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1 UVODNI DEL 

1.1 IZPOLNJEVANJE PLANSKIH CILJEV IN AKTIVNOSTI 2017 
Tabela 1: Kazalniki uspešnosti delovanja 2017 s primerjavo glede na plan 2017 in leto 2016 

*skupne kapacitete dnevnega varstva enote Zagorje ob Savi so v jeseni 2016 razširjene iz 120 na 150 uporabnikov, 

na podlagi ogleda in zapisnika komisije MDDSZ (upoštevan dodatni prostor telovadnice in dnevne sobe 

stanovanjske skupine), a dejansko je prostora v delavnicah maksimalno za 130 uporabnikov.  

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

***skupne kapacitete institucionalnega varstva v letu 2017 so bile: 23 postelj + 1 krizna namestitev 

 

  

DNEVNO VARSTVO Real. 2017 Plan 2017 Real. 2016 

Št. vseh uporabnikov, dne 31. 12. 131 129 128 

Št. uporabnikov osnovnega programa VVZ, dne 31. 12. 115 115 114 

Št. priznanih uporabnikov VVZ, dne 31. 12. 115 115 115 

Št. uporabnikov program SV, dne 31. 12. 16 14 14 

%  zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevnem varstvu* 100 100 100 

St. zadovoljstva uporabnikov  zelo visoka zelo visoka zelo visoka  

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

%  uporabnikov vključenih v zaposlitvene aktivnosti  73,3 85 84 

St. zadovoljstva svojcev zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Št. zaposlenih storitev VVZ, dne 31. 12.  28,5 28,5 28,5 

Št. zaposlenih program SV, dne 31. 12. 2,25 2 2 

Primanj. zaposlenih VVZ v % glede na normative MDDSZ 23 21 20 

St. zadovoljstva zaposlenih zelo visoka zelo visoka  visoka  

Št. objav v medijih 52 50 57 

Število domačih prostovoljcev ** 25+7 12 12+13 

Število mednarodnih EVS prostovoljcev 7 6 6 

Število praktikantov 4 5 5 

Število javnih delavcev 6 6 6 

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI    

Št. stanovalcev, dne 31. 12. 23 20 20 

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

St. zadovoljstva stanovalcev zelo visoka zelo visoka zelo visoka 

Število zaposlenih bivalna in stanovanjska enota, dne 31. 12. 9,75 11 10 

Skupaj število zaposlenih 31. 12. (redni + javni delavci) 46,5 47,5 46,5 
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Realizacija glavnih načrtovanih aktivnosti za leto 2017: 

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

 5. 12. 2017 smo imeli 3. presojo kakovosti in že tretjič zapovrstjo prejeli certifikat kakovosti 
E-Qalin. 

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

 Pripravili smo vse potrebno za odprtje nove enote vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji-dnevnega varstva Zasavskega VDC-ja v Litiji, ki je z delom začela 3. 1. 2018. 

 V decembru smo povečali kapaciteta v Bivalni enoti za 7 stanovalcev, z nakupom sosednje 
hiše. 

 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. 
 Prejeli smo zlato priznanje na republiškem plesnem tekmovanju Miga. 
 Zaposlitvene aktivnosti smo zagotavljali za vse uporabnike, ki jih zmorejo. Odstotek 

uporabnikov, ki so bili vključeni, je nižji od planiranega. Vsi uporabniki, ki so se vključili na novo 
v storitev VVZ, se večinoma vključujejo v varstveno skupino. Poleg tega se je veliko obstoječim 
uporabnikom zdravstveno stanje poslabšalo in dela ne zmorejo več. Vsi uporabniki so prejeli 
darila ob rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja pri nadstandardnih 
aktivnostih, na letovanju, zimovanju, izletih. Uporabniki, ki so ustvarjali z delom dodano 
vrednost, so prejemali mesečno nagrado. 

 Za uporabnike in stanovalce smo naredili individualne načrte in evalvacije 2017. 
 Vzpodbujali smo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih. 
 Skrbeli smo za dobre odnose s svojci, se trudili za redne stike z njimi, jih redno obveščali o 

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

 Izvedli smo letni načrt izobraževanja. Poudarek smo dali skupinskim in strokovnim 
izobraževanjem ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji. Vsak 
zaposlen se je udeležil vsaj 3 izobraževanj. Izvedli smo ECC izobraževanje za polovico 
zaposlenih, ki so po uspešno opravljenem izpitu prejeli certifikat usposobljenosti za delo v 
socialnem varstvu. 

 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 7 evropskih prostovoljcev EVS-a iz 
mladinskih centrov Trbovlje, Zagorje in Hrastnik.  

 4 uporabniki in 2 zaposlena so se udeležili 2-tedenske mednarodne EVS izmenjave v Žilini na 
Slovaškem in v kraju Kočani v Makedoniji. 

 Gostili smo predsednika državnega zbora g. Mirana Brgleza, ki smo mu predstavili 
problematiko diskriminatornega financiranja zdravstvene nege v slovenskih 
socialnovarstvenih zavodih. 

 Sodelovali smo na Živi knjižnici v Zagorju. 
 Bili smo aktivni pohodniki preko društva Mali princ. 
 Redno smo nadaljevali s terapijami preko društva Tačke pomagačke. 

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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 Zaposleni in uporabniki smo organizirali prireditev ob 8. marcu za naše mame. 
 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, navezali stike z zasavskimi 
podjetniki) in prilagajali svoje izdelke naročnikom.  

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

 S pevskim zborom naše BE in SS »Podvelnarji« smo izvedli odmevne nastope v DD Zagorje, 
Domu Tisje v Litiji, DSO na Izlakah ter na EKO kmetiji Medved.  

 Stanovalki smo omogočili udeležbo na izletu na otok Pelješac z društvom za zdravilne rastline 
Zasavja. 

 Prejeli smo srebrno priznanje za inovacijo z naslovom: Z aktivnimi zasavskimi  VDC-jevci do 
nakupa kombija za invalide na socialno vključujoč, ekološki in medsektorski način. 

 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. 

 Sodelovali smo na dveh natečajih: Zeleno, ljubim te zeleno in na natečaju na temo rudarskih 
simbolov. 

 Dobro smo sodelovali z institucijami v ožjem in širšem okolju. 
 Pričeli s projektom Naključna prijaznost, s katerim smo bili pozorni do sodelavcev, 

uporabnikov, znancev in  družinskih članov. 
 Anketiranje zadovoljstva zaposlenih je potekalo preko spleta, uporabnikov in svojcev pa z 

anketami v fizični obliki. 
 Nadaljevali smo s prevajanjem pomembnih dokumentov za uporabnike v obliko lahkega 

branja in tedensko prevajali jedilnike v obliko lahkega branja, ki so vsak dan na razpolago vsem 
uporabnikom in so postali pravo družabno shajališče in prostor druženja med uporabniki v času 
odmorov. 

 14. 4. 2017 smo sodelovali na 3. medgeneracijskem festivalu Srečen za Živet. 
 Staršem učenke OŠ dr. Slavko Grum smo omogočili varstvo v času šolskih počitnic, ko so ostali 

brez varstva. 
 Preko podjetja za usposabljanje Želva d. o. o. smo vključili uporabnico v program usposabljanja 

na konkretnem delovnem mestu. 
 Skozi vse leto smo se aktivno udeleževali tekmovanj in turnirjev  v okviru Specialne 

olimpijade Slovenije.  
 1. 10. 2017 smo organizirali 6. zasavski tek in hojo za upanje pod okriljem Europe Donne. 
 Sodelovali smo v dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov, kjer smo prostovoljno priskočili 

na pomoč pri zbiranju sredstev za kardio stol, ki bo olajšal delo zasavskim reševalcem. 
 

DELNO REALIZIRANO 

 Sodelovali smo pri oblikovanju nove zakonodaje na našem področju dela in opozarjali na 
obstoječo problematiko (predvsem (ne)financiranje zdravstva in individualnih potreb  
uporabnikov). Z objavami v medijih smo dosegli slišanost na Ministrstvu za zdravje (MZ). 
Sekretarka MZ nas je ob koncu leta obiskala in obljubila, da se bo metodologija financiranja 
uredila v letu 2018. V nasprotnem primeru napovedujemo tožbo zasavskih uporabnikov proti 
diskriminatornem sistemu, za kar imamo realno podlago. 

 Uspešno smo se prijavili na dva EU projekta, ki naj bi se predvidoma začela izvajati že v letu 
2017, vendar pristojna  ministrstva niso pravočasno izdala končne odločbe o pričetku izvajanja 
projekta, zato sta se oba pričetka projekta zamaknila v leto 2018. 

 Delno smo izvedli usposabljanje v kriznih intervencijah, zaradi pomankanja časa smo zaključek 
usposabljanja preložili na spomladanske mesece leta 2018. 
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 Delno smo vzpostavili stik z Mladinsko knjigo, predstavili asortiman izdelkov, dogovorili 
smernice za sodelovanje v prihodnje ter poiskati tržno zanimiv izdelek za uvrstitev v poslovni 
katalog MK. 

NEREALIZIRANO 

  Kljub velikemu zanimanju, zaradi velike fluktuacije zaposlenih in organizacijskih sprememb, 
nismo uspeli realizirati plavalnega tečaja za uporabnike. Tečaj bomo izvedli v letu 2018. 

 Ker ni bilo nobenih vzpodbud s strani MDDSZ na temo pilotnega zaposlovanja OMDR, smo 
želeli projekt »Delam, torej sem« vpeljati sami v dnevna opravila v VDC-ju (pomoč v kuhinji, 
skladišču, na podlagi internih izobraževanj), vendar se je ustavilo že takoj na začetku pri 
realizaciji usposabljanj za varstvo pri delu, HASAP s prilagojenimi vsebinami za uporabnike. 
Kljub temu pa nam je uspelo vključiti zainteresirani uporabnici, da sta en dan pomagali pri 
prodaji izdelkov v trgovini Mavi v Trbovljah. Poleg tega so bili uporabniki integrirano zaposleni 
pri čiščenju in pri delu pri kooperantu Kumplast v Kisovcu. 

 

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 

 Trboveljska cesta 12, Zagorje ob Savi (od decembra 2017 naprej) 

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 

mailto:info@vdc-zagorje.si
http://www.vdc-zagorje.si/
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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 

2012 izgradnja dvigala v bivalni enoti, zaradi polnih bivalnih kapacitet začetek akcije »1EUR+1EUR=nova 
bivalna enota«, prilagajanje krizi v državi z aktivnostmi za zniževanjem stroškov, 104 uporabniki osnovni 
program, 10 socialna vključenost, 15 stanovalcev, 23,5 DV+5,5 IV zaposlenih 

2013 izgradnja nove stanovanjske skupine za 10 stanovalcev, začetek vključevanja javnih delavcev, ponovna 
pridobitev kooperacijskega dela Kosmodisk, 104 uporabniki osnovni program, 11 socialna vključenost, 
15 stanovalcev, zaposlenih 23,5 DV+ 4,5 IV+3 javne delavke 

2014 druga uspešna presoja sistema kakovosti E-Qalin, uspešna prijava na 2. razpis programa socialna 
vključenost 2015–2019,  akreditacija za EVS – evropsko prostovoljsko organizacijo, upokojitev prve 
direktorice VDC-ja,  106 uporabnikov  VVZ, 12 socialna vključenost, 16 stanovalcev, zaposlenih 24 DV+5 
IV+ 4 javni delavci 

2015 odprtje nove stanovanjske skupine, 110 uporabnikov VVZ, 14 socialna vključenost, 19 stanovalcev, 
zaposlenih 26 DV+ 8 IV + 6 javnih delavcev 

2016 s pogodbo MDDSZ priznanih dodatnih 7 uporabnikov in 4,5 zaposlenih v dnevnem varstvu, zlato 
priznanje za inovativnost GZS OE Zasavje, začetek projekta »Delam, torej sem«, aktivno prizadevanje za 
vzpostavitev nove enote dnevnega varstva v Litiji, 114 uporabnikov VVZ, 14 socialna vključenost, 20 
stanovalcev, zaposlenih 30,5 DV + 10 IV + 6 javnih delavcev 

2017 pripravili vse pogoje za odprtje nove enote zasavskega VDC-ja v Litiji, kupili stanovanjsko hišo za 
povečanje kapacitet bivalne enote, uspešno smo se prijavili na 2 EU projekta, nadaljevali smo »boj« 
za pravičnejši sistem financiranja zdravstva, 115 uporabnikov VVZ, 16 SV,  23 stanovalcev, zaposlenih 
30,75 DV + 9,75 IV + 6 javnih delavcev  

 

1.4 DEJAVNOST IN NAČELA PRI IZVAJANJU 
VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med neprofitne 

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

l. RS št. 3/07):  

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

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

zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011).  

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; 
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- 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 2017 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 2017 delovali ob delavnikih od 
14.00 popoldan do 6:00 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. 2017 se nahaja v Prilogi 1. 

1.6 ORGANI ZAVODA IN NJIHOVO DELOVANJE  
1. Zavod je v letu 2017 vodila direktorica dr. Špela Režun.  
2. Svet zavoda, ki je bil konstituiran v letu 2016 sestavljajo: 

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

 Predstavnica svojcev: Bojana Vittori Zor  

 Predstavnica Sožitja: Darja Zupan 

 Predstavnica delavcev VDC Zagorje ob Savi in predsednica: Marija Pišek Bizjak. 
Svet zavoda je v letu 2017 imel 3 redne seje in 5 korespondenčnih sej. Na rednih sejah Sveta zavoda  

so člani obravnavali in izdali soglasje k odprtju nove enote v Litiji, nabavi nove hiše za povečanje 

kapacitet bivalne, se seznanili z aktualno problematiko nepravičnega financiranja, potrdili predlog 

Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VDC Zagorje ob Savi, potrdili spremembe 

zazidalnega načrta, potrdili Poročilo o delu za 2016, računovodsko poročilo, potrdili letni delovni 

načrt za 2017 s programom izobraževanja in spremenjen hišni red VDC Zagorje ob Savi. Na 5 

korespondenčnih sejah se je sprejemal  rebalans finančnega načrta  zaradi prijave na dva evropska 

projekta EU1 – Novo rojstvo in EU2 - Nasmeh za vse, člani Sveta zavoda so potrdili spremenjen 

kadrovski načrt ter potrdili sklep o novi nižji ceni  oskrbnega dne v Bivalni enoti.  

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

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

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

 
1.7 PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC IN 

AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ 
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 2017, ki je v Prilogi tega poročila, smo naredili na 

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



 

POROČILO O DELU VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA ZAGORJE OB SAVI 2017 
10 

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

Samoocenitev je potekala 23. 1. 2018. Koordiniral jo je vodja kakovosti, ki je nato v skladu z ocenjevalno 

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

V pripravo izjave je bilo tako vključenih 6 članov kolegija. 

Register tveganj smo v letu 2017 ažurirali v skladu z Navodili za upravljanje s tveganji v VDC Zagorje 

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

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

samostojnosti uporabnikov. 

2 UPORABNIKI 

Ob koncu leta 2017 smo imeli v VDC Zagorje ob Savi 131 uporabnikov: 

1. 115 uporabnikov je bilo vključenih v socialnovarstveno storitev vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji (VVZ) – dnevno varstvo. To so osebe po 18. letu starosti, ki imajo 
znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, motoričnem in socialnem 
področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 
kronološko starostjo.   

2. Ob koncu  leta 2017 je  bilo v skupnostne oblike bivanja institucionalnega varstva v 2 enotah 
vključenih 23 uporabnikov.  

3. 14 oseb z odločbo o nezaposljivosti je bilo vključenih v program socialne vključenosti, prav 
tako pa sta bila od septembra 2017 dalje v program socialne vključenosti vključena 2 
uporabnika na podlagi 35 a člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov, tako, da je bilo skupno število vseh uporabnikov  vključenih v program SV 16. 
 

2.1 STATISTIKE O UPORABNIKIH 
 Število uporabnikov skupaj (na dan 31. 12. 2017): 131 

 Povprečna starost uporabnikov (na dan 31. 12. 2017): 39,51  let 

 Povprečno število let vključenosti v VDC Zagorje ob Savi (na dan 31. 12. 2017): 17,30 let 

 Struktura uporabnikov po spolu (na dan 31. 12. 2017): 54,96 % moških in 45,04 % žensk. 
 

2.1.1 VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (VVZ) 

V začetku leta 2017  smo imeli priznanih 115 uporabnikov v storitvi VVZ, vključenih pa je bilo dejansko 

114 uporabnikov.   

V mesecu marcu je iz občine Zagorje ob Savi po hudi bolezni v 47. letu  preminula 1 uporabnica.  

V mesecu maju se je ponovno vključila uporabnica, ki se je v VDC Zagorje vključila že leta 2001, vendar 

je bila v letu 2006 krizno nameščena v skupnost Novi paradoks, ker VDC Zagorje takrat še ni izvajal 

storitve institucionalnega varstva in namestitev pri nas ni bila mogoča. Uporabnica si je želela vrnitve 

v rodni kraj in zato ji je bila v mesecu maju dana možnost nove vključitve v VDC.  

V mesecu oktobru smo zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in ne zagotavljanja ustrezne oskrbe in 

nege bili primorani odpustiti uporabnico v 32. letu iz občine Hrastnik.  

V mesecu septembru se je po dopolnjenem 26. letu oziroma zaključku izobraževanja na OŠPP vključila 

uporabnica iz občine Zagorje ob Savi. 
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Tabela 4: Število uporabnikov storitve VVZ po občinah in mesecih v letu 2017  
                              UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA ŠMARTNO pri LITIJI SKUPAJ 

JANUAR 42 33 23 12 4 114 

FEBRUAR 42 33 23 12 4 114 

MAREC 41 33 23 12 4 113 

APRIL 41 33 23 12 4 113 

MAJ 42 33 23 12 4 114 

JUNIJ 42 33 23 12 4 114 

JULIJ 42 34 23 12 4 115 

AVGUST 42 34 23 12 4 115 

SEPTEMBER 43 34 23 12 4 116 

OKTOBER 43 34 22 12 4 115 

NOVEMBER 43 34 22 12 4 115 

DECEMBER 43 34 22 12 4 115 

POVPREČJE 42,2 33,5 22,7 12 4 114,4 

 

Tabela 5: Število uporabnikov storitve VVZ po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2017) 

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 2 23 21 10 7 63 

Ž 1 15 16 16 4 52 

SKUPAJ 3 38 37 26 11 115 

 

Tabela 6: Struktura uporabnikov storitve VVZ po spolu in stopnji motenosti (na dan 31. 12. 2017)  
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 0 34 12 0 17 63 

Ž 0 28 8 2 14 52 

SKUPAJ 0 62 20 2 31 115 

 

Tabela 7: Struktura uporabnikov storitve VVZ po bivalnem okolju (na dan 31. 12. 2017) 

 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA 

S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

BE, SS VDC 

ZAGORJE 

V DOMU ZA 

STAREJŠE 

SO 

SAMOSTOJNI 
SKUPAJ 

ŠTEVILO 82 4 22 0 7 115 
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2.1.2 SOCIALNA VKLJUČENOST (SV) 

Do avgusta 2017 smo imeli v program socialne vključenosti vključenih 14 uporabnikov. V mesecu 

septembru smo s strani MDDSZEM prejeli odobritev programa na 16 uporabnikov. Tako smo še istega 

meseca vključili v program 2 uporabnika iz občine Litija, z odločbo o priznanju lastnosti invalidne osebe 

na podlagi Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, saj sta zaradi varstva nujno 

potrebovala vključitev v program.  

Tabela 8: Število uporabnikov SV po občinah in mesecih v letu 2017 

  
UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ 

JANUAR 9 2 3 0 14 

FEBRUAR 9 2 3 0 14 

MAREC 9 2 3 0 14 

APRIL 9 2 3 0 14 

MAJ 9 2 3 0 14 

JUNIJ 9 2 3 0 14 

JULIJ 9 2 3 0 14 

AVGUST 9 2 3 0 14 

SEPTEMBER 9 2 3 2 16 

OKTOBER 9 2 3 2 16 

NOVEMBER 9 2 3 2 16 

DECEMBER 9 2 3 2 16 

POVPREČJE  9 2 3 0,7 14,7 

 

Tabela 9: Struktura uporabnikov SV po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2017) 

SPOL/STAROST do 25 
od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 1 5 1 1 0 8 

Ž 0 0 7 1 0 8 

SKUPAJ 1 5 8 2 0 16 

 

Tabela 10: Struktura uporabnikov SV po bivalnem okolju (na dan 31. 12. 2017) 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

V SS VDC 

ZAGORJE 

V DOMU 

ZA 

STAREJŠE 

SO 

SAMOSTOJNI 

SKUPAJ 

ŠTEVILO 10 0 1 0 5 16 

2.1.3 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTNIH OBLIKAH BIVANJA 

Konec leta 2017 je bilo v institucionalno varstvo VDC Zagorje vključenih 23 oseb z motnjo v telesnem 

in duševnem razvoju. Skozi vse leto je bilo veliko sprememb tudi na področju institucionalnega varstva. 

V mesecu maju smo naselili stanovalko iz občine Kamnik, ki je že bila vključena v dnevno varstvo do 

leta 2006, potem pa je bila krizno nameščena v BS Novi Paradox in od tam se je preselila v Kamnik, kjer 

je samostojno živela v lepo urejen stanovanju, vendar je bila osamljena, brez socialne mreže, kar je na 

koncu pretehtalo, da se je odločila za spremembo. Tako smo eno stanovalko dobili, druga iz občine 
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Zagorje ob Savi pa je ponovno odšla domov čez poletje in se vrnila v mesecu oktobru. Poleg navedene 

stanovalke, ki se je čez zimo vrnila nazaj v Bivalno enoto, smo morali urgentno sprejeti uporabnika iz 

občine Zagorje ob Savi, ki je čez noč ostal brez mame. V novembru smo iz občine Trbovlje vključili 

stanovalca, ki si je vključitve v Bivalno enoto zelo želel, kljub temu, da ima doma dobre pogoje za 

bivanje. Dogovor je bil, da se vključi čez zimske mesece in da gre spomladi nazaj domov, vendar vse 

kaže na to, da si želi trajno ostati v Bivalni enoti. 

Tabela 11: Število stanovalcev po občinah in mesecih v letu 2017 

   UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA 
ŠMARTNO 

PRI LITIJI 
KAMNIK SKUPAJ 

JANUAR 9 4 4 2 1 0 20 

FEBRUAR 9 4 4 2 1 0 20 

MAREC 9 4 4 2 1 0 20 

APRIL 9 4 4 2 1 0 20 

MAJ 8 4 4 2 1 1 20 

JUNIJ 8 4 4 2 1 1 20 

JULIJ 8 4 4 2 1 1 20 

AVGUST 8 4 4 2 1 1 20 

SEPTEMBER 8 4 4 2 1 1 20 

OKTOBER 10 4 4 2 1 1 22 

NOVEMBER 10 5 4 2 1 1 23 

DECEMBER 10 5 4 2 1 1 23 

POVPREČJE  8,8 4, 2 4 2 1 0,7 20,7 

 
 

Tabela 12: Število stanovalcev po starosti in spolu (na dan 31. 12. 2017) 

SPOL / STAROST 
do 

25 

od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

 

SKUPAJ 

M 1 0 6 1 3 11 

Ž 0 1 5 3 3 12 

SKUPAJ 1 1 11 4 6 23 

 

Tabela 13: Število stanovalcev glede na stopnjo motenosti (na dan 31. 12. 2017)  
C1  

Odrasle 

osebe z 

dolgotrajnimi 

težavami v 

duš. razvoju 

C2  

Odrasle 

osebe z 

zmerno 

motnjo v 

duš. 

razvoju 

C3  

Odrasle 

osebe s 

težjo 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C4  

Odrasle 

osebe s 

težka 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C5  

Odrasle 

osebe z 

več 

motnjami 

C6  

Odrasle osebe s 

težjo ali težko 

obliko gib. ali 

senz. oviranosti, 

ki niso več 

sposobni 

samostojnega 

življenja 

 

 

 

S 

K 

U 

P 

A 

J 

M 0 1 0 0 10 0 11 

Ž 0 5 1 0 5 1 12 

SKUPAJ 0 6 1 0 15 1 23 
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2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE 
Individualizacija  izraža spoštovanje človekovega dostojanstva in njegove enkratnosti. Zaposleni  (ali 

ključni delavec) je tisto orodje, preko katerega skušamo uporabnikom in stanovalcem zagotoviti 

uresničevanje njihovih interesov, želja in potreb. Potrebe, ki jih je potrebno zadovoljiti, vključujejo 

varnost, stanovanje, namestitev, bivanje doma, odnosi med ožjimi in širšimi družinskimi člani, 

zaposlitev, preživljanje prostega časa, druženje, osebni razvoj, urejanje in koordinacija stikov z 

različnimi službami in pripadanje skupnosti.  Individualni programi, načrti in evalvacije so bili v letu 

2017 osnova za ciljno usmerjeno individualno obravnavo uporabnikov. Na takšen način je omogočen 

aktiven odnos uporabnikov skozi leto, z vsemi pravicami in obveznostmi, kar posledično krepi njihovo 

samozavest in pozitivno samopodobo.  

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

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

uporabnik pove, kakšno želi, da bi bilo njegovo življenje. Nekateri ne vedo, kakšno vrsto pomoči 

potrebujejo, ne zmorejo ali znajo artikulirati svojih želja, prepoznavati svojih potreb, zato je pri takšnih 

uporabnikih potrebno, da zaposleni (načrtovalec, ključna oseba)  pomaga, razišče  vire, se skuša kar 

najbolj vživeti v njihove situacije, iskati pomoč pri osebah, ki so takšnemu uporabniku blizu. Vsak 

individualni načrt je drugačen, ker so tudi potrebe uporabnikov različne. Metoda načrtovanja je edino 

in zgolj individualna, ki temelji na osebnem pristopu in individualnih srečanjih.  Delo temelji na 

partnerskem odnosu ob upoštevanju različnosti posameznika. Uporabnik je lastnik problema, lastnik 

načrta in hkrati udeleženec v rešitvi, je enakovreden partner v procesu iskanja virov pomoči in kar je 

najpomembnejše, tudi lastnik odločitev, ki jih skupaj s strokovnim delavcem zapišeta v njegovem 

individualnem načrtu in tako vplivata na spremembe v življenju posameznika.  

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

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

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

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

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

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

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

uporabljati moč, ki jo imajo.  

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

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

uporabnika. V letu 2017 smo izdelali 6 individualnih programov za novo vključene uporabnike. 

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

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

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

uporabnik željene cilje postavita na trdno osnovo in se že v času načrtovanja dogovorita  za možnost 

realizacije. Pomembno je, da tako v načrtih kakor v evalvaciji navajamo točno tisto, kar uporabnik želi, 

in da dejansko moč vpliva damo v njegove roke in ne več strokovnim delavcem, ki naj bi se odločali 

namesto njih. Izogibali smo se kolektivnim aktivnostim in za uporabnike nismo načrtovali idealne, 

popolne oskrbe, ampak smo skupaj z njim izdelali njegov osebni načrt. Načrt in evalvacijo je 

uporabnik, ko glede njiju ni imel več pripomb, podpisal. Individualni načrt je last uporabnika. Če se je 

uporabnik strinjal, smo je njegov individualni načrt pokazali na individualnem razgovoru svojca in 

mentorja, ga pregledali in dopolnili z mnenjem in opažanjem svojcev. Evalvacije individualnih načrtov 
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s podpisi uporabnikov, svojcev oz. skrbnikov smo  ob zaključku leta vložili v osebne mape uporabnikov. 

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

Pri individualnem načrtovanju si pomagamo s petimi Brandonovimi magneti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

tudi ključna oseba, s pomočjo katere uporabniki udejanjajo svoje želje in potrebe. V  letu 2017 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 2017, ki so bistveni in na katere lahko kot strokovni delavci vplivamo in 

pomagamo uporabnikom, so: 

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

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

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

splošne želje; »želim si, da bi mi mama kupila maturantsko obleko«, »imel bi Iphone 7«, zelo si želim, 

da bi se naučil kuhat šnops, to si res zlo želim, pa da naju ne bi stara mama gnala toliko hoditi k maši«, 

želim si novo osebno izkaznico« , »želim si živeti v svoji hiši«, »kupil bi garsonjero pa avto«, da bi se 

naučila plesat polko, valček, pa rokenrol«, »da bi si najdu punco prek intreneta – tako ki zna delat« 

Veliko je želja, ki so povsem realne in potrebujejo le podporo nekoga, ki bo pomagal poiskati možnosti 

za uresničitev. Še vedno pa je med zgodbami največ tistih – osamljenih; »imela bi fanta«, »pa punco bi 

meu«, »pa skrbi me za mami«, »moja želja je samo ena, da bi se lahko vrnila nazaj domov«,   

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

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

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

prijatelji v delavnici: »Samo, da bi bla spet lahko doma, pa da bi se z mamico pogovarjala.«, »oni se 

samo bašejo, men pa nč ne dajo« To so zgodbe, ki bolijo, ki rabijo močno podporo nekoga, da 

pomaga včasih razumeti, doumeti, pogosto tudi sprejeti  ali situacije, ko je enostavno potrebno tudi 

na podlagi zaupanih zgodb takoj ukrepati. 

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

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

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

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

vsakodnevnem delovnem odnosu. Postopek načrtovanja je bil tudi v letu 2017 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. Tudi v zgodbah stanovalcev je zaslediti, da se je število stanovalcev povečalo, da to kljub 

trudi in pozitivni energiji zaposlenih včasih prevlada nestrpnost, nesprejemanje sprememb, 

drugačnosti. 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. V Bivalni enoti pa so stanovalci dosti bolj 

samostojni, prevladujejo pa osebnostne težave in težave v duševnem zdravju, ki spet zahtevajo 

drugačene pristope, metode, več je skupinske in medosebne dinamike.  Z refleksijo načrtovalca na 

koncu načrta se poleg ciljev in nalog stanovalca opredeli tudi pomoč, podpora, cilji in aktivnosti. 

2.3 PARTICIPACIJA, VPLIV IN SAMOZAGOVORNIŠTVO 
Za uresničevanje pravice do dostojnega življenja, do enakopravnega vključevanja in odločanja o 

življenju in delu v VDC-ju so imeli predstavniki uporabnikov v letu 2017 redne mesečne sestanke z 

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

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

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

storitev. Bili so kritični in ustvarjalni.  

Tabela 14: Nekaj vprašanj, pobud in mnenj uporabnikov iz sestankov 2017 

Uporabnik E: »Izpostavi problematiko svojega življenja v prihodnosti; zaveda se, da bo enkrat ostal 

brez mame, ne želi si živeti v BE ali SS. Želi si samostojno bivati v stanovanju s podporo VDC-ja.« 

Uporabnik A. izpostavi podobno problematiko, da si želi bivati s svojim dekletom,  in upa, da v VDC-

ju delamo na tem, da bi uporabnikom, ki si želijo takšnega bivanja, to omogočili in jim pomagali. 

Uporabnik J. si želi enkrat iti v kino v Ljubljano. (želja je bila realizirana). 

Ob vpeljavi projekta Naključna prijaznost je uporabnik E: zapisal:« Prijazni bomo drug do drugega, 

uporabljali bomo prijazne besede, delili semena ob dnevu zemlje, ugašali luči, zapirali vodo in bolj 

pogosto bomo delili nasmehe«.   

Uporabniki predlagajo nagradne igre preko Oglasne table ali internega radia. 

Uporabnik A. izpostavi: »Ni mi prijetno, ko pridem  v kakšno drugo delavnico po material za delo in 

dobim vprašanje, kaj iščem tam. Tudi zaposleni kar tekmujejo med seboj in skrivajo delo pred 

uporabniki iz druge delavnice. Želim, da je delo enakomerno porazdeljeno in da imamo vsi možnost 

zaslužiti nagrade, ne samo tisti uporabniki, katerih mentorji se hitreje zagrebejo za kakšno delo. Res 

to me čist spravi ven iz tira.« 

Uporabnik E. pove, da je bilo na izmenjavi v Makedoniji super in da so bili krasen tim z Mojco in 

Marjanom.  

Uporabnici S. in T. povesta, da so stoli v delavnicah razmajani in nevarni ter zato potrebni menjave. 

 

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 in na večno težavo glede pospravljanja cigaretnih ogorkov za 
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seboj. Ob novih sprejemih je resda potrebna prijaznost, potrpežljivost – SPREJEMANJE, vedno je to 

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

v VDC-jevsko skupnost. 

 

Mesečne sestanke z zaposlenimi so imeli tudi stanovalci v institucionalnem varstvu. Glavne teme so 

bile sooblikovanje bivalnega dne, hišni red in zadolžitve stanovalcev, stanovalci in stanovalke so 

predlagali aktivnosti, skupaj so oblikovali jedilnike, aktivnosti v okviru društva Sožitje, reševali so 

medsebojne težave, ki so v življenju v skupnosti del dneva, podajali so pobude za izlete, obisk bivalne 

enote v na Dolenjskem in bili navdušeni nad izmenjavo stanovalcev med bivalnimi enotami, ki žal ni 

bila realizirana.  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 2017 na obrazcu nismo prejeli nobene pisne pritožbe nad našim delom. Manjše pripombe in 

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

pogovorili z uporabnikom, svojci ter se potrudili poiskati čim bolj sprejemljivo rešitev za vse. Med 

letom smo ob aktivnostih, ki so jih imeli stanovalci Bivalne enote, nekajkrat naleteli na nerazumevanje 

svojcev, ki so menili, da imajo stanovalci Bivalne enote in stanovanjske skupine veliko več aktivnosti, 

kot uporabniki dnevnega varstva. Svojcem smo pojasnili, da veliko nadstandardnih aktivnosti 

financirajo stanovalci sami, hkrati pa smo pojasnili, da storitev izvajanja institucionalnega varstva 

nadomešča družino, da so stvari organizirane  in financirane drugače kot storitev varstva, vodenja in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji.    

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

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

omogočimo obisk kakšnega dogodka, kulturne prireditve. 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.  

Šest uporabnikov je skozi vse leto ob podpori mentorjev vodilo oddajo na internem radiu, kjer so 

obveščali o aktualnostih doma in po svetu, brali zanimive prispevke, obveščali o športnih dosežkih 

naših športnikov in poročali o planinskih pohodih, prebirali so razmišljanja na temo mesečnih vrednot 

in spregovorili tudi o naših državnih praznikih. Vmes so vrteli glasbo, ki so si jo izbrali sami.  

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

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

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

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

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

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

pogovarjajo o intimnih in osebnih zadevah.  

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

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

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

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

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

samozagovorniških aktivnosti razvijajo občutek lastne vrednosti, prepoznavajo lastne sposobnosti, 

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

seboj razvijajo tople odnose in razumevanje.  
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2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV   
2.4.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V DNEVNEM VARSTVU 

V novembru 2017 je bila enajsto leto zapored izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov dnevnega 

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

razvoj d. o. o. Anketiranje so opravili mentorji v delavnicah, vendar vsak za drugo delavnico. 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 102 uporabnikov dnevnega varstva (v letu 2016 87).  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 2,87. Maksimalna 

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

uporabnikih dnevnega varstva tretje mesto (1. mesto je doseglo zadovoljstvo 2,89). Slika 1 prikazuje 

oceno splošnega zadovoljstva uporabnikov v letu 2017 s primerjavo na 2016, 2015 in oceno 

zadovoljstva po posameznih področjih.  

Slika 1: Zadovoljstvo uporabnikov dnevnega varstva  

 
Uporabnike se je spodbujalo, da so na anketne liste zapisali tudi komentarje, predloge, pripombe, 

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

februarju 2018 in skupaj iskali načine delovanja, ki bi zadovoljstvo lahko še izboljšali.  

2.4.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V BIVALNI ENOTI IN STANOVANJSKI SKUPINI 

V novembru 2017 je bila opravljena tudi anketa stanovalcev v bivalni enoti in stanovanjski skupini. Na 

anketo je odgovarjalo 18 stanovalcev, kar je za 2 več kot leto prej. Povprečno zadovoljstvo stanovalcev 

je ostalo zelo visoko, s sumarno oceno zadovoljstva 2,73. Maksimalna možna ocena je 3. V primerjavi 

s preteklim letom, se je sumarno zadovoljstvo znižalo za 0,04 ocene. V primerjavi 6 vključenih VDC-

jev v analizo zadovoljstva smo z doseženim zadovoljstvom stanovalcem na šestem mestu. Razlog 
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temu je predvsem to, da se je proti koncu število stanovalcev tako povečalo, da so bile kapacitete 

povsem zasedene, kar je prineslo nekaj nesoglasji. Prav tako smo bili v fazi kupovanja nove hiše, kar so 

vedeli tudi stanovalci in so že izražali nezadovoljstvo in željo po selitvi v nove kapacitete. To se pokaže 

tudi pri podrobnejši analizi, kjer področja: tukaj se dobro počutim, vključevanje, razumevanje s 

sostanovalci, soba in možnost odločanja najbolj negativno odstopajo od povprečja 6 VDC-jev. To je 

povezano tudi z večjim povečanjem števila stanovalcev glede na povečanje povečanja števila 

zaposlenih. Zaradi birokracije je zaposlovanje v trenutku nemogoče. Tako je zadnja 2 meseca obstoječe 

število zaposlenih, delalo z večjem številom stanovalcev. Prav tako je proti koncu leta prihajalo do 

menjav zaposlenih (2 sporazumni odpovedi zaposlitve), kar so občutili tudi stanovalci.   

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

letu 2017 ter oceno zadovoljstva stanovalcev po posameznih področjih. 

Slika 2: Zadovoljstvo stanovalcev bivalne enote in stanovanjske skupine  

 

 
*slika prikazuje odstopanje od povprečja 6 VDC-jev, ki so sodelovali v primerjalni analizi.  



 

POROČILO O DELU VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA ZAGORJE OB SAVI 2017 
20 

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

usmeritev delovanja zasavskega VDC-ja. Uspešno smo jo izpolnjevali tudi v letu 2017. Storitve smo 

izvajali v skladu s sistemom kakovosti E-QALIN in se uspešno pripravili na presojo, katero smo 

opravljali 4. in 5. decembra 2017.   

3.1 E-QALIN – UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO  
V letu 2017 je bil glaven cilj zaključiti vsa ocenjevanja kriterijev in kazalnikov ter uresničevanje 

predlaganih izboljšav s ciljem našega kontinuiranega razvoja. V okviru kakovosti se je 1 zaposlen 

udeležil konference o kakovosti, ki jo je organiziralo podjetje Firis d. o. o. Na SIP dnevih smo vsi 

zaposleni skupaj, tako kot vsako leto, ocenili 2 kriterija: 3.1.1 Vrednote organizacije in oblikovanje 

organizacijske kulture ter 3.1.2 Vizija, poslanstvo in strategija. To sta kriterija, ki sta zelo pomembna za 

vse zaposlene in vodstvo, zato smo ju ocenjevali vsi skupaj kot SIP skupina.  

 

4. in 5. december 2017 je bila opravljena tretja presoja E-qalin, ki sta jo opravila presojevalca s strani 

Bureau Veritas. Presojevalca sta po opravljeni presoji povedala, da nujne izboljšave niso potrebne. Pred 

novim letom smo prejeli še uradno poročilo presoje, kjer je bilo potrjeno, da nujne izboljšave niso 

potrebne. Presojevalca sta podala nekaj predlogov, predvsem na vpisovanje v sistem MAPP. Končna 

ocena je potrdila, da smo tretjič uspešno opravili presojo in pridobili certifikat za kakovost Eqalin.  Smo 

edini socialnovarstveni zavod  z E-qalinom v Sloveniji, ki se redno certificira, brez prekinitvenih obdobij. 

Smo prvi, ki smo pridobili že 3. certifikat kakovosti. 

 

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 

V Zasavskem VDC-ju vsakodnevno potekajo razne interesne in nadstandardne aktivnosti za boljšo 
kakovost življenja uporabnikov, ki popestrijo delovni vsakdan, ohranjajo, omogočajo razvoj različnih 
znanj in sposobnosti. Aktivnosti pozitivno vplivajo na psihofizično stanje uporabnikov. Številne 
spremljevalne aktivnosti oblikujemo glede na potrebe, pobude, želje uporabnikov. Program prilagajmo 
aktualnim trendom v okolju. Izvajamo športne, izobraževalne, kulturne in rehabilitacijske aktivnosti. 
Sodelujemo tudi v lokalnem okolju. Družabne dejavnosti v različnih oblikah so izjemno pomembne za 
ohranjanje, razvijanje znanj, veščin, sposobnosti uporabnikov, njihovo družbeno integracijo, 
samouresničevanje in  kvaliteto življenja. 
 
Tako kot do sedaj, so bile interesne aktivnosti razdeljene na tri področja in sicer: 
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1. VODENJE 
2. REHABILITACIJA 
3. IZOBRAŽEVANJE 

 
Pri vodenju so v ospredju interesne in nadstandardne aktivnosti s področja športa, kulture, projektov 
in sodelovanja v lokalnem okolju.  Vse več poudarka dajemo rehabilitaciji, saj uporabniki potrebujejo 
več aktivnosti, ki jim pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih zdravstvenih težav in ohranjanju 
psihofizičnih sposobnosti. Rehabilitacija se povezuje z delovno terapijo, ki jo izvajata dve delovni 
terapevtki na delovnih mestih Varuhinj in se v sistemu ISOV beleži pri storitvi zdravstvo, čeprav ni 
financirano iz ZZZS. Izobraževanje je izredno pomembno, saj se vsi skozi celo življenje učimo. Pri 
izobraževanju dajemo poudarek na ohranjanju znanja pisanja in branja ter učenju novih znanj.   
 
Vse prisotnosti na interesnih in nadstandardnih aktivnostih mentorji redno vpisujejo v sistem ISOV. 
Sistem ISOV se redno ažurira in se nato januarja naredi izpis aktivnosti. Izpis za leto 2017 je prikazan v 
Tabeli 15, kjer je tudi primerjava z letom 2016. 
 
Tabela 15: Primerjava števila izvedb in udeležb po aktivnostih po področjih  

IZVEDBE UDELEŽBE 

PODROČJE 2016 2017 2016 2017 
1.      VODENJE  1365 1482 9722 10676 

2.      REHABILITACIJA  282 291* 503 640* 

3.      IZOBRAŽEVANJE  79 121 170 270 

SKUPAJ 1726 1894 10395 11586 
*brez upoštevanja delovne terapije 

 
 

Tabela 16: Poročilo športnih interesnih aktivnosti 

NAZIV STORITVE 
ŠTEVILO 
IZVEDB V 

LETU 2017 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKO
V V LETU 2017 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2017 

5 MINUT ZA ZDRAVJE 116 1293 11,15 Uporabniki so v delavnicah, največkrat pred 
malico, izvedli 5 minut za zdravje.  

ATLETIKA 3 10 3,33 
Pred tekmovanji smo izvedli 3 specifične 
treninge atletike. Suvanje krogle in štart pri 
teku na 100 m. 

KOŠARKA 27 172 6,37 
Košarka se je redno izvajala v športni dvorani 
Zagorje. Treningi so potekali pogosteje pred 
tekmovanjem.  

KRPLJANJE 2 10 5,00 
Trening krplanja smo izvedli dvakrat pred 
tekmovanjem. Prav tako smo ga izvajali na 
zimovanju.  

NAMIZNI TENIS 77 169 2,19 
Treningi namiznega tenisa so potekali v 
telovadnic VDC-ja. S tekmovalci smo se 
pripravljali na tekmovanja.  

NOGOMET 38 275 7,24 

Treningi so potekali redno v športni dvorani. 
Prav tako so potekali na pomožnem igrišču NK 
Zagorje, v Europarku Zagorje in na igrišču 
Proletarec. Cilj je bil uspešno nastopati v 
nogometni ligi SOS, kar nam je s tretjim 
mestom tudi uspelo.  

NORDIJSKA 

HOJA/SPREHOD 
276 2000 7,25 

Uporabnike se je redno vzpodbujalo k 
sprehajanju, saj jim to zelo koristi tako za 
telesno kot duševno zdravje.  
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PLANINARJENJE 7 36 5,14 

V letu 2017 smo se pridružili aktivnostim 
društva Mali princ, ki redno organizira 
pohode. Tako so se uporabniki večkrat 
udeležili različnih pohodov.  

PLAVANJE 6 12 2,00 
Plavanje je bilo organizirano manjkrat kot je 
bilo sprva načrtovano. V letu 2017 nismo 
izvedli tečaja plavanja.  

PLES 58 996 17,17 

Ples je potekal 2x tedensko, v času priprav na 
nastope tudi bolj intenzivno. Poleg 
ustvarjalnosti smo razvijali še motoriko in 
vključevali elemente pomoči z umetnostjo. 
Skupina se je v tem letu uvrstila na Državno 
plesno revijo – festival ŽIVA. 

REKREACIJA IN 

RAZGIBAVANJE 
180 1135 6,31 

Mentorji so z uporabniki večkrat odšli v 
telovadnico na rekreacijo, saj je bila to želja 
uporabnikov.  

SMUČANJE 2 11 5,50 

Opravili smo dva treninga smučanja pred 
samim tekmovanjem. Prav tako smo večino 
uporabnikov spodbudili, da so se preizkusili v 
smučanju na zimovanju. 

TEKMOVANJE   SOS in 

druga tekmovanja 
16 87 5,44 

Redno smo uporabnike spodbujali k različnim 
tekmovanjem, saj zelo radi tekmujejo in se 
dokazujejo.  

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 16 271 16,94 
Čez leto so potekale različne vadbene skupine 
na temo zdravega življenjskega sloga, 
namenjenega uporabnikom.  

3.2.2 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH IN ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 

V letu 2017 smo se udeležili več tekmovanj  pod okriljem Specialne olimpiade Slovenije, in sicer: 

 11. Državnih iger SOS - MATP Maribor 

 8. Atletski miting Maribor  

 Balinarski turnir Ajdovščina  

 Prijateljski balinarski turnir Ljubljana 

 11. Državni turnir v Namiznem tenisu  Ljubljana 

 22. Regijske igre MATP Krško 

 8. turnir v krplanju Črna na Koroškem 

 Alpski miting sv. Trije kralji 2017 

 Regijske igre Hrastnik  

 Nogometni turnir Ljubljana 

 Nogometni turnir Zagorje 

 Finale nogometne lige Brdo pri Kranju 

V letu 2017 smo se udeležili več plesnih revij: 

 Območna plesna revija – Hrastnik, april 2017 

 Regijska plesna revija – Litija, maj 2017 

 Državna plesna revija, ŽIVA – Ljubljana, november 2017 

Udeležili smo se tudi ambilimpijade, ki je potekala v Murski Soboti. Sodelovale so 3 uporabnice. 

Tekmovali smo v 3 disciplinah, kjer so uporabnice dosegle 1., 5. in 9. mesto.  

V letu 2017 smo bili soorganizatorji regijskih iger Specialne olimipade Slovenije ljubljansko – dolenjske 

regije skupaj s Sožitjem Zagorje in Sožitjem Hrastnik. Na igrah je sodelovalo skoraj 300 športnikov, 100 

spremljevalcev in 30 organizatorjev skupaj s prostovoljci. Igre so bile izpeljane v Hrastniku. Izvedene so 

bile tekoče in brez težav. V sklopu nogometne lige SOS smo septembra organizirali 2. turnir 1. skupine 

v Zagorju. Prav tako smo na Brdu pri Kranju organizirali finale nogometne lige SOS. Marca in decembra 
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smo na prijateljsko tekmo povabili ostale ekipe (Želva d. o. o. in CUDV Dobrna). V sklopu vodenja 

nogometne lige je bil v VDC-ju tudi organiziran sestanek vseh trenerjev iz Slovenije, ki sodelujejo v 

nogometni ligi.  

Tabela 17: Poročilo ostalih interesnih aktivnosti 

NAZIV STORITVE 
ŠTEVILO 
IZVEDB V 
LETU 2017 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIK
OV V LETU 

2017 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2017 

ČEBELARSTVO 33 488 14,79 

Poleg rednih tedenski srečanj smo si ogledali 
čebelarsko pot na Izlakah in pri čebelarju 
naredili umetno čebeljo družino. Krožek je 
vodil prostovoljec Bojan Kastelic. 

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 187 322 1,72 
Uporabniki so celo leto sodelovali pri 
ločevanju odpadkov in vestno pobirali smeti.  

GLASBENE DELAVNICE 49 534 10,90 
Delavnice so potekale 1x tedensko. Sodelovali 
smo s prostovoljci, zaposlenimi, … ki igrajo 
kakšen inštrument.  

GLASILO KAMENČKI 3 3 1,00 
V letu 2017 sta bila izvedena dva izvoda 
Kamenčkov, kjer so uporabniki pisali članke.   

GLEDALIŠKI KLUB 1 2 2,00 
Za leto 2017 smo planirali učenje nove igre v 
sklopu EU projekta. Projekt ni bil potrjen, zato 
smo pripravljali samo scenarij.  

GOSPODINJSKE 

DELAVNICE 
9 55 6,11 

Delavnice so potekale predvsem ob praznikih. 
Pekli smo piškote za vse uporabnike.  

KRAJŠI/DALJŠI IZLET 20 143 7,15 Znotraj delavnic, SS in BE je bilo organiziranih 
več izletov po željah uporabnikov.  

LIKOVNE DELAVNICE 12 46 3,83 
Cilj likovnih delavnic je bil osvojiti nove 
tehnike slikanja. Delavnice so bile namenjene 
vsem uporabnikom.  

NASTOP: Pevski, Plesne, 

Skokic, Na zabavi RD, ... 
19 293 15,42 

S plesom smo nastopili na več nastopih. Prav 
tako smo s športniki tekmovali na tekmovanjih 
SOS in prijateljskih tekmovanjih v lokalnem 
okolju.  

PEVSKI ZBOR 10 188 18,80 
Vaje so potekale v smislu ohranjanje znanja in 
veselja do petja. Nastopali smo na zabavah v 
VDC-ju. 

RADIO VDC 6 12 2,00 

Na približno 2 meseca smo pripravili radijsko 
oddajo z aktualnimi novicami in vsebinami o 
prihajajočih praznikih. Program je bil 
popestren z glasbo in nagradnimi igrami.  

RIBIŠTVO 37 37 1,00 Uporabniki so lovili v zagorskem ribniku.   

SAMOZAGOVORNIŠKA 

SKUPINA 
8 37 4,63 

Ob prebiranju zapisnika uporabnikov z 
direktorico so uporabniki izražali svoja 
mnenja, ideje, predloge, kritike.  

SESTANEK UPORABNIKOV 

Z VODSTVOM 
11 58 5,27 

V letu 2017 je bilo izvedenih 11 sestankov 
uporabnikov z direktorico. Izjema je bilo 
poletje, ko smo imeli dopuste z nujnimi 
varstvi.  

SKRB IN UKVARJANJE Z 

ŽIVALMI 
93 131 1,41 V VDC-ju smo redno skrbeli za akvarij. Prav 

tako za živali v IV.  

VERSKI OBREDI 1 15 15,00 
Uporabnikom je bilo omogočeno versko 
udejstvovanje po njihovih željah.  

ZABAVA 9 476 52,89 

Organizirali smo različne zabave, za katere so 
uporabniki pripravili program, jih vodili in 
nastopali. Poleg praznovanj rojstnih dni nas je 
obiskal glasbeni gost, skupaj z otroki iz vrtca 
pa smo zarajali ob pustu. 
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Tabela 18: Poročilo projektov 

NAZIV STORITVE 
ŠTEVILO 
IZVEDB V 

LETU 2017 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKO
V V LETU 2017 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2017 

DISCO 1 56 56,00 

Uporabniki so izrazili željo, da se zadnji delovni 
dan zaključi v Mesečini. Tako je bila 
organiziran zaključek leta v diskoteki 
Mesečina, 22. 12. 2017. 

EVS - izmenjava 22 33 1,50 
Dva zaposlena in štirje uporabniki so bili na 
več dnevi izmenjavi EVS. Potekala je na 
Slovaškem in v Makedoniji.  

EVS PROJEKTI 1 10 10,00 Skozi celo leto so potekali različni projekti EVS.  

KNJIŽNICA - BERIMO 

SKUPAJ 
23 275 11,96 

Skozi celotno leto je potekal projekt Berimo 
skupaj, ki se ga uporabniki radi udeležujejo. V 
letu 2017 smo imeli že 3 skupine uporabnikov, 
ki so obiskovali knjižnico in brali knjige.  

LAHKO BRANJE 25 62 2,48 

V letu 2017 smo dokončali prevod Hišnega 
reda v lahko berljivo obliko. Prav tako smo 
redno ažurirali jedilnik s fotografijami, 
uporabniki pa so sodelovali tudi pri 
oblikovanju brošure EU projekta Novo rojstvo. 

LETOVANJE 1 61 61,00 
Letovanje je bilo izvedeno po planu v Pinesti. 
Poleg uporabnikov so se ga udeležili tudi 
nekateri svojci.  

NAKLJUČNA PRIJAZNOST 8 31 3,88 
Projekt je potekal celo leto. Na to temo je bilo 
organiziranih nekaj delavnic. 

PIKNIK S SVOJCI 1 89 89,00 Piknik s svojci je potekal septembra.  

VIKEND LETOVANJE 1 14 14,00 
Stanovalci so izvedli vikend letovanje v 
Čateških. 

ZIMOVANJE 1 39 39,00 
Po planu je bilo zimovanje izvedeno na Ribnici 
na Pohorju.  

 

Tabela 19: Poročilo sodelovanja v lokalnem okolju 

NAZIV STORITVE 
ŠTEVILO 
IZVEDB V 
LETU 2017 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIK
OV V LETU 

2017 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2017 

DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE 
RASTLINE 

3 14 4,67 

Celo leto smo sodelovali z lokalnim okoljem in 
različnimi posamezniki in organizacijami.  

OGLED,SODELOVANJE NA 
PRIREDITVAH V 
LOKALNEM OKOLJU 

37 550 14,86 

RAZLIČNA DRUŽENJA  9 85 9,44 

SOŽITJE HRASTNIK 9 20 2,22 

SOŽITJE LITIJA 2 2 1,00 

SOŽITJE TRBOVLJE 1 4 4,00 

SOŽITJE ZAGORJE 5 14 2,80 
Kot vodja socialnih programov za društvo 

Sožitje Zagorje je  zaposlena v VDC Zagorje v 
letu 2017 na tabore vseživljenjskega učenja 

prijavila 17 uporabnikov.  
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Tabela 20: Poročilo rehabilitacije 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2017 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2017 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2017 

ELEKTROSTIMULACIJA/KIN
EZIOTAPING 

9 9 1,00 
Uporabnikom je bila ponujena rehabilitacija v 
smislu elektrostimulacije in kineziotapinga.  

MASAŽA, SPROŠČANJE 79 232 2,94 

V letu 2017 se je masaža izvajala večinoma 
uporabnikom na invalidskih vozičkih in težje 
gibljivim uporabnikom predvsem z namenom 
sproščanja, prekrvavitve in dobrega počutja. 
Masaža se je izvajala tudi pri delovni terapiji.  

REHABILITACIJA S HOJICO 25 25 1,00 Težje gibljive uporabnike smo redno 
vzpodbujali k stoječi pozi zaradi cirkulacije, 
ohranjanja mišičnega tonusa, ravnotežja, … REHABILITACIJA S STOJKO 11 13 1,18 

REHABILITACIJA VODNA 146 213 1,46 Težje gibljivim uporabnikom smo omogočali 
sprostitev v masažni kadi.  

TERAPEVTSKI KUŽKI - 

TAČKE POMAGAČKE 
21 148 7,05 

Čez celo leto je k nam prihajala prostovoljka iz 
društva Tačke pomagačke in uporabnikom 
omogočala terapijo s pomočjo terapevtskega 
psa. 

 

Tabela 21: Poročilo izobraževanj uporabnikov 

NAZIV STORITVE 

ŠTEVILO 
PRISOTNIH 

UPORABNIKOV 
V LETU 2017 

ŠTEVILO 
IZVEDB 
V LETU 
2017 

POVPREČNO 
ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 
NA IZVEDBO 

POROČILO 2017 

DELAVNICE E-QALIN 2 9 4,50 

Pred samimi srečanji skupin E-qalin so se 
mentorji o določeni temi pogovarjali tudi v 
delavnicah z uporabniki. Aktivnost je bila 
izvedena večkrat kot je bila zapisana v ISOV.  

PISANJE / BRANJE 104 226 2,17 

Uporabnike se vzpodbuja k ohranjanju nivoja 
znanja branja in pisanja. Beremo in pišemo v 
okviru projekta Berimo skupaj, v prostem času, 
pripravljamo se za različne nastope, … 

RAČUNANJE 8 8 1,00 

V okviru študijske prakse je bila v VDC-ju 
prisotna študentka pedagogike, ki je 
uporabnikom čas popestrila z različnimi vajami 
računanja.  

TUJI JEZIK 6 26 4,33 
V sodelovanju z EVS prostovoljci smo 
organizirali krajše tečaje nemščine in 
bolgarščine. 

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

aktivnosti, kot jih je vpisanih v sistem ISOV. Zaposlene redno ozaveščamo o pomembnosti pravilnih 

vnosov v sistem ISOV.  

3.2.3 SOCIALNE OBRAVNAVE 

Socialno delo v zavodu je v letu 2017 obsegalo v prvi vrsti podporo in pomoč pri stiskah uporabnikov 

ter pomoč njihovim svojcem.  

Individualna obravnava uporabnika je potekala v obliki pogovorov in 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. 
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Trudili smo se, da je bila aktivna vloga pri prejemanju pomoči izdelana tako, da je uporabnik odločitve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finančne in materialne pomoči za posamezne uporabnike z družinami preko najrazličnejših 

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

dokumentirane in spremljane v informacijskem sistemu ISOV. Dobro smo sodelovali tudi z laično 

socialno delavko na terenu Barbaro, ki je nekaterim našim uporabnikom pomagala pri urejanju 

domačih razmer in izvajala storitev pomoč družini za dom. 

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

 izvajanje osebne nege; 

 hranjenje, varovanje oseb; 

 izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil; 

 skrb za normalno, zdravo in varno življenje ter bivanje; 

 spremljanje in podpora pri zagotavljanju občutka varnosti; 

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

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

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

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

3.3.1 PREHRANA 

Srednja šola Zagorje ob Savi nam je v letu 2017 zagotavljala meni tople in hladne  malice, tekočo in 

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

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

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

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

vprašalniku o zadovoljstvu 2017 izrazili zelo visoko zadovoljstvo s prehrano (2,80 od 3,00). 

 

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

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

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

mesecu.  

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

jedilnika so sodelovali tudi uporabniki.  
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3.3.2 PREVOZI 

V VDC Zagorje ob Savi se je v letu 2017 vozilo 120 uporabnikov. Prevozi so bili organizirani na več 

različnih načinov:  

• AVTOBUS - ORGANIZIRAN S STRANI VDC 

• JAVNI AVTOBUSNI PREVOZ 

• KOMBIJI VDC 

• LASTNI PREVOZI SVOJCEV 

• KOMBINIRANI PREVOZI 

V letu 2017 nam je uspelo zaključiti dvoletni dobrodelni projekt, ki se je zaključil z nakupom novega 

kombiniranega vozila FORD. Tako smo konec leta 2017 za potrebe prevozov uporabljali 4 kombije. 

Redne prevoze s kombiji v VDC in iz VDC je vsakodnevno koristilo 36  uporabnikov, 10 pa občasno. 

Redne relacije voženj so se spreminjale in prilagajale potrebam uporabnikov:  

 VDC- Krnice – Dol pri Hrastniku – Hrastnik – Retje – Trbovlje – VDC 
o VDC- Krnice – Dol pri Hrastniku – Hrastnik – Retje – VDC 
o VDC- Trbovlje – VDC 

 VDC- Mlinše – Izlake – Kisovec – VDC 
o VDC- Šklendrovec – Litija – Tepe – VDC (do marca 2017) 

 VDC- Litija – Tepe – VDC 

 VDC – Zagorje lokalno - VDC  
 

Kombiji so omogočali prevoze tudi težje gibljivim stanovalcem, saj imajo trije od njih prilagojeno 

klančino in varnostne pasove za vozičke. Prav tako so bili namenjeni naslednjim prevozom:  

 urgentne vožnje uporabnikov,  

 prevoze v zdravstvene namene uporabnikov (prevoz k zdravniku, zobozdravniku, specialistu, 
bolnico …),  

 prevoze k sorodnikom,  

 aktivnosti Sožitja in vožnje na izlete,  

 interesnim in nadstandardnim aktivnostim, 

 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 38 uporabnikov.  Eni učenki OŠ dr. Slavka Gruma 

omogočamo,  da koristi naš prevoz. Občasno, odvisno od interesnih aktivnosti stanovalcev BE in SS, pa 

se je vozilo 6 uporabnikov (dejavnosti Sožitja, obiski domačih). Avtobus je vozil na relaciji Marno – 

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

13.50. Vmes smo se prilagajali tudi delom na cesti in glede na okoliščine prilagodili čas prihodov in 

odhodov, o katerih smo pravočasno obvestili tudi svojce. Na avtobusu sta bila redno prisotna dva 

mentorja, ki sta poskrbela za varnost uporabnikov. Leto 2017 smo prevozili brez prometnih nesreč. Za 

varnost in brezhibnost prevoznih sredstev je poskrbel lastnik podjetja, s katerim imamo sklenjeno 

pogodbo.  

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

pripeljali sami, 9 uporabnikov je imelo kombiniran način prevoza s svojci, kombijem ali avtobusom.  
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Tabela 22: Uporabniki po načinu prevoza 

NAČIN PREVOZA ŠTEVILO UPORABNIKOV * 

AVTOBUS - ORGANIZIRAN S STRANI VDC 38 

JAVNI AVTOBUSNI PREVOZ 18 

KOMBIJI VDC 46 

 LASTNI PREVOZI SVOJCEV 9 

 KOMBINIRANI PREVOZI 9 

SKUPAJ 120 

*število uporabnikov po načinu prevoza se je tekom leta spreminjalo 

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 2017 smo NMP v dnevnem 
varstvu potrebovali 5x in sicer za eno stanovalko, ki je vključena v institucionalno varstvo 3x in za 
uporabnico dnevnega varstva 2x.  
 
Še bolj aktivno kot v preteklih letih, smo opozarjali na potrebno vzpostavitev ustreznejšega 
sistemskega financiranja zdravstvene nege glede na potrebe uporabnikov (staranje uporabnikov, več 
uporabnikov z zdravstvenimi težavami). Opozarjali smo preko medijev, dopisov na pristojna 
ministrstva,  na sekciji direktorjev, v mesecu decembru smo gostili sekretarko iz ministrstva za zdravje 
ga. Klavdijo Kobal Štraus.  
Preko skupnosti VDC-jev je bil zasavski VDC pobudnik za pridobitev transparentnih podatkov o 
dejanskem izvajanju storitev zdravstvene nege pri naših uporabnikih, ki so vključeni tako v dnevno 
kot v institucionalno varstvo. S strani ZZZS-ja smo zahtevali dostop do informacij javnega značaja na 
področju financiranja socialnovarstvenih zavodov. Podatke smo sistematično uredili in prikazali 
diskriminatorno financiranje na sestanku direktorjev VDC in CUDV. Konkretnih rešitev ni bilo podanih, 
prav tako s strani ZZZS-ja ni bilo sprejeto nikakršno dodatno financiranje programov ali storitev za VDC-
je. Kljub podpori medijev in širše strokovne javnosti smo primorani storitve zdravstvene nege še vedno 
izvajati »nesistemsko« z dodatnimi zadolžitvami zaposlenih, s prostovoljci in nesistemsko pridobljenimi 
viri financiranja, da smo lahko uresničevali potrebe uporabnikov. S prizadevanji za vzpostavitev 
sistemskih zdravstvenih storitev tako v dnevnem kot institucionalnem varstvu, ki jih uporabniki 
potrebujejo, bomo aktivno nadaljevali tudi v letu 2018, vse dokler se ne vzpostavi enoten in pravičen 
sistem financiranja za vse. 
 

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

 usposabljanje za spremenjene in nove delovne programe; 

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

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

 okupacija in zaposlitev z manjšo zahtevnostjo; 

 pomoč in vzpodbuda pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji. 

V VDC Zagorje ob Savi smo imeli v letu 2017 sledeče zaposlitvene programe: 
1. lastni program,  
2. kooperacijski program in 
3. ostala dela, 
4. integrirana zaposlitev. 

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

vsebinami v različnem obsegu.  

3.4.1 LASTNI PROGRAM 

Lastni program v letu 2017 je obsegal: 

 inovativne darilne izdelke (izdelki iz usnja – copati, toaletne torbice, peresnice, drobižnice; 
izdelki iz jeansa – toaletne torbice, drobižnice, blazine z vezenino za različne praznike; 
izdelki iz lana/bombaža – blazine, nosilne vreče, polstena mila, nakit - ogrlice, prstani; nova 
linija recikliranih izdelkov – borše, nahrbtniki, delno reciklirani copati, delno reciklirane 
toaletne torbice; 

 izdelki z vezenino (izdelki z narodno in umetnostno vezenino, 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); 

 lesna kolekcija; 

 kolekcija sivka; 

 izdelke, ki smo jih razvili skupaj oz. po naročilu kupca. 
 
Obseg naročil in roke smo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti naših uporabnikov. Uporabljali smo 
ekološke materiale, izhajali iz slovenske tradicije in med seboj kombinirali papir, naravna tekstilna 
vlakna, vezenino, usnje ... Ustvarjali smo uporabne in tržno zanimive izdelke. Veliko pozornost smo 
namenili kvaliteti.  
 
V letu 2017 smo v skladu z načrtom: 

 dopolnili izdelke v internetni trgovini, tako da internetna trgovina nemoteno deluje;  

 razširili prodajo preko družabnih omrežij – FB – redne objave novih izdelkov; 

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

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

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

 ponudili smo pestro izbiro novoletnih daril lokalnim podjetjem. Za sodelovanje z nami so se 
odločili: Agilcon, Feniks 2, Lafarge cement d. d., Zasavske lekarne, Glasbeno šolo Trbovlje, 
Društvo ženska vokalna skupina, Soprodeks d. o. o., Mladinski center Zagorje, KS Šentlambert, 
Knjižnico Mileta Klopčiča, Prosvetno društvo Čeče, KS Čemšenik, Bartec Varnost, Mladinsko 
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knjigo d. o. o., Občino Zagorje ob Savi, Društvo prijateljev mladine, JE & GR s. p., Združenje za 
vrednote NOB Trbovlje, Kmetijsko zadrugo Izlake.  

 
V trgovini Mavi v Trbovljah smo v letu 2017 vzpostavili redne poslovno-prodajne odnose, saj so bila 
naročila kontinuirana vsak mesec v lepih količinah. Prav tako smo se s trgovino Mavi dogovorili, da so 
lahko naše uporabnice tam delale v prodaji, skupaj z lastnico. Želja v prihodnosti je, da na ta način še 
večkrat vključimo naše uporabnice v lokalno okolje. 
 
V letu 2017 smo se povezali tudi z glasbeno šolo Trbovlje, za katero izdelujemo kostume za plesne 
predstave.  

 

3.4.2 KOOPERACIJA 

V letu 2017 smo sodelovali z 8 kooperanti. Prvič nam je uspelo, da smo se dogovorili za integrirano 

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

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

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

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

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

1. Kumplast d. o. o. 
Najbolj pester program sodelovanja smo tudi  v letu 2017 imeli s podjetjem Kumplast, s katerim 

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

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

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

sposobnosti.  

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

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

so potrebe po sodelovanju enkrat večje, drugič manjše.  

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

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

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

kontrole.  

4. JeMOTT d. o. o., Radeče 
Tudi v letu 2017 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. Že drugo leto zapored kooperant donira tiskanje zastavic za akcijo Manj svečk za 

manj grobov.  

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

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

za zahtevnejša dela in tako povečali obseg našega sodelovanja.  

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

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

7. INDAVIDUAL s. p. Zagorje 
Za Davida Kneza smo nekaj časa kompletirali in pakirali njegov patentni izdelek Quickshoelace – 
VEZALKE.  
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8. OSTALE KOOPERACIJSKE ZAPOSLITVE 
Med letom smo opravljali tudi ostala manjša priložnostna kooperantska dela.  

 

3.4.3 OSTALA DELA 

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

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

 čiščenje (praznjenje košev, brisanje miz, pometanje); 

 vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih); 

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

 urejanje okolice (pometanje listja, urejanje cvetličnih nasadov); 

 pomoč ostalim uporabnikom pri oblačenju, sprehajanju z vozičkom ... 
 

Stanovalce bivalne in stanovanjske enote smo po njihovih zmožnostih vključevali v enostavna 

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

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

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

in avtonomnost stanovalcev.  

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

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

kvaliteto življenja. 

3.4.4 PORABA PRIHODKOV OD DELA, NAGRAJEVANJE 

Prihodke, ki so jih uporabniki skupaj z zaposlenimi ustvarili pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji v 
lastnem programu in kooperaciji v letu 2017, smo porabili za: 

 
 
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 opravljenih delovnih  ur  v tekočem mesecu. Med letom se po potrebi sestane strokovni tim, ki 
ažurira grupe nagrad. Uporabniki so bili v letu 2017 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. 
 
 
 
 
 
 

IZPLAČILO MESEČNIH NAGRAD

•MESEČNE NAGRADE SO IZLAČANE 10. V MESECU NA PODLAGI PRISOTNOSTI; OPRAVLJENIH 
DELOVNIH UR, GRUPE NAGRADE IN VIŠINE MASE ZA NAGRADE

KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV

•STROŠKI KOOPERACIJE

•STROŠKI LASTNEGA PROGRAMA

SKUPNA PORABA UPORABNIKOV 

•SKUPNA PORABA UPORABNIKOVA (rojstni dnevi, novo leto, letovanje, zimovanje, izleti, SOS, ...)



 

POROČILO O DELU VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA ZAGORJE OB SAVI 2017 
32 

3.5 INSITUCIONALNO VARSTVO V BIVALNI ENOTI IN STANOVANJSKI SKUPINI 
Institucionalno varstvo obsega: 

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

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

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

 zdravstveno nego – o predpisih s področja zdravstvenega varstva. 

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

Ob koncu leta 2017 je v stanovanjski skupini in bivalni enoti zasavskega VDC-ja bivalo 23 stanovalcev, 

kar pomeni, da smo delovali s 100% zasedenimi kapacitetami. 1 stanovalka se je na novo v 

institucionalno varstvo vključila v mesecu maju. Prav tako pa je v mesecu maju domov čez poletje odšla 

stanovalka, ki se vrača k nam ponovno na jesen, poletja pa preživlja doma, na sicer zapuščeni kmetiji 

in v kar precej dotrajani stanovanjski hiši, ki v zimskih mesecih zanjo predstavlja precejšnjo nevarnost.  

V mesecu novembru smo omogočili vselitev v Bivalno enoto uporabnika iz Trbovelj, ki ima doma sicer 

urejene razmere, vendar si je želel samostojnega in neodvisnega življenja, kar so mu domači na 

priporočilo njegove psihiatrinje tudi omogočili. Ker je bilo konec leta 2017 še vedno evidentiranih 12 

vlog za sprejem v institucionalno varstvo smo, ko se je ponudila prilika za širitev obstoječe bivalne 

enote z dokupom sosednje stanovanjske hiše na Trboveljski cesti 12, s soglasjem ustanovitelja 

MDDSZEM  hišo tudi odkupili.  

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

uporabnikov, pripomore k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni uporabnikov.  

V bivalni enoti izvajamo: 

 vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije za stanovalce;  

 naročanje stanovalcev dnevnega varstva na specialistične preglede, kontrole;  

 spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov; 

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

 pomoč uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti. 

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

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

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

Na žalost tudi v letu 2017 ni prišlo do poenotenja cen znotraj izvajalcev institucionalnega varstva v 

socialno varstvenih zavodih, kljub dolgoletnem opozarjanju na nujnost pravičnejšega in 

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

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

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

zdravstvene nege.  

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

potrebami (SOUS), ki je v teh zadevah naš skupni pogajalec z zdravstveno zavarovalnico (ZZZS), preko 
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medijev smo širšo javnost informirali o neopravičenem financiranju storitev zdravstvene nege, bili 

aktivni v sekciji direktorjev  VDC jev in skupnosti VDC-jev, pridobili konkretne podatke o storitvah, ki 

jih slovenski VDC-ji dejansko izvajamo, kljub temu, da nam to trenutni sistem financiranja zdravstvenih 

storitev ne omogoča, informirali smo strokovno javnost (obisk sekretarke iz Ministrstva za zdravje 

Klavdije Kobal Štraus) o razmerah in potrebah, ki jih potrebujemo izvajalci  socialnovarstvenih storitev.  

Še vedno imamo uradno priznanih le 20 mest za zdravstveno nego v institucionalnem varstvu, v času 

pisanja letnega poročila pa imamo vključenih že 26 stanovalcev, ki potrebujejo storitve zdravstvene 

nege.   Nujno bi potrebovali storitve financirane s strani zdravstva (fizioterapevt, delovni terapevt, vsaj 

2 medicinski sestri) tudi v dnevnem varstvu. Pridobili smo tudi pravno mnenje, da imamo v pridobljenih 

številkah o financiranju s strani ZZZS podlago, da tožimo sistem, za oškodovanje zasavskih uporabnikov. 

Za ta skrajni ukrep se bomo odločili, če se tudi v letu 2018 ne bo nič konkretno premaknilo. 

V letu 2017 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, v obravnavi pa je imel tudi uporabnike dnevnega varstva, ki so to potrebovali in želeli. 

Infekcijska klinika Ljubljana: Dr. Prah  

Nevrološka klinika Ljubljana: dr. Kobal, dr. Zupančič 

Nevrološka ambulanta Trbovlje: dr. Zupan Marko 

Oralni kirurg: dr. Jožef Žgank 

Optika: Irena Trampuš s. p. 
Splošna bolnišnica Trbovlje 
Nevrološka klinika Ljubljana 
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo SB Trbovlje 
Travmatološka klinika Ljubljana 
 
Zaradi zdravstvenih težav so bili stanovalci pospremljeni in obravnavani: redna kontrola na infekcijski 

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

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

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

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

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

ter obnovljive recepte za zdravljenje hipertenzije. 

V letu 2017 smo imeli 2 zelo dolgotrajni hospitalizaciji, ena stanovalka se je  zaradi komplikacij ob zlomu 

kolka zdravila na Travmatološki kliniki Ljubljana, SBT Trbovlje in oddelku za neakutno bolnišnično 

obravnavo kar 6 mesecev, drugi stanovalec je bil zaradi venske tromboze operiran v UKC Ljubljana ter 

nato zdravljen v SBT Trbovlje in oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo pri SB Trbovlje 4 mesece. 

Ena stanovalka je bila zaradi nevroloških težav  za krajši čas hospitalizirana na Nevrološki kliniki 

Ljubljana in SB Trbovlje zaradi poslabšanja splošnega stanja. 
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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 5 uporabnikov dnevnega varstva. Na ta način so nadomestili 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.2 DELOVNA TERAPIJA 

Delovna terapija v VDC-ju poteka vsakodnevno. Dnevno se v VDC-ju izvajajo aktivnosti, ki temeljijo na 
izvedbenih komponentah:  

 Senzomotorične – obseg gibanja, mišični tonus, mišična moč, kontrola in poravnava drže, fina 
in groba koordinacija,  

 Kognitivne – prepoznavanje, pozornost, spomin, zaporedje, učenje, orientacija in  

 Psihosocialne – interesi, vrednote, samoizražanje.  
 
Uporabniki se zelo radi udeležijo aktivnosti delovne terapije. Prednost posvečamo uporabnikom, ki so 
na invalidskih vozičkih, tistim, ti težko hodijo in tistim, ki so psihično šibkejši. Z določenimi delamo 
gibalne aktivnosti v telovadnici na blazinah, s terapevtskimi žogami, metom žoge na koš, kolesarjenjem 
na sobnem kolesu, hojo po tekalni stezi. Z uporabniki na invalidskih vozičkih naredimo transfer na 
blazino, ga razgibavamo, ali pa ga na masažni mizi masiramo ter sproščamo mišičje. Vsi uporabniki se 
zelo radi udeležijo sprostitvene aktivnosti v delovni terapiji – masaži.  Z delovno terapijo želimo 
uporabnikom povečati in omogočiti boljšo kvaliteto življenja. V Zasavskem VDC-ju sta zaposleni dve 
delovni terapevtki. Ker s strani zdravstva delovni mesti nista priznani, sta delovni terapevtki zaposleni 
kot varuhinje, ena v dnevnem varstvu in druga v institucionalnem varstvu. 
 
Tabela 23: Področja delovne terapije in izvedbe 

PODROČJE DELOVNE TERAPIJE 
ŠTEVILO 

IZVEDB V LETU 
2017 

ŠTEVILO PRISOTNIH 
UPORABNIKOV V 

LETU 2017 

SENZOMOTORIČNE AKT.- RAZGIBAVANJE 131 445 

SPROSTITVENE AKT. MASAŽA 96 341 

KOGNITIVNE AKT.- UČENJE 19 20 

 

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 
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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 za 14 uporabnikov z Odločbo o nezaposljivosti 

oziroma uporabnikov s priznanim statusom invalida na podlagi Zakona o družbenem varstvu telesno in 

duševno prizadetih oseb.  

Do meseca  septembra smo imeli tako vključenih 14 uporabnikov programa socialne vključenosti, v 

mesecu septembru 2017 pa smo kandidirali  za dodatni 2 mesti in bili uspešni. Tako smo s 1. 9. 2017 

vključili v program SV še 2 uporabnika z Odločbo o priznanju statusa invalida na podlagi ZDVTDPO iz 

občine Šmarno pri Litiji in  enega iz občine Šentvid pri Stični.   

Uporabniki programa so bili deloma integrirani med ostale skupine, v večini delovnega časa pa so 

bili združeni v posebni delavnici. Uporabniki so imeli tudi možnost prehajanja po skupinah glede na 

zaposlitve. Uporabnikom socialne vključenosti je bila dana možnost, da so se preizkusili v različnih 

delovnih okoljih (delavnicah lastnega programa in kooperacije), spoznavali različne materiale, 

postopke izdelave najrazličnejših pakiranj, različne načine vodenja in organiziranost delavnic ter 

skladišča ter se skozi vse leto učili in spoznavali celovit delovni proces. V preteklem letu so se 

uporabniki še posebej izkazali pri izvrševanju naročil za kooperanta Prestige d. o. o. in pri šivanju copat. 

Na vseh delovnih področjih so nekateri med njimi zmogli tudi najzahtevnejše faze šivanja in izdelovanja 

ter pakiranja Kosmodiska. 

Skozi vse leto pa je v integrirani zaposlitvi pri podjetju Kumplast d. o. o. vztrajala ena uporabnica, za 

katero se dogovarjamo, da bi jo napotili na ponovno ocenitev delovnih zmožnosti.  

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

Brandonovih magnetov skupaj z uporabnikom opišemo življenjsko situacijo, vanjo vnesemo 

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

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

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

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

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

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

socialnem vključevanju, Zakon o dolgotrajni oskrbi). 

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

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

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

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

najbolj pogosto pojavljajo težave.  
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4 ZAPOSLENI  
4.1 STATISTIKE O ZAPOSLENIH 
Dne, 31. 12. 2017 smo imeli 40,5 redno zaposlenih v vseh naših storitvah in programih, kar je enako 

številu zaposlenih na dan 31. 12. 2016. Pri spremljanju in družabništvu smo imeli tako kot preteklo leto 

zaposlenih 6 javnih delavcev, od katerih smo 2, zaradi širitve naše dejavnosti, sporazumnih odpovedi 

zaposlenih in nadomeščanja porodniških, s 1. 1. 2018 redno zaposlili.   

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

izobrazbo in delovno dobo na dan 31. 12. 2017. 

Tabela 24: Število zaposlenih po spolu in starosti na dan 31. 12. 2017  

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

moški 2 5 1 6 14 

ženske 2,5 8 10 6 26,5 

SKUPAJ 4,5 13 11 12 40,5 

Povprečna starost zaposlenih: 42,9 let 
Spol zaposlenih: moški = 14 (34,2 %), ženski = 26,5 (65,8 %) 

Tabela 25: Število zaposlenih po st. izobrazbe na dan 31. 12. 2017 

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

Število zaposlenih 1 0 21,5 10 7 1 

Prevladuje peta stopnja izobrazbe. 

Tabela 26: Število zaposlenih po skupni delovni dobi na dan 31. 12. 2017 

SKUPNA DELOVNA 
DOBA 

0–5  5 – 10  10 –15  15 –20  20 –25   25 – 30  30 – 35   35 – 40  40 in 
več 

Število zaposlenih 5,5 8 2 7 5 4 6 2 1 

Povprečna skupna delovna doba zaposlenih: 18,6 let. 

Tabela 27: Število zaposlenih po delovni dobi v VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2017 

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

Število zaposlenih 17 6 9 4 2 1 1 

Povprečna delovna doba zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi: 9,3 let. 
 
V letu 2017 smo imeli visoko fluktuacijo, več bolniških izostankov, pa tudi porodniških dopustov, kot v 
preteklih letih. V primerjavi z letom 2016 se je v letu 2017 zaradi fluktuacije zaposlenih in staranja, 
povprečna starost zaposlenih zvišala za 2 leti. Število moških in žensk ter njihov delež je ostal enak v 
primerjavi z 31. 12. 2016. V zavodu prevladuje peta stopnja izobrazbe, povprečna delovna doba v VDC-
ju pa se je v primerjavi z lanskim letom povečala iz 8,4 leta na 9,3 let. 
 

V letu 2017 smo: 

 januarja podaljšali pogodbe 2 javnima delavcema, ki sta bila javna delavca že leto poprej ter 
zaposlili 4 nove javne delavce, 

 aprila je 1 zaposlena v upravi odšla na porodniško in zaposlili smo nadomestno delavko, 

 avgusta je 1 zaposlen v institucionalnem varstvu sporazumno prekinil pogodbo o zaposlitvi in 
na njegovo delovno mesto smo v naslednjem mesecu zaposlili novega delavca, 

 oktobra je 1 zaposlen v dnevnem varstvu sporazumno prekinil pogodbo o zaposlitvi, njegovo 
zamenjavo smo zaposlili v naslednjem mesecu; 

 novembra sta 1 zaposlen v institucionalnem varstvu in 1 zaposlena v dnevnem varstvu 
sporazumno prekinila pogodbo o zaposlitvi, nadomestili smo jih v naslednjem mesecu; 
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 novembra je 1 zaposlena v dnevnem varstvu odšla na porodniško; 

 decembra je 1 zaposlena v institucionalnem varstvu odšla na porodniško in zaposlili smo 
nadomestnega delavca. 

 

V letu 2017 smo tako objavili 11 prostih delovnih mest in izvedli 11 zaposlitvenih postopkov, zaradi: 

 nadomestitve 4 zaposlenih, s katerimi smo sporazumno prekinili delovna razmerja, 

 nadomeščanja 3 zaposlenih, ki so odšle na porodniško in 

 novih 4 odobrenih zaposlitev s strani MDDSZ, zaradi odprtja enote Litija. 
 

V novembru smo se prijavili na razpis za javna dela 2018 za 7 javnih delavcev.  1 javnemu delavcu smo 

podaljšali zaposlitev iz leta 2017, za ostalih 6 prostih mest smo uspeli pravočasno izpeljati ustrezne 

postopke za zaposlitev s 1. 1. 2018.  

V novembru 2017 smo izbirali kader za novo enoto zasavskega VDC v Litiji, ki je začela delovati takoj v 

začetku leta 2018. 2 zaposlena smo s 1. 1. 2018 premestili iz enote Zagorje v enoto Litija in v Zagorju 

zaposlili 2 nova delavca, poleg tega smo izbrali še 2 nova delavca za enoto Litija. Tako smo 

organizacijsko kulturo in način dela iz zasavskega VDC-ja prenesli tudi na enoto Litija. 

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, dolgotrajnejših bolniških, povečanju bolniških in neg ter 

nestimulativnemu plačnemu sistemu uspeli ohraniti visoko kakovost opravljanja storitve in realizirati 

glavne postavljene cilje 2017.  

 

4.2 PSIHOHIGIENA, PROMOCIJA ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU 
Za kakovostno opravljanje socialnovarstvene dejavnosti je pomembna pozitivna naravnanost vseh 

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

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

omogoča. 

4.2.1 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU  

Za ohranjanje psihofizičnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu smo tudi v letu 2017 skrb posvečali 

dobrim medsebojnih odnosom. Ti so še posebej pomembni zato, ker se nam hitro povečuje število 

zaposlenih. 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.  

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. 
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Do večjih konfliktov v letu 2017 ni prihajalo. V sklopu promocije za zdravje smo načrtovali in v letu 2017 

tudi izvedli nekaj ukrepov, kot so izobraževanja in različne aktivnosti. Vse to je prineslo, da se je tudi 

zadovoljstvo zaposlenih, katerega preverjamo z anketami, izboljšalo.  

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.  

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 potekajo razne interesne in nadstandardne aktivnosti za boljšo 

kakovost življenja uporabnikov, ki popestrijo delovni vsakdan, ohranjajo, omogočajo razvoj različnih 

znanj in sposobnosti. Aktivnosti pozitivno vplivajo na psihofizično stanje uporabnikov. Teh aktivnosti 

se lahko udeležujejo tudi zaposleni skupaj z uporabniki. Oboji imajo možnost, da si sami izberejo, v 

katere aktivnosti bodo vključeni. Cilj je, da mentorji vzpodbujajo uporabnike k aktivnosti in da jim s 

svojim vzgledom dajejo motivacijo.  Zaposlenim v VDC Zagorje je za boljše psihofizično stanje 

ponujeno: 

  Vsakodnevna možnost brezplačne uporabe telovadnice in vseh naprav v njej. 

 V letu 2017 smo pričeli z vodeno vadbo 3-krat tedensko! 

 Ob jutranjem sestanku poleg kave/čaja lahko vsak zaposlen izbira med sezonskim sadjem. 

 Prijazno delovno okolje za družinske člane. 

 Direktna komunikacija med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom, ki dovoljuje in podpira 

izražanje predlogov, dvomov, konstruktivne kritike …    

 Sprotno reševanje nastalih konfliktov med zaposlenimi. 

 Vzpodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega zaposlenega 

 Letni razvojni razgovori. 

 Spodbujanje k uporabi stopnic. 

 Spodbujanje prihoda v službo peš ali s kolesom (kdor živi bližje delovnemu mestu). 

 Pohvale zaposlenim, ki prispevajo k dobremu delovanju VDC-ja.  

 Udeležba na raznoraznih tekih po Sloveniji. 

 Udeležba in aktivno sodelovanje na teku Europa Donna in ostalih prireditvah. 

 Izobraževanja po izbiri zaposlenega. 

 

Iz zbranih podatkov poročila promocije za zdravje 2017 je razvidno, da se je počutje na delovnem mestu 

v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečalo. Prav tako se je izboljšala ocena »Kako VDC vzpodbuja 

zaposlene k zdravemu načinu« ter tudi skupna ocena zadovoljstva 2017 v primerjavi z letom 2016. 

Razlog izboljšanja je predvsem zaradi realiziranih ukrepov, načrtovanih za leto 2017, in realizacije 

različnih aktivnosti.  

Realizacija je predstavljena v tabeli 28. 
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Tabela 28: Ukrepi in realizacija 

NAČRTOVANA AKTIVNOST - UKREP REALIZACIJA 
V letu 2017 organizirati delavnice s predavateljem 
Prgičem – Drama na delovnem mestu 

realizirano na SIP dnevih  

Vodena vadba za zaposlene 3-krat tedensko ob 14:00 realizirano (vodi zaposlena) 

Zamenjava manj kvalitetne in ne zdrave hrane in 
pijače v avtomatih 

delo realizirano 

Redno ozaveščanje o pomembnosti zdravja večkrat se je tekom leta obveščalo 
zaposlene 

Pohodi (odvisno od vremenskih razmer in interesa) pohod na SIP dnevu, pohodi v organizaciji 
društva Mali princ 

Plavanje v bazenu Hrastnik (odvisno interesa) Razdeljene karte zainteresiranim 
zaposlenim 

MCT olimpiada – junij 2017 odpadla 

VDC športne igre zaposlenih Idrija (maj 2017) realizirano 

  

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 2017smo opravili:  

 potrebne zdravniške preglede ob vseh novih zaposlitvah (redne zaposlitve + javna dela);  

 usposobitve iz varstva pri delu za nove zaposlene in obnovitev za ostale zaposlene;  

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

 vajo evakuacije;  

 redni tehnični nadzor naprav za javljanje požara in požarnih loput ter naprav za detekcijo plina.  
Svoje delovanje smo pravočasno prilagajali zakonodajnim zahtevam. V letu 2017 smo imeli  nismo imeli 

nesreč pri delu. 

4.3 LETNI RAZVOJNI ZAPISI/RAZGOVORI 
V letu 2017 so vsi zaposleni izpolnili letne razvojne zapise. Letni razgovori z namestnico direktorice so 

bili opravljeni z zaposlenimi, ki si želijo spremeniti ali način dela  ali vrsto zaposlitve ali je  bilo potrebno 

uskladiti skupne cilje in vizijo, prav tako pa so bili razgovori opravljeni z vsemi novo zaposlenimi. 

Zaposleni so ocenili svojo uspešnost pri doseganju ciljev za leto 2017, opisali težave pri delu, podali 

predloge za izboljšave, želena izobraževanja v 2018, potrebne nabave, z direktorico uskladili 

individualne cilje 2018 ter razmišljali o tem, kje se nam mogoče zatika in na kakšen način bi se lahko 

lotili težav. Individualni cilji so bili usklajeni z organizacijskimi, s katerimi uresničujemo postavljene 

usmeritve in cilje VDC Zagorje ob Savi.  

Pomembno je, da so cilji usklajeni, da vsi vlagamo energijo v enotno, načrtovano smer. Glede na 

predvidena razpoložljiva finančna sredstva smo dogovorjene nabave ter izobraževanja z zaposlenimi 

vključili v plan 2018.  

Na podlagi analize letnih razvojnih zapisov za leto 2017 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; 
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 zaposleni poznajo in imajo možnost sooblikovanja načrtov, delovanja VDC-ja in se trudijo s 
svojimi aktivnostmi slediti naši viziji, poslanstvu, strateškim usmeritvam tako, da uresničujejo 
postavljene letne cilje ter se prilagajajo aktualnim potrebam; 

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

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

 zaposleni so pripravljeni nadaljevati s sodelovanjem v skupinah za kakovost E-QALIN; 

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

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

4.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v letu 2017 je potekalo v skladu s planom. Vsak od 

zaposlenih se je udeležil vsaj 3 izobraževanj. Sledili smo našim strateškim usmeritvam, aktualnim 

potrebam in željam zaposlenih v okviru razpoložljivih načrtovanih finančnih sredstev.  

Tabela 29: Realizirana  izobraževanja v letu 2017 

  Izobraževanje 
Št. 

zaposlenih Trajanje 

1 Jani Prgić-Drama na delovnem mestu 36 2 uri 

2 Tina Jereb-Obvladovanje stresa 10 4 ure 

3 SIP dnevi 41 2 dni 

4 ECC izobraževanje in izpiti 17 5 dni po 8 ur 

5 Maraton pozitivne psihologije 28  1 dan 

6 AMZS – varna vožnja 4 1X1 dan 

7 Skupnost VDC SLO-čustveni svet in delo 1 1 dan 

8 SAOP konferenca 3 5 dni 

9 SAOP poletni seminar 3 5 dni 

10 SAOP spletni seminar 4 9 ur 

11 SoSafe-SPAREHAB  1 1 dan 

15 Pirprava na strokovni izpit iz sociale+izpit 1 3 dni 

16 Šola za direktorje 1 1 dan 

17 SOC Akademija za socialne vede 3 3 dni 

18 IC-kadrovske evidence, personalne mape  1 1 dan 

19 NPK-delovni inštruktorji  2 3 meseci 

20 Aromainštitut-aromaterapija 1 4 dni 

21 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED-društvo med. sester 1 1 dan 

22 EMM-Tech (Easy Muscle Management) 4 1 dan 



 

POROČILO O DELU VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA ZAGORJE OB SAVI 2017 
41 

23 Sekcija računovodij 1 1 dan 

24 Strokovni izpit iz zdravstva 1 2 dni 

25 Naravna mila delavnica 2 2x1 dan 

26 Zapisovanje v soc. varstvu 2 1 dan 

28 SOČA-cerebralna paraliza  2 1dan 

32 Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2 1 dan 

33 Seminar za sindikalne zaupnike 1 2 dni 

34 Konferenca o razvoju kadrov 1 1 dan 

35 Skupnost VDC SLO-razvoj kakovosti dela z uporabniki 2 1 dan 

36 Skupnost VDC SLO-varstvo osebnih podatkov 1 1X4ure 

37 HOSPIC-kako biti 2 1 dan 

38 SIM center simulacije iz zdravstva 2 1 dan 

39 Prgić ZA SVOJCE TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI 50+40 2 uri 

40 Gospodarska zbornica Vodenje 1 7 ur 

 

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

teh izobraževanj in zapisali poročila, ki so skupaj z gradivom dostopna vsem zaposlenim.  

36 zaposlenih je v okviru strokovno-izobraževalno-planskih (SIP) dni 2017 poslušalo predavanje Janija 

Prgiča – Drama na delovnem mestu- Igra treh vlog. Spoznali smo, da je najbolje, da ne igramo nobene 

od treh vlog (žrtev, preganjalec, rešitelj), ampak konstruktivno pomagamo tam, kjer lahko. Z 

zaposlenimi smo pregledali naše notranje motivatorje, skupaj obnovili našo vizijo, poslanstvo, 

vrednote, pregledali aktualno problematiko leta, naredili evalvacijo realiziranega razvojnega načrta 

VDC Zagorje ob Savi 2015–2020 ter si skupaj postavili glavne cilje za naslednje leto. 

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

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

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

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

posameznimi vprašanji kot s pomembnostjo določenega področja za njih osebno.  

Analiziranih je bilo 42 vprašalnikov, kar je 4 manj kot leto prej. Splošno zadovoljstvo zaposlenih se je 

zvišalo v primerjavi s preteklim letom na 4,57. Prav tako se je povečala pomembnost. Razmerje med 

pomembnostjo in stanjem se je zmanjšala na odstopanje 0,13.  

V primerjavi 6. VDC-jev, ki so vključeni v primerjalno analizo, je VDC Zagorje na prvem mestu. Slika 3 

prikazuje splošno zadovoljstvo zaposlenih in pomembnost primerjalno med letom 2015, 2016 in 2017.  
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Slika 3: Zadovoljstvo zaposlenih splošno in po področjih 2017 

 
V primerjavi z letom 2016 se je zadovoljstvo povečalo za 0,16. Razlog temu je predvsem aktivno 

reševanje težav, ki so se pokazale pri analizi leta 2016 in sporazumne prekinitve z zaposlenimi, ki niso 

bili zadovoljni s službo v VDC. Po analizi zadovoljstva zaposlenih leta 2016 so se sprejeli ukrepi, ki so se 

tudi v veliki večini realizirali v letu 2017. Ti ukrepi so predstavljeni pri poglavju promocija za zdravje. 

Razlog za izboljšanje lahko pripišemo tudi direktni komunikaciji in odkritim pogovorom znotraj 

kolektiva.  

5 POVEZAVE Z OKOLJEM 

5.1 SODELOVANJE IN DELO S SVOJCI 
Temelj dobrega opravljanja naše storitve so tudi redni stiki zaposlenih s svojci uporabnikov. Naš cilj je 

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

uporabnikom s strani različnih organizacij.  

V letu 2017 smo izdali 7 mesečnih informacij, v katerih  smo svojce obveščali o aktualnem dogajanju, 

aktivnostih in športnih tekmovanjih. Prav tako je aktualen VDC-jevski facebook profil, na katerem so 

tudi svojci naših uporabnikov zelo aktivni. Tako pridobivamo tekoče povratne informacije o našem 

delovanju in obveščamo vse zainteresirane, kako preživljamo čas v VDC-ju, kaj delamo, kdo nas obišče 

ter koga in kakšne prireditve obiščemo mi. V sodelovanju  s svojci se dotikamo povsem običajnih in 

vsakdanjih stvari in  strokovnih tem  ter na ta način skušamo utirati pot za razreševanje uporabniških 

dilem in stisk. Tudi v letošnjem letu so zaposleni vsem svojcem ponudili možnost individualnih 

govorilnih ur. Večina svojcev se je povabilu odzvala. Sedem skupin je v letu 2017 izvedle še srečanja s 

svojci po skupinah. Ena skupina se je podala na zasavski Triglav, druga skupina je občudovala lepote 

Šmartinskega jezera, ter preizkušala dobrote v gostišču Grof na Vranskem, tretji so se skupaj s svojci 

udeležili zaključne prireditve v  KD Španski borci v Ljubljani kjer je naša plesna skupina Vztrajno do ciljev 

nastopila s plesno točko »Spoštovanje je kot zrak«. Dekleta lastnega programa so se odpravile na potep 

po Ljubljani, se z vzpenjačo povzpele na Ljubljanski grad in se okrepčale v Drugi violini, gostilni, v kateri 
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delajo uporabniki VDC Dolfke Boštjančič  iz Iga pri Ljubljani. Zadnja skupina je občudovala lepote 

cvetočih zasaditev v Arboretumu v Volčjem potoku.   

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 2017 3 skupna srečanja: 

1. 8. 3. 2017 je potekala prireditev ob Dnevu žena, kjer smo zaposleni skupaj z uporabniki 
pripravili kulturno prireditev na temo vloga žene in matere v sedanjem času. 

2. 22. 3. 2017 redni letni sestanek na temo poročila o delu 2016, letnega delovnega načrta 2017 
in ostalih aktualnih zadev. V sproščenem vzdušju smo svojcem podali informacijo o  dogodkih, 
ki so najbolj zaznamovali  preteklo leto, jim skušali odgovoriti na njihova vprašanja in dileme, 
ki so jih izpostavili v vprašalnikih o zadovoljstvu. Vzpostavitev zaupanja  in vzajemnega odnosa 
je tisto, kar nas vodi k izpolnjevanju kakovostne storitve po meri uporabnika skupaj z njegovo 
socialno mrežo. S svojci smo evalvirali zimovanje uporabnikov ter življenje v VDC-ju. Sestanka 
se je udeležilo 52 svojcev, 30 svojcev je  svojo prisotnost opravičilo.  

3. 7. 9. 2017 smo organizirali tradicionalni piknik na dvorišču VDC-ja, ki je vsako leto zelo dobro 
obiskan. Za glasbeno podlago in dobro vzdušje pa se je tudi tokrat odzval Jernej Pikelj iz Zavin.  

Sodelovanje s svojci stanovalcev se je odvijalo skozi vse leto. Delo s svojci v letu 2017 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 

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

skupaj iskali sprejemljive možnosti, pristope ter rešitve. 

5.1.1 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV  

V novembru 2017 smo izvedli anketo o zadovoljstvu svojcev uporabnikov. Anketiranje je potekalo 

deseto leto zapored. Svojci so domov skupaj z mesečno informacijo prejeli ankete, ki so jih vrnili v 

skrinjice v avlah VDC-ja. Na anketo je odgovorilo 69 svojcev, kar je za 7 manj kot leto prej. Zadovoljstvo 

svojcev 2017 se je zvišalo za 0,02 in ostaja zelo visoko, kar je skladno z načrtovanim in rezultat dobrega 

medsebojnega sodelovanja ter izvajanih aktivnosti, navedenih v predhodnem poglavju. V primerjalni 

analizi zadovoljstva 6 slovenskih VDC-jev imamo tudi pri svojcih prvo mesto v zadovoljstvu. Slika 4 

prikazuje splošno zadovoljstvo svojcev in zadovoljstvo po posameznih področjih v letu 2015, 2016 in 

2017.  
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Slika 4: Zadovoljstvo svojcev splošno in po področjih 2017 

 

5.2 SODELOVANJE Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
V VDC Zagorje ob Savi smo v letu 2016 dobro sodelovali z: 

 občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji; 

 Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ); 

 VDC-ji in drugimi socialnovarstvenimi organizacijami po Sloveniji; 

 društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija; 

 MC Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik; 

 Regionalno razvojno agencijo Zasavje; 

 Večgeneracijski center Zagorje ob Savi ;  

 Zasavska ljudska univerza; 

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

 zdravstvenimi domovi in bolnišnico Trbovlje; 

 društvom Tačke pomagačke in njihovim terapevtskim parom Lara in Tara;  

 OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Tončke Čeč, ter OŠ Litija – oddelek OŠPP; 

 OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi;  

 DD Zagorje ob Savi in DD Trbovlje; ŠD 365; 

 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, Filozofsko fakulteto v Ljubljani;  

 medgeneracijskimi združenji; 

 Policijsko upravo RS, enoti  Zagorje in Trbovlje; 

 Društvom za zdravilne rastline Zagorje ob Savi; 

 DPM Zagorje ob Savi in Trbovlje; 
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 Prosvetnim društvom Čeče in Čemšenik; 

 Zvezo Sožitje; 

 drugimi humanitarnimi organizacijami, združenji, nevladnimi organizacijami in prostovoljci 
posamezniki; 

 Gospodarsko zbornico Slovenije – območna enota Zasavje; 

 stalnimi in občasnimi zunanjimi strokovnimi sodelavci in projektnimi partnerji. 
V Svetu invalidov občin Zagorje ob Savi in Trbovlje smo imeli po 1 predstavnika zaposlenih. 
 

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUŠTVI SOŽITJE  

Dobro prakso sodelovanja z društvi Sožitje smo nadaljevali tudi v 2017 in na ta način našim 
uporabnikom zagotovili raznovrstne dejavnosti. Skupnega srečanja nismo imeli, vendar sta dobra 
komunikacija in medsebojna povezanost stekli po drugačnih poteh; preko telefonskih pogovorov, 
elektronske pošte in obiskov.  
Preko društva Sožitje Hrastnik so se naši stanovalci iz bivalne enote in stanovanjske skupine udeleževali 
zelo priljubljenih kuharskih delavnic, plavanja, tečaja računalništva in praznovanja rojstnih dni, ki so jih 
popestrili z bowlingom. Bolj pridni in aktivni so se z veseljem udeleževali tudi pohodov okrog Laškega 
in Rimskih term, ki jih je organiziralo društvo Sožitje Hrastnik. V mesecu maju smo VDC-jevski skupaj z 
društvom Sožitje Hrastnik, društvom Sožitje Zagorje ob Savi in OŠ dr. Slavko Grum organizirali 24. 
Regijske igre dolenjsko – zasavske regije v Hrastniku ter se udeležili ekskurzije na sevniški  in brestaniški 
grad. Kot vsako leto pa seveda ni manjkal tudi tradicionalni pohod na trate, ki se vedno zaključi z 
okusnimi dobrotami iz žara in  kostanjev piknik na Čečah. Mesec december pa je tako v društvu Sožitje 
Hrastnik kot v društvu Sožitje Zagorje rezerviran za obisk Miklavža in Dedka Mraza. Za uspešen 
zaključek leta so člani društva Sožitje Hrastnik pripravili Miklavževanje, na katerega vedno povabijo vse 
naše stanovalce in jih tudi obdarijo. Društvo Sožitje Zagorje je v telovadnici v VDC-ju organiziralo 
športno vadbo, ki so se je redno udeleževali tudi naši stanovalci iz stanovanjske in bivalne enote, skupaj 
s člani društva Sožitje Zagorje smo v naši jedilnici pripravili pustno rajanje, v toplejših mesecih pa je 
športno vadbo v telovadnici zamenjala Nordijska hoja v Europarku. Stanovalci so se udeležili tudi izleta 
v Živalski vrt v Ljubljani, pohoda na Klančiše in Čemšeniško planino ter jesenskega piknika v 
Šentlambertu. Tudi naši stanovalci in stanovalke radi kuhajo, zato so se v Sodelovanju VGC Zagorje in 
društva Sožitje iz Zagorja udeležili delavnice priprave sladoleda v Večgeneracijskem centru Zagorje. 
Dobro so obiskane tudi kino predstave, saj si običajno ogledamo kakšen slovenski film (Velika poštna 
družina), ki ga lahko razumejo vsi.  
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 17 stanovalcev iz bivalne in stanovanjske enote udeležilo tednov 
vseživljenjskega učenja v Savudriji, Portorožu, Beli krajini, Izoli in Novigradu. 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 stanovalcema in uporabniku dnevnega  varstva 
organizirali in uredili vse potrebno za udeležbo na vseživljenjskem učenju, prav tako pa smo uredili vse 
potrebno za udeležbo na  VŽU taboru stanovalki, ki je vključena  v društvo Sožitje Litija.  
 

5.2.2  SODELOVANJE S HUMANITARNIM DRUŠTVOM TAČKE POMAGAČKE 

Že več let aktivno sodelujemo s slovenskim humanitarnim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke 
pomagačke. Društvo Tačke pomagačke so nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v javnem 
interesu. Terapevtski par vodnica Lara in njena labradorka Tara sta res prijetni popestritvi petkovih 
popoldnevov, katerih se najbolj razveseljujejo naši stanovalci v stanovanjski in bivalni enoti. 
Terapevtski par Lara in Tara odlikuje prijaznost, toplina in iskrenost, s čimer sta osvojili srca vseh, ki 
nestrpno pričakujejo petek, ko prideta na terapevtsko druženje.  
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5.2.3 SODELOVANJE Z OŠ LITIJA, ODDELEK OŠPP 

V letu 2017 smo  na podlagi dobrega sodelovanja z društvom Sožitje iz Litije ter s sodelovanjem z OŠ 

Litija podružnico s prilagojenim programom izvedli  precej aktivnosti v zvezi s preučitvijo možnosti za 

odprtje enote VDC Zagorje v Litiji. Izvedli smo dve skupni timski srečanji, vezana na problematiko novo 

vključenih uporabnikov iz Litije.  

5.3 SODELOVANJE PRI RAZVOJU STROKE 
Zaposleni v VDC Zagorje ob Savi smo aktivno sodelovali pri razvoju stroke: 

 aktivno smo sodelovali na sestankih sekcij VDC SLO in IO VDC SLO; 

 sodelovali smo pri usposabljanju direktorjev na področju socialnega varstva; 

 sodelovali smo pri razvoju sistema kakovosti ‒ E-Qalin; 

 sodelovali smo pri nadaljnjem izboljševanju informacijskega sistema oskrbe uporabnikov – 
ISOV in MAPP; 

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

 dajali smo predloge za spremembo socialnovarstvene zakonodaje in spremembo skupnih 
aktov VDC-jev. 
 

5.4 TRŽENJE  
V letu 2017 smo uporabljali različne prodajne poti: 

1. V interni razstavni prostor v VDC-ju, ki nam služi kot »prodajalnica«, vedno namestimo nove 
izdelke – v letu 2017 so novo linijo zaznamovali reciklirani izdelki, ki jih je trg odlično sprejel.  

2. Kupce smo pridobivali tudi na eksternih razstavah, delavnicah in prireditvah: 

 4. 2. 2017 – sejem Alpe Adria; 

 8. 3. 2017 prodaja rožic po lokalnih podjetjih v naši embalaži – navezovanje novih 

poslovnih stikov, ki so se obrestovali meseca decembra pri naročilu poslovnih daril; 

 april 2017- Društvo invalidov Zagorje – sivka 

 8. 4. 2017 – predstavitev na sejmu VEZ (Svea) – Zagorje 

 14. 4. 2017 – sodelovanje na 4. medgeneracijskem festivalu Zagorje 

 26. 8. 2017 – KS Franc Farčnik, Zagorje 

 9. 9. 2017- Otroški bazar Ljubljana 

 24. 9. 2017 – v času volitev smo imeli čez vikend odprto našo trgovino 

 26. 9. 2017 – Festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana 

 20. 10. 2017 – predstavitev na snemanju oddaje Dobro jutro v Zagorju 

 21. 10. 2017 – predstavitev na Maratonu pozitivne psihologije, Ljubljana 

 13. 11. 2017 – Društvo invalidov Trbovlje (predstavitev usnjenega programa) 

 december  2017  – Praznični sejem Trbovlje 

 december  2017  – Božično mesto Zagorje ob Savi 
3. Obdržali smo komisijsko prodajo na naslednjih prodajnih mestih: 

 KZI Izlake, 

 Ognjišče d. o. o. Koper, Poslovalnice Kranj, Maribor in Ptuj 

 Trgovina Kapitelj Novo mesto 

 Blejski otok d. o. o., Prodajna galerija na Blejskem otoku in Prodajna galerija  v cerkvi Sv. 
Martina 

  Spletna trgovino Deveta dežela, Ljubljana 

  Trgovina NAJ, Bojana Vodovnik s. p., Zagorje 
4. Osebna prodaja zaposlenih in uporabnikov – svojcem in prijateljem, ter znancem 
5. V letu 2017 smo nadaljevali s spletno prodajo. 
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6. Prodajo usnjenega in recikliranega programa smo razširili v trgovini Mavi v Trbovljah, ker 
nudijo pestro ponudbo naših izdelkov in nas redno oglašujejo na svoji fb strani. 

7. Obveščanje potencialnih kupcev o aktualnih programih (elektronska pošta) – direktno trženje. 
8. Spletna stran www.vdc-zagorje.si, elektronska pošta, telefon. 
9. Facebook stran, na kateri smo objavili vse naše izdelke, redno pa dodajamo tudi novosti. 
10. Na vseh kombijih smo obdržali reklamne nalepke za izdelke našega lastnega programa in 

kontakte za prodajo. 

 
Izdelki lastnega programa VDC Zagorje ob Savi imajo 8 certifikatov narodne in umetnostne obrti  

Obrtne zbornice Slovenije.  

1. Certifikat – 25 izdelkov narodne vezenine (28. 8. 2003)  
2. Certifikat – izdelki narodne črne in rdeče vezenine (17. 1. 2006)  
3. Certifikat – 7 izdelkov narodne rdeče-modre vezenine (25. 7. 2006)  
4. Certifikat – 5 izdelkov narodne črne in rdeče-modre vezenine (24. 9. 2006)  
5. Certifikat – 42 izdelkov darilne embalaže iz valovite lepenke (9. 10. 2008)  
6. Certifikat – izdelki za Črno vezenino – blazina v embalaži in pogrinjek "Črni panter" (15. 6. 

2009) Izdelki so kakovostni, unikatni.  
7. Certifikat – Ljubezen gre skozi želodec (narodna vezenina žgana na lesene izdelke) (21. 4. 

2016) 
8. Certifikat – Vezen prtič Družina, (24. 10. 2016).  

 
Popolnoma se prilagodimo željam naših kupcev. Skupaj s kupci razvijamo ideje o novih izdelkih v skladu 

z njihovimi potrebami in jih nato izdelamo. Vsi izdelki so torej unikatni , saj so izdelani ročno, po 

naročilu kupca in je vsak zgodba zase. 

5.5 DONATORJI IN SPONZORJI 2017 

V letu 2017 se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem in donatorjem finančnih sredstev: Občini Zagorje; 

Občini Trbovlje; ELES d. o. o., Avtomatic servisu, Studio Moderna; Slovenske železnice; Strips d. o. o.; 

Zasavske lekarne, Tosama; Združenje Europa Donna ter vsem prebivalcem Zasavja, ki so donirali v 

dobrodelnih akcijah (zasavski humanitarni tek, 6. Tek in hoja za upanje, Manj svečk za manj grobov…). 

 
5.6 MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 
V letu 2017 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. Prav tako 

smo redno obveščali medije o nepravičnem financiranju ZZZS. V letu 2017 smo imeli vsaj 52 

evidentiranih objav v eksternih medijih. Ker smo se pogosteje pojavljali v medijih, nismo uspeli 

evidentirati vseh objav. Največ objav je bilo na temo problematike diskriminatornega financiranja 

zdravstva in odprtja enote Litija.  

Kot interni medij smo uporabljali: 
 spletno stran www.vdc-zagorje.si; 
 Facebook stran: https://www.facebook.com/vdczagorje; ki smo jo redno ažurirali in objavljali 

aktualne dogodke s slikovnim gradivom; 
 Twitter: @VDCZagorje; 
 glasilo Kamenčki; 
 interni radio; 
 informacijski sistem ISOV, ki vključuje intranet; 
 mesečne in ostale informacije za svojce. 

http://www.vdc-zagorje.si/
http://www.vdc-zagorje.si/
https://www.facebook.com/vdczagorje
https://twitter.com/VDCZagorje
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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 2017 prostovoljci opravili 2091 prostovoljnih 

delovnih ur.  

S prostovoljci sklenemo pogodbo o prostovoljnem delu na podlagi Zakona o prostovoljnem delu. Za 

osebni in poklicni razvoj jim omogočamo sodelovanje s strokovnimi delavci, udeležbo na internih 

izobraževanjih, sestankih in srečanjih, aktivno lahko sodelujejo z uporabniki v dnevnem varstvu in/ali s 

stanovalci, hodijo zraven na izlete, tekmovanja, prireditve ... Dobijo potrdilo oziroma vpis 

prostovoljnega dela v neformalni indeks. V letu 2017 smo za potrebe uveljavljanja višje denarne 

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

V  letu 2017 je največ prostovoljnih ur v VDC-ju opravila Eva Babič, ki se je s svojim pristopom, 

znanjem, načinom dela zelo izkazala. Za vztrajnost pa si tudi v letu 2017 zaslužita vse priznanje 

upokojena in priznana glasbena pedagoginja ga. Mojca Zupan in g. Rihard Majcen, ki v stanovanjsko in 

bivalno skupino vnašata glasbo. V letošnjem letu so se glasbeniki tudi poimenovali v skupino 

Podvelnarji.  Stanovalci so skupaj z njo pripravili kar nekaj prepoznavnih nastopov; sodelovali so na 

Festivalu Srečen za živet v mesecu aprilu v DD Zagorje, Zeleno, ljubim te zeleno v mesecu maju v 

organizaciji Društva za zdravilne rastline Zasavja, v Domu starejših na Izlakah ter  v Domu Tisje v Litiji 

in za zaključek leta na druženju Večgeneracijskega društva.   Mojca je s svojo naravnanostjo k človeku 

in preprostostjo postala pomemben del življenja naših stanovalcev. 5 usposobljenih prostovoljcev je 

letos spremljalo 15 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. Prostovoljec Bojan Kastelic je vodil interesno aktivnost Čebelice, ki se je 

uporabniki zelo radi udeležujejo. 

Poleg tega smo tudi zaposleni v VDC Zagorje ob Savi naredili veliko prostovoljnih ur (spremstvo 

uporabnikov k zdravnikom, obiski na domu uporabnikov, obiskovanje stanovalcev in uporabnikov med 

hospitalizacijami v Trbovljah in Ljubljani,  organizacija in izvedba piknika, srečanja s svojci, spremljanje 

uporabnikov na gledališke predstave, obisk maše, celodnevni izleti, spremljanje uporabnikov na 

zimovanju, letovanju, družabništvo, obiski stanovalcev v bivalni enoti, spremstvo stanovalca v primeru 

hospitalizacije, prostovoljci v akciji Manj svečk za manj grobov). Etika in pravo etično vedenje je 

pristno le, če je v srcu človeka in tega se zaposleni v VDC-ju dobro zavedamo. Prostovoljsko delo ima 

velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in k socialnemu in 

drugemu napredku družbe, zato ga v zasavskem VDC-ju negujemo in cenimo. 

Uspešno nadaljujemo prakso evropskih prostovoljcev. Prostovoljca Hauke in Daniel sta tako pri 
uporabnikih in zaposlenih pustila pečat. Z nami sta se v letu 2017 udeležila tudi zimovanja v Ribnici na 
Pohorju,  tako, da je bilo slovo kar težko. Namesto njiju sta se preko MC Trbovlje vključili novi EVS 
prostovoljki Like iz Nizozemske in Daria iz Litve. Preko MC Zagorje ob Savi se  je letos v naše življenje in 
aktivnosti redno vključevala še  prostovoljka Antonetta iz Bolgarije.  Spoznavanje tujih navad, jezika, 
običajev in življenja ljudi iz drugih držav je za naše uporabnike in zaposlene še dodatna izkušnja, ki 
odpira nova vedenja, poznanstva in kar je najpomembnejše, krepi in širi socialne stike VDC-jevcev ter 
veča prepoznavnost našega VDC-ja tudi izven meja Slovenije. Uporabniki so imeli v preteklem letu 
možnost učenja tujega nemškega jezika s podporo in pomočjo Haukeja in Daniela.   
 
V letu 2017 smo se udeležili dveh mladinskih izmenjav, prva je potekala v Žilini  na Slovaškem, druga 
v Makedoniji. 4 uporabniki so v spremstvu zaposlenega  dobili mednarodno izkušnjo druženja, 
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spoznavanja različnih kultur, doživljanja in izražanja na drugačen način. 14-dnevno bivanje v Žilini, 
tedensko bivanje v Makedoniji ter zaključna evalvacija v Strunjanu, je bilo v celoti pokrito iz ESS.  
  

5.8 IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST 
VDC Zagorje ob Savi že od leta 2009 dalje sodeluje kot izvajalska organizacija za opravljanje 

nadomestne kazni ob storjenih lažjih prometnih prekrških. V preteklem letu je delo v splošno korist 

opravil en DKD delavec, dva kandidata pa se na predlagano srečanje za sklenitev dogovora o izvajanju 

dela v splošno korist nista odzvala. Zanju smo na pristojni CSD o neizvajanju poslali obvestilo. 

5.9 VDC KOT UČNA BAZA 
Zavedamo se, kako pomembno je, da mladim ljudem, ki se izobražujejo za različne pedagoške, socialne 

in zdravstvene poklice, predstavimo le-te čim bolj praktično, realno, z vrednotami, ki dajejo tem 

poklicem poseben družbeni pomen. V letošnjem letu smo kot učna baza sodelovali s Fakulteto za 

socialno delo Ljubljana, Pedagoško fakulteto – smer specialna in rehabilitacijska pedagogika in 

Socialna pedagogika,  Srednjo šolo Zagorje – smer zdravstveni tehnik, kjer smo 13 dijakom in 

dijakinjam omogočili usposabljanje preko prostovoljskega dela.   

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

in ravnanje z ljudmi s posebnimi potrebami. Vsako leto pa se nam za 1 dan pridružijo učenci 6. in 7. 

razreda OŠ Ivana  Cankarja iz Trbovelj ter z nami preživijo dan. V letu 2017 so se nam po dolgem 

premoru v okviru tehniškega dneva pridružili učenci 8 a in 8 b sosednje OŠ Ivana Skvarče. Tako že kot 

šolarji dobijo izkušnjo sprejemanja drugačnosti.  Zelo radi se družimo  z otroki iz sosednjega vrtca 

Smrkci. Povabili smo jih na vsakoletno skupno pustno rajanje, njihove vzgojiteljice so nas povabile na 

njihovo predstavo Čudežni gozd, ki si jo je ogledalo, kar 34 uporabnikov našega VDC-ja. 

V mesecu decembru smo pričeli sodelovanje s podjetjem Želva – podjetje za usposabljanje in 

zaposlovanje invalidov d. o. o. V program usposabljanje na konkretnem delovnem mestu smo vključili  

1 dolgotrajno brezposelno osebo, ki se bo pri nas postopno uvajala v delovne zadolžitve, uravnavanje 

socialnih in medosebnih odnosov, vztrajnosti in spoznavanje različnih proizvodnih procesov. 

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI 

6.1 INVESTICIJE, NABAVE, VZDRŽEVANJE 
Planirane investicije, nabave in vzdrževanje so bile izvedene v skladu potrebami in s potrjenim 

finančnim načrtom za leto 2017.  

V letu 2017 smo nabavili sledeča večja osnovna sredstva: 

 Kombi vozilo Ford (kupljeno 100% iz donatorskih sredstev); 

 UPS strežnika: dodatni sistem za brezprekinitveno napajanje v primeru izpada el. energije; 

 Povezovalni stroj za zaposlitev pod posebnimi pogoji; 

 Oprema za enoto Litija; 

 Preureditev garderobne sobe v bivalni enoti VDC Zagorje ob Savi; 

 Nakup novih zunanjih klopi in miz v bivalni enoti VDC Zagorje ob Savi; 

 Zamenjava dotrajane IT opreme (3 stacionarni računalniki, 2 prenosnika, 5 GSM telefonov, 2 
stacionarna prenosna telefona, nadgradnja WIFI-ja za večjo varnost, printer bivalna). 

 

Kupili smo sosednjo hišo bivalne enote ter tako razširili kapacitete bivanja, v skladu z razvojnim 

načrtom in aktualnimi potrebami uporabnikov. Vzdrževanje smo osredotočili na beljenje enega 

nadstropja na objektu Cesta 9. avgusta 59c ter beljenja bivalne enote, čiščenje in servis klimatskih 

naprav, meritve električnih inštalacij. Opravili smo tudi ostala vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za 
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preprečitev večjih škod v prihodnosti. Kombi vozila se starajo in tako vsako leto potrebujejo več 

popravil, da so brezhibna za prevoze uporabnikov. Uredili smo tudi varnostno razsvetljavo na obeh 

lokacijah.  

 

6.2 JAVNA NAROČILA 
V letu 2017 smo sistematično preverili vse dobavitelje, njihove cene glede na konkurenco ter 

zadovoljstvo naših zaposlenih in uporabnikov z njihovimi materiali oz. storitvami. Poleg tega smo tudi 

med letom preverjali cene dobaviteljev s konkurenčnimi. Pri nabavah nad 500 € smo vedno poiskali še 

2 konkurenčni ponudbi ter tako preverili ceno. Večje javno naročilo je bil nakup kombi vozila Ford po 

postopku naročila male vrednosti (skladno z ZJN-3), ki je bil začet že v letu 2016. 

 

6.3 PROSTORSKI POGOJI 
V letu 2017 smo v VDC Zagorje ob Savi opravljali socialnovarstveno dejavnost na lokacijah:  

1. Dnevno varstvo – Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi – storitev vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji in program socialna vključenost 

2. Bivalna enota – Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi  – institucionalno varstvo v skupnosti. 
3. Stanovanjska skupina – Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi – institucionalno varstvo v 

skupnosti. 

Zavod zagotavlja dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih ovir, tako v delavnicah, WC-jih, na 

hodnikih kot tudi v večnamenskih prostorih. Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno 

ovirani) po VDC-ju (dvigalo med nadstropjem in pritličjem) in se udeležujejo prireditev ter interesnih 

aktivnosti, ki jih zanimajo.  

Tudi v bivalni enoti je zagotovljena dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih ovir. Bivalna 

enota razpolaga s štirimi enoposteljnimi sobami in pet dvoposteljnimi sobami. Stanovalci imajo na voljo 

tri dnevne prostore s sedežno garnituro in televizijo ter jedilnico. V stanovanjski skupini je na voljo pet 

dvoposteljnih sob. Ena postelja je namenjena kriznim namestitvam. Stanovalci imajo na voljo en skupni 

dnevni prostor s sedežno garnituro in jedilnico. Stanovanjska skupina je dostopna za vse uporabnike. 

Sobe in sanitarije so v stanovanjski skupini prilagojene tako, da omogočajo prevoz tudi z negovalnimi 

posteljami in se posledično lahko izvaja nega tudi za nepomične uporabnike. Konec leta 2017 smo 

zaključili dogovore o nabavi nove hiše na Trboveljski 12, ki je locirana poleg obstoječe bivalne enote na 

Trboveljski 6. Nakup hiše in potrebna adaptacija ter prilagoditev bo potekala do spomladi 2018.  

6.4 NAMESTO ZAKLJUČKA 
 

Kaj ti bo obleka, če imaš smeti v duši? ...  

Kaj ti bo dober avto, če ga potrebuješ, da te drugi cenijo? ...  

Kaj ti bo vila, če na tvoja vrata nihče ne potrka? ...  

NADENI SI DUŠO, VOZI Z RAZUMOM, BODI DOMA V ČLOVEŠKIH SRCIH  

IN  

BODI ČLOVEK !!!  

Iz letnega poročila  2017 je razvidno, da z dejanji kažemo, da je vsak izmed nas Človek. Z doseženimi 

cilji smo sledili naši viziji, poslanstvu in uresničevali Razvojni program 2015–2020, ki temelji na petih 

ključnih strateških usmeritvah:  
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Strateška usmeritev 1: Izvajanje kakovostne podpore in pomoči uporabnikom pri uresničevanju 

vseh 3 človeških potreb: imeti, ljubiti in biti. 

Strateška usmeritev 2: Strokovno, timsko delo zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna Kompanija Itak 

Premaga Ase). 

Strateška usmeritev 3: Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in razvojno naravnano 

vodenje z lastnim zgledom. 

Strateška usmeritev 4: Odprto delovaje VDC-ja, dobro sodelovanje z ožjim in širšim okoljem. 

Strateška usmeritev 5: Učeči se, misleči, ozaveščeni in inovativni VDC-jevci. 

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

Heda Kovač, Domen Pociecha, Robert Lazar. 

 

Direktorica: dr. Špela Režun 

    

  Zagorje ob Savi, februar 2018 

7 PRILOGE 
7.1.1 Priloga 1: Organizacijska shema 31. 12. 2017 

7.1.2 Priloga 2: Izvedene izboljšave E-QALIN 2015, 2016 in 2017 

7.1.3 Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2017 
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Priloga 1: ORGANIZACIJSKA SHEMA VDC ZAGORJE OB SAVI na dan 31. 12. 2017 
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Priloga 2: Predlogi skupin za kakovost preneseni v prakso 2017 

 Predlog Kriterij 

Izveden projekt 
/ Manjša 
sprememba 

realizirano 
do 2017 

Opombe 

1 
Ohranjati sprehode za uporabnike in vključiti čim več 
uporabnikov. Še posebej tiste, ki niso delovno aktivni.  

1A.4.4. Zdravje na 
delovnem mestu 

  DA 
Sprehode se izvaja kolikor je le to 
mogoče.  

2 
Da sta čim večkrat na izmeni dva zaposlena, da je možno opraviti 
nakup, (ali pa JD, prostovoljec ...) 

1B.4.1. 
Obvladovanje 
vsakdanjika  

2 V POP. IZMENI DA   

3 Uporabniki so predlagali bowling dopoldne.  
1A.2.3. Ponudbe 
storitve 

Bowling za 
uporabnike 

DA   

4 Integrativne zaposlitve (zaposlitve uporabnikov v podjetjih) 
3.1.2. Vizija, 
poslanstvo in 
strategija 

Integrirana 
zaposlitev 

DA 
 Kumplast, trgovina Mavi, v 2018 še 
nove možnosti v Litiji 

5 
V SS se zagotovi, da bodo stanovalci, ki to želijo, dobili ključe od 
svojih sob.  

1B.4.3. Zasebnost in 
intimnost 

LASTEN KLJUČ  DA   

6 
Da se na sestanku z direktorico določijo pravila kdo sprejme 
prostovoljca in naloge zaposlenih in mentorjev ....(vodenje, 
naloge prostovoljcev ...). Dogovor o kroženju po delavnicah, ....  

2.4.4. Prostovoljci 

Predstavitev 
poteka sprejema 
prostovoljca 

DA   

7 
Vedno ko je nova vključitev, da sta v službi vsaj dva zaposlena - 
vsaj en zdravstveni delavec. 

1B.1.2. Začetek 
izvajanja storitve 

Pri novem 
sprejemu 
stanovalca 2 v 
popoldanski 
izmeni 

DA   

8 

Urnik prostovoljcev bolj dostopen (na V) in dorečen. Ker 
menimo, da smo dosegli zgornjo mejo števila prostovoljcev in 
javnih delavcev menimo, da bi se le ti morali razporediti tekom 
tedna.  

2.4.4. Prostovoljci 

SEZNAM 
PROSTOVOLJCEV 
NA V-ju 

DA   

9 
Urediti prostor v hidroterapiji. Umivalnik, omara, poličke, luči 
(pridušena (led) svetloba).  

1A.2.3. Ponudbe 
storitve 

Urediti prostor v 
kopalnici spodaj 

DA   

10 
Poizkusno obdobje, da se organizira pilates enkrat na teden - 
predlog torek 14:00 v naši telovadnici. Najprej je potrebno zbrati 
prijave in nato urejati naprej. 

2.6.2. Fizično in 
psihično zdravje 

VADBA 
ZAPOSLENIH PO 
SLUŽBI 

DA 
 Namesto pilatesa je organizirana 
funkcionalna vadba pod vodstvom 
zaposlene. 

11 
-Več pomembnejših informacij na točno določenem mestu 
(ISOV), da se ne zgubijo med vso tehniko (FB, mejl, ...). 

2.3.1. Komunikacija 
v timu 

Zapisniki 
sestanka DV in IV 
pošiljati vsem 
zaposlenim 

DA  Dostopni na V-ju 

12 
-Zapisnik sestanka IV, posredovan tudi v DV (razen če so samo 
stvari iz IV). 

2.3.1. Komunikacija 
v timu 

Zapisniki 
sestanka DV in IV 
pošiljati vsem 
zaposlenim 

DA  Dostopni na V-ju 

13 Litija - vključiti v strategijo.  
3.1.2. Vizija, 
poslanstvo in 
strategija 

  DA 
Dodano na SIP dnevih in bo 
dodatno, ko bo realizirano odprtje.  

14 
Na obrazcu načrt uporabnika -  posebna kategorija, katera 
zdravila prejema uporabnik, kdaj, koliko... - najbolj narediti 
seznam ali razpredelnico.  

1A.2.2. Individualni 
razvoj 

  DA 
Obrazec se piše 1xletno, terapije pa 
se menjajo pogosto. Tako se 
podatki vnašajo v ISOV.  

15 
Na vsake toliko časa uporabnike spomniti na pravice in dolžnosti 
ter hišni red.  

1A.5.2. Kultura 
komunikacije in 
delovno vzdušje 

  DA 
Za to morajo poskrbeti mentorji v 
delavnicah. 

16 

Nujno je pred prihodom oziroma sprejemom novega uporabnika 
obvestiti in seznaniti s podrobnostmi (bolezen, stanje ...) VSE 
ZAPOSLENE. Dobro bi bilo nekaj dni prej, ne na dan prihoda. Prav 
tako bi bilo dobro mentorja prej obvestiti, da se pripravi in 
pripravi uporabnike v skupini.  

1A.1.2. Začetek 
izvajanja storitve   DA 

To se izvaja že sedaj, saj je ključno 
pomembno pred sprejemom.  

17 

Ob novem zaposlovanju je nujno razmišljati o staranju 
zaposlenih in uporabnikov. Populacija zaposlenih in uporabnikov 
se stara in nega postaja zahtevnejša (fizične sposobnosti 
zaposlenih!). 

2.1.1. Individualne 
sposobnosti in 
lastna pobuda 

  DA To se upošteva. 

18 

Ob novih zaposlitvah (in pred uradno zaposlitvijo), si je potrebno 
vzeti čas in novim zaposlenim ali JD pokazati kje in kako priti do 
kakšne informacije, kaj so cilji in vizija zavoda, da vedo, kam 
pridejo in kako okvirno deluje naš zavod. 

2.3.2. Obveščanje 
zaposlenih 

  DA 
To je del protokola pri sprejemu 
novega zaposlenega.  

19 

Po prihodu novega uporabnika je prav, da zaposleni pridejo z 
njim v stik čim prej (tudi tisti, ki neposredno ne delajo z njim), 
sploh s tistimi, ki potrebujejo posebno nego – saj nikoli ne vemo, 
kdaj nam bo znanje prišlo prav.  

1A.1.2. Začetek 
izvajanja storitve 

  DA 
Izvajamo. Pomembno je, da se 
zaposleni zavedajo in tudi sami 
pristopijo in informirajo.  

20 
Potrebno je poskrbeti, da so zaposleni informirani o 
prihodih/odhodih praktikantov, da je določen mentor, ki vodi 

2.4.5. Praktikanti   DA 
To naj poteka enako kot pri 
prostovoljcih.  
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praktikanta skozi prakso. Da se poskrbi, da so informacije 
napisane kaj lahko kdo dela.  

21 Pri novih zaposlitvah – dežurstva (delovni čas) od 7:30 do 15:30.  
2.2.1. Modeli 
delovnega časa 

  DA 
Tu se poskrbi, da je zaposlen iz DV v 
varstvu. Včasih se naredi izjema. 
Prav tako je prisoten JD.  

22 Pri pisanju LD se vpraša stanovalce glede vikend letovanja.  
1B.2.1. 
Samoodločanje / 
sodelovanje 

  DA 
Na sestankih IV se že dogovarjamo 
za izvedbo vikend letovanja. 

23 
Prostovoljce se informira o bivalni in stanovanjski. Spodbudi se 
jih, da hodijo tudi popoldne. Prav tako velja za JD, da pridejo v BE 
in SS.  

2.4.4. Prostovoljci   DA 
To je del postopka. Odvisno je od 
prostovoljca, če je pripravljen hoditi 
tudi popoldne.  

24 
Truditi se moramo, da ostanemo takšni kot smo, ENOTNI, ne 
glede na to, da se število enot povečuje!  

3.1.1. Vrednote 
organizacije in 
oblikovanje 
organizacijske 
kulture 

  DA Ves čas delamo na tem.  

25 
Tudi zaposleni bi moral znati ob prilikah pogosteje pohvaliti 
vodstvo. 

2.3.3. Stik z 
vodstvom   DA Pohvale so vedno dobrodošle.  

26 
Ves čas je potrebno imeti stik z uporabniki in jih voditi glede na 
njihove zmožnosti in želje.  

1A.2.2. Individualni 
razvoj 

  DA Izvajamo stalno.  

27 Predlog uporabnikov – nova obutev (copati) 
1A.4.3. Delovno 
mesto in 
ergonomija 

Nova obutev za 
uporabnike 

DELNO 
 Nova delovna obutev za vse, je 
planirana za leto 2019. 

28 
O novem prostovoljcu se vse zaposlene obvesti po elektronski 
pošti. 

2.4.4. Prostovoljci 

Obvestiti vse 
zaposlene o 
prihodu novega 
prostovoljca 

DELNO   

29 S strani uporabnikov predlog – čim več telovadbe.  
1A.4.4. Zdravje na 
delovnem mestu 

TELOVADBA 
UPORABNIKOV 

DELNO 
Cilj bomo uresničili z letom 2018, ko 
bomo začeli z EU projektom 
Nasmeh za vse. 

30 
Praktikanti morajo krožiti po hiši. Tisti, ki opravljajo prakso dlje 
časa. IN imajo mentorja ...skupaj izdelajo načrt o opravljanju 
prakse.   

2.4.5. Praktikanti   DELNO 
Odvisno od vrste prakse in dolžine 
prakse se to že izvaja.  

32 
Pred poletnimi dežurstvi, menjavi delavnic ...se morajo obvezno 
mentorji na sestanku dogovoriti o posebnostih uporabnikov 
(komunikacijske ...). 

1A.5.1. 
Komunikacijske 
sposobnosti 

  DELNO 
To se izvaja. Pozoren je potrebno 
biti, da se opozori zaposlene pred 
začetkom dopustov.  

33 

Uporabnikom, ki so delovno zelo aktivni in pridni, žal ne moremo 
zagotoviti večjih denarnih nagrad, lahko pa se jim ponudi 
brezplačno koriščenje hidroterapije, plavanja, ogleda tekme ....in 
podobno (odvisno kaj si kdo želi).  

1A.4.2. Nagrada in 
sistemi vzpodbud   DELNO 

S tem so uporabniki seznanjeni in 
razumejo, da je nad tem zakon in 
pravila, katerih ne moremo 
spremeniti.  

34 
Predlaga se, da se svojca vsaj enkrat letno povabi / pokliče, da se 
pogovori, predstavi... 

1B.4.2. Družina in 
socialni odnosi 

POVABITI 
SVOJCE 
STANOVALCEV 
NA POGOVOR 

NE  Realizacija se prestavi v leto 2018. 

35 
Interesenti za koriščenje telovadnice za igranje ekipnih športov 
(odbojka, badminton ...).  

2.6.2. Fizično in 
psihično zdravje 

VADBA 
ZAPOSLENIH PO 
SLUŽBI 

NE 
 Nismo se uspeli uskladiti, da bi nas 
bilo dovolj za 1 šport in termin. 

36 Izobraževanja – osebna rast, pogovori, team buildingi ... 
2.5.1. Sistemi 
vzpodbud 

  DA 

Vodstvo se nenehno trudi z 
organizacijo različnih aktivnosti. V 
letu 2017 je bilo organiziranih nekaj 
aktivnosti s Prgičem, družabni 
dogodki, SIP dnevi, ... 

37 

Uporaba delovnih pripomočkov za premeščanje dvigovanje, 
ogledi v domovih (praksa) kaj potrebujemo, dvižna rampa v 
kombiju, nabava tistega, kar potrebujemo za dolgoročno 
ohranjanje zdravja zaposlenih. 

2.6.1. Oblikovanje 
delovnega mesta 

Amibulift DA 

Ga imamo. Usposabljanja za 
pravilno dvigovanje bremen, 
pripomočkov bodo vključena v EU 
projekt Nasmeh za vse. 

38 

Pri menjavanju skupin, se uporabniku pove, koliko časa je 
minimalno potrebno, da ostane tam, preden zopet zamenja 
skupino. Upoštevati je potrebno tudi velikost in naravo skupin. 
Mentorji naj usmerjajo uporabnike pri odločanju. Upoštevati je 
potrebno uporabnikovo telesno in duševno stanje. (Primer.: 
uporabnik, s težko motnjo v razvoju, žal ne more biti v vsaki 
delavnici)  

1A.2.1. 
Samoodločanje / 
sodelovanje 

DOLOČITI 
PRAVILA PRI 
MENJAVI 
DELAVNIC 

DA 
Določiti natančnejša pravila in 
seznaniti uporabnike.  

39 
Spodbujati je potrebno uporabnike, ki so bolj sposobni k 
integrirani zaposlitvi.  

1A.4.1. Zaposlitev 
pod posebnimi 
pogoji in delovni čas 

INTEGRIRANA 
ZAPOSLITEV 

DA   

40 
Načrti 2017 se modernizirajo, da bodo vključevali bolj konkretne 
načrte stanovalca.   

1B.2.2. Individualni 
razvoj 

Novi obrazci za 
INB 

DA   

41 Spoštovati drug drugega in pravi čas povedati stvari.  

3.1.1. Vrednote 
organizacije in 
oblikovanje 
organizacijske 
kulture 

Projekt 
NAKLJUČNA 
PRIJAZNOST 

DA  Nadaljujemo v 2018. 

42 

Zaradi specifičnih uporabnikov je potrebno resno razmisliti o 
spremstvu dodatnega mentorja v kombiju. Vse večkrat se 
pojavljajo situacije, v katerih bi moral poleg šoferja biti prisoten 
še en spremljevalec.  

1A.3.1. 
Zagotavljanje 
neoviranosti 

Spremstvo v 
kombiju 

DA 

Po pogovoru zaenkrat še ni nujno 
potrebno. Če pa se bodo situacije 
dogajale, bo potrebno sprejeti in 
organizirati spremstvo. Eno 
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spremstvo je že, in sicer na lokaciji 
Zagorje lokalno.  

43 Nakup prilagojenih vozičkov (samo 2) za prestavljanje miz.  
1A.4.3. Delovno 
mesto in 
ergonomija 

Voziček za 
prestavljanje miz 
pri generalnem 
čiščenju.  

DA   

44 Določimo dan odprtih vrat.  
1A.1.1. 
Povpraševanje / 
prvi stik 

  DA Na pikniku 2017 

45 EVS vključiti v vizijo 
3.1.2. Vizija, 
poslanstvo in 
strategija 

  DA Vključen.  

46 
Mogoče bolj sodi k psihičnim in fizičnem zdravju, vendar je pri 
načrtu omenjena intervizija. 

2.3.1. Komunikacija 
v timu 

Intervizija za 
zaposlene 

DA   

47 
Potrebno bi bilo razmisliti o (individualni) supereviziji, katero bi 
opravil nekdo, ki ni iz "hiše". To zaradi specifike dela z uporabniki 
in ker se vse večkrat soočamo z težjimi deli (psihiatrija ...).  

2.3.1. Komunikacija 
v timu 

SUPERVIZIJA za 
zaposlene 

NE  Prestavljeno na leto 2018. 

48 Aktivno vključevanje v pripravo nove zakonodaje. 
3.1.2. Vizija, 
poslanstvo in 
strategija 

  DA  Aktivno sodelujemo.  

49 Če je možno je priporočljivo kroženje novih zaposlenih po hiši.  
3.7.2. Uvajanje 
novih sodelavcev    DA   

50 
Da se obvezno obvesti komisijo, ki je vključena pri novem 
zaposlenem. Ta se mora tudi obvezno sestati po 3 mesecih.   

3.7.2. Uvajanje 
novih sodelavcev 

   DA   

51 
Bolj dosledno vpisovanje rednih in izrednih dogodkov v ISOV - 
raportna knjiga (ob izmeni DV/IV je informacij lahko preveč). 

2.3.1. Komunikacija 
v timu 

  DA  
Vse se vpisuje v sistem ISOV. 
Potrebno je redno ozaveščanje o 
pomembnosti pretoka informaciji.  

52 
Da pridobimo čim več informaciji o novo sprejetem stanovalcu in 
da se po emailu pošljejo informacije in sestanejo zaposleni v BE 
in SS.  

1B.1.1. 
Povpraševanje / 
prvi stik 

  DA  

O sprejemu novega stanovalca se 
obvesti zaposlene v IV. Informacije 
se pošljejo po mejlih in na 
sestankih. Včasih se zgodi, da je 
sprejem narejen na hitro, zaradi 
razmer.  

 
Podanih je bilo še 42 manjših predlogov, ki se redno izvajajo.  
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Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 2017 

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: 

 kolegij (vodstvo) 

* 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,    

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  
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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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave  

1. Priprava in sprejem Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VDC Zagorje ob Savi. 
2. Priprava urnikov za institucionalno varstvo v programu Larksoft. 
3. Uvedba kadrovskih vprašalnikov ob zaposlitvi za večjo zaščito osebnih podatkov. 

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

zadostni meri  

1. Izboljšanje in optimiziranje evidence delovnega časa (prisotnosti zaposlenih) s programsko opremo 
SAOP. 

2. Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. 
3. Opozarjanje na nujno potrebno sistemsko spremembo pri financiranju zdravstva. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

Direktorica  dr. Špela Režun 

Podpis: 

 Zagorje ob Savi, 23. 1. 2018 

 

 

 

 


