanek na temo poročila o delu 2015, letnega delovnega 
načrta 2016 in ostalih aktualnih zadev. V sproščenem vzdušju smo svojcem podali informacijo 
o  dogodkih, ki so najbolj zaznamovali  preteklo leto, jim skušali odgovoriti na njihova vprašanja 
in dileme, ki so jih izpostavili v vprašalnikih o zadovoljstvu. Vzpostavitev zaupanja  in 
vzajemnega odnosa je tisto, kar nas vodi k izpolnjevanju kakovostne storitve po meri 
uporabnika skupaj z njegovo socialno mrežo. S svojci smo evalvirali zimovanje uporabnikov ter 
življenje v VDC-ju. Sestanka se je udeležilo 56 svojcev, 21 svojcev je  svojo prisotnost opravičilo.  

2. 25. 3. 2016 smo v naši telovadnici ob materinskem dnevu pripravili srečanje za mame in očete, 
kjer so se s petjem in recitacijam svojim staršem predstavili naši uporabniki.  

3. 8. 9. 2016 smo organizirali tradicionalni piknik na dvorišču VDC-ja, ki je vsako leto zelo dobro 
obiskan.  

Sodelovanje s svojci stanovalcev bivalne enote se je odvijalo skozi vse leto. Z nami so preživeli 

kakšno popoldne,  skupaj smo pekli burek, kuhali, jokali in se veselili drobnih pozornosti. Delo s 

svojci v letu 2016 je obsegalo še: 

 obveščanje svojcev o aktualnih zadevah s pisnimi obvestili in po telefonu; 

 možnost obiska pri socialni delavki; 
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 možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice ali v osebnih individualnih 
pogovorih, na roditeljskih sestankih, po telefonu in elektronski pošti; 

 možnost posvetovanja pri psihiatru v VDC Zagorje ob Savi (po predhodnem dogovoru); 

 dogovorjeni obiski pri starših ali sorodnikih stanovalcev; 

 sodelovanje v individualni projektni skupini za mladoletnega otroka stanovalke; 

 možnost udeležbe svojcev na skupnih izletih,  športnih prireditvah in letovanju; 

 pomoč pri napotitvah uporabnikov k zobozdravniku, ginekologu, psihiatru, ortopedu ...; 

 pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, dohodnina …); 

 vključevanje v življenje in delo v bivalni enoti oz. stanovanjski skupini; 

 sodelovanje v skupini za razvoj E-QALIN – vodenje sistema kakovosti. 

Pomembnejše individualne kontakte, pogovore in sodelovanje svojcev smo beležili v informacijski 

sistem ISOV, iz katerega je razvidna vsebina in pogostost stikov s svojci posameznih uporabnikov. 

Pogostost sodelovanja s svojci na letni ravni je razvidna tudi iz letnih evalvacij uporabnikov. Z 

navedenimi formalnimi in neformalnimi oblikami druženja in dela s svojci želimo nuditi oporo pri 

premagovanju vsakodnevnih težav in stisk, ponuditi čim več konkretne pomoči ter svojce spodbuditi k 

prepoznavanju potreb uporabnika. Z individualnimi razgovori in raziskovanjem življenjskega sveta smo 

skupaj iskali sprejemljive možnosti, pristope ter rešitve. 

5.1.1 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV  

V novembru 2016 smo izvedli anketo o zadovoljstvu svojcev uporabnikov. Anketiranje je potekalo 

deveto leto zapored. Svojci so domov skupaj z mesečno informacijo prejeli ankete, ki so jih vrnili v 

skrinjice v avlah VDC-ja. Na anketo je odgovorilo 76 svojcev, kar je za 4 več kot leto prej. Zadovoljstvo 

svojcev 2016 je kljub temu, da se je znižalo za 0,01, ostalo zelo visoko, kar je skladno z načrtovanim in 

rezultat dobrega medsebojnega sodelovanja ter izvajanih aktivnosti, navedenih v predhodnem 

poglavju. V primerjalni analizi zadovoljstva 6 slovenskih VDC-jev, imamo tudi pri svojcih prvo mesto v 

zadovoljstvu. Slika 4 prikazuje splošno zadovoljstvo svojcev in zadovoljstvo po posameznih področjih v 

letu 2016 s primerjavo na 2015.  

Slika 4: Zadovoljstvo svojcev splošno in po področjih 2016 
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5.2 SODELOVANJE  Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 

V VDC Zagorje ob Savi smo v letu 2016 dobro sodelovali z: 

 občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji; 

 Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ); 

 VDC-ji in drugimi socialnovarstvenimi organizacijami po Sloveniji; 

 društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija; 

 MC Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik; 

 Regionalno razvojno agencijo Zasavje; 

 strokovnimi institucijami v regiji (CSD, ZRSZZ, ZZZS); 

 zdravstvenimi domovi in bolnišnico Trbovlje; 

 društvom Tačke pomagačke in njihovim terapevtskim parom Lara in Tara;  

 OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Tončke Čeč, ter OŠ Litija – oddelek OŠPP; 

 Gimnazijo Trbovlje in Srednjo zdravstveno šolo Zagorje ob Savi; 

 Vrtcem Zagorje ob Savi; 

 Glasbeno šolo Zagorje ob Savi;  

 Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi; 

 RK Zagorje in Trbovlje in s Karitasom Trbovlje; 

 društvi invalidov; 

 združenjem Evropa Donna; 

 Fakulteto za socialno delo, Višjo strokovno šolo Doba Maribor in Evropskim centrom 
Maribor;  

 medgeneracijskimi združenji; 

 Policijsko upravo RS, enoti  Zagorje in Trbovlje; 

 Društvom za zdravilne rastline Zagorje ob Savi; 

 DPM Zagorje ob Savi in Trbovlje; 

 Prosvetnim društvom Čeče in Čemšenik; 

 Zvezo Sožitje; 

 drugimi humanitarnimi organizacijami, združenji, nevladnimi organizacijami in prostovoljci 
posamezniki; 

 Gospodarsko zbornico Slovenije – območna enota Zasavje; 

 stalnimi in občasnimi zunanjimi strokovnimi sodelavci in projektnimi partnerji. 
V Svetu invalidov občin Zagorje ob Savi in Trbovlje smo imeli po 1 predstavnika zaposlenih. 
 

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUŠTVI SOŽITJE  

Dobro prakso sodelovanja z društvi Sožitje smo nadaljevali tudi v 2016 in na ta način našim 
uporabnikom zagotovili raznovrstne dejavnosti. Skupnega srečanja nismo imeli, vendar sta dobra 
komunikacija in medsebojna povezanost stekli po drugačnih poteh; preko telefonskih pogovorov, 
elektronske pošte in obiskov.  
Preko društva Sožitje Hrastnik so se naši stanovalci iz bivalne enote in stanovanjske skupine udeležili  
izleta na Kras. Skozi vse leto so se udeleževali rednih aktivnosti v Hrastniku (kuharske delavnice, 
praznovanja rojstnih dni, plavanje, računalništvo, plesne delavnice, bowling za člane in starše). Bili so 
aktivni na tradicionalnem pikniku zasavskih društev Sožitje na Tratah in na kostanjevem pikniku v 
Čečah. Za uspešen zaključek leta so člani društva Sožitje Hrastnik pripravili Miklavževanje, na katerega 
vedno povabijo vse naše stanovalce in jih tudi obdarijo. Društvo Sožitje Zagorje nam je podarilo nekaj 
kart za kopanje v bazenu Laško, stanovalci in uporabniki, ki so člani društva Sožitje Zagorje, pa so se 
udeleževali najrazličnejših aktivnosti in delavnic: pustno rajanje, pohod na Klančiše, izlet v Goriška 
Brda, ob občinskem prazniku smo se udeležili teka invalidov po zagorski dolini v organizacij ŠD Izlake. 
Društvo Sožitje Zagorje je organiziralo skupni piknik v Šentlambertu. Piknika so se udeležili vsi 
stanovalci naše bivalne enote in stanovanjske skupine.  
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Že vsa leta si medsebojno pomagamo tudi pri organizaciji prevozov uporabnikov in stanovalcev na 
tabore vseživljenjskega učenja, ki po več dni potekajo v različnih obmorskih, termalnih in gorskih 
letoviščih. V poletnem času se je 6 stanovalcev bivalne in stanovanjske enote udeležilo tednov 
vseživljenjskega učenja v Hotelu Zarja na Pohorju, v Izoli in Piranu. S sodelovanjem predstavnikov 
društva Sožitje iz Litije omogočimo stanovalki iz naše bivalne enote druženje s sinom, ki živi v rejniški 
družini. Na podlagi sklepa individualne projektne skupine, se je zaposleni, ki  za stanovalko  vrši bivalno 
skrbništvo (ključna oseba) skupaj s stanovalko udeležil prireditve v OŠPP Litija. S sodelovanjem društva 
Sožitje Trbovlje smo dvema stanovalkama in uporabniku dnevnega  varstva organizirali in uredili vse 
potrebno za udeležbo na vseživljenjskem učenju.  
 

5.2.2  SODELOVANJE S HUMANITARNIM DRUŠTVOM TAČKE POMAGAČKE 

V mesecu septembru smo pričeli z aktivnim sodelovanjem s slovenskim humanitarnim društvom za 
terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Društvo Tačke pomagačke so nepridobitno združenje 
fizičnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Terapevtski par vodnica Lara in njena labradorka Tara sta 
res prijetni popestritvi petkovih popoldnevov, katerih se najbolj razveseljujejo naši stanovalci v 
stanovanjski in bivalni enoti. Terapevtski par Lara in Tara odlikuje prijaznost, toplina in iskrenost, s 
čimer sta osvojili srca vseh, ki nestrpno pričakujejo petek, ko prideta na terapevtsko druženje.  

5.2.3 SODELOVANJE Z OŠ LITIJA, ODDELEK OŠPP 

V letu 2016 smo  na podlagi dobrega sodelovanja z društvom Sožitje iz Litije ter s sodelovanjem z OŠ 

Litija podružnico s prilagojenim programom izvedli  precej aktivnosti v zvezi s preučitvijo možnosti za 

odprtje enote VDC Zagorje v Litiji. Izvedli smo dve skupni timski srečanji, vezana na problematiko novo 

vključenih uporabnikov iz Litije.  

5.3 SODELOVANJE PRI RAZVOJU STROKE 

Zaposleni v VDC Zagorje ob Savi smo aktivno sodelovali pri razvoju stroke: 

 aktivno smo sodelovali na sestankih sekcij VDC SLO in IO VDC SLO; 

 bili smo v glavnem organizacijskem odboru priprave prvega posveta slovenskih VDC-jev na 
temo Premik v glavah in v sistemu – VDC-ju danes, jutri, 2020; 

 sodelovali smo pri usposabljanju direktorjev na področju socialnega varstva; 

 sodelovali smo pri razvoju sistema kakovosti ‒ E-Qalin; 

 sodelovali smo pri nadaljnjem izboljševanju informacijskega sistema oskrbe uporabnikov – 
ISOV in MAPP; 

 ostalim socialnovarstvenim organizacijam smo pomagali z našimi izkušnjami pri sistemu 
kakovosti E-QALIN, uporabi ISOV-a in razreševanju različne strokovne problematike; 

 dajali smo predloge za spremembo socialnovarstvene zakonodaje in spremembo skupnih 
aktov VDC-jev. 
 

5.4 TRŽENJE  

V letu 2016 smo uporabljali različne prodajne poti: 

1. v interni razstavni prostor v VDC-ju, ki nam služi kot »prodajalnica«, smo namestili vitrino z 
aktualnimi izdelki lastnega programa in jih ponudili na ogled.  

2. Celo leto smo ob sobotah prodajali izdelke na zasavskih tržnicah.  
3. Kupce smo pridobivali tudi na eksternih razstavah, delavnicah in prireditvah: 

 13. 5. 2016 – Zasavski humanitarni tek na stadionu Rudar Trbovlje;  

 2. 4. 2016 – Mercator Maribor;  

 21. 5. – 22. 5. 2016 Festival flavtistov Delavski dom  Zagorje ob Savi;  

 29. 5. 2016 – KS Podkum;   



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2017 

 41 

 30. 8. 2016 – KS Franc Farčnik;  

 10. 9. – 11. 9. 2016 -  Dan narodnih noš Kamnik;  

 11. 9. 2016 – Otroški bazar Ljubljana;   

 29. 9. 2016 – Festival za tretje življenjsko obdobje  

 1. 10. 2016 – 5. Tek in hoja za upanje Europark 

 11. 10. 2016 – Okrogla miza – Delam, torej sem; 

 12. 10. 2016 – Posvet VDC-jev na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani; 

 4. 11. 2016 – Mercator Celje;   

 12.–13.11.2016 - Mednarodni dnevi vezilstva Velenje;  

 25. 11. 2016 – Mercator Velenje;  

 2. 12. 2016 – Dobrodelna rokometna tekma v Športni dvorani Zagorje;  

 8.–10. 12. 2016 – Praznični sejem Trbovlje; 

 16.–17. 12. 2016 – Božično mesto Zagorje ob Savi.  
4. Obdržali smo komisijsko prodajo na naslednjih prodajnih mestih: 

1. KZI Izlake, Trgovina domača košarica, Zagorje 
2. Ognjišče d. o. o. Koper, Poslovalnice Kranj, Maribor in Ptuj 
3. Trgovina Kapitelj Novo mesto 
4. Blejski otok d. o. o., Prodajna galerija na Blejskem otoku in Prodajna galerija  v cerkvi Sv. 

Martina 
5. Celjska Mohorjeva družba, Celje 
6.  Spletna trgovino Deveta dežela, Ljubljana 
7.  Trgovina NAJ, Bojana Vodovnik s. p., Zagorje 

5. Osebna prodaja zaposlenih in uporabnikov. 
6. V letu 2016 smo na novo vzpostavili spletno prodajo. 
7. Obveščanje potencialnih kupcev o aktualnih programih (elektronska pošta) – direktno trženje. 
8. Spletna stran www.vdc-zagorje.si, elektronska pošta, telefon. 
9. Facebook stran, na kateri smo objavili vse naše izdelke, redno pa dodajamo tudi novosti. 
10. Na vseh 3 kombijih smo obdržali reklamne nalepke za izdelke našega lastnega programa in 

kontakte za prodajo. 
Izdelki lastnega programa VDC Zagorje ob Savi imajo 8 certifikatov narodne in umetnostne obrti  

Obrtne zbornice Slovenije. 2 smo na novo pridobili v letu 2016. 

1. Certifikat – 25 izdelkov narodne vezenine (28. 8. 2003)  
2. Certifikat – izdelki narodne črne in rdeče vezenine (17. 1. 2006)  
3. Certifikat – 7 izdelkov narodne rdeče-modre vezenine (25. 7. 2006)  
4. Certifikat – 5 izdelkov narodne črne in rdeče-modre vezenine (24. 9. 2006)  
5. Certifikat – 42 izdelkov darilne embalaže iz valovite lepenke (9. 10. 2008)  
6. Certifikat – izdelki za Črno vezenino – blazina v embalaži in pogrinjek "Črni panter" (15. 6. 

2009) Izdelki so kakovostni, unikatni.  
7. Certifikat – Ljubezen gre skozi želodec (narodna vezenina žgana na lesene izdelke) (21. 4. 

2016) 
8. Certifikat – Vezen prtič Družina, (24. 10. 2016).  

Popolnoma se prilagodimo željam naših kupcev. Skupaj s kupci razvijamo ideje o novih izdelkih v 

skladu z njihovimi potrebami in jih nato izdelamo. 

5.5 DONATORJI SPONZORJI 2016 

V letu 2016 se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem in donatorjem finančnih sredstev: 

Občini Zagore; Občini Trbovlje; Studio moderni; Telekomu Ljubljana; Kovit; Avtomatic servisu; Tevel; 
Plinovodi; Gostinsko podjetje Trojane, Bartec-Varnost, IGM Zagorje, Komunala Zagorje, SMC, MD 
Srečno Zagorje, Zasavskim lekarnam; Zavarovalnici Triglav ter vsem prebivalcem Zasavja, ki so 

http://www.vdc-zagorje.si/
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donirali v dobrodelnih akcijah (zasavski humanitarni tek, 5. Tek in hoja za upanje, Manj svečk za manj 
grobov, dobrodelno rokometno tekma …). 
 

5.6 MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 

V letu 2016 smo o vseh aktualnih dogodkih redno obveščali javnost preko medijev. Proaktivno smo 

sodelovali z eksternimi mediji v slovenskem prostoru. S tem smo krepili pozitivno javno podobo 

drugačnosti, enakih možnosti, uporabnikov, zaposlenih in organizacije VDC Zagorje ob Savi. V letu 2016 

smo imeli 57 evidentiranih objav v eksternih medijih. Načrt smo presegli za vsaj sedemnajst objav.  

Največ objav je bilo na temo problematike financiranja zdravstva in odprtje enote Litija. Najbolj 

objavljena dogodka pa sta bila Humanitarni tek in Tek Europa Donna. 

Kot interni medij smo uporabljali: 
 spletno stran www.vdc-zagorje.si; 
 Facebook stran: https://www.facebook.com/vdczagorje; ki smo jo redno ažurirali in objavljali 

aktualne dogodke s slikovnim gradivom; 
 Twitter: @VDCZagorje; 
 glasilo Kamenčki; 
 interni radio; 
 informacijski sistem ISOV, ki vključuje intranet; 
 mesečne in ostale informacije za svojce. 

5.7 PROSTOVOLJSTVO 

Prostovoljci povečujejo kakovost bivanja uporabnikov in sebi bogatijo življenje. Prostovoljno delo je 

dejavnost, za katero se ne pričakuje finančne nagrade. Je dejavnost, za katero se človek odloči na 

podlagi lastne volje. V zasavskem VDC-ju so v letu 2016 prostovoljci opravili 1380 prostovoljnih 

delovnih ur.  

S prostovoljci sklenemo pogodbo o prostovoljnem delu na podlagi Zakona o prostovoljnem delu. Za 

osebni in poklicni razvoj jim omogočamo sodelovanje s strokovnimi delavci, udeležbo na internih 

izobraževanjih, sestankih in srečanjih, aktivno lahko sodelujejo z uporabniki v dnevnem varstvu in/ali s 

stanovalci, hodijo zraven na izlete, tekmovanja, prireditve ... Dobijo potrdilo oziroma vpis 

prostovoljnega dela v neformalni indeks. V letu 2016 smo za potrebe uveljavljanja višje denarne 

pomoči izdajali tudi potrdila posameznim prostovoljcem o številu opravljenih prostovoljnih ur.  

Tudi v  letu 2016 je največ prostovoljnih ur v VDC-ju opravila upokojena priznana glasbena 

pedagoginja Mojca Zupan. V popoldneve v bivalni enoti je vnašala bogate glasbene vsebine. Stanovalci 

so skupaj z njo pripravili nastop v Domu starejših na Izlakah ter  v Domu starejših v Laškem.  Mojca 

je s svojo naravnanostjo k človeku in preprostostjo postala pomemben del življenja naših stanovalcev. 

5 usposobljenih prostovoljcev je letos spremljalo 16 uporabnikov na poletne tabore vseživljenjskega 

učenja, ki jih organizira Zveza Sožitje. Vsi prostovoljci imajo z nami že nekajletne izkušnje in dobro 

poznajo naše uporabnike in njihove potrebe ter navade. 

Poleg tega smo tudi zaposleni v VDC Zagorje ob Savi naredili veliko prostovoljnih ur (spremstvo 

uporabnikov k zdravnikom, obiski na domu uporabnikov, obiskovanje stanovalcev in uporabnikov med 

hospitalizacijami v Trbovljah in Ljubljani,  organizacija in izvedba piknika, srečanja s svojci, spremljanje 

uporabnikov na gledališke predstave, obisk maše, celodnevni izleti, spremljanje uporabnikov na 

zimovanju, letovanju, družabništvo, obiski stanovalcev v bivalni enoti, spremstvo stanovalca v primeru 

hospitalizacije, prostovoljci v akciji Manj svečk za manj grobov). Etika in pravo etično vedenje je 

pristno le, če je v srcu človeka in tega se zaposleni v VDC-ju dobro zavedamo. Prostovoljsko delo ima 

http://www.vdc-zagorje.si/
https://www.facebook.com/vdczagorje
https://twitter.com/VDCZagorje
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velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in k socialnemu in 

drugemu napredku družbe, zato ga v zasavskem VDC-ju negujemo in cenimo. 

Uspešno nadaljujemo prakso evropskih prostovoljcev. Tako smo se poslovili od prvih dveh »uradno 
naših« prostovoljk« Olge in Shasdive ter sprejeli nova dva mlada fanta iz Nemčije. Hauke in Daniel sta 
se zelo dobro vključila v naše delo in nam z mnogimi aktivnostmi, ki jih poleg učenja nemškega jezika 
izvajata z našimi uporabniki, popestrita dneve v VDC-ju. Preko MC Trbovlje in Zagorje ob Savi so se  
letos v naše življenje in aktivnosti redno vključevali še prostovoljci;  Vivien iz Madžarske,  Nuria in 
Laura iz Španije.  Spoznavanje tujih navad, jezika, običajev in življenja ljudi iz drugih držav je za naše 
uporabnike in zaposlene še dodatna izkušnja, ki odpira nova vedenja, poznanstva in kar je 
najpomembnejše, krepi in širi socialne stike VDC-jevcev ter veča prepoznavnost našega VDC-ja tudi 
izven meja Slovenije. Uporabniki so imeli v preteklem letu možnost učenja tujega jezika španščine s 
pomočjo prostovoljke Shasdive ter v drugi polovici leta nemščine s pomočjo Haukeja in Daniela.  
 
V letu 2016 smo se udeležili dveh mladinskih izmenjav, prva je potekala v Romuniji, druga  na 
Slovaškem, katerega sta se v spremstvu mentorice udeležila dva uporabnika. V mestu Žilina je potekal 
umetniški festival za osebe s posebnimi potrebami. 14-dnevno bivanje, ki je bilo v celoti pokrito iz ESS, 
je uporabnikoma približalo poznavanje drugačnih kultur, navad, doživljanja in izražanja. 
  

5.8 IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST 

VDC Zagorje ob Savi že od leta 2009 dalje sodeluje kot izvajalska organizacija za opravljanje 

nadomestne kazni ob storjenih lažjih prometnih prekrških. V preteklem letu sta delo v splošno korist v 

VDC Zagorje ob Savi opravljali dve osebi. Iz tega naslova je bilo opravljenih 340 prostovoljnih ur. 

5.9 VDC KOT UČNA BAZA 

Zavedamo se, kako pomembno je, da mladim ljudem, ki se izobražujejo za različne pedagoške, socialne 

in zdravstvene poklice, predstavimo le-te čim bolj praktično, realno, z vrednotami, ki dajejo tem 

poklicem poseben družbeni pomen. V letošnjem letu smo kot učna baza sodelovali s Fakulteto za 

socialno delo Ljubljana, Evropskim centrom Maribor (ECM Maribor), Filozofsko fakulteto – smer 

Andragogika in pedagogika, Višjo strokovno šolo Doba  Maribor – smer organizator socialne mreže 

ter Srednjo šolo Zagorje – smer zdravstveni tehnik, kjer smo 13 dijakom in dijakinjam omogočili 

usposabljanje preko prostovoljskega dela.   

Gimnaziji Trbovlje smo  omogočili izvedbo dneva izbirnih vsebin na temo spoznavanje, komunikacija 

in ravnanje z ljudmi s posebnimi potrebami. Vsako leto pa se nam za 1 dan pridružijo učenci 6. in 7. 

razreda OŠ Ivana  Cankarja iz Trbovelj ter z nami preživijo dan. Tako že kot šolarji dobijo izkušnjo 

sprejemanja drugačnosti.  V spominu  nam je ostala izjava sedmošolke, ki je ob evalvaciji obiska dejala: 

'Danes sem ugotovila, da imam sama doma velikokrat bolj posebne potrebe, ko nekaj zahtevam od 

svojih staršev, kot danes uporabniki v VDC-ju, ki sem jih imela priliko spoznati. In sem res hvaležna za 

to izkušnjo in spoznanje.' 

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI 

6.1 INVESTICIJE, NABAVE, VZDRŽEVANJE 

V letu 2016 smo nabavili sledeča večja osnovna sredstva: 

 računalniško opremo: dodatni diskovni sistem za arhiviranje, nove potrebne licence Microsoft 
Office in Windows ter strežniški operacijski sistem Windows Server 2012 R2 Standard; 

 klimatske naprave za prostore stanovanjske skupine v mansardi in za sobo s centralnim 
računalniškim strežnikom; 
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 dvosed ter kopalniško omarico v stanovanjski skupini in dva televizorja za enoti 
institucionalnega varstva;  

 terapevtsko mizo za dnevno varstvo, saj se srečujemo z vedno težje gibljivimi uporabniki in je 
pripomoček nujno potreben pri vsakodnevni negi uporabnikov, s čimer tudi olajšamo 
obremenitev in preprečujemo poškodbe zaposlenih pri negi; 

 2 negovalni postelji in električnega dvigalo za stanovanjsko skupino, zaradi vključitve težje 
gibljivih stanovalcev, ki so pri vseh življenjskih opravilih odvisni od pomoči druge osebe.  

Planirane investicije so bile izvedene v skladu potrebami in s potrjenim finančnim načrtom za leto 2016. 

Neporabljena sredstva, odobrena v finančnem načrtu 2016 za nabavo osnovnih sredstev iz presežka 

preteklih let, so bila vrnjena na konto nerazporejenega presežka preteklih let, ker nakupa novega 

odsekovalnika – štance in nakupa sedežne za delavnico 7 nismo realizirali. Zadovoljivo smo popravili 

star stroj in brezplačno dobili rabljeno sedežno.   

Vzdrževanje smo osredotočili na beljenje enega nadstropja na objektu Cesta 9. avgusta 59c ter sanacijo 

nadstreška v bivalni enoti. Opravili smo tudi ostala vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za preprečitev 

večjih škod v prihodnosti. Kombi vozila se starajo in tako vsako leto potrebujejo več popravil, da so 

brezhibna za prevoze uporabnikov. Okolico smo uredili s sezonskimi in trajnimi nasadi na obeh 

lokacijah.  

Ostanek presežka prihodkov nad odhodki 2016 bo namenjen za projekt povečanja zasavskih bivalnih 

kapacitet v skupnosti za uporabnike VDC-ja, ki bodo potrebovali namestitev v naslednjih letih ter 

postopno realizacijo projektov, ki so v spremembah zazidalnega načrta na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje 

ob Savi (pokrit zunanji prostor za stanovalce stanovanjske skupine, razširitev skladišča, pokrita 

parkirišča za kombije in povečanje števila parkirnih mest pred VDC-jem).  

6.2 JAVNA NAROČILA 

V letu 2016 smo izvedli eno javno naročilo male vrednosti ob zaključku leta: nabava prilagojenega 

kombi vozila.  

6.3 PROSTORSKI POGOJI 

V letu 2016 smo v VDC Zagorje ob Savi opravljali socialnovarstveno dejavnost na lokacijah:  

1. Dnevno varstvo – Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi – storitev vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji in program socialna vključenost 

2. Bivalna enota – Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi  – institucionalno varstvo v skupnosti. 
3. Stanovanjska skupina – Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi – institucionalno varstvo v 

skupnosti. 

Zavod zagotavlja dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih ovir, tako v delavnicah, WC-jih, na 

hodnikih kot tudi v večnamenskih prostorih. Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno 

ovirani) po VDC-ju (dvigalo med nadstropjem in pritličjem) in se udeležujejo prireditev ter interesnih 

aktivnosti, ki jih zanimajo.  

Tudi v bivalni enoti je zagotovljena dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih ovir. Bivalna 

enota razpolaga s štirimi enoposteljnimi sobami in pet dvoposteljnimi sobami. Stanovalci imajo na 

voljo tri dnevne prostore s sedežno garnituro in televizijo ter jedilnico. V stanovanjski skupini je na 

voljo pet dvoposteljnih sob. Ena postelja je namenjena kriznim namestitvam. Stanovalci imajo na voljo 

en skupni dnevni prostor s sedežno garnituro in jedilnico. Stanovanjska skupina je dostopna za vse 

uporabnike. Sobe in sanitarije so v stanovanjski skupini prilagojene tako, da omogočajo prevoz tudi z 

negovalnimi posteljami in se posledično lahko izvaja nega tudi za nepomične uporabnike. 
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6.4 NAMESTO ZAKLJUČKA 

Verjamem v preproste ljudi: 

ljudi, ki živijo in se smejejo,  

ki se veselijo drobnih stvari,  

ki opazijo vzhajajoče sonce 

in, ki sprejmejo vse,  

kar rodijo slabi in dobri dnevi. 

Njihovega imena ni nikoli v časopisu. 

Brez velikega hrupa izlivajo  

v naš svet svojo ljubezen. 

Ostajajo oaze v puščavi našega sveta. 

So zvezde v naših nočeh. 

In edina pljuča, s katerimi  

lahko še naš svet diha. 
                                        (Bosmans) 

Iz letnega poročila  2016 je razvidno, da smo z doseženimi cilji sledili naši viziji, poslanstvu in 

uresničevali Razvojni program 2015–2020, ki temelji na petih ključnih strateških usmeritvah:  

Strateška usmeritev 1: Izvajanje kakovostne podpore in pomoči uporabnikom pri uresničevanju 

vseh 3 človeških potreb: imeti, ljubiti in biti. 

Strateška usmeritev 2: Strokovno, timsko delo zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna Kompanija Itak 

Premaga Ase). 

Strateška usmeritev 3: Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in razvojno naravnano 

vodenje z lastnim zgledom. 

Strateška usmeritev 4: Odprto delovaje VDC-ja, dobro sodelovanje z ožjim in širšim okoljem. 

Strateška usmeritev 5: Učeči se, misleči, ozaveščeni in inovativni VDC-jevci. 

 

Letno poročilo v sodelovanju z zaposlenimi VDC Zagorje ob Savi pripravili:  

Heda Kovač, Domen Pociecha, Robert Lazar in dr. Špela Režun. 

                                       

 

 

                                   Zagorje ob Savi, februar 2017 
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7 PRILOGE 

7.1 Priloga 1: Organizacijska shema 31. 12. 2016 

7.2 Priloga 2: Izvedene izboljšave E-QALIN v 2016 

7.3 Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2016 
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Priloga 1: ORGANIZACIJSKA SHEMA VDC ZAGORJE OB SAVI na dan 31. 12. 2016  
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Priloga 2: Izvedene izboljšave E-QALIN v 2016 

  Sprejeti predlogi uporabnikov, zaposlenih in svojcev za leto 2016 Odgovorna oseba Realizacija 2016 

1 EVS projekt prostovoljcev 2016. POCIECHA Domen Realizirano 

2 Redno pisanje prispevkov za zasavske internetne medije (ZON, Zasavc, Srecno …). KLOPČIČ Marta Realizirano 

3 Ažuriranje Pravilnika o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi. GAČNIK Mihaela Prestavljeno v 2017. 

4 Prilagoditev delavniških stolov vsakemu uporabniku. AŠIČ Jurij Realizirano 

5 Moja Slovenija - nadaljevanje projekta. PLANINŠEK Milena Realiziran in zaključen. 

6 Opozarjanje na neustrezno financiranje (predvsem zdravstvenih storitev).  REŽUN Špela Realizirano 

7 Postavitev nove internetne strani in spletne trgovine. POCIECHA Domen, REŽUN 
Špela, Tjaša ZDOVC 

Realizirano 

8 Poročila stanovalcev o aktivnostih v lokalnem okolju. AUDIČ Mitja Delno realizirano in se nadaljuje v 
letu 2017. 

9 Bivalna kmetija - iskanje možne lokacije, virov financiranja. vsi zaposleni Idejo bomo ohranili, vendar 
bomo glede na potrebe in želje 
uporabnikov najprej vzpostavili 
novo stanovanjsko skupino v 
mestu. 

10 Vsaj 1 krat na 3 leta izdelati sociogram – eko zemljevid stanovalca. Heda Kovač, Mitja Audič, 
Boštjan Bebar 

Realizirano in prestavljeno v 
naslednje obdobje. 

11 Izmenjava izkušenj z drugimi organizacijami. KOVAČ Hedvika Realizirano. 

12 Dan odprtih vrat. REŽUN Špela, KOVAČ 
Hedvika 

Prestavljeno v 2017. 

13 Dobro sodelovanje s šolami in Društvi Sožitje. KOVAČ Hedvika Realizirano 

14 Pravočasno pred prihodom novega uporabnika obvestiti in seznaniti s 
podrobnostmi (bolezen, stanje ...) VSE ZAPOSLENE.  

KOVAČ Hedvika Realizirano 

15 Za zahtevnejše nove uporabnike bi bilo dobro uvajalno obdobje, kjer svojec 
aktivno sodeluje v delavnici in poda podrobnejše informacije, navade, težave, ...  

KOVAČ Hedvika Realizirano 

16 Po prihodu novega uporabnika je prav, da zaposleni pridejo z njim v stik čim prej 
(tudi tisti, ki neposredno ne delajo z njim). 

KOVAČ Hedvika Realizirano 
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17 Dopolniti načrt sprejema novega uporabnika z zapisanim pod zaporedno številko 
15 in 16. 

POCIECHA Domen Realizirano 

18 Pri menjavanju skupine, zaradi želje uporabnika, se čim bolj držimo načela, da se 
skupino lahko menja z novim letom (vsaj 1 leto je uporabnik v 1 skupini). 

vsi mentorji Realizirano 

19 Zdravila/ terapije uporabnikov je potrebno redno spremljati, pridobivati 
spremembe od svojcev in jih posredovati Hedi, ki jih v ISOVu ažurira. 

mentorji, KOVAČ Hedvika Delno realizirano. Dokončamo v 
2017. 

20 Dopoldanski bowling turnir VDC Zagorje ob Savi. POCIECHA Domen Prestavljeno v 2017. 

21 Urediti prostor v hidroterapiji. Umivalnik, omara, poličke, luči (pridušena (led) 
svetloba).  

ZAKONŠEK Petra, AŠIČ Jure Realizirano 

22 Na sestanku s svojci, svojce seznaniti z željami uporabnikov in pomena 
samostojnosti uporabnikov. Večkrat se zgodi, da uporabniki izrazijo željo po 
aktivnosti in v njej uživajo, svojci pa se na to odzovejo negativno.  

KOVAČ Hedvika Prestavljeno v 2017. 

23 Zaradi nepredvidljivih dogodkov pri prevozih uporabnikov s kombiji je potrebno 
razmisliti o spremstvu dodatnega mentorja v kombiju. Vse večkrat se pojavljajo 
situacije, v katerih bi moral poleg šoferja biti prisoten še en spremljevalec. 
Proučitev glede na zasedenost kombija. 

REŽUN Špela, AŠIČ Jure, 
BEDENIK Iztok 

Kjer je potrebno je sedaj 
spremljevalec v kombiju. 
Preostale vožnje počakamo. 

24 Spodbujati uporabnike, ki imajo večje delovne zmožnosti k vsaj občasnim 
zaposlitvam izven VDC-ja. Poiskati delodajalce, ki so pripravljeni sodelovati in z 
njimi skleniti dogovore. 

BIZJAK Franjo, KOVAČ 
Hedvika, REŽUN Špela 

Delno realizirano in se nadaljuje v 
letu 2017. 

25 Uporabnikom, ki so delovno zelo aktivni in motivirani, žal ne moremo zagotoviti 
višjih denarnih nagrad, lahko pa se jim ponudi brezplačno koriščenje hidroterapije, 
plavanja, ogleda tekme in podobno (odvisno, kaj si kdo želi).  

mentorji, REŽUN Špela Realizirano 

26 Družinski piknik zaposlenih 2016. POCIECHA Domen Prestavljeno v 2017. 

27 Ureditev podpore za noge pri sedenju uporabnikov, ki jo potrebujejo, v delavnicah. AŠIČ Jurij Realizirano 

28 Nabava premičnega stola za tuširanje. AŠIČ Jurij Realizirano 

29 Nabava dvižne negovalne mize. AŠIČ Jurij Realizirano 

30 S strani uporabnikov predlog – čim več telovadbe.  POCIECHA Domen Delno realizirano. Nadaljujemo v 
2017.  

31 Ohranjati sprehode za uporabnike in vključiti čim več uporabnikov. Še posebej 
tiste, ki niso delovno aktivni.  

POCIECHA Domen Realizirano 
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32 Pred poletnimi dežurstvi, menjavi delavnic se morajo mentorji na timskem 
sestanku dogovoriti o vseh posebnostih posameznih uporabnikov. 

mentorji, KOVAČ Hedvika Delno realizirano in se nadaljuje v 
letu 2017. 

33 Uvesti Dan uporabnika po predlogu uporabnikov – 2. 1.  REŽUN Špela Realizirano – sedaj je to spet 
praznik. 

34 Klimatizirati prostore v stanovanjski skupini, zaradi velike vročine v poletnih 
mesecih. 

AŠIČ Jurij Realizirano 

35 Prestavitev vseh telekomunikacijskih povezav v prazen prostor zraven telovadnice. AŠIČ Jurij Realizirano 

36 Povečati dnevni prostor za stanovalce v stanovanjski (nabava kotne sedežne). AŠIČ Jurij Realizirano 

37 Narediti dodatni kotiček s televizijo za stanovalce v stanovanjski. AŠIČ Jurij Realizirano tako, da je vsak ki je 
želel dobil priključek za TV v 
svojo sobo. 

38 Humanitarni tek v Trbovljah – 64 krogov za 32 let zasavskega VDC-ja skupaj z ETV 
in DPM. 

POCIECHA Domen Realizirano 

39 Projekt sprejemanja drugačnosti po zasavskih šolah v okviru "Izziv mladim" v 
sodelovanju z MC Trbovlje. 

REŽUN Špela Delno realizirano in se nadaljuje v 
letu 2017. 

40 Ažuriranje ISOV-a in priročnika za vpisovanje. POCIECHA Domen Realizirano 
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Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 2016 

v / na  (naziv proračunskega uporabnika) 

 Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) 

 Cesta 9. avgusta 59 c, 1410 Zagorje ob Savi 

Šifra:  88.109  

Matična številka:  5549612  

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in 

notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 

obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o 

doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še 

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost 

nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, 

učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na 

(naziv proračunskega uporabnika) 

 Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

Oceno podajam  na podlagi:   

* ocene notranje revizijske službe za področja:     

* samoocenitev: 

 skupina za kakovost – vodstvo, kolegij  

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov 

EU, …) za področja: 

V / Na (naziv proračunskega uporabnika) 

Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

 je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo 

eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    
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d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi  

a) na celotnem poslovanju,  X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo 

tveganja na sprejemljivo raven  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,     

c) na posameznih področjih poslovanja,   

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko 

službo  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:  

1. Uporaba klasifikacijskega načrta. 
2. Oblikovanje potrebnih Notranjih pravil. 
3. Uvedba informacijskega sistema za pripravo urnikov. 

V letu 2017 pa bom izvedel:  

1. Ažuriranje Pravilnika o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi. 
2. Usposabljanje zaposlenih za prevzem odgovornosti v življenju – zmožnost učinkovitejšega sprotnega 

reševanja konfliktov. 
3. Redno notranjo revizijo in zunanjo presojo sistema kakovosti E-Qalin 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

Direktorica dr. Špela Režun 

Podpis: 

 Zagorje ob Savi, 23. 1. 2017 



 


