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1 UVODNI DEL 

1.1 IZPOLNJEVANJE PLANSKIH CILJEV IN AKTIVNOSTI 2015 

Tabela 1: Kazalniki uspešnosti delovanja 2015 s primerjavo na plan 2015 in leto 2014 

*skupne kapacitete dnevnega varstva so za 150 uporabnikov 

**skupne kapacitete institucionalnega varstva v 2 enotah so za 23 stanovalcev 

Realizacija glavnih načrtovanih aktivnosti za leto 2015: 

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 (87 %). 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. 

DNEVNO VARSTVO Real. 2015 Plan 2015 Real. 2014 

Št. vseh uporabnikov, dne 31. 12. 124 122 118 

Št. uporabnikov osnovnega programa, dne 31. 12. 110 108 106 

Št. priznanih (MDDSZ) uporabnikov osn. programa, dne 31. 12. 108 108 99 

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

%  zasedenosti prostorskih kapacitet dnevno varstvo* 83 81 79 

St. zadovoljstva uporabnikov  zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

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

%  uporabnikov vključenih v zaposlitvene aktivnosti  87 85 85 

St. zadovoljstva svojcev zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Št. zaposlenih dnevno varstvo, dne 31. 12.  26 26 24 

Primanj. zaposlenih v % glede na normative MDDSZ 30,7 30,0 30,5 

St. zadovoljstva zaposlenih zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Št. objav v medijih 48 41 41 

Število domačih prostovoljcev  11 8 8 

Število mednarodnih EVS prostovoljcev 7 5 5 

Število praktikantov 6 2 2 

Število javnih delavcev 6 6 4 

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI    

Št. stanovalcev, dne 31. 12. 20 18 16 

% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo** 87 100 100 

Št. zadovoljstva stanovalcev zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Število zaposlenih bivalna in stanovanjska enota, dne 31. 12. 8 9 5 

Skupaj število zaposlenih 31. 12. (redni + javni delavci) 40 41 33 

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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 Za uporabnike in stanovalce smo naredili individualne načrte in evalvacije 2015. 
 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. 

 Ohranjali smo dobre medsebojne odnose, motiviranost za delo in pripadnost zaposlenih. 
Zadovoljstvo zaposlenih je tudi v letu 2015 ostalo zelo visoko. 

 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.  

 Gradili smo dobre odnose s prostovoljci. Gostili smo 5 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 2 EVS prostovoljki, ki sta v VDC-ju po 4 dni 
v tednu. 

 Ohranjali smo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti ter iskali nove. 
 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. Zaigrali smo jo tudi ob zaključku leta za uporabnike.  

 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 z integracijo in prilagoditvami informacijskega sistema novi zakonodaji, 

prestavili strežnik in telekomunikacijsko omaro v varnejši prostor in prodajo prilagodili novim 
zakonodajnim zahtevam (uvedba davčnih blagajn). 

 Začeli smo s projektom MOJA SLOVENIJA, v okviru katerega smo spoznavali značilnosti, 
zgodovino, kulturo, šport, znamenitosti in vse, kar je povezano s Slovenijo.  

 Organizirali smo 4. zasavski tek in hojo za upanje pod okriljem Europe Donne. 
 11. 2. 2015 smo ob prisotnosti resorne ministrice formalno otvorili novo stanovanjsko skupino 

in prejeli drugi certifikat kakovosti E-Qalin.  
 23. 3. 2015 smo organizirali okroglo mizo s praktičnim prikazom vaj »Pomoč za samopomoč« 

v sodelovanju s poslanko dr. Jasno Murgel, Fundacijo Jakec in čarobna lučka, zasavskim 
društvom za cerebralno paralizo Sonček, zasavsko razvojno zdravnico in strokovnjaki iz 
področja šolstva in zdravstva. Dogodek je bil namenjen tako svojcem, uporabnikom kot tudi 
vzgojiteljem in učiteljem iz zasavskih vrtcev in osnovnih šol. Ugotovili smo, da zasavski vrtci, 
šole in VDC potrebujemo mobilnega fizioterapevta. Z OŠ Slavko Grum smo skupaj poslali dopis 
o potrebah po fizioterapevtskih storitvah na zasavske občine in SOUS, saj bi bilo prav, da je 
financiranje sistemsko urejeno. O problematiki neustreznega financiranja zdravstvenih 
storitev smo obvestili tudi zasavske poslance v Državnem zboru. 

 10. 4. 2015 smo aktivno sodelovali na 2. Medgeneracijskem festivalu SREČEN ZA ŽIVET. 
 Anketiranje zaposlenih in kupcev o zadovoljstvu je letos prvič potekalo preko spleta.  

NEREALIZIRANO 

 Iskali smo ustrezno zemljišče, kmetijo v Zasavju, kjer bi lahko začeli uresničevati naš razvojni 
projekt »bivalna kmetija«, za širitev institucionalnega varstva v skupnosti. Do konca leta 2015 
nismo našli ustrezne lokacije. Ogledali smo si več kmetij in proučili možnost realizacije projekta 
na kmetiji ene izmed uporabnic, ki so ji umrli svojci, a smo zaradi prevelikega potrebnega 
finančnega vložka idejo o tem odkupu opustili. 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 7 

 Potrjen klasifikacijski načrt s strani resornega ministrstva  smo dobili ob zaključku leta, zato 
smo njegovo uporabo in vzpostavljanje notranjih pravil prestavili v leto 2016. 

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

uspešno izvedli v letu 2015. 

 Prejem srebrnega priznanja za inovativnost pri Gospodarski zbornici Slovenije – območni enoti 
Zasavje za novoletno medsektorsko in medsosedsko sodelovanje z Bartec Varnost. 

 Pobuda in soorganizacija smučarskega tekmovanja za invalide na Krvavcu skupaj z zasavskimi 
smučarskimi društvi. 

 Aktivno smo sodelovali v uspešnem projektu »Živa knjižnica«, ki ga je vodil Mladinski center 
Zagorje ob Savi. Sodeloval je uporabnik z mentorico. Vsebine »živih knjig« so obravnavale 
življenja ranljivih skupin in se osredotočale na podiranje stereotipov o drugačnosti. 

 V juniju  smo v Delavskem domu Hrastnik aktivno sodelovali na prireditvi ob obletnici Sožitja 
Hrastnik in decembra v Delavskem domu Zagorje na prireditvi ob obletnici Sožitja Zagorje. 

 Skupaj s kooperantom JE&GR smo aktivno sodelovali na posvetu o zaposlitvah uporabnikov 
izven VDC-ja. Skupaj z ostalimi VDC-ji smo opozorili na problematiko tega področja in nakazali 
možne rešitve, ki pa so vezane tudi na zakonodajne spremembe. 

 Z našimi kooperanti smo organizirali srečanje ob koncu leta, saj smo poleg zadovoljstva z 
našimi kooperantskimi storitvami preverjali tudi možnosti zaposlitve uporabnikov pod 
posebnimi pogoji v naslednjih letih izven VDC-ja, v kooperantskih podjetjih. 

 Aktivno smo pomagali pri rešitvah vključevanja litijskih uporabnikov v VDC. Za vse, ki so želeli 
vključitev, smo poiskali možnost vključitve v zasavski VDC. 

 Opozarjali smo na zakonodajne pomanjkljivosti, ki otežujejo izvajanje kakovostne storitve,   
naravnane na uporabnika. Predvsem financiranje zdravstvenih storitev je problematično, saj 
je dnevno varstvo povsem izključeno iz financiranja, v institucionalnem varstvu pa je višina 
financiranja prenizka glede na dejanske potrebe uporabnikov.  

 V akciji Manj svečk za manj grobov, kjer se je v vseh 3 zasavskih občinah zbiralo denar za 
prilagojeno kombi vozilo (vozičkarji, epileptiki), za prevoze uporabnikov do zdravnikov in 
specialistov smo aktivno sodelovali tako zaposleni, uporabniki in svojci, kot tudi ostali 
prostovoljci.  

 Imeli smo udeleženca na Poletnih svetovnih igrah SOS v Losa Angelesu. Naš uporabnik je bil 
vratar in kapetan nogometne ekipe Slovenije, ki je osvojila 2. mesto v svoji skupini. 

 Prvič smo se udeležili abiolimpiade na področju slikanja. Uporabnica se je na tekmovanje 
pripravljala skupaj z mentorico in prostovoljcem g. Čoklom, ki je strokovnjak na tem področju.  

 V okviru državnega prvenstva ulične košarke, smo se 18.7.2016, v Laškem, udeležili projekta 
košarka za vse, kjer smo se predstavili širši javnosti in skupaj z uporabniki in mentorji odigrali 
košarkarsko tekmo.  

 Z učitelji in učenci Glasbene šole Zagorje smo sodelovali projektu predstavitve glasbenih 
instrumentov uporabnikom. Uporabniki so obiskali tudi Glasbeno šolo Zagorje. 

 Pripravili smo koncert v VDC-ju za materinski dan.  
 V Mercator center Šiška, smo predstavili in prodajali izdelke lastnega programa Velike noči (3. 

in 4. april). 
 Prostovoljci Mladinskega centra Zagorje so nam v okviru evropskega projekta postavili visoko 

gredo, za katero sedaj skrbijo uporabniki. 
 Bili smo na ogledu slovenskega parlamenta in na snemanju oddaje Slovenski pozdrav in si 

hkrati ogledali tudi Marijino cerkev na Brezjah. 
 Aktivno smo sodelovali pri projektu »Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti« pod okriljem 

slovenskega predsednika vlade. 
 Obiskala nas je redna socialna inšpekcija na področju institucionalnega varstva, ki ni ugotovila 

pomanjkljivosti in nepravilnosti v našem delovanju.  
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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 BE 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 BE+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 BE+4 javni delavci 

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

vključenost, zaposlenih 26 DV+4 BE+4 SS+6 javni delavci 

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 2015 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. 2015 se nahaja v Prilogi 1. 

1.6 ORGANI ZAVODA IN NJIHOVO DELOVANJE  
1. S 1. 7. 2015 je v. d. direktorice, dr. Špela Režun, ki je doktorirala na področju socialne gerontologije 

(kakovostnega staranja), dobila soglasje MDDSZ za 5-letni mandat vodenja VDC Zagorje ob Savi. 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 10 

2. Svet zavoda so sestavljali: 

 Predstavniki ustanovitelja: Jelena Jerin, Amalija Kuder, Nataša Mahne, Jože Šafner 

 Predstavnica svojcev: Bojana Vittori Zor 

 Predstavnica Sožitja: Viktorija Matekelj 

 Predstavnica delavcev VDC Zagorje ob Savi in predsednica: Marija Pišek Bizjak. 
Svet zavoda je imel 2 redni seji: 7. redno sejo mandata – 26. 2. 2015 (Letno poročilo 2014, Plan 

2015) in 8. redno sejo mandata – 21. 4. 2015 (Finančni načrt 2015 na podlagi novih izhodišč MDDSZ 

in izbor direktorja) in korespondenčni seji – 26. 3. 2015 (objava razpisa za direktorja), 24. 6. 2015 

(podaljšanje mandata v. d. direktorice, če ne bi prišlo do pravočasnega soglasja s strani resornega 

ministrstva k imenovanju direktorice).  

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

4.  Vsi zaposleni so imeli mesečne sestanke, na katerih so obravnavali v skladu z letnim delovnim 
načrtom predvideno tematiko in aktualno problematiko. 

5. Predstavniki uporabnikov so imeli z direktorico zavoda redne mesečne sestanke, na katerih so 
obravnavali aktualno tematiko in problematiko.  

6. Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov je imela 14 srečanj. 
7. Skupine za kakovost dnevnega varstva so imele 11 srečanj, bivanja pa 2 srečanji.  

1.7 PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC IN 
AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ 

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 2015, 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 25. 1. 2016. 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 7 članov kolegija. 

Register tveganj smo v letu 2015 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 predvsem opredeljena tveganja na področju  izvajanja storitve  

bivanja. 

2 UPORABNIKI 

Ob koncu leta 2015 smo imeli v VDC Zagorje ob Savi 124 uporabnikov: 

1. 110 uporabnikov je bilo vključenih v socialnovarstveno storitev vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji (VDC – osnovni program) – dnevno varstvo (priznanih uporabnikov s 
strani MDDSZ imamo 108). 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 2015 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. 2015): 124 

 Povprečna starost uporabnikov (na dan 31. 12. 2015): 38  let 

 Povprečno število let vključenosti v VDC Zagorje ob Savi (na dan 31. 12. 2015): 15 let 

 Struktura uporabnikov po spolu (na dan 31. 12. 2015): 54,5 % moških in 45,5 % žensk. 
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2.1.1 VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (VDC – osnovni 
program) 

V začetku leta 2015 smo imeli v pogodbi za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 

z MDDSZ priznanih 99 uporabnikov, nato smo z novo pogodbo s strani MDDSZ dobili priznanih 108 

uporabnikov. Dejansko število uporabnikov ob koncu leta 2015 je bilo 110. V mesecu januarju 2015 

smo na dolgoletno željo uporabnika in njegove pokojne mame (občina Zagorje ob Savi), premestili 

uporabnika  iz PSV Prizma Ponikve nazaj v domači kraj. Vključili smo ga v storitev varstva, vodenja in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji in storitev institucionalnega varstva. Prav tako smo v obe storitvi 

vključili uporabnico iz občine Trbovlje, ki je bila pred tem nameščena  v rejniški družini v Lukovici. V 

mesecu marcu je umrl uporabnik iz občine Trbovelj. V mesecu septembru  se je v storitev dnevnega 

varstva vključila uporabnica iz občine Litija, v oktobru pa še en uporabnik iz občine Litija. Prav tako se 

je v mesecu oktobru v obe storitvi (dnevno in institucionalno varstvo) vključil uporabnik iz občine 

Hrastnik. Na čakalni listi – vodenje, varstvo in zaposlitev,  imamo 3 uporabnike – vsi trije so iz občine 

Zagorje ob Savi in si želijo vključitve v VDC v septembru 2016. 

Tabela 4: Število uporabnikov VDC po občinah in mesecih v letu 2015 

 
                              UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA ŠMARTNO pri LITIJI SKUPAJ 

JANUAR 41 33 24 9 1 108 

FEBRUAR 41 33 24 9 1 108 

MAREC 41 33 24 9 1 108 

APRIL 41 32 24 8 1 107 

MAJ 41 32 24 8 1 107 

JUNIJ 41 32 24 8 1 107 

JULIJ 41 32 24 8 1 107 

AVGUST 41 32 24 8 1 107 

SEPTEMBER 41 32 24 10 1 108 

OKTOBER 41 32 25 11 1 110 

NOVEMBER 41 32 25 11 1 110 

DECEMBER 41 32 24 12 1 110 

POVPREČJE 41 32,3 24,2 9,7 1,0 108,1 

Tabela 5: Število uporabnikov VDC po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2015) 

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 3 27 18 6 6 60 

Ž 2 14 15 16 3 50 

SKUPAJ 5 41 33 22 9 110 

Tabela 6: Struktura uporabnikov VDC po spolu in stopnji motenosti (na dan 31. 12. 2015) 

 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 30 12 0 16 59 

Ž 0 27 8 1 15 51 

SKUPAJ 1 57 20 1 31 110 
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Tabela 7: Struktura uporabnikov VDC po bivalnem okolju (na dan 31. 12. 2015) 

 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA 

S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

BE, SS VDC 

ZAGORJE 

V DOMU ZA 

STAREJŠE 

SO 

SAMOSTOJ

NI 

SKUPAJ 

ŠTEVILO 83 4 19 0 4 110 

2.1.2 SOCIALNA VKLJUČENOST (SV) 

V mesecu decembru  2014  smo se prijavili na razpis za izvajanje programa socialne vključenosti za 

obdobje 2015–2019 in bili ponovno izbrani kot izvajalci programa. Ob zaključku leta 2015 smo imeli v 

Programu socialne  vključenosti 14 uporabnikov, kar je toliko, kot smo načrtovali na podlagi javnega 

razpisa. V letu 2015 se je zaključil postopek poklicne rehabilitacije z odločbo o nezaposljivosti za 

uporabnika iz Zagorja ob Savi. Za enega uporabnika iz občine Zagorje ob Savi pa se mora postopek 

poklicne in zaposlitvene rehabilitacije še zaključiti. 

Tabela 8: Število uporabnikov SV po občinah in mesecih v letu 2015 

  
UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ 

JANUAR 6 3 3 0 12 

FEBRUAR 6 3 3 0 12 

MAREC 7 3 3 0 13 

APRIL 7 3 3 0 13 

MAJ 7 3 3 0 13 

JUNIJ 7 3 3 0 13 

JULIJ 7 3 3 0 13 

AVGUST 7 3 3 0 13 

SEPTEMBER 7 3 3 0 13 

OKTOBER 7 4 3 0 14 

NOVEMBER 7 4 3 0 14 

DECEMBER 7 4 3 0 14 

POVPREČJE 2015 6,8 3,2 3 0 13 

Tabela 9: Struktura uporabnikov SV po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2015) 

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 0 4 1 1 0 6 

Ž 0 1 6 1 0 8 

SKUPAJ 0 4 7 2 0 14 

 

Tabela 10: Struktura uporabnikov SV po bivalnem okolju (na dan 31. 12. 2015) 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

V SS VDC 

ZAGORJE 

V DOMU 

ZA 

STAREJŠE 

SO 

SAMOSTOJNI 

SKUPAJ 

ŠTEVILO 9 0 1 0 4 14 
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2.1.3 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTNIH OBLIKAH BIVANJA 

V januarju 2015 je poleg bivalne enote začela delovati nova stanovanjska skupina: 

 Že takoj v januarju sta se v povečane kapacitete skupnostnih oblik bivanja VDC Zagorje 
ob Savi vselila 2 nova stanovalca. 1 stanovalec je bil na svojo željo in željo pokojne 
mame premeščen iz PSV Prizma Ponikve, 1 stanovalka pa je bila v stanovanjsko skupino 
nameščena iz rejniške družine v Lukovici.  

 V mesecu oktobru smo iz občine Hrastnik sprejeli stanovalca s Huntingtonovo 
boleznijo.  

 V mesecu novembru smo sprejeli še stanovalko, ki je po smrti brata ostala sama na 
stari kmetiji in je bivanje zanjo postalo v zimskem času prenevarno. Namestitev je 
začasna, ko bo konec kurilne sezone, se bo stanovalka vrnila nazaj na svojo kmetijo, v 
skladu z njenimi željami.  

 

Stanovalci so si sami izbrali, ali želijo še naprej bivati v bivalni enoti ali v novi stanovanjski skupini.  

Na dan 31. 12. 2015 je v bivalni enoti bivalo 11, v stanovanjski skupini pa 9 stanovalcev, kar pomeni, 

da imamo še 3 prosta mesta v bivalni enoti in prostor za 1 krizno namestitev v stanovanjski skupini.  

Vlog za sprejem v institucionalno varstvo, v primeru smrti edinega svojca uporabnika, imamo na dan 

31. 12. 2015 13. 

 

Tabela 11: Število stanovalcev po občinah in mesecih v letu 2015 

 UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ 

JANUAR 8 4 4 2 18 

FEBRUAR 8 4 4 2 18 

MAREC 8 4 4 2 18 

APRIL 8 4 4 2 18 

MAJ 8 4 4 2 18 

JUNIJ 8 4 4 2 18 

JULIJ 8 4 4 2 18 

AVGUST 8 4 4 2 18 

SEPTEMBER 8 4 4 2 18 

OKTOBER 8 4 5 2 19 

NOVEMBER 9 4 5 2 20 

DECEMBER 9 4 5 2 20 

POVPREČJE 2015 8,16 4 4,25 2 18,4 

 

 

Tabela 12: Število stanovalcev po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2015) 

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 0 1 4 2 2 9 

Ž 0 1 4 3 3 11 

SKUPAJ 0 2 8 5 5 20 
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Tabela 13: Število stanovalcev glede na stopnjo motenosti (na dan 31. 12. 2015) 

 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 

težjo 

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 7 1 9 

Ž 0 4 1 0 5 1 11 

SKUPAJ 0 5 1 0 12 2 20 

 

2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE 
Individualni programi, načrti in evalvacije so bili v letu 2015 osnova za ciljno usmerjeno ter 

individualno obravnavo vseh 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. Potrebno 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 2015 smo izdelali 5 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 
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in evalvacijo je uporabnik, ko glede njiju ni imel več pripomb, podpisal. Individualni načrt je last 

uporabnika. Če se je uporabnik strinjal, se je njegov individualni načrt pokazal na individualnem 

razgovoru svojca in mentorja, se pregledal in dopolni z mnenjem in opažanjem svojcev. Evalvacije 

individualnih načrtov s podpisi uporabnikov, svojcev oz. skrbnikov so se ob zaključku leta vložile v 

osebne mape uporabnikov. Programi, načrti in evalvacije se shranjujejo 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 2015 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 2015, 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. Uporabniki želijo biti samostojni v svojem stanovanju, sobi: »Uresničila se 

mi je želja, ker zdaj stanujem v Bivalni enoti sama, imam tako veliko več zasebnosti.« Ena izmed 

uporabnic je imela hudo stanovanjsko stisko, ki jo je v preteklosti zaupala tudi v pogovoru za 

individualni načrt. S sodelovanjem pristojnega CSD, z vzpostavljeno laično socialno pomočjo se ravno 

v času pisanja letnega poročila uporabnica z družino seli v novo stanovanje, kjer bo vsak član družine 

imel svojo posteljo. 

Veliko uporabnikov pripoveduje zgodbe o osamljenosti: »Nimamo nobenih prjatlu – ta pravih, če bi 

mami kej rabla, nimamo nobenga, doma nimam prijateljev, sam tuki, rada pridem, tud, če sem bolna 

pridem v VDC.« Tudi letos je v ospredju razmišljanje o smrti staršev, kako je bilo, kako bo, strah pred 

prihodnostjo, če nekdo umre. Izjave kot so: »Najbolj žalosten dan je bil nedolg nazaj, ko mi je umrla 

mama. Mi je blo tulk hudo. Pogreb sem zelo težko doživljala. Je blo zelo veliko ljudi in bi si želel iti na 

grob mame – še nisem šel, odkar sem tuki.«, so res dragocene in vodilo vsem zaposlenim, kje določen 

uporabnik potrebuje podporo, na kakšen način je potrebno pristopati do njega in kakšne so metode 
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dela, ki so Uporabniki javljajo bolečine v odnosih med starši, skrbniki in tudi prijatelji v delavnici: »Želim 

si, da bi bil  brat bolj prijazen do mene, nimam rad/a, če me kdo žali, rad/a imam ljudi, ki me spoštujejo.« 

Zelo pogosto je bilo izraženo tudi splošno zadovoljstvo s prihajanjem v VDC: »Rad/a hodim na »šiht«, 

rad/a prihajam v VDC, v delavnico.« 

Ena izmed uporabnic  na invalidskem vozičku še vedno goji srčno željo, da bi enkrat videla Benetke. V 

preteklem letu smo se prijavili na natečaj za izpolnjevanje želja, vendar žal nismo bili izbrani. Za 

uresničitev želje bomo iskali možnost tudi v prihodnjem letu. Uporabniki si želijo tudi lepih oblek, 

priljubljene hrane (dunajski zrezek in ocvrt krompirček), izletov, nekateri bi imeli izpit za avto, naučiti 

se želijo novih spretnosti (plavanja, plesa, tujega jezika, računalništva, uporaba FB profila). Nekdo 

izmed uporabnikov si želi »bolših stolov za delavnico, da bi bili bolj mehki, pa da bi bil enkrat prvi v 

plavanju, ja pa v košarki tud, da bi bili v letu 2016 spet prvi. Ja, da bi se mi uresničile želje, ja sam je 

potrebno tud kej nardit za to, morš imet čas za to«.  

Tudi v letu 2015 izstopa dejstvo, da je med opravljenimi intervjuji zelo malo uporabnikov izrazilo 

nezadovoljstvo s finančno situacijo, oziroma izrazilo potrebo, da bi sami upravljali z denarjem. Povsem 

zadovoljni so, da z denarjem razpolagajo starši in so zadovoljni, če jim uresničijo določene želje (nakup 

MP3, nakup gobelina, mobilni telefon …). 

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, ki so z njimi v 

vsakodnevnem delovnem odnosu. Postopek načrtovanja je bil tudi v letu 2015 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 2015 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 uporabniki v letu 2015 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 2015 

Uporabniki podajo pobudo o namestitvi koša za biološke odpadke v obeh avlah, kjer se zadržujejo 

med odmori, saj pogosto jedo tudi sadje (pobuda je bila realizirana). 

Uporabnica izrazi željo o udeležbi na Avdič šovu v okviru bivalne enote (želja je bila realizirana). 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 17 

Uporabnik izpostavi metanje ogorkov okrog košev. Prosi, naj vsi zaposleni opozorijo uporabnike, da 

se cigaretni ogorki ne mečejo zraven koša, temveč v koš. Še vedno pa je težava v lončkih za kavo, ki 

se mečejo v zunanje koše,  v katerih je potem vse polno čebel, os in ostalega mrčesa (se 

medsebojno opozarjamo). 

Uporabnik izrazi željo, da bi si uporabniki ogledali košarkaško tekmo (želja je bila realizirana). 

Uporabnik, ki je aktivni član PGD Čemšenik, predlaga, da bi se dogovorili za ogled Gasilske postaje 

oziroma ogled gasilskega vozila v Čemšeniku (predlog bo realiziran v letu 2016). 

Stanovalci pohvalijo prostovoljko  go. Mojco Zupan, saj jim je pripravila prav poseben dan. Imeli so 

možnost, da si izdelajo čisto posebno butarico. 

Uporabniki pohvalijo ogled nogometne tekme Slovenija – San Marino.  Uporabnik M. pove: » Sedaj 

vem, da je zabaven tudi šport, ne samo kultura!« 

Uporabniki opozorijo, da imajo vse več težav  s polomljenimi stoli po delavnicah (v januarju 2016 smo 

poskrbeli, da ima vsak uporabnik dober, njemu prilagojen stol, za katerega je tudi odgovoren).  

Uporabnik poda pobudo, da bi v okviru SOS organizirali tudi šahovski turnir (sodelavec, ki je v IO SOS, 

je podal predlog na SOS, realizacije še ni). 

Uporabnike zanima, kakšna je možnost integrirane zaposlitve pri podjetjih Dewesoft in Baumax. S 

prvim podjetjem iščemo možnosti in načine za poslovno sodelovanje, podjetje  Baumax pa možnost 

integriranega zaposlovanja nudi le VDC-jem iz neposredne okolice. 

Uporabnik poda kratko poročilo ob dnevu duševnega zdravja. Udeležil se je predavanja Matjaža 

Horvata z naslovom: »Kako reči ne?« Povedal je, da sedaj razume, da je včasih nujno reči ne, ker s 

tem veliko bolj koristiš, kot npr. da nekomu v nedogled posojaš denar ali cigarete.  

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 

papirnatimi brisačami, WC papirjem … 

Redne 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 2015 na obrazcu nismo prejeli nobene pritožbe nad našim delom. Podana je bila le ustna pripomba 

skrbnice, zaradi neusklajenosti zakonodaje pri izdajanju odločb pri oprostitvi plačil institucionalnega 

varstva. Na podano pripombo smo podali pravno vprašanje na Skupnost Centrov za socialno delo  in 

direktorat za socialne zadeve, kar pa ni spremenilo izreka podane odločbe. Socialna inšpektorica pri 

rednem inšpekcijskem nadzoru ni dala nobene pripombe nad delom bivalne enote in stanovanjske 

skupine. Prejeli smo 2 predloga za spremembo organizacije prevozov v dnevnem varstvu. V enem 

primeru so svojci oziroma društvo izvedli anketo o najprimernejšem prihodu v VDC oziroma odhodu iz 

VDC-ja. Po opravljeni analizi in pogovorih je bil končni dogovor takšen, da čas prihoda  in odhoda 

avtobusa VDC ostane ob isti uri kot doslej, saj si to želijo uporabniki in večina svojcev. V drugem primeru 

je bila zaradi povečanega števila uporabnikov iz Litije in njihovih potreb po kombi prevozu uvedena 

dodatna proga kombi prevoza na relaciji Zagorje – Litija. Manjše pripombe in predloge smo tekoče 
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obravnavali na sestankih uporabnikov z direktorico ali pa smo se individualno pogovorili z 

uporabnikom, svojci in se potrudili poiskati čim bolj sprejemljivo rešitev za vse. 

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

aktivnosti in dogodke. 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.  

Komunikacija je ena temeljnih človekovih potreb. Omogoča oblikovanje odnosov med posamezniki. 

Izražanje misli, vodi k večji samozavesti, samozavedanju in samostojnosti. Beseda je zdravilo in če 

najde človek poslušalce, je njen uspeh dvojen.   

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. Uporabniki se radi družijo tudi izven časa, ki ga prebijejo v dnevnem varstvu 

ter se pogovarjajo o intimnih in osebnih zadevah.  

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. 

2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV   

2.4.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V DNEVNEM VARSTVU 

Konec novembra 2015 smo deseto leto zapored preverjali zadovoljstvo uporabnikov dnevnega varstva. 

V letu 2015 smo uporabili novo metodologijo merjenja zadovoljstva. Anketiranje so opravile tri 

študentke Fakultete za socialno delo, ki so bile na praksi v VDC-ju. V preteklih letih so anketirali 

zaposleni. Vprašanja, na katera so odgovarjali uporabniki v letu 2015, smo uskladili z ostalimi 

slovenskimi VDC-ji. Pri tem nam je pomagala Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj d. o. o., ki je tudi 

opravila analizo zadovoljstva.  

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 95 uporabnikov dnevnega varstva (v letu 2014–99) od skupno 123 vključenih v 

novembru 2015, kar predstavlja 77,24 %. 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 2,83. Maksimalna možna ocena je 3.  

Primerjava na pretekla leta ni smiselna, saj je metodologija merjenja zadovoljstva v letu 2015 drugačna 

od preteklih let.  
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Slika 1 prikazuje oceno splošnega zadovoljstva uporabnikov v letu 2015 in oceno zadovoljstva po 

posameznih področjih.  

Slika 1: Zadovoljstvo uporabnikov dnevnega varstva  

 

Uporabniki so na anketne liste napisali veliko komentarjev, od katerih je 84 % pohval, 8 % pripomb in 

8 % predlogov.  

O pripombah in predlogih smo se pogovorili na sestanku uporabnikov in zaposlenih v januarju 2016. 

Nanašajo se predvsem na področje medsebojnih odnosov med uporabniki in želje po več razgibavanja. 

Dogovorili smo se, da se moramo vsi truditi za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. Več pozornosti 

bomo v letu 2016 namenili individualnem razgibavanju za vsakega uporabnika in si prizadevali 

vzpostaviti fizioterapevtske storitve v VDC-ju. 

2.4.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V BIVALNI ENOTI IN STANOVANJSKI SKUPINI 

Študentke Fakultete za socialno delo so opravile tudi anketiranje stanovalcev v bivalni enoti in 

stanovanjski skupini. Anketo o zadovoljstvu smo izvedli sedmo leto zapored.  

Tudi pri merjenju zadovoljstva stanovalcev smo uporabili novo metodologijo. Na anketo so odgovorili 

vsi stanovalci, ki so razumeli vprašanja. 3 stanovalci, ki vprašanj niso razumeli, niso vključeni v analizo. 

Povprečno zadovoljstvo stanovalcev je ostalo zelo visoko, s sumarno oceno zadovoljstva 2,82. 

Maksimalna možna ocena je 3.  

Primerjava na pretekla leta ni smiselna, saj je metodologija merjenja zadovoljstva v letu 2015 drugačna 

od preteklih let.  

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

letu 2015 ter oceno zadovoljstva stanovalcev po posameznih področjih. 

 

 

 

 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 20 

Slika 2: Zadovoljstvo stanovalcev bivalne enote in stanovanjske skupine  

 

Na osnovi ocen zadovoljstva po področjih vidimo, da moramo posebno skrb posvečati predvsem 

ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov in krepitvi socialne mreže stanovalcev.  

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

usmeritev delovanja zasavskega VDC-ja. Uspešno smo jo izpolnjevali tudi v letu 2015. 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  
Leto 2015 smo pričeli s prejetim drugim certifikatom kakovosti, na osnovi opravljene presoje kakovosti 

s strani Bureau Veritasa ob koncu leta 2014. Februarja smo ob odprtju nove stanovanjske skupine tudi 

uradno prejeli certifikat kakovosti na prireditvi Žarki iz teme v prostorih VDC-ja. Na slovesnosti je 

sodelovala tudi ministrica MDDSZEM, dr. Anja Kopač Mrak.  

Nato smo aktivno delali na področju spremembe poslovnika E-Qalin (zmanjšanje števila kriterijev in 

kazalnikov). Predloge sprememb smo posredovali organizaciji Firis, ki je skrbnik E-Qalina za Slovenijo. 

Želimo si, da se le-ti upoštevajo v novi verziji poslovnika, saj bo s tem sistem postal boljši. Direktorica 

in vodja kakovosti sta se udeležila mednarodne konference E-Qalin na Dunaju, kjer je poleg svečane 

proslave ob 10-letnici sistema E-Qalin potekalo tudi delovno srečanje, namenjeno praktičnim 

izboljšavam delovanja sistema in izmenjave dobrih praks. 

Na pobudo našega VDC-ja smo skupaj z ostalimi VDC-ji spomladi oblikovali delovno skupino, ki je 

poenotila vprašalnike o zadovoljstvu, ki jih bomo uporabljali v novem 3-letnem ocenjevalnem obdobju.  

V septembru smo sestavili 4 nove skupine za kakovost in načrt dela E-Qalin 2015–2017. Oblikovali smo 

E-Qalin vodnik za zaposlene 2015–2017, ki je bil predstavljen na SIP dnevih. Vsak zaposlen ga je prejel 

tudi v tiskani obliki.  
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Na SIP dnevih smo 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.  

Celo jesen so se nato sestajale skupine za kakovost dnevnega varstva, ki so ocenjevale delovanje 

procesov v VDC-ju in podale predloge za izboljšave. Imele so vsaka po 11 srečanj.  

Vključevali smo tudi uporabnike po delavnicah, da s svojimi predlogi sodelujejo pri razvoju in 

izboljševanju naših storitev, s ciljem čim boljšega uresničevanja njihovih potreb.  

Skupina za bivanje se je sestala enkrat. Zaradi novih zaposlitev v stanovanjski skupini ob zaključku leta 

2015 in začetku 2016 smo se dogovorili, da z delom nadaljujemo marca 2016, ko bodo že vsi zaposleni 

imeli nekaj delovnih izkušenj v našem VDC-ju.  

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 posamezniku  
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.  

V letu 2015 se je število aktivnosti zmanjšalo, zaradi združevanja sorodnih vrst aktivnost v eno 

kategorijo pri vpisu v informacijski sistem ISOV. Zmanjšanje se pričakuje tudi v letu 2016, ko se bodo 

vsa tekmovanja in nastopi združili v eno kategorijo. S tem bomo optimizirali vpisovanje v ISOV.  

Slika 3 prikazuje, kako se število izvedb interesnih aktivnosti (IA) giblje med leti 2013 in 2015, kakšen 

je bil plan 2015 in kakšen je plan 2016. Vidimo, da se po letu 2014, ko je bilo število izvedb IA najmanjše, 

(imeli smo nadpovprečen obseg kooperantskega dela), število izvedb IA ponovno vrača na nivo leta 

2013. Ocenjujemo, da je to optimalno, gledano iz vidika uresničevanja potreb uporabnikov, ki si poleg 

dnevnih delovnih aktivnosti želijo tudi udeležbe na interesnih aktivnosti. 
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Slika 3: Primerjava števila izvedb interesnih aktivnosti 

 

 

V tabelah, ki sledijo, so poročila o izvedenih interesnih aktivnostih v letu 2015, skupaj s številom izvedb, 
udeležb in povprečno udeležbo/prisotnostjo uporabnikov.  
 

Tabela 15: Poročilo športnih aktivnosti 
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POROČILO 2015 

1 5 MINUT ZA ZDRAVJE 139 3344 24 
5 minut za zdravje se je v letu 2015 redno izvajalo. 

Povečalo se je število izvedb in vključenih uporabnikov.  

2 ATLETIKA 6 21 4 Pred tekmovanjem smo trenirali elemente atletike.  

3 KOŠARKA 21 141 7 

Košarko smo izvaljali tudi izven časa tekmovanj. Izvajali 

smo jo v telovadnici in športni dvorani. Prav tako smo 

pričeli uvajati igro 5:5.  

4 KRPLJANJE  5 150 30  
Krpljanje smo izvajali na zimovanju, kjer se je veliko 

uporabnikov preizkusilo v njem.  

5 NAMIZNI TENIS 68 116 2 

Namizni tenis smo trenirali pred tekmovanji. Organizirana 

je bila tudi liga VDC-ja, kjer so poleg uporabnikov za 

popestritev igrali tudi mentorji.  

6 NOGOMET 31 227 7 

Treningi so potekali v športni dvorani in na nogometnem 

igrišču. Nogometaši so pokazali napredek in dobro 

tekmovali v ligi SOS. 

7 
NORDIJSKA 

HOJA/SPREHOD 
309 1927 6 

V letu 2015 se je opravilo veliko sprehodov v spremstvu 

javnih delavcev. 

8 PLANINARJENJE       Planinski izlet na Mrzlico smo izvedli v avgustu. 

9 PLAVANJE 28 116 4 
Ponovno smo izvedli tečaj plavanja. Prav tako smo 

trenirali za državni miting v Mariboru. 

10 PLES 28 246 9 Plesne delavnice so potekale skozi celo leto.  

11 
REKREACIJA IN 

RAZGIBAVANJE 
69 672 10 

Rekreacija in razgibavanje je potekala v manjšem obsegu 

od načrtovanega zaradi večjega obsega na ostalih delih.  

12 SKOKICE 14 83 6 
Skokice so imele redne vaje pred 4 nastopi. Naučili smo se 

novih koreografij. 

13 SMUČANJE 6  30  5  
Smučanje se je izvajalo na zimovanju. Soorganizirali smo 

tudi tekmo za invalide na Krvavcu. 

14 NASTOP SKOKICE 4 21 6 Nastopili smo na 4 prireditvah.  
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15 TEKMOVANJA SOS  12 79 7 
V letu 2015 smo aktivno sodelovali na spodaj navedenih 

tekmovanjih SOS. 

10. DRŽAVNE IGRE MATP VIPAVA 

Aleš Šifrar, Teja Repovž, Janja Krznar, Urška Krznar, Peter Lipovšek, Tatjana Lavrič 

DRŽAVNI PLAVALNI MITING MARIBOR 

Ervin Kostanjšek, Peter Lenart, Žiga Zor, Sašo Molnar, Rok Trnolšek, Klemen Zidar 

ATLETSKI DRŽAVNI MITING 

Ervin Kostanjšek, Sabina Lišić, Karel Perc, Anton Ravnikar, Vinko Žerko, Petra Razpotnik 

REGIJSKE IGRE 

Anton Ravnikar, Petra Razpotnik, Ernest Mešić, Marjan Pirc, Barbara Plazar, Metka Kotar, Boštjan 

Izgoršek, Karel Perc, Marti Drnovšek, Anton Košec, Ervin Kostanjšek, Sašo Molnar, Miha Kokalj, 

Samira Salihović, Peter Lenart 

REGIJSKE IGRE MATP 

Robert Baković, Špela Lamovšek, Leopold Flis, Tatjana Juvančič, Sonja Škrabar 

DRŽAVNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

Boštjan Izgoršek, Anton Košec 

NOGOMETNA LIGA SOS 

Igor Andrić, Branko Glavač, Marjan Pirc, Peter Lenart, Anton Ravnikar, Oliver Blagič, Mario Remić, 

Mitja Čamer 

Najodmevnejši uspeh v letu 2015 je bila udeležba na POLETNIH SVETOVNIH IGRAH v Los Anglesu. 

Udeležil se jih je Branko Glavač, ki je bil kapetan in vratar slovenske nogometne reprezentance, 

ki je osvojila 2.mesto. 

Poleg tekmovanj pod okriljem SOS (Specialne olimpiade Slovenije) smo se udeleževali lokalnih 

tekmovanj in tudi sami organizirali interne športne igre.  

Tabela 16: Poročilo ostalih interesnih aktivnosti 
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POROČILO 2015 

1 
EKOLOŠKO 

OZAVEŠČANJE 
115 161 2 

2 uporabnika opozarjata ostale uporabnike na ustrezno 

ločevanje odpadkov in odnašata smeti. 

2 GLASBENE DELAVNICE 58 1175 20 

Glasbene delavnice smo redno izvajali. Pripravljali smo 

nastope za zabave, veliko peli in se družili. Obiskovali so 

nas učitelji glasbene šole, ki so predstavljali različna 

glasbila, mi pa smo obiskali glasbeno šolo. 

3 GLASILO KAMENČKI    V letu 2015 je izšla ena številka Kamenčkov.  

4 
GOSPODINJSKE 

DELAVNICE 
11 47 4 

Razna peciva smo pekli v času pred prazniki. Uporabniki so 

z veseljem sodelovali.  

5 HORTIKULTURA 18 24 2 

Poleg zelenega programa so se občasno izvajale delavnice 

hortikulture. Z letom 2016 se interesna aktivnost ukine in 

se prestavi k ZAPOSLITVI – ZELENI PROGRAM.  

6 KRAJŠI IZLET 7 74 11 
Predvsem v BE in SS so v letu 2015 odšli na nekaj krajših 

izletov. 

7 PEVSKI ZBOR 18 413 23 Redno smo se dobivali na vajah, kjer smo vadili za nastope.  

8 NASTOP PEVSKI ZBOR 5 92 19 
Letos smo imeli 3 nastope. Najodmevnejša sta bila ob  

obletnici društva Sožitje Hrastnik in Sožitja Zagorje. 

9 RAČUNALNIŠTVO 10 12 1 
IA se prestavi k izobraževanju, saj gre za individualna 

usposabljanja uporabnikov, glede na njihov interes.  
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10 RADIO VESELA HIŠA 4 8 2 
Radio Vesela hiša je bila na sporedu ob koncih mesecev. 

Spremljali smo aktualne dogodke v Sloveniji ter VDC-ju.  

11 RIBIŠTVO 54 55 1 Skozi celo leto sta dva stanovalca lovila ribe v ribniku. 

12 
SESTANEK 

UPORABNIKOV  
12 88 7 

Mesečno so se uporabniki sestajali na sestankih z 

direktorico.  

14 
SKRB IN UKVARJANJE Z 

ŽIVALMI 
26 44 2 

Uporabniki, predvsem v BE in SS, so redno skrbeli za svoje 

domače živali. 

15 VERSKI OBREDI 2 2 1 
Ko so uporabniki izrazili željo po verskih obredih, smo jim 

to omogočili. 

16 ZABAVA 9 596 66 
V letu 2015 smo priredili 9 zabav – praznovali smo rojstne 

dneve, pustovali in rajali z Dedkom Mrazom.  

17 GLEDALIŠKI KLUB 20 174 9 
Lotili smo se priprave igre Sneguljčica in 7 palčkov. Zaradi 

obsežnosti igre potrebujemo še več vaje.  

 

Barbara Pikelj se je skupaj z mentorico Marijo Golčnikprvič udeležila abiolimpiade na področju slikanja. 
Uporabnica se je na tekmovanje pripravljala skupaj z mentorico in prostovoljcem g. Čoklom, ki je 
strokovnjak na tem področju. Na tekmovanju se je odlično odrezala. 

Tabela 17: Poročilo projektov 
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POROČILO 2015 

1 DISKO  1 86 
Decembra je v klubu Mesečina potekal zaključek leta z zabavo za 

uporabnike, ki so jo uporabniki zelo pohvalili. 

2 LETOVANJE 1 67 

7-dnevno letovanje je bilo izvedeno v Lovrečici ob koncu junija. Poleg 

uporabnikov so se ga udeležili tudi svojci. Uporabniki in svojci so bili 

zelo zadovoljni z izvedbo letovanja in si ga želijo tudi v prihodnje. 

3 PIKNIK 1 76 
Tradicionalni piknik je potekal septembra. Udeležilo se ga je več kot 

200 uporabnikov, svojcev, prostovoljcev, zaposlenih …  

4 ZIMOVANJE 1 38 
5-dnevno zimovanje smo izvedli na Ribnici na Pohorju. Uporabniki si 

še naprej želijo takšnega zimovanja. 

5 
KNJIŽNICA - BERIMO 

SKUPAJ 
24 60 

Projekt poteka po planu skozi celo leto. Enkrat mesečno smo skupaj z 

uporabniki obiskali knjižnico oz. nas je obiskala knjižničarka, vmes pa 

smo pridno brali, pisali in risali o prebranem.  

6 VIKEND LETOVANJE 1 51 
Izvedli smo vikend letovanje v Čateških toplicah na željo stanovalcev 

v bivalni enoti in stanovanjski skupini.  

7 CELODNEVNI IZLET 4 81 
Stanovalci bivalne enote in stanovanjske skupine so se odpravili na 4 

različne izlete po izbiri stanovalcev.  

 
 

Tabela 18: Poročilo sodelovanja v lokalnem okolju 
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POROČILO 2015 

1 DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE 2  4  2  
Izjemno pomembno je, da so uporabniki 

vključeni  v lokalno okolje. Opažamo, da se 
2 OGLED, SODELOVANJE NA PRIREDITVAH 

V LOKALNEM OKOLJU 
19 246 13 
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3 Različna druženja  2 16 8 na podlagi naših vzpodbud vse pogosteje 

udeležujejo različnih prireditev v okolju. 4 SOŽITJE HRASTNIK 21 57 3 

5 SOŽITJE LITIJA 2   4  2 

6 SOŽITJE TRBOVLJE 2 9 5 

7 SOŽITJE ZAGORJE 7 23 3 

 

Tabela 19: Poročilo rehabilitacije 
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POROČILO 2015 

1 REHABILITACIJA S HOJICO 111 113 1 Redno smo izvajali rehabilitacijo s hojico. 

2 VODNA REHABILITACIJA 8 11 1 
Proti koncu leta 2015 smo pričeli z izvajanjem 

vodne rehabilitacije. 

3 MASAŽA, SPROŠČANJE 24 25 1 
Uporabniki so bili večkrat deležni masaže ali pa so 

se masirali v masažnem stolu. 

4 
REHABILITACIJA Z 

ELEKTROSTIMULATORJEM 
8 8 1 

V preteklem letu ni bilo veliko potreb po izvajanju 

rehabilitacije z elektrostimulatorjem. 

Tabela 20: Poročilo izobraževanj uporabnikov 
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POROČILO 2015 

1 BRANJE 55 141 3 Med letom smo redno spodbujali branje, pisanje in 

računanje ter se o osvojenem znanju pogovarjali in ga 

uporabili v novih situacijah.  
2 PISANJE 13 14 1 

3 RAČUNANJE 4 4 1 

4 DELAVNICE E-QALIN 5 46 9 V letu 2015 smo  pričeli ponoven cikel E-Qalina.  

5 MOJA SLOVENIJA 8 377 47 
V projektu smo se marsikaj naučili o Sloveniji, si ogledali 

parlament, oddajo Slovenski pozdrav … 

6 ŠPANŠČINA 10 89 9 Prostovoljke EVS so uspešno opravljale tečaje tujega jezika.  

3.2.2 SOCIALNE OBRAVNAVE 

Socialno delo v zavodu je v letu 2015 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 

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 
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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 

ter 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 pri Inervil klub Ljubljana, 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 go. Heleno Dobčnik, ki je 

nekaterim našim uporabnikom pomagala predvsem pri urejanju domačih družinskih 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 kvalitetneje preživljajo čas. V skupinah, v katere 

so vključeni težje prizadeti uporabniki, mentorju pomaga varuhinja 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 2015 zagotavljala dva menija tople malice, dva menija hladne 

malice, tekočo in dietno malico za uporabnike dnevnega varstva ter kosila za stanovalce. Malice so bile 

pripravljene po mesečnem jedilniku. Pri sestavi jedilnika so se upoštevale želje uporabnikov in 

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

Uporabniki so v vprašalniku o zadovoljstvu 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. 

3.3.2 PREVOZI 

V VDC Zagorje ob Savi se je v letu 2015 vozilo 114 uporabnikov oz. 92 % uporabnikov od 124 vključenih. 

10 uporabnikov (8 %)  je v VDC in iz njega hodilo peš. Prevozi so bili organizirani na več različnih načinov: 

z organiziranim avtobusom, z rednim javnim avtobusom, s kombiji, z lastnimi prevozi svojcev in 

kombinirano. S tem smo se prilagajali potrebam uporabnikov in njihovim svojcem.  

Za redne dnevne prevoze 40 uporabnikov v VDC smo v letu 2015 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, 
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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 42 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 

2015 smo prevozili brez prometnih nesreč.  

18 uporabnikov se je vozilo z javnim avtobusom. 7 uporabnikov so vozili njihovi svojci oziroma so se 

pripeljali sami, 7 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 2015 smo zaradi daljših 
epileptičnih napadov, napada panike in poškodbe urgentno pomoč potrebovali 5-krat.  
Opozarjali smo na potrebno vzpostavitev sistemskega financiranja zdravstvene nege v dnevnem 
varstvu, saj bi bilo to nujno potrebno glede na potrebe uporabnikov (staranje uporabnikov, več 
uporabnikov z zdravstvenimi težavami). 
Nadaljevali smo s prizadevanji za vzpostavitev fizioterapevtske obravnave za uporabnike v VDC-ju, 

ki jo potrebujejo. Na zasavske občine in SOUS, ki se pogaja za financiranje zdravstvenih storitev, smo 

naslovili skupen dopis z OŠ dr. Slavko Grum, v katerem smo opozorili na potrebe zasavskih otrok in 

uporabnikov VDC po fizioterapevtskih obravnavah. Zasavske občine denarja za financiranje nimajo, 

sistemsko financiranje pa ni vzpostavljeno. S prizadevanji za vzpostavitev sistemskih storitev, ki jih 

uporabniki potrebujejo, bomo nadaljevali tudi v letu 2016. 

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; 
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 pomoč in vzpodbuda pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji. 

V VDC Zagorje ob Savi smo imeli v letu 2015 sledeče zaposlitvene programe: 
1. lastni program,  
2. kooperacijski program in 
3. ostala dela. 

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 2015 je obsegal: 

 inovativne darilne izdelke (kozmetične torbice, tekstilne vreče za kruh in vezenino, 
tekstilne vreče za perilo z vezenino, narodna vezenina v peharjih, mini ajdove blazinice v 
embalaži in »obleke za steklenice, copate z imeni in logotipi, (nakit, prstani, zapestnice, 
ogrlice z medaljoni), blazine z ajdo, ovratne blazine z ajdo, tekstilne nakupovalne vrečke s 
poslikavo; 

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

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

 izdelke, ki smo jih razvili skupaj oz. po naročilu kupca. 
Uporabljali smo ekološke materiale, izhajali iz slovenske tradicije in med seboj kombinirali papir, 
naravna tekstilna vlakna, vezenino, lan, ajdo … Delovni proces je bil voden tako, da je bil rezultat našega 
dela kvaliteten izdelek.  
Delali smo na naši prepoznavnosti in redno prodajali na zasavskih tržnicah ob sobotah. Udeleževali 
smo se različnih dogodkov, razstav in imeli sestanke v različnih podjetjih za nakup naših izdelkov.  
V letu 2015 smo v skladu z načrtom: 

 popestrili inovativne darilne izdelke za različne priložnosti, ki smo jih prodajali v VDC-ju in na 
tržnicah v Zagorju ob Savi, Trbovljah in Hrastniku;  

 obdržali smo prodajo našim stalnim kupcem;  

 nadaljevali smo s porabo ostankov materiala in nabavljali le tisto, kar smo potrebovali za 
izdelavo dejanskih naročil (delo brez zalog); 

 pripravili in odigrali smo novo igrico – Piko Nogavičko – v izvedbi gledališke skupine zaposlenih 
– ob kateri smo tržili darila lastnega programa; 

 razširili smo prodajno mrežo s prodajo v otroški internetni trgovini; 

 mesečno smo spremljali prodajo lastnega programa.  
 
Z vprašalniki smo preverili zadovoljstvo naših kupcev, ki so ponovno potrdili zelo visoko zadovoljstvo. 
Pripomb in reklamacij na naše izdelke ni bilo, le pohvale za inovativnost in kakovost. Za inovativno 
sodelovanje s podjetjem Bartec Varnost na področju prodaje izdelkov lasnega programa smo prejeli 
srebrno priznanje GZS, OE Zasavje. 

3.4.2 KOOPERACIJA 

V letu 2015 smo sodelovali s 4 starimi kooperanti: Kumplast d. o. o., Zagorje ob Savi, JE&GR d. o. o.,  

Zagorje ob Savi, Prestiž d. o. o., Kisovec,  JeMOTT d. o. o., Radeče ter 2 novima kooperantoma: 

DEWESOFT d. o. o., Trbovlje in Kartem d. o. o., Trbovlje. 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 

iskali možnost tudi za kakšno delo uporabnikov na sedežih kooperantov, izven VDC-ja. 
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1. Kumplast d. o. o. 
Najbolj pester program sodelovanja smo imeli v letu 2015 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 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. Prestiž d. o. o., Kisovec  
Z velikim veseljem smo jeseni začeli s ponovno izdelavo kosmodiska. S kooperantom sicer sodelujemo 

že 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 2015 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 na novo začeli sodelovati v letu 2015. Pakirali 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. KARTEM d. o. o., Trbovlje 
S podjetjem za proizvodnjo kartonske embalaže smo začeli sodelovati v letu 2015. Lepili in zlagali smo 

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

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 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 2015, smo porabili za kritje materialnih stroškov, ki so 
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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 2015 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. 

5. 1. 2015 smo odprli novo stanovanjsko skupino v mansardi VDC-ja, ki je ob koncu leta nudila dom 9 

stanovalcem, 1 posteljo imamo na razpolago za krizne namestitve. V bivalni enoti je ob koncu leta 2015  

bivalo 11 stanovalcev. 5 stanovalcev bivalne enote se je na lastno željo preselilo v novo stanovanjsko 

skupino, skupaj s  3 novimi stanovalci, v mesecu oktobru pa smo sprejeli še stanovalca s težko obliko 

Huntingtonove bolezni. V mesecu novembru smo v bivalno enoto začasno sprejeli še stanovalko iz 

okolice Zagorja, ki je na zapuščeni kmetiji ostala sama. V bivalni enoti tako ostajajo proste samo še 3 

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

13. 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 vsaj še 3 zdravstvene delavce. Koordinacija s 

standardi Zdravstvene nege na nacionalni ravni poteka na nivoju dnevnega varstva.  

Na žalost tudi v letu 2015 ni prišlo do poenotenja cen znotraj izvajalcev institucionalnega in dnevnega 

varstva v socialno varstvenih zavodih, kljub dolgoletnem opozarjanju na nujnost pravičnejšega in 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 31 

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 priznan najnižji 

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

zdravstvene nege.  

Vse leto smo z dopisi in na srečanjih sekcije za zdravstveno nego 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 2015 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 
Zunanji sodelavec psihiater: Dr. Peter Zajc je prihajal iz Ljubljane v bivalno enoto in stanovanjsko 

skupino. 

Infekcijska klinika Ljubljana: Dr. Prah,  

Nevrološka klinika Ljubljana: dr. Kobal, dr. Zupančič 

Očesna klinika Ljubljana: dr. Delfin 

Optika: Irena Trampuš s. p. 

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 2015 smo imeli 4 hospitalizacije in sicer 2-krat na internem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, 

1-krat v Psihiatrični kliniki Ljubljana in 1-krat v Psihiatrični bolnišnici Vojnik oziroma na nevrološkem 

oddelku splošne bolnice Celje. 

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 10 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 z različnih vidikov in skušali z uporabo 
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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.  

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 2015 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 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.  

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.  

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 
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najbolj pogosto pojavljajo težave. V letu 2015 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 1. 1. 2016 smo imeli 35 redno zaposlenih na vseh naših storitvah in programih. Primanjkljaja 

zaposlenih na storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev glede na kadrovske normative, kljub 2 dodatnim 

zaposlitvam varuhinj, priznanih v pogodbi z MDDSZ z junijem 2016, nismo uspeli zmanjšati, saj se nam 

je povečalo število uporabnikov. V pomoč pri spremljanju in družabništvu uporabnikom nam je bilo v 

letu 2015 6 javnih delavcev. Primanjkljaj je glede na kadrovske normative storitve vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji znašal 30,7 % oz. 10,6 zaposlenih. 

Tabele v nadaljevanju prikazujejo starostno strukturo 35 redno zaposlenih, strukturo glede na spol, 

izobrazbo in delovno dobo v VDC Zagorje ob Savi, na dan 1. 1. 2016. 

Tabela 21: Število zaposlenih po spolu in starosti na dan 1. 1. 2016  

SPOL STAROST SKUPAJ 

 do 30  nad 30 do 40 nad 40 do 50 nad 50  

moški 2 6 3 1 12 

ženske 2 7 7 7 23 

SKUPAJ 4 13 10 8 35 

Povprečna starost zaposlenih: 39,9 let 
Spol zaposlenih – moški = 12 (34,3 %), ženski = 23 (65,7 %) 

Tabela 22: Število zaposlenih po st. izobrazbe na dan 1. 1. 2016 

   STOPNJA IZOBRAZBE 

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

Število zaposlenih 1 0 18 10 5 1 

Povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih: 5,6 

Tabela 23: Število zaposlenih po skupni delovni dobi na dan 1. 1. 2016 

SKUPNA DELOVNA DOBA  0–5  6–10 11–15 16–20 21–25  26–30 nad 30 

Število zaposlenih 9 3 2 8 3 6 4 

Povprečna skupna delovna doba zaposlenih: 16,6 let. 

Tabela 24: Število zaposlenih po delovni dobi v VDC Zagorje ob Savi na dan 1. 1. 2016 

LETA ZAPOSLENOSTI V VDC  0–5  6–10 11–15 16–20 21–25  26–30 nad 30 

Število zaposlenih 9 3 2 8 3 6 4 

Povprečna delovna doba zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi: 8,8 let 
 
V primerjavi z letom 2014 se je zaradi fluktuacije zaposlenih v letu 2015 (nove zaposlitve, prekinitve 

pogodb o zaposlitvi) povprečna starost zaposlenih znižala za 0,1 leta, struktura zaposlenih po spolu je 

ostala enaka, povprečna stopnja izobrazbe se je povišala za 0,1 stopnje, povprečna delovna doba v 

VDC-ju pa se je znižala za 0,2 leta.  
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V letu 2015 smo: 

- januarja v novi stanovanjski skupini zaposlili 3 zaposlene, ki so v letu 2014 opravljali javna dela 
v VDC-ju; 

- februarja zaposlili 6 novih javnih delavcev; 
- junija zaposlili 2 varuhinji na storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in 1 

novo javno delavko, ki je nadomestila javno delavko, ki se je redno zaposlila kot varuhinja; 
- julija nismo podaljšali pogodbe za določen čas zaposleni v bivalni enoti, nadomestili smo jo z 

novim zaposlenim; 
- julija se je iz porodniške vrnila 1 zaposlena; 
- avgusta je na porodniško odšla 1 zaposlena, ki smo jo nadomestili z novo zaposleno; 
- novembra smo sporazumno prekinili delovno razmerje v dnevnem varstvu in ga nadomestili z 

zaposlenim iz bivalne enote; 
- decembra smo na prostem delovnem mestu varuhinje v institucionalnem varstvu zaposlili 

medicinsko sestro; 
- v decembru smo se prijavili na razpis za 6 javnih delavcev za leto 2016 in z uspešno prijavo 4 

obstoječim, ki so imeli pogoje, podaljšali zaposlitev iz leta 2015 v letu 2016: 1 javni delavki za 
1 mesec, 1 javni delavki za 5 mesecev, 2 javnima delavcema invalidoma pa za 12 mesec. Za 
ostala prosta mesta na javnih delih smo izpeljali ustrezne postopke za zaposlitev do 1. 2. 2016.   

 

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 in 

nestimulativnemu plačnemu sistemu uspeli ohraniti visoko kakovost opravljanja storitve in realizirati 

glavne postavljene cilje 2015.  

4.2 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU, 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 2015 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) 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 35 

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). 

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. 

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 naučili novo igrico Pika Nogavička. V decembru smo jo odigrali 5-krat, in sicer 3-krat 

v telovadnici VDC-ja (za naše uporabnike, za otroke zaposlenih in ŠD 365, za otroke podjetja Bartec 

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

Čemšeniku. 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 

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. Osnovni namen promocije za zdravje 

zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi je: 

- osveščanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, 

- omogočanje izbire zdravega načina življenja, 

- spodbujanje osebnostne rasti in osebnega ravnovesja zaposlenih, 
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- spodbujanje zaposlenih, da se udeležujejo različnih zdravih aktivnosti, 

- spodbujanje timskega dela zaposlenih. 

Zaposleni v VDC Zagorje ob Savi imajo možnost: 

- vsakodnevne brezplačne uporabe telovadnice izven delovnega časa,  

- ob jutranjem sestanku poleg kave/čaja lahko vsak zaposlen vzame sezonsko sadje, 

- spodbujanje k uporabi stopnic, 

- spodbujanje prihoda v službo peš ali s kolesom, 

- prijazno delovno okolje za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, 

- direktna komunikacija med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom,  
- sprotno reševanje nastalih konfliktov med zaposlenimi, 
- vzpodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega zaposlenega, 
- letni razvojni zapisi/razgovori, 
- pohvale zaposlenim, ki prispevajo k dobremu delovanju VDC-ja,   
- udeležba na različnih športnih prireditvah po Sloveniji (športne igre VDC SLO, mlada 

olimpijada v Trbovljah, zasavsko smučarsko prvenstvo na Krvavcu, SIP dnevi …), 

- udeležba in aktivno sodelovanje na zasavskem teku, pod okriljem Europe Donne.  

Zadovoljstvo zaposlenih z vzpodbujanjem zdravega načina življenja v VDC-ju za leto 2015 je tako kot v 

preteklem letu ostalo zelo visoko, kar je razvidno iz poglavja o zadovoljstvu zaposlenih 4.5. 

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 2015 smo opravili:  

 10 začetnih zdravniških pregledov ob novih zaposlitvah (redne zaposlitve + javna dela); 

 2 periodična zdravniška pregleda za zaposlene;  

 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 2015 nismo imeli nesreč 

pri delu. 

4.3 LETNI RAZVOJNI ZAPISI/RAZGOVORI 
V letu 2015 so vsi zaposleni izpolnili letne razvojne zapise. Zaposleni so ocenili svojo uspešnost pri 

doseganju ciljev za leto 2015 in zapisali individualne cilje 2016. Zapisali so prednosti in pomanjkljivosti 

pri svojem delu ter predstavili možnosti za izboljšanje. Navedli so svoje želje glede osebnega razvoja, 

prihodnjih izobraževanj in potrebnih nabav pripomočkov ter sredstev za delo. Vsi tisti, ki so zapisali, da 

si želijo razgovor z direktorico ali pa je direktorica na podlagi zapisa in delovanja zaposlenega v 2015 

zaznala, da je razgovor potreben, bodo le-tega opravili do zaključka marca 2016. Prav tako bodo letni 

razgovor opravili vsi na novo zaposleni v zasavskem VDC-ju. Zaposlenim je na podlagi poslanega zapisa 

2015 direktorica posredovala povratno informacijo, ki je zapisana ob zaključku individualnega letnega 

zapisa.  
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Tako so individualni cilji za leto 2016 usklajeni z organizacijskimi, s katerimi bomo uresničevali 

postavljene usmeritve in cilje VDC Zagorje ob Savi v letu 2016. 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 2016. 

 Na podlagi analize letnih razvojnih zapisov za leto 2015 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;  

 zaposleni so v povprečju zelo visoko zadovoljni; 

 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 sprejemati dodatne odgovornosti in zadolžitve, »žrtvovati« svoj prosti 
čas za uresničevanje ciljev VDC-ja in nadaljevati s sodelovanjem v skupinah za kakovost E-
QALIN; 

 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 finančnih 

sredstev. V ospredju so bila strokovna izobraževanja iz področja dela z uporabniki, kakovostnega, na 

uporabnike naravnanega izvajanja storitve (E-QALIN) ter timskega in kreativnega dela zaposlenih. 

Zaradi številnih novosti v zakonodaji, uvajanja e-računov, elektronskega arhiviranja in posledično 

sprememb informacijskega sistema in njegove nadaljnje integracije, smo se udeleževali izobraževanj 

iz področja računovodstva, sprememb zakonodaje in informacijskega sistema SAOP. 

Tabela 25: Realizirana  izobraževanja v letu 2015 

  Izobraževanje Št. zaposlenih Trajanje 

1 Obnovitev prve pomoči (oživljanje, epilepsija, alergije) 38 2X4 ure 

2 Obnovitev varstva pri delu 28 1X4 ure 

3 Izobraževanje gospodinje-oskrbovalke 3 2X3 dni 

4 Hidroterapija-URI Soča 3 1X1dan 

5 24-urno pozicioniranje invalidov-URI Soča 2 1X1dan 

6 Individualno načrtovanje za uporabnike* 5 1X1 dan 

7 Obravnava suma zlorab ali nasilja v VDC* 2 1X1 dan 

8 Huntingtonova bolezen* 2 1X4 ure 
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9 Socialna vključenost izobraževanje – zaposlitvena rehabilitacija 3 2X1 dan 

10 E-Qalin izobraževanje 5 2X1 dan 

11 E-Qalin konferenca Dunaj 2 1X2 dni 

12 Tečaj za vodjo prve pomoči 1 1X1 dan 

13 Obnovitveni skupinski tečaj angleškega jezika 23 15X2 uri 

14 Osebnost, motnje in zdravljenje 2 1X1 dan 

15 Računovodsko-finančna izobraževanja 3 9X1 dan 

16 Javno naročanje 2 2X1 dan 

17 SAOP poletni seminarji* 5 7X1 dan 

18 Arhiviranje, klasifikacijski načrt  1 3X1 dan 

19 Kadrovsko izobraževanje* 3 2X4 ure 

20 Seminar za sindikalne zaupnike 1 1X2 dni 

21 Izobraževanje za EVS koordinatorje in mentorje Anglija* 1 1X5 dni 

22 Konferenca o zaposlovanju invalidov SOC EASPD & OSIVT 2 1X3 dni 

23 Izobraževanja SOS* 2 1X1 dan 

24 Varstvo osebnih podatkov 1 1X1 dan 

25 Ogled dobre prakse zaposlovanja invalidov v Avstriji in Nemčiji 6 1X2 dni 

26 Konfliktni menedžment 2 1X2 dni 

27 Tečaj varne vožnje 2 1X1dan 

28 Varna uporaba informacijske tehnologije, google drive* 28 1X4 ure 

29 E-Qalin 2015–2017 v zasavskem VDC-ju* 28 1X4ure 

30 Voditeljstvo* 3 1X4ure 

31 Zdravo delovno mesto* 4 1X4ure 

*brezplačna izobraževanja 

Udeležili smo se 11 brezplačnih izobraževanj, ki so označena z *. Imeli smo 5 skupinskih izobraževanj. 

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

teh izobraževanj. 

28 zaposlenih si je v okviru strokovno-izobraževalno-planskih (SIP) dni 2015, z naslovom Institucija smo 

ljudje, ogledalo in spoznalo delovanje VDC Tončke Hočevar Ljubljana. Skupaj smo obnovili našo vizijo, 

poslanstvo, 15P (skupaj oblikovane vrednote) in si pogledali razvojni načrt VDC Zagorje ob Savi 2015–

2020. Seznanili smo se s pomenom deinstitucionalnega razmišljanja in delovanja v praksi našega VDC-

ja. Imeli smo izobraževanje o varni uporabi informacijske tehnologije in google drive-u ter 

izobraževanje o sistemu kakovosti, načrtu dela E-Qalin 2015–2017. 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  
Letos smo zadovoljstvo zaposlenih preverjali deseto leto zapored. Tudi pri zaposlenih so bile letos 

uvedene novosti. Vprašanja, na katera so odgovarjali zaposleni, smo skupaj s kolegi iz ostalih VDC-jev 

poenotili. Do vprašalnika o zadovoljstvu so zaposleni dostopali preko internetne povezave in ga 

elektronsko, anonimno izpolnili. Vse podatke je direktno prejelo podjetje Skupina FABRIKA, raziskave 

in razvoj d. o. o., ki je opravilo analizo. Novost je bila tudi ta, da se je poleg ocenjevanja zadovoljstva 
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izpolnjevala pomembnost posameznega področja za zaposlenega. Za merjenje zadovoljstva in 

pomembnost za zaposlenega se je uporabila 5-stopenjska merska lestvica.  

Analiziranih je bilo 36 izpolnjenih vprašalnikov. Splošno zadovoljstvo zaposlenih je ostalo zelo visoko.  

Neposredne primerjave z rezultati zadovoljstva iz preteklih let zaradi spremenjene metodologije niso 

smiselne. Zaposleni so zapisali veliko pozitivnih komentarjev. Ti so vidni v razčlenjeni analizi 

zadovoljstva zaposlenih, ki so jo vsi zaposleni prejeli po elektronski pošti. 

Slika 4 prikazuje splošno zadovoljstvo zaposlenih, ki presega pomembnost, kar posledično pomeni, da 

je dejansko stanje zadovoljstva v letu 2015 za 0,1 stopnje nad pričakovanji zaposlenih.  

Slika 4: Zadovoljstvo zaposlenih splošno in po področjih 2015 

 

Primerjave po področjih glede na pretekla leta nismo opravili, saj zaradi spremenjene metodologije 

niso smiselne. Bodo pa primerjave mogoče v naslednjih letih.  

Na vprašanje, ali ste ponosni, da ste zaposleni v VDC Zagorje ob Savi, so vsi zaposleni odgovorili z da, 

kar pomeni, da so zaposleni 100 % ponosni, da so zaposleni v zasavskem VDC-ju. To je pomemben 

dejavnik, ki vpliva na motivacijo za delo zaposlenih in pripadnost organizaciji.  

5 POVEZAVE Z OKOLJEM 

5.1 SODELOVANJE IN DELO S SVOJCI 
Temelj dobrega opravljanja naše storitve so 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 2015 smo izdali 8 mesečnih informacij, v katerih  smo svojce obveščali o aktualnem dogajanju, 

aktivnostih in športnih tekmovanjih. Prav tako je zelo aktivno zaživel VDC – jevski facebook profil, na 

katerem so tudi svojci naših uporabnikov zelo aktivni. Tako pridobivamo tekoče povratne informacije 

o našem delovanju. 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI V LETU 2015 

 40 

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. Tri 

skupine so v letu 2015 izvedle še srečanja s svojci po skupinah. Ena skupina se je skupaj s svojci in 

uporabniki podala na izlet v Mozirski gaj, dve skupini pa sta srečanje za svojce pripravili kar v VDC-ju, 

kjer sta slikovno predstavili potek leta, vzdušje v skupinah ter  delovne aktivnosti.  

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 2015 dve skupni srečanji: 

1. 4. 3. 2015 je potekal redni letni sestanek na temo poročila o delu 2014, letnega delovnega 
načrta 2015 in ostalih aktualnih zadev. Svojcem smo se v kratkem kulturnem programu tokrat 
predstavili zaposleni. V sproščenem vzdušju smo jim skušali odgovoriti na njihova vprašanja in 
dileme, ki so jih izpostavili v vprašalnikih o zadovoljstvu. Spregovorili smo o pomenu skrbi za 
svoje zdravje in poizkusili zelenjavne smoothije. 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 54 svojcev in 23 zaposlenih. 17 svojcev je  svojo prisotnost opravičilo. 

2. 11. 9. 2015 smo organizirali tradicionalni piknik na dvorišču VDC-ja, ki je vsako leto zelo dobro 
obiskan. V letu 2015 smo tradicionalni piknik združili s prireditvijo »Lep je dan«.  Projekt »Lep 
je dan« je skozi vse leto potekal v okviru sekcije mladih bolnic z rakom Europa Donna. Udeležila 
se ga je tudi predsednica združenja primarij dr. Mojca Senčar in članica sekcije mladih bolnic 
ga. Mojca Buh. Udeležila se ga je večina uporabnikov, svojcev in zaposlenih zavoda ter 
prostovoljcev, ki nam skozi vse leto pomagajo. Skupno število udeležencev je znašalo 227. 
Prostovoljno sta nas s harmoniko razveseljevala  g. Mirko Vresk in naš zaposleni Robi Lazar.  
Poleg prijetnega druženja je bila staršem in svojcem dana možnost individualnega pogovora z 
zaposlenimi v VDC-ju. 

Sodelovanje s svojci stanovalcev bivalne enote se je odvijalo skozi vse leto. Z nami so preživeli kakšno 

popoldne, se pridružili aktivnostim, nam dajali povratne informacije in s konstruktivnimi predlogi 

pomagali k dvigu kakovosti življenja. Delo s svojci v letu 2015 je obsegalo še: 

 obveščanje svojcev o aktualnih zadevah s pisnimi obvestili in po telefonu; 

 možnost obiska pri socialni delavki, 

 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 
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prepoznavanju potreb uporabnika. Z individualnimi razgovori in raziskovanjem življenjskega sveta smo 

skupaj iskali sprejemljive možnosti, pristope ter rešitve. 

5.1.1 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV  

Konec leta 2015 smo osmo leto zapored preverjali zadovoljstvo svojcev. Tudi tu smo uvedli spremembe 

v metodologiji pridobivanja in analizi podatkov. Uporabnikom smo dali ankete skupaj z mesečno 

informacijo, ki so jo nesli domov svojcem. Če kdo od uporabnikov ni bil prisoten, smo anketni vprašalnik 

poslali po pošti. Vrnjene izpolnjenje anketne vprašalnike so svojci ali uporabniki vrnili v dve skrinjici, ki 

sta bili za ta namen postavljeni v avlah VDC-ja (pritličje in 1. nadstropje). S tem smo zagotovili večjo 

anonimnost anketiranja. Na anketo je odgovorilo 72 svojcev (v letu 2014 – 90 svojcev).  Število vrnjenih 

anket je bilo manjše, ker svojcev nismo dodatno pozivali s klici po telefonu, da vrnejo vprašalnike, saj 

nismo imeli evidence vrnjenih vprašalnikov zaradi večjega zagotavljanja anonimnosti. 

Zadovoljstvo svojcev 2015 je ostalo zelo visoko, kar je skladno z načrtovanim in rezultat dobrega 

medsebojnega sodelovanja ter izvajanih aktivnosti, navedenih v predhodnem poglavju.  

Slika 5 prikazuje splošno zadovoljstvo svojcev in zadovoljstvo po posameznih področjih v letu 2015. 

Primerjave na pretekla leta zaradi spremenjene metodologije niso smiselne. 

Slika 5: Zadovoljstvo svojcev splošno in po področjih 2015 

 

5.2 SODELOVANJE  Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
V VDC Zagorje ob Savi smo v letu 2015 dobro sodelovali z: 

 občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Litija; 

 Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ); 

 VDC-jem Sonček in posebnim socialnovarstvenim zavodom Dom Nine Pokorn Grmovje; 

 VDC-ji in drugimi socialnovarstvenimi organizacijami po Sloveniji; 

 društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija; 

 strokovnimi institucijami v regiji (CSD, ZRSZZ, ZZZS); 

 zdravstvenimi domovi in bolnišnico Trbovlje; 

 OŠ dr. Slavko Grum, Ivana Skvarče in Toneta Okrogarja, ter OŠ Litija – oddelek OŠPP; 
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 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; 

 Regionalnim centrom za razvoj; 

 DPM Zagorje ob Savi in Trbovlje; 

 Športnim društvom ŠD 365 in Izlake; 

 Prosvetnim društvom Čeče in Čemšenik; 

 Zvezo Sožitje in lokalnimi društvi Sožitje iz Trbovelj, Zagorja ob Savi, Hrastnika in Litije; 

 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 2015. Dobro smo sodelovali 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. Poleg tega je v vsako zasavsko društvo Sožitje včlanjen po en 
zaposlen iz zasavskega VDC-ja, ki se udeležuje njihovih srečanj.  
Preko društva Sožitje Hrastnik so se naši stanovalci iz bivalne enote udeležili  izleta v Benetke, si ogledali 
luksuzno ladjico in imeli na njej kosilo. 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 v  mesecu 
juniju in na kostanjevem pikniku v Čečah. Za uspešen zaključek leta so člani društva Sožitje Hrastnik 
pripravili Miklavževanje, na katerega vedno povabijo vse stanovalce naše bivalne enote 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 Čemšeniško planino, izlet v Kumrovec, odzvali so se povabilu na piknik 
društva Sožitje Hrastnik, predvsem pa vložili veliko truda v pripravo proslave ob 40. obletnici društva 
Sožitje Zagorje ob Savi v Delavskem domu Zagorje ob Savi. Društvo Sožitje Zagorje je organiziralo skupni 
piknik v Šentlambertu. Piknika so se udeležili vsi stanovalci naše bivalne enote in stanovanjske skupine.  
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 organizirali in uredili vse potrebno za udeležbo na 
vseživljenjskem učenju.  
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5.2.2 SODELOVANJE Z OŠ DR. SLAVKO GRUM 

Učence in učitelje šole smo povabili na tek in hojo za upanje v Europarku, ki so se ga v množičnem 
številu udeležili. Na skupno pobudo svojca in VDC-ja smo omogočali dvema učencema višjega 
starostnega nivoja, ki sta si želela delati v VDC-ju, 1x tedensko delovno prakso v našem VDC-ju. Hkrati 
jima s soglasjem svojcev omogočamo aktivno udeležbo v naših interesnih in nadstandardnih 
aktivnostih. 

5.2.3  SODELOVANJE Z OŠ LITIJA, ODDELEK OŠPP 

V letu 2015 smo se na podlagi dobrega sodelovanja z društvom Sožitje iz Litije dogovorili in izvajali 

celotno vsebino predpisanega praktičnega pouka za 13 učencev 8. in 9. razreda OŠPP iz OŠ Litija. 

Sodelovanje je bilo poučno tako za učence kot tudi za strokovne delavce, ki so imeli možnost izmenjave 

strokovnega in pedagoškega znanja. Učenci naše okolje sedaj že dobro poznajo in se  lepo vključujejo 

in sodelujejo pri interesnih in zaposlitvenih aktivnostih.  

V mesecu septembru smo izpeljali strokovni obisk na OŠPP Litija kjer smo si skupaj z uporabniki VDC-

ja, ki prihajajo iz litijske občine, ogledali novo namensko grajeno šolo, zaposleni pa so nam skupaj z 

učenci predstavili posebni program vzgoje in izobraževanja – VI. stopnjo za učence od 18. do 25. leta.  

5.2.4 SODELOVANJE Z ZASAVSKIM DRUŠTVOM ZA CEREBRALNO PARALIZO SONČEK 
IN S FUNDACIJO JAKEC IN ČAROBNA LUČKA 

23. 3. 2015 smo izpeljali  okroglo mizo, vezano na projekt »Pomoč za samopomoč.« Okrogle mize na 

temo iskanja virov, načinov, dobrih praks za vzpostavitev koordinirane obravnave otrok, ki potrebujejo 

multidisciplinaren pristop se je udeležilo 49 udeležencev, iz kar 13 različnih organizacij, kar kaže na 

veliko potrebo po načrtni in seveda timski obravnavi otrok z razvojnimi primanjkljaji. 

Sklepi okrogle mize so bili: 

 ugotoviti konkretne potrebe po fizioterapevtskih storitvah v zasavskih vrtcih, šolah, VDC-
ju; 

 ugotoviti, kje je lahko fizioterapevt zaposlen – ZD Trbovlje RA, VDC, šola ...; 

 pridobiti vire financiranja. Financiranja ZZZS, dodatni viri na občinah; 

 poiskati ustrezen kader. 
V VDC Zagorje ob Savi smo v septembru 2015 zbrali potrebe po fizioterapevtskih storitvah otrok iz vseh 

zasavskih vrtcev in šol ter uporabnikov VDC Zagorje ob Savi. Z OŠ Slavko Grum smo skupaj napisali 

dopis o nujnosti delovanja mobilnega fizioterapevta v zasavskih vrtcih, šolah in VDC-ju in možnostih 

financiranja s strani zasavskih občin. Glede na slabo finančno stanje občin smo iskali tudi sistemski vir 

financiranja preko Skupnosti socialnovarstvenih organizacij Slovenije, ki je pogajalec za pridobivanje 

sredstev na ZZZS.  

V letu 2015 nam ustreznega vira financiranja fizioterapevtskih obravnav za zasavske otroke in 

uporabnike VDC-ja ni uspelo najti. Z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2016, saj je postavljen cilj v skladu 

z nacionalnimi strateškimi usmeritvami, načeli deinstitucionalizacije in individualnega uresničevanja 

potreb uporabnikov. Prav bi bilo, da imajo vsi otroci in uporabniki VDC-jev po Sloveniji enako 

dostopnost do potrebnih zdravstvenih storitev. 

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; 

 dali smo pobudo in sodelovali pri poenotenju vprašalnikov o zadovoljstvu uporabnikov, 
stanovalcev, zaposlenih in svojcev v slovenskih VDC-jih; 
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 sodelovali smo pri usposabljanju zaposlenih na področju VDC SLO; 

 sodelovali smo pri usposabljanju direktorjev na področju socialnega varstva; 

 sodelovali smo v delovni skupini za razvoj sistema kakovosti ‒ E-Qalin; 

 sodelovali smo na mednarodni konferenci E-Qalin na Dunaju; 

 sodelovali smo pri nadaljnjem izboljševanju informacijskega sistema oskrbe uporabnikov – 
ISOV in E-QALIN; 

 ostalim socialnovarstvenim organizacijam smo pomagali z našimi izkušnjami pri sistemu 
kakovosti E-QALIN, uporabi ISOV-a in razreševanju različne strokovne problematike. 

5.4 TRŽENJE  
V letu 2015 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 eni od zasavskih tržnic.  
3. Kupce smo pridobivali tudi na eksternih razstavah, delavnicah in prireditvah: 

 11. 2. 2015 – razstava ob otvoritvi stanovanjske skupine in prejemu  certifikata EQALIN 

 3. in 4. 4. 2015 – v sodelovanju s Srcem Slovenije razstavna prodaja pred Mercator Šiška 
Ljubljana 

 10. do 15. 5. 2015 – sodelovanje na razstavi društva invalidov Zagorje ob Savi 

 26. 5. 2015 – prodaja na stojnici pred Mercator Kisovec  

 10. 6. 2015 – razstava Sožitje Hrastnik 

 10. 4. 2015 -  »Srečen za živet« - razstava in delavnica v Delavskem domu v Zagorju ob 
Savi 

 12. 6. 2015 – »Babica, skuhaj mi čaj« - delavnica v Europarku Zagorje ob Savi  

 30. 8. 2015 – prodaja na prireditvi v KS Franc Farčnik  

 24. 9. 2015 – razstava v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija 

 1. 10. 2015 – prodajna stojnica na 4. teku in hoji za upanje v Europarku 

 30. 11. - 4. 12. 2015   sodelovanje na razstavi društva invalidov Trbovlje 

 3. 12. 2015 – razstava ob  40 letnici Sožitja Zagorje ob Savi  

 8. 12. 2015 -   razstava in prodaja izdelkov na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

 16. 12.–7. 1. 2016  razstava na  turistični točki  v Litiji – razvojni center Srce Slovenije 

 december 2015 – s prodajno stojnico smo sodelovali v Božičnem mestu Zagorje ob Savi 
4. Obdržali smo komisijsko prodajo na desetih prodajnih mestih: 

1. KZI Izlake, Trgovina domača košarica, Zagorje 
2. Zaklad d. o. o., Kostanjevica na Krki, PE Hrastnik 
3. Jasmina Drolc s. p., Čudežna dežela, Zagorje 
4. Spotur, Javni zavod za turizem in šport, Slovenj Gradec 
5. Družina d. o. o., Trgovina Kapitelj Novo mesto 
6. Ognjišče d. o. o. Koper, Poslovalnice Kranj, Maribor in Ptuj 
7. Blejski otok d. o. o., Prodajna galerija na Blejskem otoku in Prodajna galerija  v cerkvi Sv. 

Martina 
8. Celjska Mohorjeva družba, Celje 
9. Papirnica in knjigarna SANI, Murska Sobota 
10. Trgovina NAJ, Bojana Vodovnik s. p., Zagorje 

5. Na novo smo začeli sodelovati z otroško spletno trgovino Deveta dežela, Ljubljana. 
6. Osebna prodaja zaposlenih in uporabnikov. 
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. 

http://www.vdc-zagorje.si/
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10. Na vseh 3 kombijih smo obdržali reklamne nalepke za izdelke našega lastnega programa in 
kontakte za prodajo. 

Z elektronskimi vprašalniki smo letos prvič, sicer pa že peto leto zapored, preverjali zadovoljstvo 

kupcev, ki so izkazali zelo visoko zadovoljstvo z našim izdelki. Poleg tega smo pohvale dobili na naši 

facebook strani, po elektronski pošti, po telefonu in osebno.  

Izdelki lastnega programa VDC Zagorje ob Savi imajo 6 certifikatov narodne in umetnostne obrti  

Obrtne zbornice Slovenije: 

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. 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 2015 

V letu 2015 se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem in donatorjem finančnih sredstev: 

 Telekomu Ljubljana; 

 Avtomatic servisu; 

 Zasavskim lekarnam; 

 Zavarovalnici Triglav; 

 Športnemu društvu Sokol Bežigrad, ki nam je odstopilo polovice finančne nagrade od 
nagradne igre v oddaji Dobro jutro, v kateri je sodeloval tudi zasavski VDC in 

 vsem prebivalcem Zasavja, ki so donirali v dobrodelnih akcijah (4. Tek in hoja za upanje, 
Manj svečk za manj grobov …). 

5.6 MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 
V letu 2015 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 2015 

smo imeli 48 evidentiranih objav v eksternih medijih. Načrt smo presegli za vsaj pet objav. Najbolj 

odmevna dogodka v letu 2015 sta bila: odprtje nove stanovanjske skupine in 4. Tek in hoja za upanje 

pod okriljem Europa Donna. Kot interni medij smo uporabljali: 

 Facebook stran: https://www.facebook.com/vdczagorje; ki smo jo redno ažurirali in objavljali 
aktualne dogodke s slikovnim gradivom; 

 Twitter: @VDCZagorje; 
 spletno stran www.vdc-zagorje.si; 
 glasilo Kamenčki; 
 interni radio; 
 informacijski sistem ISOV, ki vključuje intranet; 
 mesečne in ostale informacije za svojce. 

Tabela 26: Zabeležene objave v eksternih medijih v letu 2015 povezane z VDC Zagorje ob Savi 

  DATUM MEDIJ TEMA 

1 1. 1.2015 Zbornik Sožitje Nacionalni razpis programov 2015 (Zveza sožitje) 

2 1. 1.2015 Glasilo Kisovec Prispevek Krznarjevih 

3 13.1.2015 TV SLO Odprtje nove stanovanjske skupine in 31. let VDC 

https://www.facebook.com/vdczagorje
https://twitter.com/VDCZagorje
http://www.vdc-zagorje.si/
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4 11.2.2015 zagorje.si Otvoritev nove stanovanjske skupine 

5 11.2.2015 Radio Ognjišče Otvoritev nove stanovanjske skupine 

6 11.2.2015 ETV Oddaja sedem – otvoritev nove stanovanjske skupine 

7 23.2.2015 Zasavc Otvoritev nove stanovanjske skupine 

8 23.2.2015 ETV Celotna prireditev otvoritve nove stanovanjske skupine 

9 21.3.2015 ETV Smučarsko tekmovanje na Krvavcu 

10 23.3.2015 ETV Žalostna vest Aleš Avsec 

11 23.3.2015 zagorje.si Okrogla miza Pomoč za samopomoč 

12 24.3.2015 ETV Smučarsko tekmovanje na Krvavcu 

13 25.3.2015 ETV Skok v šport (žalostna novica o Alešu) 

14 26.3.2015 Srčno Trbovlje Smučarsko tekmovanje na Krvavcu 

15 10.4.2015 Zasavski tednik Otvoritev nove stanovanjske skupine 

16 13.4.2015 Kanal A Svet na kanalu A – sodelovanje z mladinskim centrom Zagorje 

17 15.4.2015 Radio Aktual Obisk parlamenta uporabnikov in zaposlenih VDC Zagorje  

18 15.5.2015 DELO Problematika Litija 

19 21.5.2015 NZS.si Sodelovanje na finalu pokala Hervis 

20 1.6.2015 TV SLO  Dnevnik – problematika  Litija 

21 1.6.2015 Nedeljski dnevnik Zasavska Florida – članek Špela Režun 

22 4.6.2015 DNEVNIK Problematika Litija 

23 7.7.2015 Radio Aktual Vizionarji (Špela Režun) 

24 8.7.2015 ETV Skok v šport (Branko Glavač in Domen Pociecha) 

25 3.8.2015 Planet TV Izjava Branko Glavač 

26 12.8.2015 ETV Branko Glavač (LA) 

27 15.8.2015 ETV Gost tedna Špela Režun 

28 2.9.2015 Revija Nika Lep je dan 

29 11.9.2015 europadonna-zdruzenje.si Lepi dnevi v Zasavju 

30 14.9.2015 Radio SLO Špela Režun: Bivalna kmetija 

31 24.9.2015 Televizija SLO Ekipa uporabnikov in zaposlenih v Dobro jutro 

32 25.9.2015 Zasavski tednik Tek in hoja za upanje 

33 25.9.2015 ETV Tek in hoja za upanje 

34 29.9.2015 dnevnik Tek in hoja za zasavsko bivalno kmetijo 

35 1.10.2015 et.elektroprom.si Tek in hoja za upanje 

36 1.10.2015 europadonna-zdruzenje.si Tek in hoj za upanje 

37 1.10.2015 slovenijavgibanju.si Tek in hoj za upanje 

38 2.10.2015 ZON Tek Europa Donna 

39 16.10.2015 Radio Aktual Intervju Špela Režun 

40 1.11.2015 Zasavski tednik Manj sveč za manj grobov  

41 1.11.2015 ETV Manj sveč za manj grobov  

42 2.11.2015 Radio Aktual Manj sveč za manj grobov  

43 24.11.2015 ZON Manj sveč za manj grobov  

44 1.12.2015 Rokodelske novice Obrazi naših rokodelcev 

45 1.12.2015 ETV Življenje v VDC-ju 

46 5.12.2015 ETV Gost tedna: Miran Ameršek 

47 april 2015 Kanal A Postavitev visoke grede v sodelovanju z MC Zagorje 

48 julij 2015 TV SLO Slovenski turnir v ulični košarki v Laškem 
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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 2015 prostovoljci opravili 1017 prostovoljnih 

delovnih ur.  

Rednim prostovoljcem zagotavljamo topel obrok, z njimi sklenemo pogodbo o prostovoljnem delu, na 

podlagi Zakona o prostovoljnem delu jim povrnemo potne stroške, zanje uredimo potrebna 

zavarovanja. 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 2015 smo za potrebe uveljavljanja višje denarne 

pomoči izdajali tudi potrdila posameznim prostovoljcem o številu opravljenih prostovoljnih ur.  

V letu 2015 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 

go. Mojco pripravili nastop v Domu starejših na Izlakah, nastopili so na srečanju starejših KS Franc 

Farčnik, ki ga vsako leto za starejše nad 70 let organizirajo po območnih enotah Rdečega križa ter se 

predstavili svojcem in ostalim na prireditvi »Lep je dan.«  Mojca je s svojo naravnanostjo k človeku in 

preprostostjo postala pomemben del življenja naših stanovalcev. 

8 usposobljenih prostovoljcev je letos spremljalo 17 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, 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, redno obiskovanje v bolnišnici, 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.  

V mesecu septembru smo s pomočjo korporativnega prostovoljstva skušali izpeljati projekt »Senzorični 

vrt«, ki je skorajda že dobil zeleno luč, a je bil zaradi pomanjkanja finančnih sredstev  pri zainteresirani 

organizaciji odpovedan. Tudi v prihodnosti  se bomo trudili, da tudi na podlagi takšnih oblik 

prostovoljstva prispevamo k višji kakovosti življenja naših uporabnikov.  

Prostovoljsko delo ima 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. 

V letu 2014 smo se akreditirali kot evropska prostovoljska organizacija, ki lahko vključuje prostovoljce 
iz drugih držav. Tako smo v letu 2015 v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje, izbrali prostovoljko 
Olgo iz Rusije in prostovoljko Shasdivo iz Španije, ki sta bili z nami po 4 delovne dni v tednu. Preko MC 
Trbovlje in Zagorje ob Savi so se  letos v naše življenje in aktivnosti redno vključevali še  prostovoljci  
Ilaria in Alessandro iz Italije, Zaid iz Nemčije, Marice iz Makedonije ter Vivien iz Madžarske. 
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. 
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Uporabniki so imeli v preteklem letu možnost učenja tujega jezika italijanščine s pomočjo prostovoljke 
Ilarije ter španščine s pomočjo prostovoljke Shasdive.  

5.8 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), Fakulteto za šport – smer kineziologija športa ter Pedagoško 

fakulteto Koper – smer edukacijske vede.  

Gimnaziji Trbovlje smo  omogočili izvedbo dneva izbirnih vsebin na temo spoznavanje, komunikacija 

in ravnanje z ljudmi s posebnimi potrebami.  

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI 

6.1 INVESTICIJE, NABAVE, VZDRŽEVANJE 
V letu 2015 smo razpoložljiva sredstva usmerili v nabave, investicije in vzdrževalna dela:  

 za stanovalce nove stanovanjske skupine: vgradne omare in garderobna soba s policami; pralni 
in sušilni stroj, hladilnik za zdravila, televizija, harmonika, radio, kosilnica, trezor, 
salamoreznica, toaletni voziček; 

 zaprta vitrina v trgovini, da so v njej vidni izdelki lastnega programa;  

 zamenjava dotrajane računalniške opreme in tehničnih pripomočkov (fotoaparat, ruter …);  

 nabava potrebnih tehničnih pripomočkov za prodajo lastnega programa glede na zahteve 
zakonodaje (davčne blagajne, programska oprema);  

 nabava manjših delovnih pripomočkov oz. opreme (WC deska za invalide, pisarniški stol, 
uničevalec dokumentov, hojka).  

Vzdrževanje dnevnega in institucionalnega varstva smo osredotočili na dokončanje sanacije strehe na 

objektu Cesta 9. avgusta 59c, ki smo jo v 2/3 naredili v 2014 ter fasaderska dela na dveh frontah za 

preprečitev dodatnih škod na objektu, saj je voda zatekala skozi razpoke in uničevala izolacijo. Opravili 

smo tudi ostala vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za preprečitev večjih škod v prihodnosti. Okolico 

smo uredili s sezonskimi in trajnimi nasadi na obeh lokacijah.  

Ostanek presežka prihodkov nad odhodki 2015 bo namenjen za projekt povečanja zasavskih bivalnih 

kapacitet v skupnosti za uporabnike VDC-ja, ki bodo potrebovali namestitev v naslednjih letih. Ena 

izmed možnosti povečanja bivalnih kapacitet je uresničitev projekta bivalne kmetije z različnimi 

aktivnostmi, ki je vključen v zasavski regijski izvedbeni načrt. Projekt uresničuje tudi cilje Nacionalnega 

programa socialnega varstva 2014‒2020. Njegova realizacija pa je odvisna od razpoložljivih finančnih 

sredstev, uspešnosti premagovanja birokratskih ovir in ustrezne lokacije kmetije, ki mora biti dostopna 

z javnim prevozom, da lahko stanovalci ohranjajo čim večjo samostojnost tudi pri logistiki. 

6.2 JAVNA NAROČILA 
V letu 2015 smo izvedli dve javni naročili (naročila male vrednosti): čiščenje in organiziran avtobusni 

prevoz uporabnikov. Za čiščenje smo pogodbo sklenili s Čistilnim servisom Bizjak Romana s. p. iz 

Zagorja ob Savi. Za organiziran avtobusni prevoz uporabnikov smo skleni pogodbo s prevoznikom 

Lakner iz Hrastnika.  

6.3 PROSTORSKI POGOJI 
V letu 2015 smo v VDC Zagorje ob Savi opravljali socialnovarstveno dejavnost na lokacijah:  
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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. 

7 NAMESTO ZAKLJUČKA 
MOJE ŽELJE  

Prisluhni mi, vendar mi ne sodi. 

Povej, kaj misliš, vendar mi ne svetuj. 

Zaupaj mi, vendar ničesar ne pričakuj. 

Pomagaj mi, vendar ne odločaj zame. 

Skrbi zame, vendar me ne omejuj. 

Glej mene, ne sebe v meni. 

Stisni me, vendar mi pusti dihati. 

Spodbujaj me, vendar me ne priganjaj. 

Drži me, vendar me ne zadržuj. 

Zaščiti me, vendar mi ne laži. 

Približaj se mi, vendar ne sili vame. 

Spoznaj, kaj ti na meni ugaja. 

Sprejmi to in me ne poskušaj spremeniti. 

ZAVEDAJ SE, DA SE LAHKO ZANESEŠ NAME. 

BREZPOGOJNO.  

(Bucay) 

Iz Letnega poročila VDC Zagorje ob Savi 2015 je razvidno, da se lahko zanesete na nas, saj smo tudi v 

letu 2015 sledili potrebam uporabnikov in uspešno nadaljevali z uresničevanjem postavljenih ciljev.  

Z dobrim medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem z lokalnim okoljem smo sledili naši viziji, 

poslanstvu in skupaj 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) 
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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. 

V ugotovitvah redne socialne inšpekcije v oktobru 2015 na področju institucionalnega varstva je 

zapisano, da inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti in pomanjkljivosti ter napak in/ali nepravilnosti, ki 

bi bistveno vplivale na kakovost izvajanja storitev in na uresničevanje pravic uporabnikov storitve, zato 

VDC-ju niso bila naložena naročila in niso bili odrejeni nobeni ukrepi. Inšpektorica je zapisala: 

»Uporabniki imajo v okviru programa na voljo številne aktivnosti, zelo dobro so povezani tudi z 

lokalnim okoljem, v bivalno enoto pa prihajajo tudi prostovoljci, nekaj jih je iz tujine. V obeh bivalnih 

enotah sledijo načelom normalizacije in deinstitucionalizacije ter individualnega dela z uporabniki, 

ki imajo možnost izbire.«   

Letno poročilo v sodelovanju z zaposlenimi VDC Zagorje ob Savi pripravili:  

Domen Pociecha, Heda Kovač in dr. Špela Režun. 

 

 

Zagorje ob Savi, februar 2016 
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Priloga 1: ORGANIZACIJSKA SHEMA VDC ZAGORJE OB SAVI na dan 31.12.2015  
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Priloga 2: Izvedene izboljšave E-QALIN v 2015 

 

 

Naloga, projekt Odgovorna oseba IZPOLNITEV

Sestanki direktorice z javnimi delavci ŠPELA REŽUN So bili realizirani in se izvajajo tudi v prihodnosti. 

Zmanjšanje števila kriterijev in kazalnikov E-Qalin ŠPELA REŽUN
Na konferenci na Dunaju smo v marcu 2015 podali predlog o 

zmanjšanju kriterijev in kazalnikov.

Projekt Moja Slovenija 2015 GOLČNIK MARIJA Projekt je potekal in se nadaljuje v 2016.

E - računi GAČNIK MIHAELA Uspešno uvedeno.

Twitter VDC LAZAR ROBI Profil narejen in se redno uporablja.

Vključitev v vsa zasavska Sožitja ŠPELA REŽUN Zaposleni iz VDC-ja, so vključeni v lokalna društva Sožitje.

VPIS ur na google drive za 2015 POCIECHA DOMEN Uporabljamo v EXCELU.

Kroženje novih zaposlenih ŠPELA REŽUN Se izvaja in se bo tudi v letu 2016.

Povečanje kapacitet ŠPELA REŽUN Nova SS odprta januarja 2015.

Računalnik v spodnjem skupnem prostoru ŠPELA REŽUN Realizirano. 

Dodatno vprašanje za svojce na vprašalniku ŠPELA REŽUN Realizirano. 

ZOO program v trgovine PLANINŠEK MILENA Tudi Tačke brisačke so v trgovinah na komisijo.

Vključenost slepega stanovalca v gospodinjska opravila AUDIČ MITJA Vključen.

EVS projekt VDC 2015 POCIECHA DOMEN Se izvaja in zaključi v letu 2016. 

Ažuriranje Pravilnika o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi GAČNIK MIHAELA Se nadaljuje v letu 2016.

VZDRŽEVANJE NA OBJEKTU 2015 (preostanek strehe, del 

fasade)
AŠIČ JURIJ Realizirano.

Opozarjanje toga, zastarela zakonodaja, neustrezno

financiranje.
ŠPELA REŽUN Bili aktivni, ae nadaljuje v letu 2016.

Bivalna kmetija - iskanje možne lokacije, virov financiranja VSI ZAPOSLENI Bili aktivni, se nadaljuje v letu 2016.

Iz izračuna bolniških izvzeti dolgotrajne bolniške GAČNIK MIHAELA Upoštevamo v novem ciklu E-QALIN-a od 1.1.2015 dalje.

Vključevanje v izobraževanja drugih organizacij KOVAČ HEDVIKA Vključili smo se v izobraževanja Skupnosti VDCSLO in GZS.

Uvedba davčne blagajne MATEJA VIRANT-KOŠAK Realizirano.

Prestavitev telekomunikacijske omare in strežnika v 

poseben, varen prostor prostor
JURE AŠIČ Realizirano.
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Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 2015 

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 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave  

1. Elektronski računi in elektronsko podpisovanje računov s strani skrbnikov stroškov (odgovornih oseb). 
2. Sestanki direktorice tudi z javnimi delavci (ne le redno zaposlenimi). 
3. Uvedba davčne blagajne. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v 

zadostni meri  

1. Uporaba klasifikacijskega načrta. 
2. Postopno oblikovanje Notranjih pravil. 
3. Ažuriranje Pravilnika o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

Direktorica dr. Špela Režun 

Podpis: 

 Zagorje ob Savi, 25. 1. 2016 

 

 

 



 


