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1 UVODNI DEL 

1.1 GLAVNI PLANSKI CILJI IN AKTIVNOSTI ZA LETO 2019 
 
Tabela 1: Plan kazalnikov uspešnosti delovanja 2019 s primerjavo na realizacijo 2018 in 2017 

 
Opombe: 
*V izhodiščih MDDSZ 2019 smo za storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji dobili 
jeseni dodatno priznanih 9 uporabnikov. 
**Skupne kapacitete dnevne enote Zagorje so od 2016 razširjene iz 120 na 150 uporabnikov, na podlagi 
ogleda in zapisnika komisije MDDSZ (upoštevan dodatni prostor telovadnice in dnevne sobe 
stanovanjske skupine). Realno je prostora v delavnicah za 130 uporabnikov. Z odprtjem nove enote 
Litija so se kapacitete dodatno povečale za 24 uporabnikov. Izračun izkoriščenosti kapacitet je tako 
narejen na 154 mest v obeh dnevnih enotah (storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji – VVZ + program socialna vključenost (SV)). 
***Skupne kapacitete institucionalnega varstva v 2 enotah v skupnosti so: 30 + 1 krizna postelja, 
odstotek zasedenosti je računan za 27 stalnih stanovalcev.  

 
 
 
 
 
 
 
 

DNEVNO VARSTVO 
Plan 
2019 

Real. 
2018 

Real. 
2017 

Št. vseh uporabnikov v 2 dnevnih enotah, dne 31. 12. 151 143 131 

Št. uporabnikov VVZ, dne 31. 12. 136 128 115 

Št. priznanih uporabnikov VVZ, dne 31. 12.* 136 127 115 

Št. uporabnikov VVZ – enota Zagorje ob Savi, dne 31. 12 113 108 115 

Št. uporabnikov VVZ – enota Litija, dne 31.12. 23 20 0 

Št. uporabnikov socialna vključenost, dne 31. 12. 15 15 16 

%  zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevnih enotah** 98 93 100 

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

Št. zaposlenih vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 33,5 32,5 28,5 

Št. zaposlenih program socialna vključenost 2 2,25 2,25 

Primanj. zaposlenih v % glede na normative MDDSZ 20 17 21 

Št. objav v medijih 50 57 52 

Število domačih prostovoljcev + družbeno koristnih delavcev 10 12+1 25 

Število mednarodnih EVS prostovoljcev 2 3 7 

Število praktikantov 2 2 4 

Število javnih delavcev 31. 12. 4 6 6 

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI    

Št. stalnih stanovalcev, dne 31. 12. 27 27+1 23 

% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo*** 90 90 100 

Število zaposlenih IV iz oskrbnin, dne 31. 12. 11 9,75 8,75 

Število zaposlenih iz ZZZS, 31. 12. 6,5 3 1 

Skupaj število zaposlenih IV, 31. 12. 17,5 12,75 9,75 

SKUPAJ ZAPOSLENIH 31. 12. (redni + javni delavci) 57 53,5 46,5 
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GLAVNE NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2019: 
1. Z načrtovanimi aktivnostmi bomo še naprej uresničevali Nacionalni program socialnega 

varstva za obdobje 2013–2020 (Ur. l, RS, št. 39/2013) in naše strateške usmeritve. S 
predlogi in usmeritvami bomo sodelovali pri pripravi Nacionalnega programa socialnega 
varstva za naslednje strateško obdobje. 

2. Izvajali bomo kakovostno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
(VVZ), institucionalnega varstva (IV) in programa socialne vključenosti (SV), naravnano 
na uporabnika.  

3. V letu 2019 nam poteče pogodba za izvajanje programa socialna vključenost za 15 
uporabnikov, zato pričakujemo jeseni razpis za izvajanje programa v letih 2020–2024, 
na katerega se bomo prijavili.  

4. Delovali bomo po sistemu kakovosti E-QALIN. Uresničevali bomo predlagane 
izboljšave uporabnikov, svojcev, zaposlenih, nadaljevali s samoocenjevanji procesov in 
rezultatov. Imeli bomo zunanjo vmesno presojo s strani Bureau Veritasa v juniju 2019. 

5. Naredili bomo analizo potreb v Litiji po vzpostavitvi stanovanjske skupine/bivalne 
enote in začeli z aktivnostmi v primeru izkazanih dejanskih potreb. 

6. Naredili bomo analizo potreb naših uporabnikov po storitvah v času, ko niso v VDC-
ju, s ciljem vključitve podpornih storitev v podzakonske akte Zakona o socialnem 
vključevanju in pravočasne prilagoditve naše organizacije dela storitvam v skupnosti. 

7. S pristojnim ministrstvom in župani našega lokalnega okolja se bomo pogovorili o 
možnostih financiranja potrebnih širitev enot bivanja v skupnosti v naslednjih letih. 

8. Iskali bomo dodatne (tudi nesistemske) vire financiranja za širitev delovanja v skladu 
s potrebami uporabnikov (EU razpisi, donacije).  

9. Nadaljevali bomo z izvajanjem evropskega projekta Novo rojstvo (EU1), v katerem se 
osredotočamo na poenostavljeno ozaveščanje naših uporabnikov in otrok v zasavskih 
vrtcih in šolah o pomenu krožnega gospodarstva. Na zaključni prireditvi v 7. 3. 2019, 
na kateri bomo formalno obeležili tudi 35 let delovanja Zasavskega VDC, bomo odigrali 
ekološki muzikal Minka Pločevinka. Uporabniki bodo še naprej sodelovali pri zbiranju 
pločevink in na temo krožnega gospodarstva ustvarili tudi likovna dela, ki bodo 
razstavljena. Nastopanje uporabnikov, likovno ustvarjanje in zbiranje pločevink bomo 
vrednotili kot delo z dodano vrednostjo, zato bodo uporabniki, ki bodo sodelovali pri 
projektu, iz projekta prejeli tudi nagrado.  

10. Ekološki muzikal Minka Pločevinka bomo 9. 5. 2019 zaigrali ob zaključku projekta Berimo 
skupaj v DD Zagorje, 13. 5. 2019 na 6. gledališkem festivalu Tantadruj v Centru kulture 
Španski borci, Ljubljana in 5. junija v DD Trbovlje v sodelovanju z ZLU. 

11. Tudi po formalnem zaključku projekta Nasmeh za vse (EU2) oktobra 2018 bomo v letu 
2019 ohranjali njegovo trajnost z izvajanjem različnih aktivnosti za boljše počutje 
ranljivih skupin zasavskega prebivalstva. Uporabnike bomo spodbujali, da ohranjajo 
pridobljena znanja v projektu na področju masaž in promovirali projekt kot dobro prakso v 
okviru nacionalne akcije  EU projekt Moj projekt. Zaposleni skupaj z uporabniki se bomo 
udeležili mednarodne konference The breakthrough of the social v Dubrovniku, septembra 
2019, kjer bomo predstavili nove možnosti zaposlitve pod posebnimi pogoji, na področju 
masaž, sodelovanja z ostalimi ranljivimi skupinami.  

12. Prizadevali si bomo za spremembo ustanovitvenega akta z doregistracijo dejavnosti, ki 
jo potrebujemo za opravljanje novih dejavnosti zaposlitve pod posebnimi pogoji za 
uporabnike (npr. masaže, vodena vadba, čebelarstvo…). 

13. Vsaj za 80 % uporabnikov bomo zagotavljali zaposlitvene aktivnosti. Vsi uporabniki 
bodo imeli delovno okupacijo glede na individualne zmožnosti. Vsi bodo prejeli darila 
ob rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja v nadstandardnih aktivnostih, 
na letovanju, zimovanju, izletih. Uporabniki, ki ustvarjajo z delom dodano vrednost, bodo 
prejemali nagrade skladno s pravilnikom.  

14. Za uporabnike, ki si to želijo, bomo v soglasju s svojci iskali priložnosti na rednem trgu 
dela. V primeru ustrezne delovne zmožnosti in interesa delodajalca, da jih zaposli, bomo 
vsakega podprli pri redni zaposlitvi, tako kot smo to storili v letu 2018 pri 1 uporabnici 
socialne vključenosti. Socialna varnost v primeru neuspeha je zagotovljena z možnostjo 
vrnitve v invalidski status v skladu z Zakonom o socialnem vključevanju. 

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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15. Za uporabnike in stanovalce bomo skupaj z njimi naredili individualne načrte 2019 in 
evalvacije 2019. 

16. S projektom Nasmeh za vse se bomo prijavili na razpis za inovacije pri Zasavski 
gospodarski zbornici. 

17. Trudili se bomo za zelo visoko zadovoljstvo uporabnikov in stanovalcev.  
18. Skrbeli bomo za njihovo participacijo, vpliv na življenje in delo v VDC-ju, možnost 

izbire in individualno obravnavo.  
19. Obdržali bomo 100% vključenost uporabnikov v interesne in nadstandardne 

aktivnosti, ki si jih uporabniki izbirajo sami in jim popestrijo delovni vsakdan. 
20. Udejstvovali se bomo na športnih tekmovanjih SOS in ostalih športnih dogodkih ter 

večdnevnih športnih aktivnostih Specialne olimpiade (SOS). 
21. Organizirali bomo oglede abonmajskih predstav v DD Trbovlje  (za uporabnike in 

zaposlene) ter se na ta način vključevali v okolje. 
22. Udeležba uporabnikov z zaposlenimi v projektih evropske izmenjave v tujini v 

Makedoniji in Italiji. 
23. Skrbeli bomo za dobre odnose s svojci, se trudili za redne stike, jih redno obveščali o 

aktualnih dogajanjih, jih vabili k sodelovanju in imeli redna srečanja z njimi. 
24. Vzpodbujali bomo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih. 
25. Ohranjali bomo dobre medsebojne odnose, motiviranost za delo in pripadnost 

zaposlenih – elektronsko bomo izvedli letno anketo o zadovoljstvu.   
26. Izvedli bomo letni načrt izobraževanja. Poudarek bomo dali skupinskim in strokovnim 

izobraževanjem ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji. 
Vsak zaposlen se bo udeležil vsaj 3 izobraževanj. Letošnji poudarek skupinskih 
izobraževanj bo mediacija in komunikacija za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, ki 
so ključni pri našem delu. Za vse zaposlene bo organiziran tudi tečaj prve pomoči, za eno 
skupino tudi supervizija. Velik obseg strokovnih izobraževanj bomo imeli brezplačno 
organiziranih preko Zasavske ljudske univerze, s katero krepimo naše sodelovanje. Za 
vse zaposlene bomo organizirali strateško-izobraževalno-planske dneve v Avstriji, z 
ogledom dobre prakse dela z osebami s posebnimi potrebami v 2 organizacijah. Cilj je, da 
spoznamo dodatne možnosti razvoja na našem področju dela, dobre prakse in to 
prenesemo v naše vsakdanje delo z uporabniki. 

27. 3 zaposleni se bodo v februarju upokojili in naša naloga je, da jih uspešno nadomestimo, 
v dobro opravljanja naše dejavnosti, uporabnikov in kolektiva.  

28. Zaposlili bomo 4 javnih delavcev, ki jih bo financiral Zavod RS za zaposlovanje in občine 
Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Litija in Šmartno pri Litiji.  

29. Ohranjali bomo dobre odnose s prostovoljci. Septembra se nam bosta pridružila 2 
nova EVS prostovoljca. 

30. Ohranjali bomo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti ter se trudili poiskati 
nove.  

31. Nadaljevali bomo z iskanjem tržnih niš, sledili aktualnim tržnim priložnostim 
(valentinovo, dan žena, velika noč, božič, novo leto, poroke, rojstva, obletnice, rojstni 
dnevi) in prilagajali svoje izdelke naročnikom.  

32. V lastnem programu bomo nadaljevali z razvojem naše EKO BLAGOVNE ZNAMKE – 
PREŠITO, ki jo bom tudi oglaševali. 

33. Nadaljevali bomo s prirejanjem pomembnih dokumentov v način lahkega branja. 
34. Zaposleni in uporabniki se  bomo skupaj naučili novo eko gledališko predstavo, s 

katero bomo v prednovoletnem času razveseljevali otroke in odrasle. Razvili bomo 
izdelke lastnega programa, ki bodo povezani z igrico in bodo primerni za otroke. 

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

36. Dobro bomo sodelovali z institucijami v ožjem in širšem okolju. 
37. Vključili se bomo  v aktivnosti večgeneracijskega centra Zasavje, tako z uporabniki kot 

tudi z zaposlenimi (brezplačna izobraževanja in delavnice). 
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38. Sodelovali bomo v dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov, s prostovoljnim 
izdelovanjem zastavic in prostovoljnim dežurstvom na stojnicah. 15. 3. bomo nastopali 
na njihovi 10-letnici delovanja. 

39. 12. 4. 2019 bomo s stojnico in nastopom Podvelnerjev sodelovali na medgeneracijskem 
festivalu Srečen za živet.  

40. 25. 4. 2019 bomo s plesnim nastopom sodelovali na prireditvi Beseda, ples, glasba 
–– skupni prireditvi GŠ Trbovlje, Knjižnice Trbovlje in zasavskega VDC-ja. 

41. 10. 5. 2019 bomo sodelovali na zasavskem humanitarnem teku na Rudarju v Trbovljah. 
42. Sodelovali bomo v kampanji EU projekt moj projekt (14. 5. 2019). Predstavili bomo 

rezultate projekta Nasmeh za vse in pripravili okroglo mizo z Nastjo Mulej na temo pomena 
inovativnosti, prijavljanja na EU razpise za zasavski javni sektor. 

43. 1. 10. 2019 bomo organizirali 8. zasavski tek in hojo za upanje pod okriljem Europe 
Donne. 

44. Sodelovali bomo pri oblikovanju nove zakonodaje, podzakonskih aktov na našem 
področju dela (Zakon o socialnem vključevanju, Zakon o dolgotrajni oskrbi) in opozarjali 
na problematiko povezano z (ne)financiranjem zdravstva in individualnih potreb  
uporabnikov (priprava ustrezne metodologije) ter togim plačnim sistemom, ki ne 
temelji na dodani vrednosti zaposlenih pri opravljanju socialno varstvene storitve. 

45. Opozarjali bomo na potrebno postavitev strateških usmeritev države po letu 2020 na 
našem področju delovanja (Nacionalni program socialnega varstva), zmanjševanje 
birokratskih postopkov, potrebne spremembe financiranja VDC-jev. 

46. Prilagodili bomo naše delovanje sistemskim spremembam, ki nas čakajo. Ukrepe socialne 
inšpekcije, ki so rezultat sistemske neusklajenosti, bomo realizirali, ko bo pristojno 
ministrstvo uskladilo zahteve s socialno inšpekcijo in bodo za ukrepanje pripravljene 
sistemske spremembe.  

47. Uvedba mesečnih srečanj »Paliativa caffe« v primeru izraženega interesa. 
48. V primeru izraženega interesa bomo organizirali skupine s svojci. 
49. Naredili bomo predstavitveno zloženko zasavskega VDC-ja v angleščini. 
50. Prenovili bomo naše table in napise na stavbah in vozilih ter ostalo celostno podobo, ko 

bomo dobili spremembo ustanovitvenega akta, po katerem bomo preimenovani v VDC 
Zasavje. 

1.2 VIZIJA, POSLANSTVO, DOKTRINA IN NAČELA DELOVANJA  
Vizija VDC Zagorje ob Savi:  
Želimo ohranjati in razvijati vlogo kakovostnega, inovativnega in prepoznavnega Varstveno 
delovnega centra doma in v tujini. 
Poslanstvo VDC Zagorje ob Savi:  
Uporabnikom omogočamo izbiro, zaposlitev po njihovih zmožnostih, individualno obravnavo, 
varnost in socializacijo. Krepimo kreposti, slabimo slabosti. Vključujemo svojce. Vzpodbujamo 
osebni razvoj in timsko delo zaposlenih. Odgovorno ravnamo z vsemi sredstvi. 
Temeljna doktrina pri izvajanju dejavnosti izhaja iz družbeno-socialnega modela, ki temelji 
na popolnem vključevanju posameznika v socialno okolje. Ne izhajamo iz nezmožnosti 
uporabnika, temveč je v središču uporabnik, ki ima določene omejitve, zaradi katerih potrebuje 
naše storitve in je do  njih upravičen. Naša naloga je, da skupaj z uporabnikom prepoznavamo 
in krepimo njegova močna področja in razvijamo olajševalne okoliščine pri premagovanju ovir 
v vsakdanjem življenju. Spoštujemo Konvencijo o pravicah invalidov in z njo ozaveščamo 
uporabnike in okolje. Partnerstvo in participacija sta glavna spodbujevalca izboljševanja 
naše dejavnosti, kar formalno potrjujemo z vpeljanim mednarodnim sistemom kakovosti  s 
prejetim zunanjim certifikatom kakovosti E-QALIN. 
Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo naslednja načela: 

 vsakega uporabnika skladno z njegovimi željami in sposobnostmi vključujemo v 
soustvarjanje življenja v VDC-ju ter v aktivnosti v okolju, 

 vsakemu uporabniku zagotavljamo možnost izbire in soodločanja, skladno z njegovimi 
zmožnostmi, 

 vsakemu uporabniku zagotavljamo spoštovanje, zasebnost in intimnost ob 
upoštevanju njegove osebnosti, 
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 vsakemu uporabniku omogočamo različne delovne in ostale aktivnosti glede 
individualne sposobnosti in želje, s čimer se ohranja ter razvija njegove zmožnosti, 

 vsakemu uporabniku omogočamo uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti,  

 svojcem uporabnikov omogočamo aktivno sodelovanje.  

1.3 SWOT ANALIZA  
Prednosti 

 fleksibilen, kreativen in zagnan kolektiv; 

 kakovostna socialnovarstvena storitev - 
mednarodni certifikat kakovosti – E-QALIN; 

 bogate izkušnje pri metodiki dela; 

 več različnih del z dodano vrednostjo za 
zaposlitev pod posebnimi pogoji; 

 dobro sodelovanje s svojci;  

 dobro sodelovanje s kooperanti in kupci; 

 dobro sodelovanje z občinami in lokalno 
skupnostjo; 

 veliko število različnih interesnih in 
nadstandardnih aktivnosti, projektov; 

 individualna obravnava uporabnikov, 

 kakovostni izdelki lastnega programa – 
certifikati Narodne in umetnostne obrti;  

 javna dela; 

 razvito prostovoljno delo; EVS; učna baza; 

 namensko grajeni prostori; dostopnost brez 
ovir;  

 inovativnost; 

 prepoznavnost; 

 uspešnost pri evropskih razpisih 

 uporaba recikliranih materialov za izdelke 
lastnega programa »Prešito«. 

Priložnosti 

 še večje sprejemanje drugačnosti v okolju, 
vključujoča zasavska družba; 

 širitev kapacitet bivanja v skupnosti; 

 pomoč na domu za našo populacijo – 
dolgotrajna oskrba; podporne storitve v 
okviru Zakona o socialnem vključevanju; 

 posebni programi za starejše uporabnike; 

 pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na 
evropskih razpisih in v lokalni skupnosti; 

 sodelovanje z novimi kupci in kooperanti; 

 novi načini trženja in prodaje;  

 uvedba novih, inovativnih programov; 

 nadaljnje izboljšave in integracija IS; 

 povečanje avtonomije upravljanja in 
vodenja  v skladu z Nacionalnim 
programom; 

 širitev zaposlitvenih programov z novimi  
kooperanti; stimulativnejši plačni sistem 
javnih uslužbencev po njihovi dodani 
vrednosti; 

 registracija in izvajanje novih dejavnosti; 

 integrirane zaposlitve zunaj VDC-ja; 

 nadaljnje povezovanje z vrtci, šolami, 
domovi. 

Slabosti 

 neupoštevanje individualnih potreb uporabnikov 
pri financiranju storitev; 

 nefinanciranje zdravstvenih storitev v dnevnem 
varstvu; še vedno nezadostno v inst. var.; 

 tog sistem kadrovskih normativov in plač, ki 
temelji le na izobrazbi in delovni dobi (ne pa na 
dodani vrednosti opravljenega dela 
zaposlenega za uporabnike, zavod); 

 večanje števila zaposlenih – velikost 
organizacije – reorganizacija procesov;  

 zmanjševanje delovnih zmožnosti uporabnikov 
z njihovim staranjem (manj prihodka za 
nagrade, nadstandard), več varstva in 
zdravstvene nege. 

 premajhna avtonomija upravljanja in vodenja 
zavoda; 

 zastareli ustanovitveni akt in prepočasne 
sistemske spremembe; 

 prepočasno reševanje problemov pri izvajanju 
dejavnosti s strani pristojnega ministrstva. 

Nevarnosti 

 pomanjkanje virov financiranja za razvojne 
investicije (enote bivanja); 

 znižanje sredstev za izvajanje storitev; 

 kontinuirano povečevanje birokracije; 

 odhod perspektivnih kadrov zaradi 
omejenih možnosti napredovanja v sistemu 
javnih uslužbencev; 

 fizična obremenjenost zaposlenih, zaradi 
vedno več nepokretnih (dvigovanje) 

 izpad kooperantskega dela; upad kupne 
moči prebivalstva – izpad prodaje izdelkov 
lastnega programa; 

 zniževanje solidarnosti in strpnosti v državi 
do oseb s posebnimi potrebami; 

 prepočasno sprejemanje nove 
socialnovarstvene-zdravstvene 
zakonodaje. 
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1.4 DEJAVNOST IN PROGRAMI 
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  (VVZ) in 
2. institucionalno varstvo (IV) za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob 

Savi, Litija in Šmartno pri Litiji. 
Tudi v letu 2019 bomo dodatno izvajali program socialne vključenosti, katerega financiranje 
smo pridobili z uspešno prijavo na razpis za obdobje 2015–2019. Program izvajamo v skladu 
z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 
87/2011). Jeseni 2019 pričakujemo razpis za izvajanje programa v letih 2020–2024, na 
katerega se bomo prijavili. 
 

1.5 KOLEDAR IN ORGANIZACIJA DELA 
Delovno leto zavoda traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
Prosti dnevi, dopusti z varstvom, zimovanje, letovanje, pomembni dogodki: 

26. 2. seja sveta zavoda Poročilo 2018, izhodišča za plan 2019 

5. 3. sestanek s svojci  

7. 3. zaključek projekt Novo rojstvo in 35 let zasavskega VDC 

8. 3.–12. 3. zimovanje 

22. 4. velikonočni ponedeljek  

3. 5. kolektivni dopust  

14. 5.  EU projekt moj projekt – okrogla miza vključujoče, inovativno in 
nasmejano Zasavje 

29. 6.–6. 7. letovanje 

22. 7.–16. 8. kolektivni dopusti z varstvom 

5. 9. piknik s svojci 

19.–20. 9. strokovna ekskurzija zaposlenih (dnevni enoti zaprti) 

1. 10. 8. tek in hoja za upanje pod okriljem Europa Donna 

25.  12. – 3. 1. božič, dan samostojnosti, novo leto (dnevno varstvo zaprto) 

 
Koledar za leto 2019 je v Prilogi 1. 
 
Dnevna enota Zagorje bo v letu 2019 odprta od ponedeljka do petka, od 5.45 do 15.30. ure, 
glede na potrebe uporabnikov oz. njihovih svojcev. 
Dnevna enota Litija bo v letu 2018 odprto od ponedeljka do petka, od 6:00 do 15:00.  
Institucionalno varstvo v vseh enotah bivanja bomo izvajali ob delavnikih od 14.00 popoldan 
do jutranjega odhoda stanovalcev v dnevno enoto. Med vikendi, prazniki in kolektivnim 
dopustom pa 24 ur dnevno. Ob delavnikih bodo stanovalci dopoldan vključeni v dnevno enoto 
VDC.  
 
Vrata našega zavoda so in bodo vsak delovni dan, čez celo leto, odprta za obiskovalce. 
 
Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi v letu 2019 je v Prilogi 2. 

1.6  ORGANI ZAVODA IN NAČRT NJIHOVEGA DELA  
1. Direktorica: dr. Špela Režun. Namestnica direktorice: Heda Kovač. 
2. Svet zavoda sestavljajo: 

 Predstavniki ustanovitelja: Mitja CIZEJ, Adisa MUJČINOVIČ, Dunja KODRMAN, Jože 
RANZINGER, 

 Predstavnica svojcev: Bojana VITTORI ZOR 

 Predstavnica Sožitja: Darja ZUPAN 

 Predstavnica delavcev VDC Zagorje ob Savi: Marta KLOPČIČ 
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Svet zavoda se bo sestal predvidoma na 2 rednih sejah, in sicer 26. 2. 2019 (obravnava in 
potrditev Letnega poročila 2018, ključnih planskih ciljev, investicij in izobraževanja 2019) 
ter takrat, ko bodo znana izhodišča za plan 2019  s strani MDDSZ (obravnava in potrditev 
Letnega delovnega, finančnega, kadrovskega in končnega investicijskega načrta 2019).  

3. Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda. Strokovni svet se bo sestajal 
po potrebi (reševanje aktualne strokovne problematike, postavljanje strokovnih usmeritev, 
dajanje predlogov k novi socialnovarstveni zakonodaji). Strokovni svet bo vodila vodja 
socialne oskrbe – dnevnega in institucionalnega varstva. 

4. Kolegij sestavljajo vodstveni delavci zavoda. Sestajal se bo ob ponedeljkih ob 9. uri, s 
ciljem spremljanja delovanja glede na plan, reševanja aktualne problematike in 
sprejemanja ustreznih, pravočasnih ukrepov.  

5. Zaposleni dnevnih enot bodo imeli redne mesečne sestanke predvidoma vsako prvo sredo 
v mesecu ob 11. uri, zaposleni institucionalnega varstva pa ob 13. uri. 

6. Predstavniki uporabnikov bodo imeli redne mesečne sestanke z direktorico predvidoma 
vsako prvo sredo v mesecu, ob 12.15. uri. 

7. Stanovalci enot bivanja bodo imeli sestanek z zaposlenimi 1-krat mesečno. 
8. Tim lastnega programa se bo sestajal tedensko.  
9. Kooperacijsko delo po delavnicah se bo usklajevalo ob dnevno, zjutraj. 
10. Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov se bo sestala po potrebi (v 

primeru novih vključitev, premestitev in odpustov uporabnikov ter stanovalcev). 
11. Skupina za razvoj E-QALIN bo imela vsaj 1 srečanje. 3 skupine za kakovost E-QALIN 

bodo imele srečanja po urniku, na katerih bodo poleg v načrtu napisanih kriterijev in 
kazalnikov ažurirale register tveganj VDC Zagorje ob Savi, vodstvena skupina bo izpolnila 
še samoocenitveni vprašalnik za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

2 UPORABNIKI  

2.1 STATISTIKE O UPORABNIKIH  
Število priznanih uporabnikov s strani ministrstva v storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji v začetku leta 2019 znaša 127 in bo do konca leta 2019 za 9 mest 
višje (136), skladno z dodatnimi vključitvami v letu 2019. 7 novih vključitev uporabnikov je 
predvideno septembra in 2 novi vključitvi novembra 2019. 
Na programu socialna vključenost bo predvidoma vključenih 15 uporabnikov, kolikor nam 
je bilo tudi priznanih z letno pogodbo za leto 2019. 
V storitev institucionalnega varstva v enotah bivanja v skupnosti bo predvidoma vključenih 
27 stanovalcev. V primeru potreb uporabnikov po nastanitvi imamo možnost sprejeti še 3 
stanovalce. 1 postelja bivalni enoti je namenjena kriznim namestitvam. 

2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE 
Individualne načrte in evalvacije 2019 za vse uporabnike in stanovalce bodo mentorji s 
pomočjo strokovne delavke v sodelovanju z uporabniki in svojci naredili v začetku leta 2019. 
Evalvacije 2019 pa bodo narejene do konca leta 2019. 
Za novo vključene uporabnike bo strokovna delavka z mentorjem ob sodelovanju uporabnika, 
svojcev, prijateljev naredila individualni program ter na osnovi tega letni načrt, ob koncu leta 
pa evalvacijo. V pripravo programa bomo vključili tudi ugotovitve šole oz. drugega zavoda, če 
ga je uporabnik obiskoval pred vključitvijo v VDC. 
Vsi individualni programi, načrti in evalvacije bodo vključeni v informacijski sistem obravnave 
uporabnikov ISOV. 

2.3 KOMUNIKACIJA, PARTICIPACIJA, VPLIV IN 
SAMOZAGOVORNIŠTVO   

Naš cilj ostaja vzpostavljati, razvijati in vzdrževati primerno obliko komunikacije z vsakim 
uporabnikom, ne glede na zmožnosti uporabnika.  
Nadaljevali bomo s prirejanjem pomembnih dokumentov delovanja zasavskega VDC-ja v 
način lahkega branja.  
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Zaposleni bomo uporabnikom prisluhnili z empatijo. Nudili jim bomo podporo pri 
medsebojnem razumevanju sporočil. Pri individualnem načrtovanju bomo pozorni na 
komunikacijske sposobnosti uporabnika in po potrebi predvideli aktivnosti za njegov 
nadaljnji razvoj oz. ohranjanje le-teh. Zaposleni bomo pozorni na motnje, upad 
komunikacijskih sposobnosti in v primeru le-tega ustrezno ukrepali. 
Uporabnike bomo dnevno spodbujali k spoštljivi medsebojni komunikaciji in dobrim 
medsebojnim odnosom.  
Participacijo, vpliv in samozagovorništvo uporabnikov bomo v letu 2019 uresničevali: 

 z organiziranimi rednimi mesečnimi sestanki uporabnikov z direktorico. Na 
sestankih bodo uporabnike zastopali njihovi izbrani predstavniki in vsi, ki se želijo 
sestanka udeležiti iz lastnega interesa. Preko njih bodo uporabniki izražali svoje 
predloge, pobude, vprašanja ter spremljali realizacijo postavljenih ciljev. Po sestanku 
se nato ločeno po posameznih delavnicah obravnava zapisnik, tako da lahko tudi vsi 
ostali uporabniki aktivno sodelujejo.  

 Uporabniki bodo s 3 predstavniki (1 dnevno varstvo, 1 IV, 1 socialna vključenost) 
sodelovali v skupini za razvoj E-QALIN.  

 Med letom bodo uporabniki v delavnicah in stanovalci  institucionalnega varstva 
sodelovali pri samoocenjevanju procesov in rezultatov, s katerimi so neposredno 
povezani. 

 Uporabniki bodo imeli oddajo na internem radiu  in pisali ter brali prispevke internega 
časopisa Kamenčki.  

 Uporabniki bodo imeli možnost dajanja pritožb na predpisanem obrazcu in po 
ostalih poteh (sestanki, individualni razgovori, skrinjica …). 

 Ob zaključku leta bodo imeli možnost izpolniti vprašalnik o zadovoljstvu in tudi tu 
podati pripombe ter predlagati izboljšave. 

 Stanovalci enot bivanja bodo imeli redne mesečne sestanke z zaposlenimi. 
Sodelovali bodo pri vseh organizacijskih odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje. 

 Samozagovorniškim skupinam bomo nudili vse potrebne pogoje za delovanje. 
Udeleževali se bomo različnih srečanj samozagovornikov po Sloveniji. 

 Nadaljevali bomo s projektom Berimo skupaj, ki pomaga uporabnikom pri 
ohranjanju komunikacijskih sposobnosti. 

Vse predloge uporabnikov, dane po različnih poteh, bomo obravnavali in jih glede na možnosti 
(finančne, kadrovske, prostorske …) tudi realizirali. 
Zaposleni se bomo izogibali mišljenju: »Jaz vem, kaj je dobro zate.«, in odločitev za to, 
kaj je za uporabnika dobro, sprejeli na osnovi njegove vključenosti. O tem bomo 
osveščali tudi svojce, katerih interesi so včasih v konfliktu z uporabnikovimi.  

2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN STANOVALCEV 
Ob zaključku leta 2019 bomo preverili zadovoljstvo uporabnikov in stanovalcev z 
vprašalniki o zadovoljstvu. Na osnovi rezultatov bomo sprejeli ustrezne ukrepe za 
ohranitev oziroma izboljšanje njihovega zadovoljstva.  

2.5 INFORMACIJSKI SISTEM OBRAVNAVE UPORABNIKOV – ISOV 
ISOV bomo uporabljali za vpisovanje prisotnosti uporabnikov, njihovega dela, aktivnosti, 
zdravstvenih storitev, opažanja, vpis izrednih dogodkov, načrtov, … ISOV nam bo služil tudi 
za izmenjavo informacij,  predvsem v institucionalnem varstvu, kjer se piše raportna knjiga. 
Uporabljali ga bomo tudi za evidentiranje aktivnosti uporabnikov na evropskih projektih. 
ISOV je postal nepogrešljivo orodje, saj imamo vse potrebne informacije o uporabnikih in 
stanovalcih na enem mestu, podatkih iz ISOV-a so osnova za nagrade uporabnikov 
uporabnikov. 
V letu 2019 bomo prenovili priročnik za standardizirano uporabo sistema ISOV za zaposlene. 
Načrtovana je vizualna prenova sistema in optimizacija delovanja. 



PROGRAM DELA ZASAVSKEGA VDC 2019 
 

11 
 

3 STORITEV  
Kakovost izvajanja storitve z in za uporabnike je temeljna naloga zaposlenih našega VDC-
ja, ki si jo bomo v največji možni meri prizadevali uresničevati tudi v letu 2019.  

3.1 E-QALIN – UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO  
Tri skupine za kakovost, se bodo redno sestajale in ocenjevale posamezne procese, rezultate 
in ter podajale predloge za izboljšave. 
Pri ocenjevanju procesov in rezultatov, vezanih na uporabnike, bomo tudi njih aktivno vključili 
v sodelovanje. V delavnicah bodo potekali pogovori na temo procesa, ki se bo ocenjeval. 
Predloge bodo mentorji posredovali na srečanjih in bodo vpisani v sistem MAPP. Redno bomo 
vse zaposlene in uporabnike vzpodbujali k sodelovanju, da bodo s svojimi pogledi, idejami, 
pripombami pomagali pri razvoju storitev v VDC-ju, da bodo le-te še bolj naravnane na njihove 
potrebe. V juniju 2019 bomo imeli vmeseno redno presojo sistema kakovosti s strani Bureau 
Veritasa. 
V pomoč pri vodenju sistema kakovosti nam bo informacijski sistem MAPP.  

3.2 VODENJE 
Vodenje bo zajemalo aktivnosti, ki pri uporabnikih obravnavajo pridobljene sposobnosti, 
ohranjajo in razvijajo ustrezne osebne značilnosti ter tako ustvarjajo harmonično 
funkcioniranje osebe v okolju. Vsebine vodenja bodo: 

 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 in 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. 
 
V letu 2019 bodo vsebine vodenja vsakodnevno izvajali zaposleni v delavnicah, v skladu 
z željami in individualnimi načrti uporabnikov. Socialne obravnave bodo potekale pod 
vodstvom strokovnih delavcev oz. strokovnega tima. 

3.2.1 NADSTANDARDNE AKTIVNOSTI 

Nadstandardne in izobraževalne aktivnosti večajo kakovost delovnega vsakdana, 

ohranjajo in omogočajo razvoj različnih znanj ter spretnosti.  

Urnik nadstandardnih aktivnosti za leto 2019 je v Prilogi 3.  

Naš cilj je obdržati vključenost prav vseh uporabnikov v vsaj kakšno izmed teh aktivnosti.  

Pomembno je, da se pri izvajanju nadstandardnih aktivnosti mentorji med seboj koordinirajo, 

da lahko interesne aktivnosti kot zaposlitev pod posebnimi pogoji nemoteno poteka, v skladu 

z interesi uporabnikov. Prav tako je pomembno dosledno vpisovanje mentorjev v informacijski 

sistem ISOV.  

V letu 2018 smo pričeli izvajati dva evropska projekta, in sicer Novo rojstvo (EU1) in Nasmeh 

za vse (EU2). Oba projekta sta popestrila in pripomogla k dodatni ponudbi aktivnosti za 

uporabnike. Projekt Novo rojstvo je ekološko-kulturne narave, Nasmeh za vse pa športno 

rehabilitacijske narave za celostno boljše počutje uporabnikov. Aktivnosti obeh projektov se 

bodo trajnostno nadaljevala še vsaj naslednjih 5 let.   

V letu 2019 načrtujemo sledeče nadstandardne aktivnosti: 

NAZIV  NAČRT 2019 

ČEBELARSTVO 
Še naprej bomo izvajali delavnice čebelarstva. Načrtujemo, da bo 
vsak od stanovalcev, ki so aktivno vključeni v praktično delo 
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čebelarjev, imel eno čebeljo družino v Europarku. Poleti 
načrtujemo točenje lastnega medu.  

EKOLOŠKO 
OZAVEŠČANJE 

Nadaljevali bomo z izvajanjem ekološkega ozaveščanja. Skrbno 
bomo ločevali odpadke. Zbirali bomo odpadno blago – jeans ter  
zavese in ju reciklirali v lastni blagovni znamki »Prešito«.  

GLASBENE 
DELAVNICE 

Delavnice bomo izvajali 1-krat tedensko. Pridružil se nam bo javni 
delavec, ki igra kitaro.  

GLASILI KAMENČKI in 
NAŠ KOTIČEK 

Načrtujemo 2 izvoda. Uporabnike bomo spodbujalo k 
samostojnemu pisanju.  

GLEDALIŠKI KLUB 
V letošnjem letu bomo odigrali še nekaj predstav ekološkega 
musicala, ki smo se ga naučili lansko leto. Načrtujemo novo eko 
predstavo v izvedbi uporabnikov in zaposlenih.   

GOSPODINJSKE 
DELAVNICE 

Gospodinjske delavnice bodo potekale tudi v letu 2019. 
Namenjene bodo peki peciva. Potekale bodo ob večjih praznikih.  

LIKOVNE DELAVNICE 
Pri likovnih delavnicah bomo spoznavali različne likovne tehnike. 
Načrtujemo samostojno slikarsko razstavo. 

KRAJŠI/DALJŠI IZLET 
Načrtujemo izvedbo več izletov. Izvedba bo odvisna od želja 
uporabnikov in stanovalcev ter od vremena. 

NASTOP: Pevski, 
Plesne, Na zabavi RD, 
… 

Z uporabniki načrtujemo različne nastope tako v VDC, kakor v 
lokalnem okolju.  

PEVSKI ZBOR Pevski zbor se izvaja v okviru skupine Podvelnarji v bivalni.  

RADIO VDC 
Nadaljevali bomo z mesečnimi oddajami, kjer bomo predstavljali 
pomembnejše novice, dogodke, praznike, vmes pa kakšno oddajo 
popestrili z nagradno igro. 

RIBIŠTVO 
Nadaljevali bomo z aktivnostjo, ki se je samostojno udeležujejo 
stanovalci.  

SAMOZAGOVORNIŠKA 
SKUPINA 

Samozagovorniška srečanja potekajo v delavnicah, ko 
predstavniki delavnic poročajo o sestanku z vodstvom in potem 
dodajajo svoje komentarje k aktualnem dogajanju. Če si bodo 
uporabniki želeli drugačne, dodatne oblike samozagovorništva, jim 
bomo to tudi omogočili.  

SESTANEK 
UPORABNIKOV Z 
VODSTVOM 

Sestanki uporabnikov z vodstvom so zelo pomembni za vse, saj je 
nujna neposredna vključenost uporabnikov v vsakdanje, aktualne 
odločitve o delovanju VDC-ja, kakor tudi za načrtovanje naše 
dejavnosti, zato se bodo sestanki redno (mesečno) izvajali. 

SKRB IN UKVARJANJE 
Z ŽIVALMI 

Za živali, ki jih imamo v IV, bodo skrbeli stanovalci.  

VERSKI OBREDI 
V primeru izraženih želja stanovalce podpremo pri obiskovanju 
verskih obredov. 

ZABAVA 
V letu načrtujemo več zabav. Uporabniki pripravijo program in radi 
nastopajo.  

5 MINUT ZA ZDRAVJE 5 minut za zdravje se bo izvajalo pod EU2 – nasmeh za vse.  

ATLETIKA 
Treningi bodo intenzivneje potekali pred regijskimi igrami in 
državnim turnirjem. 

KOŠARKA 
Košarko bomo redno izvajali v športni dvorani in pred regijskimi 
igrami. 

KRPLJANJE 
Krplanje bomo izvajali na zimovanju, če bodo dopuščali vremenski 
pogoji. 

NAMIZNI TENIS 
V letu 2018 bomo redno izvajali treninge namiznega tenisa. 
Pripravljali se bomo na regijske igre in na državni turnir. 

NOGOMET 
Nogomet bo redno potekal v športni dvorani, na nogometnem 
igrišču in evroparku Zagorje. Pripravljali se bomo na nogometno 
ligo in prijateljske tekme.  
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NORDIJSKA HOJA / 
SPREHOD 

Redno bomo organizirali sprehode uporabnikov, kadar bo to 
dopuščalo vreme in delo. 

PLANINARJENJE 
V 2019 načrtujemo organizacijo vsaj 3 pohodov v okviru VDC-ja in 
sodelovanje z društvom Mali princ.  

PLAVANJE Plavanje bo potekalo odvisno od želji uporabnikov.  

PLES 
Načrtujemo delavnice 2-krat tedensko. Udeležili se bomo 
prireditve Beseda, ples, glasba 2019 (25. april 2019) in nastopali 
na prireditvah VDC-ja (rojstni dnevi, itd.). 

REKREACIJA IN 
RAZGIBAVANJE 

Rekreacija in razgibavanje bo potekala na način, da bo v čim večji 
meri zagotavljala čim več telesne aktivnosti uporabnikov. Del 
rekreacije bo potekal kot nadaljevanje EU2 projekta in ga bo vodila 
zaposlena na EU2. Beležila ga bo pri EU2. Vsa ostala rekreacija 
se bo beležila tukaj. i  

SMUČANJE 
V letu 2019 bomo organizirali treninge pred alpskim mitingom in 
izvajali smučanje na zimovanju.    

TEKMOVANJE   SOS in 
druga tekmovanja 

Redno se bomo udeleževali različnih tekmovanj na različnih 
nivojih, saj uporabnikom to ogromno pomeni.  

EKO KROŽEK 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi na operaciji Novo rojstvo, ki se 
zaključi v letu 2019. Po končani operaciji bomo nadaljevali z 
aktivnostmi, saj bomo zagotavljali trajnost projekta.  

LIKOVNE DELAVNICE 
EU1 

VAJE ZA IGRO 

ALTERNATIVNA TERAPIJA ZA 
BOLJŠE POČUTJE 

Nadaljevali bomo s trajnostjo EU 2 projekta 
Nasmeh za vse. 

 
Izvajali bomo storitve, ki smo jih pričeli izvajati 

tekom projekta. 

DELOVNA TERAPIJA 

HIDROTERAPIJA EU 

IZOBRAŽEVANJE / DELAVNICE 

KINEZIOTAPING 

MASAŽA 

MASAŽA LASIŠČA 

NASMEH ZA VSE 

PLAVANJE EU 

TELOVADBA INDIVIDUALNA 

TELOVADBA SKUPINSKA 
REHABILITACIJA S 
HOJICO 

Še naprej bomo redno izvajali rehabilitacijo s hojico.  

REHABILITACIJA S 
STOJKO 

Še naprej bomo redno izvajali rehabilitacijo s stojko.  

TERAPEVTSKI KUŽKI - 
TAČKE POMAGAČKE 

Uporabniki se bodo nekajkrat mesečno s terapevtskimi pari 
družili tudi v letu 2019. Krepili bodo stik s terapevtskim psom, 
razvijali svojo koordinacijo, kognitivne sposobnosti …   

DELO V DRUGI ENOTI 

Uporabnike in stanovalce bomo redno 
vzpodbujali pri sodelovanju v lokalnem 

okolju. Prav tako bomo organizirali 
različne dogodke v povezavi z lokalnim 

okoljem. Vzpodbuja se tudi delo v 
drugih enotah.   

DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE 

OGLED,SODELOVANJE NA PRIREDITVAH V 
LOKALNEM OKOLJU 

RAZLIČNA DRUŽENJA  

SOŽITJE HRASTNIK 

SOŽITJE LITIJA 

SOŽITJE TRBOVLJE 

SOŽITJE ZAGORJE 

https://secure2.uninet.si/i/i_zagorje/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=3345&naziv=DELO%20V%20DRUGI%20ENOTI&tabela=dnevniki
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3.2.2 IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

NAZIV  NAČRT 2019 

DELAVNICE E-QALIN 
V letu 2019 se načrtuje ocenjevanje procesov, povezanih z 
uporabniki, tako da bodo pred ocenjevanji potekali v delavnicah 
pogovori o procesih.  

PISANJE / BRANJE/ 
RAČUNANJE 

Z uporabniki bomo brali, se učili različnih deklamacij za 
prireditve, pisali članke za hišni časopis in knjižnico. Ohranjali 
bomo znanje računanja.  

RAČUNALNIŠTVO 
Uporabnike individualno podpiramo pri krepitvi računalniškega 
znanja. V skoraj vsaki delavnici imajo dostop do računalnika z 
internetom. 

TUJI JEZIK 
Učenje tujega jezika je pogojeno z EVS prostovoljci. Organizirali 
bomo učenje jezika države, iz katere izhaja prostovoljec. Pri tem 
bomo upoštevali interes uporabnikov  

3.2.3 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH SOS 

V letu 2019 načrtujemo udeležbo na več tekmovanjih SOS: 

 14. februar Turnir v alpskem smučanju, OŠ Gustava Šiliha 

 marec – oktober 2019 Nogometna liga SOS 

 18. april Regijske MATP igre: ljubljansko-dolenjska: VDC Krško-Leskovec 

 Regijske igre: 15. maj: ljubljansko-dolenjska: VDC Vrhnika-Idrija 

 25. maj - 2. junij 19. Evropski nogometni teden 

 6. junij Atletski turnir, OŠ Gustava Šiliha 

 Oktober Balinarski turnir, VDC Ajdovščina-Vipava 

 Oktober Namiznoteniški turnir, Center Janeza Levca 

 november  MATP državne igre, CUDV Dobrna 

 november Seminar in izdaja priročnika za trenerje košarke 

 november Košarkarski turnir, igra 5:5, Center Janeza Levca 

Tekom leta se tekmovanja še dodajo in lahko pride do sprememb.  

3.2.4 PROJEKTI 

NAZIV  NAČRT 2019 

ZIMOVANJE Zimovanje bo potekalo od 8. 3. do 12. 3. na Ribnici na Pohorju.   

PRIPRAVE 
NOGOMETAŠEV 

Na Debelem rtiču bodo priprave nogometašev od 2. 4. do 5. 4. . 

LETOVANJE Letovanje bo od 29. 6. do 6. 7. v Pinesti pri Novemgradu.  

EVS in ostali projekti z 
mladinskimi centri in 
večgeneracijskem 

Načrtujemo vsaj dve izmenjavi, v katerih bodo naši uporabniki 
odšli v tujino v spremstvu mentorjev. Poleg tega bomo ponovno 
imeli EVS prostovoljca, sodelovali bomo na različnih projektih z 
MC in večgeneracijskih v Zasavju. 

BERIMO SKUPAJ 
Projekt bomo nadaljevali tudi v letu 2019, zainteresiranim in 
sposobnejšim bralcem pa bomo predstavili tudi knjige lahkega 
branja.  

LAHKO BRANJE 
Nadaljevali bomo s prirejanjem besedil v obliko lahkega branja in 
se udeležili organiziranih usposabljanj.   

PIKNIKI IN SREČANJA 
S SVOJCI 

Predvidevamo redna mesečna srečanja s svojci glede na njihov 
interes ter piknik ob 10. letnici bivalnih v Zasavju ter tradicionalni 
jesenski piknik za svojce in prijatelje Zasavskega VDC v začetku 
septembra.  

EU1 - NADALJEVANJE 
Igranje eko muzikla in eko ambasadorstvo tudi po formalnem 
zaključku projekta. 
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EU 2 - NADALJEVANJE 

14. 5. EU projekt moj projekt – organizacija okrogle mize z Nastjo 
Mulej na temo inovativnosti in dan odprtih vrat zasavskega VDC. 
Nadaljevanje ostalih aktivnosti projekta, ki so trajne. 
Predstavitev dobre prakse na konferenci The breakthrough of the 
social v Dubrovniku od 2. 9. - 5. 9. 

TEK IN HOJA ZA 
UPANJE 

1. 10. je predviden tradicionalni dogodek pod pokroviteljstvom 
Europa Donna v Europarku v Zagorju ob Savi. 

ORGANIZACIJA 
NOGOMET TEKME 
SOS in obiski tekem 

V letu 2019 bomo organizirali vsaj eno nogometno tekmovanje 
SOS in obiskovali različne atraktivne tekme slovenske lige, pokala 
in reprezentance, glede na interes uporabnikov. 

ABILIMPIJADA Udeležili se bomo ambiliade v različnih disciplinah. 

PROJEKT »ZDRAVA 
SKUPNOST« 

Prijavili smo se na projekt, ki ga organizira in sofinancira SOS. 
Uporabniki bodo hodili na fitnes, plavanje in se učili zdravega 
življenjskega sloga. 

BESEDA, PLES, 
GLASBA 

25. 4. bomo soorganizirali in sodelovali na prireditvi Beseda, ples, 
glasba v DD Trbovlje. 

PILOTNA DELA  Iskali bomo nove zaposlitvene možnosti za naše uporabnike. 

TRŽENJE LP 
Izdelke lastnega programa bomo sistematično tržili, tudi skupaj z 
uporabniki. Udeleževali se bomo različnih dogodkov po Sloveniji, 
kjer bomo predstavljali svoj asortiman. 

EKO PREDSTAVA Naučili se bomo nove igrice in jo odigrali v prednovoletnem času. 

VDC KOLEDAR 2020 Pripravili, oblikovali bom koledar Zasavskega VDC 2020. 

AVTOMATIZACIJA 
REGISTRACIJE 
DELOVNEGA ČASA 

Nabavili bomo opremo in pripravili organizacijska pravila za 
avtomatizirano evidentiranje delovnega časa zaposlenih. 

VKLJUČUJOČE, 
INOVATIVNO IN 
NASMEJANO ZASAVJE 

Organizirali bomo okroglo mizo in vzpodbudili aktivnosti za bolj 
vključujoče, inovativno in nasmejano Zasavje. 

E-QALIN Aktivno bomo delovali na področju kakovosti – E-Qalin. 

SPREMEMBA 
NERACIONALNIH in/ali 
DISKRIMINATORNIH 
BIROKRATSKIH, 
ZAKONODAJNIH 
POSTOPKOV ter 
prizadevanje za 
poenotenje praks 
delovanja VDC-jev 

Uveljavitev transparentnejšega, racionalnejšega postopka 
obračunavanja oskrbnin v IV na podlagi priporočil zadnjega 
Revizijskega poročila VDC Zagorje, razjasnitev pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti v VDC-jih, uveljavitev zdravstvenega 
financiranja glede na potrebe v storitvi VVZ in programu socialne 
vključenosti in ostale aktivnosti, ki sledijo naši strateški usmeritvi 
Upoštevati zakonodajo in sodelovati pri njenih spremembah 
–»naravnanost na uporabnika«, debirokratizacija, večja 
avtonomija poslovodenja. 

PREDSTAVITVENA 
ZLOŽENKA VDC V 
ANGLEŠČINI 

Naredili bomo novo predstavitveno zloženko zasavskega VDC-ja 
v tujem – angleškem jeziku za predstavljanje našega delovanja v 
tujini. 

3.2.5 SOCIALNE OBRAVNAVE  

V okviru socialnih obravnav v letu 2019 načrtujemo: individualne pogovore strokovnih delavcev 
z uporabniki in njihovimi svojci, po potrebi obiske na domu uporabnikov, telefonske pogovore 
s svojci in dobro sodelovanje s centri za socialno delo, zdravstvenimi organizacijami, policijo 
ter ostalimi organizacijami in posamezniki.  
Sledili bomo načelu iskanja željenih izidov za uporabnike, ki jih bomo zaposleni, strokovni 
delavci in sodelavci soustvarili v socialno-delovnem odnosu, v katerem bomo svojo moč 
preusmerjali na uporabnike, njihove svojce in skrbnike.  
Samozagovorniški skupini bomo nudili pogoje za delovanje. S samozagovorniškimi 
pogovori v skupini (sestanki predstavnikov uporabnikov z vodstvom, skupinski pogovori 
uporabnikov z mentorjem v skupini) se bomo pogovarjali o aktualnih težavah in dogajanjih. Na 
ta način bomo spoznavali skupinsko dinamiko, s timskim načinom in tehnikami dela pa bomo 



PROGRAM DELA ZASAVSKEGA VDC 2019 
 

16 
 

krepili medsebojno povezanost in prenos izkušenj, kar v prvi vrsti vodi k dobremu ter 
kvalitetnemu izvajanju socialnovarstvene storitve. 
V enotah bivanja bo socialno delo temeljilo na podpori stanovalcem in zaposlenim. Razvijali 
bomo dober medsebojni odnos, ki temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. 
 

3.3 VARSTVO 
Varstvo bo namenjeno telesnemu razvoju, zaščiti in varnosti uporabnikov ter bo 
vključevalo: 

 hranjenje; 

 prevoze uporabnikov; 

 izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil; 

 skrb za normalno, zdravo, varno življenje in bivanje; 

 izvajanje osebne nege; 

 spremljanje in podporo pri zagotavljanju občutka varnosti ter varovanje uporabnikov.  
Uporabniki, pri katerih prevladujejo storitve varstva, bodo razporejeni v ostale delavnice, s 
ciljem integracije v aktivno okolje, ki jim nudi več vzpodbud in tako kvalitetnejše življenje v 
VDC-ju. Zagotavljali jim bomo pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela, ki vzpodbujajo 
njihov socialni in čustveni razvoj, jezikovni razvoj, spoznavni razvoj, telesni razvoj in 
ustvarjalnost. V skupinah, v katere so vključeni težje prizadeti uporabniki, bo mentorju 
pomagala varuhinja. V pomoč pri družabništvu in spremstvu uporabnikov nam bodo tudi javni 
delavci in EVS prostovoljci. Tako bomo zagotavljali zadostno pozornost ter individualno 
obravnavo za vse.  
V treh delavnicah zgornjega nadstropja in v dveh v spodnjem nadstropju so nameščene 
sedežne garniture za počitek uporabnikov.  

3.3.1 PREHRANA 

Uporabnikom dnevnih enot Zagorje ob Savi in Litija bomo v letu 2019 nudili malice v prostorih 
VDC-ja, kjer bodo imeli možnost izbire med dvema osnovnima menijema, dietno in tekočo 
malico po potrebi. Malice bodo na podlagi pogodbe dobavljali iz Gostilne Kovač Litija, po 
vnaprej poslanem jedilniku, pri sestavi katerega bodo upoštevali želje uporabnikov in smernice 
zdrave prehrane. Malica bo potekala od 9.30 do 10.00. ure.  
Zajtrk za stanovalce enot bivanja VDC Zagorje ob Savi bo med delavniki potekal od 5.45 do 
7.30, sicer pa od 7. do 10. ure oz. po dogovoru, kosilo ob 14.15. uri, večerja od 18.–19. ure 
oz. po dogovoru. 
Tudi v letu 2019 bodo jedilnike s predlogi sooblikovali uporabniki in stanovalci. Prav tako bodo 
aktivno sodelovali pri oblikovanju in prirejanju jedilnika v lahko berljivo obliko, ki je razumljiva 
vsem uporabnikom in stanovalcem. 
Zajtrke in večerje bodo pripravljali stanovalci sami, ob pomoči mentorjev, kosila pa bodo kuhali 
in pripeljali v enote bivanja iz Gostilne Kovač, Litija.  
Enota Zagorje ima 4 avtomate za tople napitke, brezalkoholne pijače in zdrave, sladke ter 
slane prigrizke. Uporabniki so v večini navajeni samostojne uporabe aparatov. 
V enoti Litija so se odločili, da bodo zaradi manjšega števila uporabnikov kar sami kuhali kavo, 
čaj in pripravljali napitke v skladu z željami uporabnikov. Tudi v enoti Zagorje se vedno več 
uporabnikov odloča, da si napitke pripravljajo v posebej za to pripravljenih kotičkih v 
delavnicah. 

3.3.2 PREVOZI 

Prevozi bodo tudi v letu 2019 organizirani na več različnih načinov. Tako bomo ohranili našo 
prilagodljivost potrebam uporabnikov in njihovim svojcem z namenom, da bo za uporabnike 
pot od doma v zavod in iz zavoda domov čim varnejša in prijetna. S takšno organizacijo 
prevozov je naš VDC dostopen vsem uporabnikom, ne glede na stopnjo prizadetosti, 
oddaljenost in socialno-ekonomski status.  
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V dnevni enoti VDC v Zagorju in v Litiji se bo v letu 2019 vozilo predvidoma 131 uporabnikov, 
10 jih bo prihajalo peš, 10 pa jih bo bivalo v mansardi stavbe, kjer je tudi dnevna enota Zagorje. 
Prevozi so prilagojeni potrebam uporabnikov in organizirani na pet različnih načinov. Za lastne 
prevoze v dnevnih enotah bomo uporabljali 4 vozila. Predvidene redne relacije naših kombijev 
bodo:  

 VDC Zagorje – Dol pri Hrastniku–VDC Zagorje 

 VDC Zagorje – Krnice– Dol pri Hrastniku–Hrastnik–Retje–VDC Zagorje 

 VDC Zagorje - Trbovlje–VDC Zagorje 

 VDC Zagorje - Mlinše–Izlake–Kisovec–VDC Zagorje 

 VDC Zagorje - Tepe–Renke–VDC Zagorje 

 VDC Zagorje–Zagorje lokalno–VDC Zagorje (3 vožnje) 

 VDC Zagorje–Litija lokalno–VDC enota Litija 

 VDC enota Litija–Šmartno pri Litiji lokalno–VDC enota Litija 
 
Z lastnimi kombiji bomo v VDC in iz njega predvidoma vozili 52 uporabnikov. Za brezhibnost 
vozil in servis bo skrbel vodja osnovne oskrbe. 
 
Za predvidoma 44 uporabnikov bomo imeli organiziran posebni avtobusni prevoz, in sicer na 
relaciji Marno–Hrastnik–Trbovlje–Zagorje ob Savi. Uporabnike bo avtobus pripeljal na dvorišče 

VDC-ja ob 6.40 in jih odpeljal domov izpred VDC-ja ob 13.50. Občasno, odvisno od interesnih 
aktivnosti stanovalcev enot bivanja VDC, pa se je dodatno vozilo še 6 stanovalev (dejavnosti 
Sožitja Hrastnik, obiski domačih). 
 

Samostojnejši uporabniki (predvidoma 20) se bodo vozili z javnim avtobusnim prevozom, in 
sicer na relacijah: Izlake, Kisovec, Čemšenik, Čolnišče, Podkum, Gabrovka, Šmartno pri Litiji 
in Hotič. Dva uporabnika bosta za prevoz uporabljala vlak, in sicer na relacijah Litija–Zagorje 
in  Jevnica–Litija. Uporabnikom bomo po potrebi nudili spremstvo do avtobusne postaje, 
čeravno si bomo prizadevali za njihovo čim večjo samostojnost.  
 
Uporabnikom, ki jim nobeden od prevozov ne ustreza in so do tega glede na njihove omejitve 
pri prevozih upravičeni, bodo prevoze nudili svojci oz. se bodo vozili sami in jim bomo povrnili 
stroške prevozov (predvidoma 15 uporabnikov). 

3.3.3 NEGA  

V dnevnih enotah v Zagorju in Litiji bomo: 

 pomagali uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti; 

 jim dajali zdravila, ki jih potrebujejo po naročilu zdravnika in jim previjali rane; 

 jim merili krvni sladkor (sladkorni bolniki) in krvni tlak; 

 spremljali njihovo težo; 

 naročali in jih po potrebi spremljali na specialistične preglede, kontrole; 

 sodelovali z osebnimi zdravniki v primeru opaženih sprememb; 

 pomagali uporabnikom pri rednem spremljanju in samokontroli kroničnih bolezni 
(diabetes, hipertenzija), skrbeli za redne preglede in jih nanje naročali, skrbeli pa bomo 
tudi za aplikacijo in dobavo zdravil ter dobavo inkontinenčnih pripomočkov; 

 nudili jim bomo pomoč pri urejanju postopkov za servisiranje invalidskih vozičkov; 

 jim nudili prvo pomoč po potrebi. 
Zdravstveno nego bo v dnevnih enotah skupaj z ostalimi zaposlenimi izvajala medicinska 
sestra na delovnem mestu varuhinje s specialnimi znanji. Glede na primanjkljaj zdravstvenega 
kadra tako v dnevnih enotah kot institucionalnem varstvu bomo za vse zaposlene organizirali 
izobraževanja na temo prve pomoči. 
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3.4 ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI 
Cilj zaposlitve pod posebnimi pogoji bo ohranjanje in razvijanje novih spretnosti in 
delovnih zmožnosti uporabnikov. Z delovnimi aktivnostmi ljudje doživljamo občutek 
višje lastne vrednosti, se samopotrjujemo in doživljamo uspehe. Zajemalo bo vsebine: 

 usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji; 

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

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

 usposabljanje za spremenjene in nove delovne programe; 

 razvijanje sposobnosti in zmožnosti za doseganje kvalitete in količin v časovnih rokih, 
s čimer dosegamo tržno vrednost dela in ustvarjamo pogoje za integracijo oseb v 
življenje; 

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

 okupacija in zaposlitev z manjšo zahtevnostjo. 
 
Delovni programi v letu 2019 bodo: 

1. lastni program,  
2. kooperacijski program, 
3. ostala dela (delo v skladišču, pomoč v kuhinji in pri ostalih gospodinjskih opravilih …). 
4. delo izven VDC-ja – integrirana zaposlitev,  
5. delo na trajnosti evropskih projektih – integrirana zaposlitev. 

Načrtujemo, da bomo  z delovnimi aktivnostmi zaposlili čim več uporabnikov, ki si tega 
želijo in zmorejo. Uporabnikom, ki s svojim delom ustvarjajo dodano vrednost na trgu, 
bomo izplačevali nagrade, v odvisnosti od realiziranih prihodkov. Prav tako uporabnikom, ki 
bodo delali na evropskih projektih. 
Obseg naročil in roke bomo prilagajali zmožnostim naših uporabnikov, ki jim delo ne 
sme predstavljati stresa, ampak pozitivno izkušnjo. Mentorji bodo pri delovnih 
operacijah aktivno sodelovali in bili pozitiven zgled uporabnikom. Naročila bomo 
uresničevali v roku in kakovostno. 
Poizkušali bomo najti zaposlitve pod posebnimi pogoji izven VDC-ja za uporabnike, ki si 
tega želijo.  

3.4.1 LASTNI PROGRAM 

V lastnem programu bomo v letu 2019 izdelovali: 

 izdelke iz usnja – copati, toaletne torbice, peresnice, drobižnice; 

 izdelke iz recikliranega jeansa blagovne znamke “PREŠITO« – reciklirane toaletne 
torbice, peresnice, drobižnice, torbe, nahrbtniki; 

 izdelke iz jeansa– vezene blazine, nahrbtniki za odrasle in otroke, predpasniki za odrasle 
in za otroke, računalniške blazine; 

 izdelke iz bombaža – blazine z ajdo, nosilne vrečke –vezene blazine po naročilu; 

 izdelke iz frotirja z vezeninami – brisače, otroški program; 

 izdelke z narodno in umetnostno vezenino; 

 nakit – ogrlice, prstani, uhani, ogrlice »špageti«, pletene zapestnice; 

 polstena mila; 

 papirno galanterija – izdelovanje voščilnic za različne priložnosti, 

 lesno kolekcijo »Ljubezen gre skozi želodec«; 

 kolekcijo sivka; 

 kolekcijo različnih prtičev za KRST s svečami;  

 izdelke, ki jih bomo razvili skupaj oz. po naročilu kupca; 
V lastni program bomo v letu 2019 na novo dodali: 

 TKANJE in izdelke, ki bodo vsebovali del tkanja (torbe, nahrbtniki); 

 OBESKE ZA KLJUČE iz ostankov usnja in blaga ter recikliranega jeansa; 

 POZORNE VREČKE iz recikliranih zaves – VEGI – za sadje in zelenjavo; 
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 OPRIJEMALKE ZA VROČO POSODO iz prešitega blaga; 

 JUTA TORBE za nakupovanje z ročno vezenimi jeans žepi 
Z uporabniki bomo nadaljevali šivalne tečaje učenja šivanja s šivalnimi stroji s ciljem, da 
samostojno zašijejo obeske za ključe – reciklirane obeske. 
Obseg naročil in roke bomo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti naših uporabnikov. 
Uporabljali bomo ekološke in reciklirane materiale, izhajali iz slovenske tradicije in med seboj 
kombinirali papir, naravna tekstilna vlakna, usnje … Ustvarjali bomo uporabne in tržno 
zanimive izdelke. Veliko pozornosti bomo namenili kvaliteti. Uporabnike bomo v čim večji meri 
navajali na samokontrolo pri izdelavi izdelkov. 

3.4.2 KOOPERACIJA 

Izvajali bomo dela za obstoječe kooperante Eurobox d. o. o. Cerknica (Trbovlje),  Kumplast d. 
o. o. Zagorje ob Savi, Eti Elektroelement Izlake d. d., Geopipe d. o. o. Zagorje ob Savi, Bona 
J d. o. o. Kisovec,  Komo d. o. o. Polšnik,  Aco s. p. Litija, JE&GR d. o. o. Zagorje ob Savi, 
JEMOTT d. o. o. Radeče, DEWESOFT d. o. o. Trbovlje in za ostale občasne kooperante.  
Iskali bomo nove priložnosti za kooperacijska dela, ki bi jih lahko uporabniki opravljali v VDC-
ju in zunaj njega – na sedežu kooperanta (integrirana zaposlitev). Prav tako bomo v enoti Litija 
še naprej iskali lokalne partnerje za kooperacijska dela, saj se je izkazalo, da je lokalno okolje 
Litije zelo pripravljeno sodelovati z zasavskim VDC-jem. 
Z različnimi kooperanti zagotavljamo različnost dela, ki ga po svojih sposobnostih opravljajo 
uporabniki, poleg tega pa z razpršenostjo kooperantov zagotavljamo, da občasna zmanjšanja 
ali prekinitve naročil ne ogrožajo zaposlitvene dejavnosti uporabnikov.  

3.4.3 DELO IZVEN VDC-ja  

V letu 2019 bomo nadaljevali z iskanjem različnih možnosti zaposlitve pod posebnimi pogoji 
za uporabnike, ki si to želijo, izven VDC-ja. To bomo zagotavljali tudi z evropskimi projekti. 
Predvidevamo sledeče integrirane zaposlitve za uporabnike: 

 Čiščenje stekel in okolice poslovne stavbe ŠMELC v Litiji. 

 Prodaja na stojnicah z lastnimi izdelki na različnih prireditvah v Litiji, Šmartnem pri Litiji, 
Zasavju in drugod po Sloveniji. 

 Čiščenje okolice v Zagorju ob Savi (Europark Zagorje). 

 Kooperacijsko delo na sedežu kooperantov. 

 trajnost EU 1 – igranje ekomuzikala Minka Pločevinka in nove igrice decembra ter 
ekoambasadorstvo. 

 trajnost EU 2 – sprostitvene tehnike za vrat in hrbet na različnih dogodkih po Zasavju, 
za svojce uporabnikov in ostale ranljive skupine zasavskega prebivalstva. 

3.4.4 OSTALA DELA 

Uporabniki v dnevnih enotah bodo na lastno željo in po svojih zmožnostih pomagali pri različnih 
ostalih zaposlitvenih delih v VDC-ju: 

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

 vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih); 

 čiščenje (brisanje delavniških miz, prahu, pometanje, praznjenje košev za smeti); 

 logistična opravila (pomoč pri nakladanju, razkladanju materiala, izdelkov, malice, 
spremstvo pri prevozih …). 

Stanovalce enot bivanja bomo po njihovih zmožnostih vključevali v enostavna gospodinjska in 
vzdrževalna dela, kot so priprava in pospravljanje miz, sob, praznjenje košev za smeti, likanje 
in zlaganje perila, pomoč pri pripravi obrokov, urejanju okolice ter izdelavi okrasnih 
aranžmajev. Glavni namen je razvijati občutek lastne vrednosti, samostojnost in avtonomnost 
stanovalcev.  
Uporabniki pri vseh aktivnostih sodelujejo prostovoljno. Na takšen način zaživijo 
polnejše življenje in pridobivajo temeljne socialne ter življenjske izkušnje, kar jim 
omogoča višjo kvaliteto življenja. 
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3.4.5 PORABA PRIHODKOV OD DELA, NAGRAJEVANJE 

Nagrade uporabnikov VDC Zagorje ob Savi ureja interni Pravilnik o nagrajevanju uporabnikov. 
Uporabniki so s pravilnikom seznanjeni in soodločajo na mesečnih sestankih z 
vodstvom, kako se bo prihodek porabil.  
Osnova za izplačilo denarne nagrade je grupa, v katero je uporabnik uvrščen na podlagi letne 
evalvacije in opravljeno število delovnih  ur  v tekočem mesecu. Med letom se po potrebi, ki 
izhaja iz spremenjenih delovnih zmožnosti uporabnika, sestane strokovni svet, ki ažurira grupe 
nagrad. Uporabniki bodo tudi v letu 2019 razvrščeni v 9 plačilnih grup od 1 do 5 po naraščajoči 
skali za 0,5. Za delo na projektih in posebne dosežke bodo dobili stimulacijo. 
Uporabniki programa socialne vključenosti bodo mesečno prejemali pogodbeno določeni 
znesek nagrade. Glede na učinkovitost pri delu bodo tudi stimulirani. 
 
Prihodke, ki jih bomo uporabniki skupaj z zaposlenimi ustvarili pri zaposlitvi pod posebnimi 
pogoji v letu 2019, bomo tako v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uporabnikov in 
dogovorom na mesečnih sestankih z uporabniki, v letu 2019 predvidoma porabili za: 

 kritje materialnih, storitvenih in ostalih stroškov, ki bodo nastali pri zaposlitvi pod 
posebnimi pogoji, 

 izplačilo mesečni nagrad delovno aktivnim uporabnikom na podlagi prisotnosti, 
opravljenih delovnih ur, grupe nagrade in razpoložljive dogovorjene mase za nagrade; 

 skupno porabo uporabnikov (športne aktivnosti SOS, športna oprema, kulturne 
prostočasne aktivnosti, darila ob rojstnih dnevih, praznovanja, izleti, letovanje, 
zimovanje, sofinanciranje evropskih projektov za višjo kakovost življenja 
uporabnikov…) in 

 razvoj lastnega programa (nabava potrebnih pripomočkov in osnovnih sredstev za 
zaposlitev pod posebnimi pogoji). 

3.5 INSITUCIONALNO VARSTVO 
Zagotavljali bomo 16-urno institucionalno varstvo ob delavnikih in 24-urno ob ostalih 
dnevih v letu, ko so dnevne enote VDC zaprte oz. bo kakšen izmed stanovalcev zbolel. 
 
Institucionalno varstvo bo obsegalo: 

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

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

 socialno oskrbo ‒ strokovno vodeno dejavnost, namenjeno izvajanju vsebin socialne 
preventive, terapije in vodenja uporabnikov; 

 zdravstveno oskrbo ‒ po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 
Storitev se bo izvajala v bivalni enoti in v novi stanovanjski skupini. 

3.5.1 ZDRAVSTVENA NEGA  

Cilj zdravstvene nege s celostno zdravstveno obravnavo uporabnikov bo prispevati k 
izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni stanovalcev.  
 Izvajali bomo: 

 spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov; 

 vodenje zdravstveno-negovalne dokumentacije za stanovalce; 

 naročanje in vodenje  stanovalcev na specialistične preglede, kontrole; 

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

 pomoč uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti. 
Zdravstveno nego bomo vodili v informacijskem sistemu ISOV, iz katerega bomo delali tudi 
obračune storitev za ZZZS.  
Nadaljevali bomo z opozarjanjem pristojnih institucij, da se je nujno potrebno dogovoriti za 
bolj pravično razdelitev finančnih sredstev ZZZS, glede na storitve, ki jih posamezni 
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uporabniki potrebujejo in dobijo. Zdravstvene storitve potrebujejo tako uporabniki enot 
bivanja, kot tudi uporabniki, ki obiskujejo le dnevne enote. 
Zdravstveno nego bo vodil vodja zdravstvene nege – diplomirani zdravstvenik po pogodbi, 
izvajalo pa jo bo 2,9 zdravstvenih delavcev, zaposlenih kot medicinske sestre in po njihovih 
navodilih tudi ostali zaposleni. Stanovalcem enot bivanja, ki potrebujejo fizioterapevtske 
obravnavne bomo le-te omogočili s pogodbeno fizioterapevtko, prav tako tudi psihiatrične 
obravnave. 
Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem z Zdravstvenim domom Zagorje ob Savi in Trbovlje, 
Bolnišnico Trbovlje, osebnimi zdravniki in specialisti. Predvidevamo, da: 

         bosta 2 stanovalki obiskovali Diabetično ambulanto v ZD Zagorje ob Savi; 
         bo 1 stanovalka hodila na kontrolne preglede na infekcijsko kliniko v Ljubljani; 
         bo 4 stanovalci hodijo na redne kontrolne preglede na travmatološko kliniko v Ljubljani; 
         bomo naročali in spremljali uporabnike, ki to potrebujejo, k okulistu; 
         bodo stanovalci redno hodili na kontrolne preglede k zobozdravniku; 
         bomo poskrbeli za redne ginekološke preglede naših stanovalk; 
         skrbeli bomo za redne obravnave pri fiziatru na URI Soča za stanovalce, ki potrebujejo 

ortopedske pripomočke, 
         bomo novembra stanovalcem, ki bodo to želeli, omogočili cepljenje proti sezonski gripi. 

3.5.2 ZDRAVSTVENA REHABILITACIJA – FIZIOTERAPIJA IN DELOVNA 
TERAPIJA 

V letu 2019 se bo fizioterapija izvajala individualno glede na potrebe stanovalcev. Izvajale se 
bodo individualne terapije usmerjene na izboljšanje gibljivosti, psihofizične zmogljivosti, 
funkcionalne aktivnosti in zmanjšanje bolečine. Preko manualnih tehnik aktivacije fascialne 
aktivnosti, vaj za propriocepcijo in mobilizacijo, bomo vplivali na njihovo držo, gibanje in 
psihofizično počutje. 
Po potrebi in po predhodnem dogovoru se lahko vključijo tudi uporabniki dnevnih enot, vendar 
s samostojnim plačilom terapije, saj za njih ni zagotovljenega sistemskega vira financiranja. 
Z zaposlitvijo delovnih terapevtk na delovnih mestih varuhinj, ker sistemskega financiranja 
zdravstva denarja v ta namen nimamo priznanega, bomo v okviru trajnosti evropskega projekta 
izvajali terapije v skladu s potrebami uporabnikov. V delovno terapijo bodo vključeni uporabniki 
dnevnih in bivalnih enot. Kot leta prej se bomo osredotočili na gibanje in z uporabniki izvajali 
individualne gibalne aktivnosti. Poudarek bomo dali na sprostitvene aktivnosti (masaža), 
transfer, multisenzorne stimulacije, kognitivne aktivnosti in trening dnevnih aktivnosti. 
Še naprej bomo opozarjali na nujnost čim prejšnje rešitve sistemske problematike financiranja 
zdravstvene (dolgotrajne) oskrbe. Prav tako bomo iskali finančne rešitve za financiranje, kot 
na primer dodatna evropska sredstva.  

3.5.3 PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE 

V letu 2019 bomo nadaljevali z individualnimi in skupinskimi psihiatričnimi obravnavami 
uporabnikov, ki bodo te vrste obravnav potrebovali. Psihiatrične obravnave bo vodil 
psihiater dr. Peter Zajc. Redno bomo sodelovali s psihiatrično ambulanto v Trbovljah in 
Kliničnim oddelkom za mentalno zdravje v Ljubljani. 
Nadaljevali bomo z ažuriranjem mnenj in stopenj motenosti. V primeru večjih odstopanj na 
duševnem in telesnem področju uporabnika zaradi staranja ali drugih sprememb bomo skupaj 
z uporabnikom, psihiatrom, soc. delavko in defektologom analizirali stanje ter podali novo 
oceno.  

3.5.4 SKRBNIŠTVO 

Neposredno po pooblaščenih strokovnih delavcih bomo skrbeli za varstvo osebnosti za 9 
uporabnikov iz občine Zagorje ob Savi, 1 uporabnico iz Trbovelj in 1 uporabnika iz 
občine Litija. Tudi v prihodnosti bomo zaradi varovanja uporabnikovih interesov in pravic ter 
kolizije interesov izvajali skrbništvo le v omejenem obsegu – brez upravljanja s finančnimi 
sredstvi.  
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3.6 PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST 
V letu 2019 načrtujemo 15 mest v programu socialne vključenosti, skladno s prejeto 
pogodbo o sofinanciranju programa. Uporabnikom bo dana možnost, da se preizkusijo v 
različnih delovnih okoljih in procesih (delavnicah lastnega programa in kooperacije, integrirani 
zaposlitvi ter ostalih delih v VDC-ju – v kuhinji, v skladišču, pri čiščenju, vzdrževanju …).  
Spodbujali jih bomo k fleksibilnosti, odgovornosti in čim večji samostojnosti, kar se  pričakuje 
od delavca v  delovnem okolju, seveda z ustreznimi prilagoditvami. Učili jih bomo veščin 
elektronskega iskanja delovnih mest, imeli pa bodo tudi možnost vsakodnevne uporabe 
računalnika v delavnici.  
Podlaga za individualno obravnavo, zaznavanje težav, potreb in hotenj bo individualni načrt, 
ki ga bomo redno evalvirali. Uporabniki bodo imeli možnost individualnih razgovorov, 
pogovorov, svetovanja, podpore in pomoči pri razreševanju osebnih stisk s strokovnim 
delavcem in sodelavcema, pa tudi socialno delavko in ostalimi zaposlenimi. Uporabnikom 
socialne vključenosti bodo na voljo vse interesne in nadstandardne aktivnosti po urniku. Aktivni 
bodo tudi na sestankih z direktorico in v sistemu kakovosti E-QALIN.  
Za zainteresirane uporabnice programa socialna vključenost bomo organizirali izobraževanje 
HACCP, da bodo lahko pomagale v kuhinji VDC-ja pri razdeljevanju malic in kosil.  
Jeseni 2019 pričakujemo razpis za izvajanje programa socialne vključenost v letih 2020–
2024, na katerega se bomo prijavili. Upamo, da bodo pogoji za prijavo takšni, da bomo 
ustrezali, saj je socialna in delovna vključenost 15 uporabnikov odvisna od tega 
programa. 

4 ZAPOSLENI IN PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

4.1 ZAPOSLENI 
Dne 31. 12. 2019 načrtujemo, da bomo imeli v VDC-ju 57 zaposlenih:  

 storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji – 33,5 zaposlenih,  

 program socialna vključenost – 2 zaposlena, 

 institucionalno varstvo - 11 zaposlenih,  

 zdravstvo ZZZS – 6,5 zaposleni, 

 javna dela - 4 zaposleni. 
Število zaposlenih se bo tako glede na 31. 12. 2018, ko se je v VDC-ju zaposlovalo 53,5 oseb, 
spremenilo po storitvah in programih glede na potrebe in možnosti financiranja, skupaj pa 
predvidoma povečalo za 3,5, in sicer: 

 storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji predvidevamo za 1 več 
zaposlenega v oktobru 2019, zaradi 9 dodatnih vključitev uporabnikov tekom leta 2019,  

 program socialna vključenost predvidevamo za 0,25 manj zaposlenega, zaradi 1 
uporabnika manj po pogodbi, 

 v institucionalnem varstvu predvidevamo za 1,25 zaposlenega več na socialni oskrbi, 
zaradi povečanja zahtevnosti oskrbe uporabnikov, 

 na zdravstvenih storitvah, zaradi potreb uporabnikov in predvidenega spremenjenega 
načina financiranja (standardizacija) načrtujemo 3,5 več zaposlenih, ko bomo uspeli 
pridobiti dodatna finančna sredstva ZZZS, 

 na javnih delih bosta v letu 2019 2 zaposlena manj, ker se je brezposelnost znižala in 
je manj možnosti za pridobitev javnih delavcev in njihovo financiranje s strani občin, saj 
nam stroške javnih delavcev v celoti krijejo Zavod RS za zaposlovanje ter občine 
Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija in Šmartno pri Litiji. 

3 zaposleni se bodo v začetku leta 2019 upokojili. Našli smo že kompetentne zaposlene, ki jih 
bodo nadomestili. 

4.2 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU  
Ena izmed temeljnih strateških usmeritev zasavskega VDC-ja ostaja delovanje po načelu 
EKIPA – Enotna Kompanija Itak Premaga Ase, kar vključuje skrb za dobre medsebojne 
odnose, prevzemanje odgovornosti za svoje življenje, proaktivnost, strokovno usposabljanje, 
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osebno rast in razvoj, vključenost ter vzdrževanje visokega nivoja motiviranosti za delo in 
pripadnosti VDC-ju. 
To načelo EKIPA postaja vedno bolj pomembno tudi zato, ker nas je vedno več 
zaposlenih in delujemo na vedno več različnih lokacijah.  
V letu 2019 bomo zgoraj zapisano strateško usmeritev uresničevali: 

 z upoštevanjem skupaj zapisanih »zlatih« pravil vseh zaposlenih VDC (medsebojno 
spoštovanje, neposredna komunikacija, preverjanje informacij, ne obsojamo in ne 
spreminjamo drugih, ampak le sebe in le na bolje); 

 z uresničevanjem 15P v  praksi – skupaj dogovorjenih vrednot vodstva in 
zaposlenih VDC-ja; 

 uresničevali bomo zapisan program promocije zdravja 2019, ki vključuje različne 
aktivnosti za vzpodbujanje zdravega življenja zaposlenih in se udeleževali evropskega 
projekta Nasmeh za vse; 

 z dobrim in hitrim pretokom informacij, povratnimi informacijami (osebni kontakt, 
e-pošta, telefon, intranet ISOV, Raportna knjiga, oglasne deske, mesečni sestanki 
zaposlenih, zapiski pogovorov ob »jutranji kavi« tudi za neprisotne); 

 vključenostjo zaposlenih v odločitve, spreminjanje procesov in delovnih nalog, s 
katerimi so neposredno ali posredno povezani; 

 z direktno komunikacijo med zaposlenimi in med zaposlenimi ter vodstvom, ki 
dovoljuje in podpira izražanje predlogov, dvomov, konstruktivne kritike …; 

 s sprotnim reševanjem nastalih konfliktov med zaposlenimi; 

 s supervizijo za zaposlene, ki si to želijo;  

 osnovnim usposabljanjem iz mediacije za vodstveni in strokovni kader; 

 z vzpodbujanjem samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega 
zaposlenega; 

 z letnimi razvojnimi zapisi in razgovori; 

 s pohvalami zaposlenim, ki prispevajo k dobremu delovanju VDC-ja; 

 z delom v skupinah za kakovost E-QALIN, v katere bodo vključeni zaposleni, ki si to 
želijo; 

 z neformalnim druženjem zaposlenih (ob »jutranji kavi«, ob praznovnovanju rojstnih 
dni, praznikih, športnih igrah zaposlenih, SIP dnevih, aktivnostih promocije za zdravje, 
tim bildingih, družinskem pikniku); 

 s skupinskimi športnimi vadbami v naši telovadnici in na prostem; 

 s skupinsko udeležbo na kulturnih prireditvah; 

 pri delu, ki je čustveno obremenjujoče, se bomo posluževali rednih intervizij; 

 zaposleni se bomo izobraževali po programu, ki vključuje pobude in želje zaposlenih. 
Vsak zaposlen bo vključen v vsaj 3 delavnice s strani zunanjih izvajalcev; 

 strokovno-izobraževalne-planske dneve (SIP) načrtujemo 12. 7. popoldne v Domu 
Nine Pokorn Grmovje, da spoznamo njihovo proaktivno delovanje na evropskih 
projektih, delo z dementnimi in duševno bolnimi odraslimi osebami ter se dogovorimo 
za ponovno možnost medsebojnega sodelovanja pri praktičnem izobraževanju 
zaposlenih. 19. in 20. 9. 2019 načrtujemo strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer bomo 
obiskali 2 instituciji, ki delujeta na področju socialnovarstvenih storitev in programov za 
osebe s posebnimi potrebami. To sta Lebenshilfe in Diakoniewerk. Lebenshilfe je bil 
ustanovljen leta 1967. V svoje storitve bivanja in dela vključuje 11.000 ljudi z motnjami 
v duševnem razvoju, od tega jih 7.000 vključujejo v delavnice na približno 500 lokacijah 
po vsej Avstriji. Predstavili nam bodo svoj način dela s področja bivanja in delavnic. 
Diakoniewerk preko 140 let deluje na različnih področjih dela v socialnem in 
zdravstvenem sektorju v Avstriji in v mednarodnem okolju. Zagotavlja sodobne storitve 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju, starostnike, na področju zdravja in 
izobraževanja. V ospredju je razvoj novih življenjskih konceptov. Pregledali bomo naše 
strateške usmeritve in jih glede na videno in spremenjeno slovensko zakonodajo 
ažurirali. Pripravili bomo izhodišča za nov razvojni program zasavskega VDC-ja 2020–
2025. Postavili bomo planska izhodišča za leto 2020; 
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 zaposlenim bomo nudili možnosti usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja, ki so opisane v internem dokumentu Združljivost družine s poklicnim delom 
v VDC Zagorje ob Savi, saj se zavedamo, da le uravnotežen in zadovoljen delavec 
lahko uspešno ter učinkovito opravlja poslanstvo VDC-ja.  

4.3 PROMOCIJA ZA ZDRAVJE 
V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi promocije za zdravje: 

 Pilates za zaposlene v telovadnici 2-krat tedensko ob 14:00. uri. 

 Možnost uporabe telovadnice individualno ob prostem času.  

 Redno ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja, pravilnega dvigovanja. 
bremen. Usposabljanja in izobraževanja na te teme. 

 Možnost udeležbe na VDC športnih igrah. 

 Športni dnevi za zaposlene. 

 Športni družinski piknik za zaposlene. 

 Sodelovanje v aktivnostih trajnostnega projekta Nasmeh za vse. 

 Ukrepi opisani v prejšnjem poglavju za dobro psihično počutje. 

4.4 VARSTVO PRI DELU, POŽARNI RED 
Za vsa delovna mesta v VDC-ju bomo izvajali preventivne ukrepe, ki izhajajo iz ocene 
tveganj, s ciljem preprečevanja nesreč pri delu in ohranjanja zdravja zaposlenih in 
uporabnikov.  
Predvidoma bomo opravili: 

 6 periodičnih zdravniških pregledov in 6 začetnih zdravniških pregledov ob novih 
zaposlitvah (javna dela, nadomeščanje porodniške, nova zaposlitev); 

 4 preriodičnih usposabljanj zaposlenih za varstvo pri delu in 10 usposabljanj iz varstva 
pri delu za nove zaposlene; 

 meritve in pridobili potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave;  

 redni tehnični nadzor naprav za detekcijo plina, naprav za odvod dima in toplote, 
sistema za odkrivanje in javljanje požarov, požarnih loput, gasilnikov in hidrantov, 
strelovoda; 

 pregled in preskus delovne opreme, 

 pregled mikroklime. 
Svoje delovanje bomo pravočasno prilagajali zakonodajnim zahtevam.  

4.5 LETNI RAZVOJNI ZAPISI IN RAZGOVORI 
Vsi zaposleni bodo ob jeseni 2019 oddali letne razvojne zapise. Letni razvojni pogovor bo 
opravljen z vsemi novo zaposlenimi in zaposlenimi, ki si bodo to želeli, ali pa bo direktorica 
presodila, da je to potrebno.  
Opravljeni letni zapisi in razgovori bodo osnova za pripravo letnega delovnega načrta 2020, 
saj zaposleni v letnem razvojnem zapisu predlagajo potrebna, želena izobraževanja, nabave, 
postavijo cilje svojega delovanja … Individualni cilji zaposlenih se bodo odražali v skupnih 
letnih ciljih VDC-ja, ki kot operativni načrt pomeni uresničevanje naših strateških usmeritev, 
vrednot, poslanstva in vizije.  
Z letnimi razvojnimi zapisi in razgovori se vzpodbuja razmišljanje, samoiniciativnost, 
samokritičnost, samokontrolo, samooceno, vključenost ter s tem soodgovornost za 
doseganje ciljev delovanja zasavskega VDC-ja in izvajanje kakovostne 
socialnovarstvene storitve. 

4.6 PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 
Le s pridobivanjem novih znanj zaposlenih lahko delujemo razvojno naravnano, 
sledimo naši viziji in se uspešno prilagajamo vsem spremembam v okolju.  
Strokovni delavci in sodelavci na področju socialnega varstva in zdravstva imajo pravico in 
dolžnost do izobraževanja ter stalnega strokovnega usposabljanja v skladu s potrebami dela, 
ki ga opravljajo in z namenom pridobitve ter razširitve strokovnih znanj, zaradi ohranitve 
zaposlitve in možnosti napredovanja. Posamične pravice in dolžnosti v zvezi z izobraževanjem 
in usposabljanjem uresničujejo delavci v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. 
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RS, št. 3/07) ter Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, 
št. 15/94, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08 in 75/08). 
Kakovostno opravljanje socialnovarstvene in zdravstvene storitve lahko dosežemo le s 
strokovno usposobljenimi kadri. Zato bomo skrbeli, da se bodo naši delavci izobraževali v 
interesu zavoda, ki so usklajeni z lastnimi interesi. Direktorica odobri ali napoti delavca na 
izobraževanje v skladu s statutom VDC, potrebami zavoda, kolektivno pogodbo in 
razpoložljivimi sredstvi v skladu z dolgoročnim, srednjeročnim ter letnim programom  
izobraževanja. 
Letni program izobraževanja 2019 je sestavljen na osnovi predlogov in želja zaposlenih, 
izraženih na rednih letnih razvojnih razgovorih, ki so usklajeni z v predhodnem odstavku 
omenjenimi elementi. 
Direktorica se udeležuje strokovnih izobraževanj v skladu z letnim programom izobraževanj in 
glede na potrebe zavoda v obsegu, kot opredeljuje kolektivna pogodba. Za daljša strokovna 
izobraževanja njeno udeležbo odobri  Svet zavoda. 
Skupen obseg sredstev za izobraževanje na zavod se določi z upoštevanjem števila delavcev 
in števila dni izobraževanja za posamezne skupine delavcev po 44. členu KP za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije: 

 delavci z visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na 
vsaka tri leta; 

 delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 20 dni na vsaka tri leta; 

 delavci s srednjo strokovno izobrazbo, ki delajo na delovnih mestih, na katerih 
opravljajo storitve za uporabnike najmanj 14 dni, na vsaka tri leta; 

 delavci, ki so razporejeni na delovna mesta od I. do IV. tarifne skupine najmanj en dan 
na vsaka tri leta, za delovna mesta I. tarifne skupine najmanj dva dni na vsaka tri leta 
za delovna mesta II. tarifne skupine, najmanj tri dni na vsaka tri leta za delovna mesta 
III. tarifne skupine in najmanj štiri dni na vsaka tri leta, za delovna mesta IV. tarifne 
skupine v primerih, ko obstajajo za ta delovna mesta ustrezni izobraževalni programi 
ter da gre za potrebe delovnega procesa. 

V ta obseg spadajo vse oblike izobraževanj. Delavcu, ki se izobražuje in izpopolnjuje za 
potrebe zavoda, pripadajo naslednja povračila stroškov, povezanih z izobraževanjem: prevoz, 
kotizacija, šolnina, stroški prehrane, stroški bivanja oz. tisto, kar je dogovorjeno s posamezno 
pogodbo. 
Delavci VDC Zagorje ob Savi se bomo v letu 2019 izobraževali: 
na predavanjih, tečajih, seminarjih, strokovnih srečanjih, konferencah, strokovno-
izobraževalno-planskih dnevih in s prenašanjem znanja med zaposlenimi v VDC-ju, med VDC-
ji in ostalimi socialnovarstvenimi zavodi, s samoizobraževanjem s pomočjo strokovne literature 
in razpoložljivih medijev, s praktičnim delom in delom na drugem delovnem mestu v VDC-ju.  
Vsak od zaposlenih se bo udeležil vsaj 3 različnih izobraževanj oz. delavnic.  
Tabela: Načrtovana izobraževanja s strani zunanjih izvajalcev v letu 2019 

Plan izobraževanj 2019 
Št. 

zaposlenih 
Trajanje 

ZDRAVSTVO     

Izobraževanje iz prve pomoči (TPO, AED) RK Trbovlje – ZLU  45 2*4 ure 

Etika in poklicna etika – ZLU  15 2*4 ure 

Higiena in preprečevanje bolnišničnih okužb – ZLU  15 4 ure 

Kakovost v zdravstveni negi - Odnosna nega – ZLU  15 2*4ure 

Demenca – ZLU  40 4 ure 

Paliativa in lajšanje bolečin – ZLU  15 4 ure 

Skrb za lastno zdravje, zdrava prehrana, pravilno dvigovanje bremen – ZLU  45 4 ure 

Načini sproščanja – ZLU  40 4 ure 

Preprečevanje razjed zaradi pritiska 4 2*1 dan 

Doctrina spletna izobraževanja 5   

SOCIALA     
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Usposabljanja HOSPIC 1 10*2ure 

Skupnost VDC SLO priprava na posvet s skupščino 1 2 dni 

Delo z uporabniki VDC-jev (Socialna zbornica Slovenije) 2 1 dan 

Posvet Skupnosti VDC SLO 10 1 dan 

XXIV. dnevi socialne zbornice Slovenije 2 1 dan 

E-Qalin konferenca 3 1 dan 

Supervizija 10 10*2uri 

Konferenca The breakthrough of the social v Dubrovniku 6+2 3 dni 

Strokovna ekskurzija Dom Nine Pokorn Grmovje 40 4 ure 

SIP 2019 – strokovna ekskurzija Avstrija – Lebenshilfe  in Diakoniewerk 45 2 dni 

KADRI, RAČUNOVODSTVO     

Izobraževanja iz varstva pri delu 6 3 ure 

Usposabljanje za viličarja 3 3 ure 

Letno poročilo  1 1 dan 

Konferenca računovodij in finančnikov RFR 1 2 dni 

SAOP konferenca 3 2 dni 

SAOP poletni seminar 4 2 dni 

SAOP spletni seminar 5 8*1ura 

Javna naročila 2 1 dan 

Seminar za sindikalne zaupnike  1 3 dni 

Osebne spretnosti v timskih odnosih 1 1 dan 

Osnovno usposabljanje za mediacijo 14 15*7ur 

Računovodska šola za javni sektor 2 4*1dan 

ŠPORT, REKREACIJA IN DOBRO POČUTJE      

Organiziranost SOS 5 3 ure 

Mednarodni kongres fitnes zveze Slovenije 6 2 dni 

Tečaj klasične masaže – ZLU  2 21*4ure 

Tečaj refleksne masaže - ZLU 4 4*8ur 

DOKONČANJE  IZOBRAZBE     

specialna in rehabilitacijska pedagogika (VII/2) študij 1   

fizioterapija (VII/1 študij) 1   

NPK Socialna oskrbovalka - ZLU 1   

EXCEL _ZLU 4   

Opomba: brezplačna izobraževanja so obarvana zeleno 
 
Konkretne prijave na zunanja izobraževanja 2019 bomo uravnavali tudi glede na 
aktualne potrebe, ponudbo izobraževanj in razpoložljiva finančna sredstva. 
Zaposleni, ki se bodo udeležili eksternih izobraževanj, bodo pripravili za ostale sodelavce 
povzetke s teh izobraževanj v elektronski obliki, jih napotili k uporabi ustrezne literature in 
opravili interno izobraževanje.  
Zaposlene in uporabnike bomo vzpodbujali k udeleževanju brezplačnih izobraževanj in 
delavnic v okviru Večgeneracijskega centra in medgeneracijskega središča Zasavje in 
Zasavske ljudske univerze, in sicer predvsem na teme računalništva, tujih jezikov, ustvarjanja 
in lastnega razvoja. 
Kdorkoli od zaposlenih lahko po 14. uri, po predhodnem dogovoru, pripravi izobraževanje ali 
izmenjavo dobre prakse za ostale zaposlene. Dodatna interna izobraževanja bomo imeli v 
odvisnosti od aktualnega dogajanja v VDC-ju in zunaj njega. Učili se bomo iz izkušenj 
sodelavcev, pa tudi zaposlenih iz drugih VDC-jev, s katerimi bomo izmenjali znanja in 
dobro prakso. 
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4.7 MERJENJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
Ob zaključku leta 2019 bomo z elektronskim vprašalnikom preverili zadovoljstvo zaposlenih in 
na osnovi rezultatov sprejeli ustrezne ukrepe za ohranitev oziroma izboljšanje zadovoljstva. 

5 POVEZAVE Z OKOLJEM 

5.1 SODELOVANJE IN DELO S SVOJCI 
Dobri odnosi s svojci uporabnikov so ena izmed naših temeljnih strateških usmeritev. V letu 
2019 bomo nadaljevali z gradnjo pristnih in rednih stikov s svojci, jih redno obveščali o 
aktualnih dogajanjih, jih vabili k sodelovanju, imeli srečanja in jim omogočali različne oblike za 
krepitev moči.  
Za dobro sodelovanje s svojci uporabnikov so v prvi vrsti odgovorni mentorji v delavnicah, 
ki skrbijo za vzpostavljanje medsebojnega zaupanja in posredovanja informacij o 
posameznem uporabniku. 
Glede na interes svojcev bomo na novo uvedli mesečna srečanja s svojci na aktualne teme 
v 2 terminih – dopoldanskem in popoldanskem, da se bodo lahko udeležili vsi svojci. 
V letu 2019 načrtujemo več organiziranih srečanj s svojci. 

1. 5. 3. 2019 bo skupinsko srečanje – sestanek v prostorih zavoda na temo letnega 
poročila 2018, letnega plana 2019, pogovor z vodstvom in zaposlenimi o aktualnih 
vprašanjih in predstavitev fizioterapevtske dejavnosti v VDC-ju ter razlik v sistemskem 
financiranju zdravstva med uporabniki dnevnih in bivalnih enot. 

2. 7. 3. 2019 bodo tudi vsi svojci povabljeni na 35-letnico zasavskega VDC-ja in zaključek 
operacije Novo rojstvo z muziklom Minka Pločevinka v izvedbi uporabnikov in 
zaposlenih zasavskega VDC-ja 

3. V začetku junija bo srečanje svojcev uporabnikov, ki bodo odšli na letovanje 2019. 
4. 5. 9. 2019 bo tradicionalni piknik na dvorišču VDC-ja.  
5. Na pobudo mentorjev bodo organizirani sestanki po delavnicah in neformalna 

srečanja po skupinah, na katerih bo potekale izmenjava mnenj in izkušenj pri delu z 
uporabniki.  

6. Individualna srečanja svojcev z mentorji po dogovoru. Na njih se bomo usmerjeno 
pogovarjali o individualnem načrtu in evalvaciji uporabnika, njegovih dosežkih, 
predlogih, težavah … 

 
Delo s svojci v letu 2019 bo obsegalo še: 

 večje vključevanje svojcev v izvajanje nadstandardnih aktivnosti za uporabnike, 

 možnost vključevanja v trajnostne aktivnosti EU projektov »Nasmeh za vse« in 
»Novo rojstvo« - udeležba na različnih delavnicah, telovadbi, sprostitvenih tehnikah 
uporabnikov… 

 obveščanje svojcev o tekočih zadevah z mesečnimi informacijami in obvestili; ustno 
po telefonu, pisno pa z obvestili in preko internetne strani ter družabnega omrežja 
Facebook, 

 možnost obiska ter pogovor z zaposlenimi, vodstvom vsak delavnik po 
predhodnem dogovoru, 

 obiski na domu, 

 možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice, obrazca ali v 
osebnih individualnih pogovorih in na roditeljskih sestankih, 

 možnost udeležbe na športnih prireditvah, letovanju (7 dni) in prostovoljnem delu,  

 priporočanje in svetovanje pri strokovni in drugi literaturi ter izposoja knjig in revij v 
VDC-ju, 

 pomoč pri napotitvah in logistiki uporabnikov k specialistom (zobozdravnik, ginekolog, 
psihiater, ortoped, fizioterapevt …), 

 pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, davčni obrazec ...),  

 sodelovanje v skupini za razvoj E-QALIN – v sistemu obvladovanja kakovosti. 
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Pomembnejše individualne kontakte, pogovore in sodelovanje svojcev bomo redno beležili v 
informacijski sistem ISOV tako, da bo razvidna vsebina in pogostost stikov s svojci posameznih 
uporabnikov.  
Ob zaključku leta 2019 bomo z vprašalniki preverili zadovoljstvo svojcev z opravljanjem naše 
storitve in se na podlagi analize vprašalnikov odločili za ukrepe in izboljšave. 

5.2 SODELOVANJE Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
V letu 2019 bomo dobro sodelovali z: 

 Občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji. 

 Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje. 

 VDC-ji in drugimi socialnovarstvenimi organizacijami po Sloveniji. 

 Strokovnimi institucijami v regiji (CSD, ZRSZZ, ZZZS). 

 Društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija in Zvezo Sožitje Slovenija in Mali 
Princ. 

 Mladinskimi centri Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija, zavodom Manipura in 
nacionalno agencijo MOVIT. 

 Regionalno razvojno agencijo Zasavje. 

 Večgeneracijskim centrom Zagorje ob Savi. Domom Tisje, Trbovlje, Izlake in Hrastnik.. 

 Zasavsko ljudsko univerzo, Fakulteto za socialno delo in ostalimi fakultetami. 

 LAS Partnerstvom Zasavje. 

 Partnerji evropskih projektov Tandem Zagorje, 3Tridea, ŠD 365 Trbovlje. 

 Zdravstvenimi domovi v Zasavju in bolnišnico Trbovlje. 

 Društvom Tačke pomagačke.  

 Vrtcem Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje. 

 OŠ Ivana Cankarja, Tončke Čeč in Trbovlje, OŠ Ivana Skvarče, Tone Okrogar, Ivan 
Kavčič in dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi, OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ 
Litija in OŠ Šmartno pri Litiji. 

 DD Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. 

 Gimnazijo Trbovlje in ostalimi zasavskimi srednjimi šolami. 

 Glasbeno šolo Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija.  

 Knjižnico Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija. 

 Rdečim križem Zagorje, Trbovlje, Litija in s Karitasom Trbovlje. 

 Društvi invalidov. 

 Združenjem Evropa Donna. 

 TIC Litija. 

 Policijsko upravo RS, enoti  Zagorje in Trbovlje. 

 Društvom za zdravilne rastline Zagorje ob Savi. 

 DPM Zagorje ob Savi in Trbovlje. 

 Krajevno skupnostjo Franc Farčnik. 

 Prosvetnim društvom Čeče in drugimi humanitarnimi organizacijami, združenji, 
nevladnimi organizacijami in prostovoljci posamezniki – PGD Kotredež, Ambasadorji 
nasmeha … 

V prostorih VDC Zagorje ob Savi bomo omogočili: 

 sestanke posameznih sekcij VDC SLO; 

 srečanja in aktivnosti društva Sožitje; 

 usposabljanja Zasavske ljudske univerze, ki se jih udeležijo tudi zasavski VDC-jevci; 

 volitve za našo krajevno skupnost; 

 slovenska srečanja za potrebe razvoja sistema kakovosti E-QALIN; 

 srečanja krajevne skupnosti Franc Farčnik; 

 sodišču Trbovlje, da v naših prostorih opravi obravnave v povezavi z našimi 
uporabniki; 

 medgeneracijska druženja zasavskih skupin z našimi uporabniki in zaposlenimi; 

 ostale aktivnosti, ki so povezane z našim področjem delovanja in delujejo v dobro 
naših uporabnikov, svojcev oziroma zaposlenih. 
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Sodelovali bomo:  

 v Svetih invalidov občin Zagorje ob Savi in Trbovlje; 

 v Odboru za zdravstvo in socialne zadeve v občini Zagorje ob Savi, 

 v sekcijah direktorjev, računovodij, dnevnega in institucionalnega varstva Skupnosti 
VDC SLO 

 v izvršnem odboru Specialne olimpiade Slovenije. 
Krepili in širili bomo socialne stike uporabnikov in sodelovali ter harmonično živeli z 
okoljem, v katerem bivamo in delamo. 

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUŠTVI SOŽITJE 

V letu 2019 bomo medsebojno sodelovali pri različnih aktivnostih in projektih, s ciljem 
čim večje vključenosti in čim večjega zadovoljstva uporabnikov.  
Z dobro medsebojno komunikacijo in povezovanjem bomo omogočali našim uporabnikom in 
stanovalcem udeležbo na skupnih izletih, družabnih srečanjih, vikend seminarjih ter 
ostalih aktivnostih.  

5.3 SODELOVANJE PRI RAZVOJU STROKE 
Aktivno bomo sodelovali pri razvoju stroke na področju dela neprofitnih organizacij: 

 s strokovnimi članki s področja sociale, športa invalidov, E-QALIN-a bomo sodelovali v 
različnih publikacijah; 

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

 sodelovali bomo pri usposabljanju zaposlenih VDC-jev; 

 sodelovali bomo pri razvoju sistema kakovosti ‒ E-QALIN; 

 sodelovali bomo pri oblikovanju zakonodaje s podajanjem strokovno utemeljenih 
predlogov (Zakon o dolgotrajnji oskrbi, podzakonski akti Zakona o socialnem 
vključevanju …); 

 sodelovali bomo pri usposabljanjih za neprofitne organizacije, kontrolinga, načrtovanja; 

 ostalim socialnovarstvenim organizacijam bomo omogočali oglede našega VDC-ja in 
prenos izkušenj ter znanja. 

5.4 TRŽENJE LASTNEGA PROGRAMA 
V 2019 bomo se bomo osredotočili na sledeče aktivnosti: 

 izdelovali in tržili bomo tematsko usmerjena praznična darila (valentinovo, dan žena, 
materinski dan, velika noč, miklavž, božič, novo leto); 

 na izdelke blagovne zamke Prešito všili leseno ploščico – logotip; 

 vzpodbujali bomo zaposlene in uporabnike, da v čim večjem številu promovirajo naše 
izdelke (ustno in elektronsko – deljenje na facebooku, predstavitve naših izdelkov 
svojcem, znancem); 

 mesečno bomo oglaševali aktualne izdelke v spletnem in tiskanem lokalnem časopisu 
Savus; 

 še vedno bomo vključeni in se promovirali preko konzorcija mrež Srce Slovenije;  

 lokalnim cerkvam bomo ponudili našo ponudbo (sveče, krstne prtičke …); 

 spremljali bomo prireditve po Sloveniji in se skupaj odločali, katera je primerna za 
trženje našega programa; 

 izdelali bomo propagandni material za stojnice, mailinge in strateško oglaševali na fb 
– vsak teden vsaj ena objava; 

 novoletno ponudbo bomo pripravili do začetka junija in jo razposlali pred poletnimi 
dopusti in po dopustih; 

 ohranili bomo sodelovanje z obstoječimi kupci: Trgovina MAVI, Galerija Blejski otok, 
KZI Vrtni center Gaja Izlake; 

 pridobiti bomo poskušali vsaj še enega poslovnega partnerja izven okolice Zasavja –
večja turistična mesta (Ljubljana, Maribor, Celje); 

 ažurirali bomo spletno prodajo, 

 skupaj s stalnimi in novimi kupci bomo razvijali izdelke po njihovih željah; 
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 ob zaključku leta bomo izdali eko koledar Prešito 2020, z aktualnimi recikliranimi 
izdelki lastnega programa; 

 naše izdelke bomo prodajali v internih trgovinah VDC-ja v Zagorju in in v Litiji; 

 naročila bomo sprejemali osebno, po telefonu, elektronski pošti, preko facebooka in 
spletne prodaje. 

5.5 MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 
V letu 2019 bomo aktivno sodelovali z mediji v zasavskem in slovenskem prostoru. O vseh 
aktualnih dogodkih bomo javnost sprotno obveščali preko internih in eksternih medijev. S tem 
bomo krepili pozitivno javno podobo uporabnikov in delovanja VDC Zagorje ob Savi.  
Načrtujemo vsaj 50 objav v eksternih medijih: 

 prispevke v lokalnih novicah SAVUS, ZON, Občan, … 

 prispevke na radiu in TV Slovenija; 

 prispevke na radiu AKTUAL – KUM Trbovlje; 

 oddaje na lokalnih TV;  

 članke v dnevnikih in revijah; 

 prispevke v strokovnih publikacijah in 
Kot interni medij bomo uporabljali: 

 Facebook stran https://www.facebook.com/vdczagorje, kjer bomo objavljali aktualne 
vsebine in veliko slikovnega materiala; 

 Twitter: https://twitter.com/VDCZagorje, kjer bomo objavljali glavne dogodke; 

 internetno stran www.vdc-zagorje.si; 

 glasili Kamenčki (enota Zagorje ob Savi) in VDC kotiček (enota Litija); 

 interni radio; 

 intranet na ISOV-u. 
Novice v medijih se bodo v  letu 2019 osredotočale na 35. letnico zasavskega VDC-ja, 10-
letnico naših bivalnih, zaključek evropskega projekta Novo rojstvo, razvoj novih projektov in 
pilotnih zaposlitev pod posebnimi pogoji, EU projekt Moj projekt, trženje lastnega programa s 
poudarkom na reciklirani blagovni znamki Prešito, potreb po sistemski vzpostavitvi storitev v 
skupnosti za naše uporabnike, ki bivanjo doma (logistika, spremstvo, popoldansko 
družabništvo, nadzor nad jemanjem zdravil …), 8. tek in hojo za upanje v Zasavju pod okriljem 
Europa Donne, življenje in delo uporabnikov,  predstavitve novih izdelkov lastnega programa, 
športne rezultate naših tekmovalcev, EVS prostovoljstvo, inovacije in osveščanje javnosti o 
problematiki (ne)financiranja zdravstvenih potreb uporabnikov in pomanjkanja namestitvenih 
kapacitet za dolgotrajno oskrbo v Zasavju.  
Trudili se bomo za spreminjanje družbene konstrukcije drugačnosti, s ciljem zagotavljanja 
pogojev, možnosti za kakovostno življenja vsakega človeka 

5.6 DONATORJI IN SPONZORJI 
Donatorji in sponzorji nam pomagajo pri nabavi osnovnih sredstev in izvedbi projektov in 
aktivnosti, ki našim uporabnikom prinašajo višjo kakovost življenja. V letu 2019 jih bomo 
poskušali pridobiti predvsem za projekte nadstandardnih aktivnosti. 

5.7 PROSTOVOLJSTVO 
Nadaljevali bomo z rednim sodelovanjem z go. Mojco Zupan in Rihardom Majcnom, ki bosta 
vodila glasbene in pevske delavnice z našo glasbeno skupino Podvelnarji.  Glasbene vsebine 
bosta popestrila z različnimi glasbenimi gosti in uporabljala različne metode in pripomočke. S 
skupino se bosta udeleževala priložnostnih nastopov v lokalnem okolju in izven njega. Bojan 
Kastelic bo še naprej vodil interesno aktivnosti Čebelice. 
Redno prostovoljno delo bodo opravljali še ostali prostovoljci, ki bodo za to izkazali interes in 
pripravljenost na redno sodelovanje. 
Gimnazijci iz Trbovelj bodo v našem VDC-ju opravljali izbirne vsebine. Tudi v letu 2019 bomo 
nadaljevali z druženjem z osnovnošolci iz različnih osnovnih šol iz lokalnega okolja, kjer se 
bodo v okviru tehniškega dneva učenci priključili našim uporabnikom pri zaposlitvenih in 
interesnih aktivnostih. 

https://www.facebook.com/vdczagorje
https://twitter.com/VDCZagorje
http://www.vdc-zagorje.si/


PROGRAM DELA ZASAVSKEGA VDC 2019 
 

31 
 

5.8 VDC KOT UČNA BAZA 
V letu 2019 bomo nadaljevali sodelovanje s fakultetami:  

 glede na interes bomo študentom različnih fakultet omogočali opravljanje obvezne 
prakse (pedagoške, zdravstvene, socialne, upravne, gerontološke …); 

 svoje izkušnje in znanje pri delu bomo glede na interes posredovali ostalim VDC-jem 
in socialnovarstvenim organizacijam. 

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI 

6.1 INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE 
 
Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ v dnevnih enotah bomo:  

 zamenjali del dotrajane opreme informacijske tehnologije (2 stacionarna računalnika, 
1 požarna pregrada); 

 nabavili strojno in programsko opremo za registracijo delovnega časa v obeh dnevnih 
enotah; 

 zamenjali del dotrajanih delavniških stolov (predvidoma 15); 

 zamenjali dotrajan pralni stroj v dnevni enoti Zagorje; 

 zamenjali dotrajan uničevalec, razrezovalec dokumentov; 

 kupili 2 povezovalna stroja za zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

 kupili tlačno pumpo (puromat) za vzdrževanje kombi vozil, 

 kupili napravo za konstantno dezinfekcijo hladne vode - montaža na dovodu vode. 
 
Iz amortizacijskih sredstev v enotah bivanja bomo: 

 zamenjali dotrajan računalniški ekran; 

 zamenjali dotrajan pomivalni stroj; 

 nabavili strojno in programsko opremo za registracijo delovnega časa na obeh enotah 
bivanja; 

 kupili projektor, ki se potrebuje za različne aktivnosti; 

 nabavili 1 negovalno posteljo, zaradi potreb uporabnikov, 

 nabavili glasbeno mešalno mizo in prenosni zvočnik za različne prireditve stanovalcev; 

 Zamenjali, kupili in namestili 3 klimatske naprave, 1 velika v mansardo stare bivalne 
hiše in 2 v obe nadstropji bivalne hiše na Trboveljski c. 12, Zagorje ob Savi. 

 
Iz poslovnega izida načrtujemo: 

 Zamenjati staro kombi vozilo. To bi radi storili čim hitreje, da ne bi prišlo ponovno do 
kakšne večje okvare pred nakupom novega kombija, zato bomo pridobili predhodno 
soglasje ministrstva za nabavo.  

 Kupiti nujno potrebne zdravstvene, rehabilitacijske in delovne pripomočke 
(izkašljevalnik z aspiratorjem in maskami, blazine proti preležaninam, 
terapevtske jogije, ambulift, voziček za nego v ležečem položaju, terapevtsko 
bradljo). Ker imamo težko kronično bolno stanovalko, nujno potrebujemo  
izkašljevalnik z aspiratorjem. Prav tako blazine proti preležaninami in terapevtske jogije 
za stanovalce. Za varnejše delo zaposlenih (preventiva pri dvigovanju stanovalcev) 
potrebujemo dodatno električno dvigalo-ambulift tudi na lokaciji bivalne enote na 
Trboveljski c. 6  ter voziček za nego v ležečem položaju. Prav tako naši stanovalci 
potrebujejo bradljo za fizioterapijo, kjer uporabniki vadijo hojo ob opori. 

 Na predlog uporabnikov in zaposlenih kupiti potrebno delovno opremo in 
pripomočke za zaposlitev pod posebnimi pogoji (2 šivalna stroja, ovijalni stroj, 
povezovalni stroj, velike škarje-odsekovalnik, delovne vgradne omare). Lastni 
program se širi z inovativnimi šivanimi recikliranimi izdelki blagovne znamke "Prešito". 
Več uporabnikov se je dodatno naučilo šivati, zato potrebujemo 2 dodatna zmogljiva 
šivalna stroja, saj so postali ozko grlo. Vsakodnevno uporabniki z zaposlenimi zavijejo 
veliko palet, škatel za transport, kjer morajo biti sklonjeni in so se začele zdravstvene 
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težave, prav tako je tu ozko grlo. Ovijalni stroj bo omogočil zdravju prijaznejše delo in  
povečal učinkovitost, odpravil ozko grlo. Prav tako je ozko grlo povezovanje, zato bomo 
nabavili povezovalni stroj. Varilne stroje imamo stare, zato načrtujemo zamenjavo 1 
najbolj dotrajanega. Velike škarje-odsekovalnik potrebujejo v lastnem programu pri 
razširjenem programu usnja. Vgradne omare pa v lastnem programu potrebujejo za 
sortiranje blaga, različnih majhnih dodatkov, recikliranega materiala in izkoristek 
prostora za skladiščenje materialov za reciklažo, ki nam jih nosijo prebivalci iz okolja. 

Ostanek presežka prihodkov nad odhodki 2019 bo namenjen nadaljnji širitvi 
institucionalnega varstva v skupnosti, v skladu s potrebami uporabnikov.  
Investicijsko vzdrževanje bomo osredotočili na: 

 sanacijo opornega zidu med obema bivalnima hišama na Trboveljski c. 6 in 12, 
Zagorje ob Savi,  

 zamenjavo dotrajanih oken v stari hiši bivalne enote na Trboveljski c. 6, Zagorje ob 
Savi, 

Opravili bomo tudi vsa ostala tekoča vzdrževalna dela, ki bodo potrebna za normalno 
delovanje zavoda in za preprečitev večjih škod v prihodnosti. Okolico bomo uredili s 
sezonskimi in trajnimi nasadi na vseh  lokacijah. 

6.2 JAVNA NAROČILA 
Racionalni sistem nabav do meje, od katere začne veljati ZJN-3, imamo opredeljen v Pravilniku 
o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi. Za vse nabave, ki ne izhajajo iz sklenjenih pogodb ali 
s strani odgovorne osebe podpisanih prijav (npr. na izobraževanja), kjer je vidna cena, 
uporabljamo naročilnice. V primeru nabav, višjih od 500 EUR, pa je potrebno v zahtevku za 
naročilnico še posebej utemeljiti izbiro dobavitelja, da je le ta gospodarna.  
V letu 2019 bomo predvidoma izvedli eno naročilo male vrednosti za zamenjavo prilagojenega 
kombi vozila za prevoz uporabnikov. 

6.3 PROSTORSKI POGOJI IN ENERGETIKA 
Svojo dejavnost bomo v letu 2019 opravljali na 4 lokacijah: 
 

 
 
Prostori v naših enotah zagotovljajo dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih 
ovir v sam objekt tako v delavnicah, sobah, WC-jih, na hodnikih kot tudi v večnamenskih 
prostorih. Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno ovirani) po VDC-ju 
(dvigalo) in se udeležujejo prireditev, interesnih in nadstandardnih aktivnosti, ki jih zanimajo. 
Edino stanovanjska hiša na Trboveljski cesti 12, Zagorje ob Savi, je namenjena 
samostojnejšim uporabnikom in ni prilagojena za gibalno ovirane.  
 

Cesta 9. avgusta 59c, 

Zagorje ob Savi: 

1. uprava  

2. dnevna enota ZAGORJE (VVZ+SV)  

3. enota bivanja v mansardi (IV). 

Ljubljanska cesta 3, 

Litija:  

dnevna enota LITIJA (VVZ)

Trboveljska cesta 6,

Zagorje ob Savi: 

enota bivanja v hiši (IV)

Trboveljska cesta 12, 

Zagorje ob Savi:

enota bivanja v hiši (IV)
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Z vzpostavljenim energetskim knjigovodstvom na vseh naših lokacijah bomo skrbno spremljali 
porabo energentov pri izvajanju naše dejavnosti in sprejeli potrebne ukrepe z možne dodatne 
racionalizacije na tem področju. 
 
Vsi trije objekti so v energetskem smislu v dobrem stanju, saj se dovedena energija za 
delovanje stavb giblje med 90 kWh/m2a in 140 kWh/m2a, v okvirih energetskega razreda C 
(upravna zgradba) oziroma D (stavbi na Trboveljski cesti). Ob tem se moramo zavedati, 
da  pomembnejše izboljšanje energetskega stanja takšnih stavb zahteva sorazmerno visoke 
finančne vložke za relativno nizke prihranke/prehod v nižji energetski razred (dolge vračilne 
dobe), zato bomo pozornost v letu 2019 posvetili predvsem manjšim ukrepom na stavbnem 
ovoju, menjavi oken, ugotavljanju stanja oziroma izboljšanju učinkovitosti delovanja KGH 
(klimatizacija, gretje, hlajenje) sistemov; predvsem pa organizacijskim ukrepom. 

7 NAMESTO ZAKLJUČKA   

URESNIČEVANJE STRATEŠKIH USMERITEV 2015–2020  
 
Postavljeni cilji za leto 2019 uresničujejo skupaj postavljene strateške usmeritve 2015–2020, 
ki temeljijo na uresničevanju potreb uporabnikov ter podpirajo naš nadaljnji razvoj, kakovostno, 
inovativno in prepoznavno delovanje ter zelo visoko zadovoljstvo vseh vključenih 
(uporabnikov, stanovalcev, svojcev in zaposlenih).  
 
V letu 2019 bomo realizirali večino razvojnih ciljev (označeno s kljukico). S tem bomo 
poskrbeli za: 

 
A. UPORABNIKI  
Strateška usmeritev 1:  
Izvajanje kakovostne podpore in pomoči uporabnikom pri uresničevanju vseh 3 skupin 
človeških potreb: imeti, ljubiti in biti. 
Cilj 1: Izvajati kakovostne socialne varstvene storitve in programe, s katerimi so 
uporabniki visoko zadovoljni. 
Aktivnosti: 

 Nadaljnje upravljanje s sistemom kakovosti E-QALIN, v katerega so vključene vse 
storitve in programi, na vseh lokacijah delovanja VDC Zagorje ob Savi. 

 Redno preverjanje zadovoljstva uporabnikov. 
 Izvedba rednih zunanjih presoj sistema kakovosti na 3 leta za ohranitev pridobljenega 

certifikata kakovosti in vmesne kontrolne presoje. 

Cilj 2: Vključiti uporabnike v načrtovanje, izvajanje in nadzor nad storitvami, programi, 
aktivnostmi VDC-ja. 
Aktivnosti: 

 Participativno letno individualno načrtovanje in evalviranje.  
 Moč odločitev o življenju uporabnikov »dati v roke« uporabnikom. Uporabnike 

vzpodbujati k izražanju njihovih misli, želja, konstruktivni kritičnosti, jim aktivno 
prisluhniti ter jih spodbujati k odgovornosti.  

 Spodbujati samozagovorništvo, opolnomočenje. 
 Graditi socialno-delovni odnos, zaupanje med uporabniki in zaposlenimi. 
 Sodelovanje predstavnikov uporabnikov v osrednji skupini za razvoj VDC-ja. 
 Sodelovanje vseh uporabnikov po delavnicah, glede na zmožnosti, pri ocenjevanju, 

načrtovanju in izboljševanju procesov delovanja VDC-ja. 
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 Redni mesečni sestanki predstavnikov uporabnikov z direktorico. 
 Ozaveščanje uporabnikov o možnih poteh dajanja predlogov za izboljšave delovanja 

VDC-ja in pritožb na izvajano storitev, program. 

A 1. DNEVNO VARSTVO 
Cilj 3: Zagotoviti zadostno število mest v dnevnem varstvu za odrasle osebe s 
posebnimi potrebami iz občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji.  
Aktivnosti 

 Povečanje števila financiranih mest s strani MDDSZ v storitvi vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji (uporabniki z odločbo po Zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP)) v skladu z dejanskimi potrebami, 
vključitvami. Pravočasno opozarjanje MDDSZ na potrebno povečanje števila mest v 
storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

 Odprtje enote zasavskega VDC-ja v Litiji. 
 Ponovna prijava na razpis programa socialne vključenosti za osebe s posebnimi 

potrebami, ki imajo odločbo o nezaposljivosti (delovne zmožnosti nižje od 30 %) 
v letu 2019. Program imamo odobren in financiran od leta 2015–2019. 

Cilj 4: Zagotoviti delo, zaposlitev pod posebnimi pogoji za čim več uporabnikov, v 
skladu z njihovim potencialom, individualnimi zmožnostmi. 
Aktivnosti: 

 Razvijanje  lastnega programa z dodano vrednostjo, v katerega delo je lahko vključeno 
čim več uporabnikov. 

 Ohranjanje obstoječih kooperantskih del in pridobivanje novih, ustreznih za delo čim 
več uporabnikov. 

 Zagotavljanje delovne okupacije za delovno najmanj zmožne uporabnike. 

Cilj 5: Zagotoviti široko izbiro interesnih in izobraževalnih aktivnosti, projektov 
(letovanje, zimovanje), nastopov v skladu z željami in potrebami uporabnikov. 
Aktivnosti: 

 Redno izvajanje aktivnosti po dogovorjenem urniku z uporabniki. 
 Letno ažuriranje seznama in urnika aktivnosti, projektov v dogovoru z uporabniki. 
 Nastopi uporabnikov v VDC-ju in izven njega (pevski zbor, plesna skupina, recitatorji, 

gledališki klub …) 
 Vzpodbujanje računalniške pismenosti uporabnikov. 

Cilj 6: Zagotoviti dostopnost, varnost in ustrezen delovni čas VDC-ja za vsakega 
uporabnika glede na njegove potrebe oz. potrebe njihovih svojcev 
Aktivnosti: 

 Zagotavljanje ustreznega prevoza do VDC-ja za vsakega uporabnika (javni prevoz, 
posebni avtobusni prevoz, vlak, prevozi s kombiji). 

 Zagotavljanje dežurstev VDC-ja poleg rednega delovnega časa, glede na potrebe 
uporabnikov oz. svojcev. 

 V vseh objektih VDC-ja zagotavljanje dostopnosti »brez ovir« za samostojno gibanje 
uporabnikov. 

 Narediti sistem ažurnih ocen tveganja za uporabnike, po skupinah dogodkov s ciljem 
hkratnega zagotavljanja njihove varnosti in samostojnosti ter čim bolj normalnega 
življenja. 

Cilj 7: Vzpodbujati zdravo življenje uporabnikov, zagotavljati zdravo malico 
Aktivnosti: 

 Zagotavljanje redne rekreacije oz. druge primerne aktivnosti (masaža, 
elektrostimulacija, vodna rehabilitacija) za uporabnike, glede na njihove individualne 
potrebe.  

 Aktivno sodelovanje v Specialni olimpijadi Slovenije. Udeleževanje vseh uporabnikov, 
ki si to želijo, na različnih športnih tekmovanjih v Sloveniji in po svetu.  

 Vzpostavitev fizioterapevtskih storitev v VDC-ju. Delno z EU projektom Nasmeh za 
vse. Sistemsko v letu 2018 za stanovalce in kot samoplačljivo v 2019 za 
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uporabnike dnevnih enot. Prizadevali, si bomo za sistemsko financniranje tudi za 
uporabnike  dnevnih enotah, ki jo potrebujejo. 

 Izvajanje različnih delavnic in dogodkov, povezanih z ozaveščanjem o zdravem načinu 
življenja. 

 Zagotavljanje vsaj 2 menijev zdravih malic, med katerima uporabniki sami izbirajo. 
Možnost vpliva uporabnikov na načrtovanje menijev.   

A 2. INSTITUCIONALNO VARSTVO 
Cilj 8: Zagotoviti zadostno število mest v 16-urnem institucionalnem varstvu, v 
skupnostnih oblikah bivanja (bivalne enote, stanovanjska skupine) glede na potrebe 
zasavskih uporabnikov (stalne in začasne namestitve).  
Aktivnosti 

 Odprtje nove stanovanjske skupine v neposredni bližini obstoječe Bivalne enote za 7 
uporabnikov  marec 2018). 

 Imeti vedno vsaj 1 razpoložljivo posteljo v institucionalnem varstvu za začasne 
namestitve. 

Cilj 9: Zagotoviti domačnost, toplino, podporo, integralno oskrbo, vključenost v 
gospodinjsko-vzdrževalna opravila in integracijo v lokalno okolje stanovalcev v 
institucionalnem varstvu.  
Aktivnosti 

 Ohranjanje domačega, družinskega vzdušja kljub večji bivalni skupnosti. 
 Zagotavljanje integralne oskrbe in podpore stanovalcem (povezane socialne, osnovne 

in zdravstvene storitve).  
 Vključevati vse stanovalcev v gospodinjsko-vzdrževalna opravila glede na njihove 

zmožnosti. 
 Vzpodbujanje stanovalcev, zagotavljanje možnosti za njihovo integracijo v okolje 

(družina, prijatelji, društva ...).  

 Omogočati  izmenjavo stanovalcev med posameznimi stanovanjskimi enotami v 
sodelovanju z zavodi širom Slovenije v obliki »počitniške izmenjave«.  

A. 3 ZDRAVSTVO 
Cilj 10: Zagotoviti zdravstvene storitve financirane s strani ZZZS za vse uporabnike, ki 
jih potrebujejo. 
Aktivnosti: 

o Za stanovalce smo dobili nujno financiranje zdravstva (možnost strokovne 
zdravstvene nege in fizioterapije). Nadaljnje opozarjanje na potrebe po 
zdravstvenih storitvah uporabnikov DNEVNIH ENOT. Tudi v letu 2019 bomo 
aktivno izpostavljali nepravično in netransparentno financiranje in poskušali 
doseči spremembe.  

 Opozarjanje na potrebo po integralni, celoviti storitvi, ki združuje socialne in 
zdravstvene storitve ter storitve osnovne oskrbe.  

 VDC-jevski pogodbeni psihiater, VDC-jevski zdravnik in zobozdravnik.  

A. 4 UVEDBA DODATNIH STORITEV, PROGRAMOV  
Cilj 11: Vzpostavitev nove enote bivanja – bivalne kmetije 
Aktivnosti: 

 Zaradi izraženih potreb uporabnikov po samostojnejši obliki bivanja v mestu, v 
naše strateške usmeritve pred vzpostavitvijo bivalne kmetije dajemo 
prednost projektom samostojnejšega bivanja v skupnosti v mestu – nova 
stanovanjska hiša za potrebe bivalne.   

 Zaradi nizkega interesa uporabnikov za stalno bivanje na kmetiji, pripravo in 
izvedbo projekta bivalne kmetije (skupnostna oblika institucionalnega varstva), 
prestavljamo na čas, ko bo več uporabnikov zainteresiranih za takšen način bivanja 
v skupnosti.  

Cilj 12: Uvesti program za starejše uporabnike v dnevnih enotah, uvesti 24-urno 
institucionalno varstvo in dnevno varstvo za tiste, ki bodo bivali doma (v primeru 
ugotovljenih potreb)  
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Aktivnosti: 
 Narediti analizo potreb starejših uporabnikov (65+). 
 V primeru ugotovljenih potreb bomo uvedli prilagojene dejavnosti za starejše. Uvajamo 

prilagojene storitve starejšim glede na potrebe, a 24-urnega varstva naši uporabniki 
zaenkrat še ne potrebujejo. 

Cilj 13: Uvesti socialnovarstveno storitev pomoč na domu oz. jo koordinirati za 
uporabnike s posebnimi potrebami in njihove svojce v regiji 
Aktivnosti: 

 Prevzem pomoči na domu za osebe s posebnimi potrebami in njihove (ostarele) svojce 
v regiji – pridobitev koncesij od občin Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi oz. se 
dogovoriti za koordinacijo z obstoječimi izvajalci pomoči na domu, s ciljem hitrejšega 
in kakovostnejšega uresničevanja potreb uporabnikov in  njihovih družin. Z dogovori 
bomo pričeli v primeru potrebe naših uporabnikov po takšni obliki 
socialnovarstvene storitve. Po sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi računamo, 
da bomo te storitve lahko izvajali kot podporne storitve uporabnikom. 

o Omogočiti uporabnikom, ki bi po smrti svojcev lahko ostali v stanovanju, hiši, katerih 
lastniki so, da ostanejo doma še naprej, ob podpori zaposlenih VDC-ja. Se trudimo, 
vendar dokler ne bo sistemskih rešitev v okviru podpornih storitev Zakona o socialnem 
vključevanju, večjega obsega teh storitev ne moremo izvajati na izkjučno prostovoljni 
bazi.  

 Uvedba tehničnih pripomočkov za podporo bivanju na domu ob izkazanih potrebah 
uporabnikov (rdeči gumb, pametne zapestnice …) – potreb še ni. 

Cilj 14: Uvesti možnost sobivanja ostarelih svojcev in uporabnikov v institucionalnem 
varstvu VDC-ja ali doma za starejše. 
Aktivnosti: 

 Ustrezne kapacitete in sprememba zakonodaje – uvesti zakonske rešitve za možnost 
sobivanja ostarelih svojcev in odraslih oseb s posebnimi potrebami v institucionalnem 
varstvu doma za starejše ali VDC-ja – ustrezne bivalne enote.  

Cilj 15: Uvesti izvajanje paliativnega programa za uporabnike in svojce uporabnikov v 
primeru izkazanih potreb. 

Aktivnosti: 

 Prijava na ustrezen razpis za pridobitev finančnih sredstev – ko bo potreba. 
 Usposobitev kadra, povezava z društvom HOSPIC. 
o Prizadevanje za vključitev paliative v socialno oskrbo – opozarjanje, da je to nujno. 

Cilj 16: Priti v mrežo javne službe izvajalcev dolgotrajne oskrbe  
Aktivnosti: 

 Aktivno slediti postopkom sprejemanja Zakona o dolgotrajni oskrbi. 

 Pridobiti možnost vključitve v izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe – zakon še vedno 
ni dokončno pripravljen in sprejet.  

B. ZAPOSLENI  
Strateška usmeritev 2:  
Strokovno, timsko delo zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna Kompanija Itak Premaga 
Ase) 
Cilj 17: Poskrbeti za možnosti osebnega razvoja vseh zaposlenih, saj je kolektiv 
zaposlenih »močan« toliko, kot je »močan« njegov najšibkejši člen.  
Aktivnosti: 

 Izvajati program izobraževanj, ki je usklajen s potrebami uporabnikov, procesa dela 
VDC-ja, zahtevami zakonodaje ter željami zaposlenih, upoštevaje razpoložljiva 
finančna sredstva.  

 Vsak zaposlen se vsako leto udeleži vsaj 3 izobraževanj, usposabljanj. Zaposleni, ki 
se udeležijo zunanjih izobraževanj, pripravijo interno izobraževanje za ostale. 
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 Prenašanje znanj, izkušenj med zaposlenimi z internimi izobraževanji, pogovori, »job 
rotation« (spoznavanje dela na drugih delovnih mestih, organizacijah), preko interneta 
...). 

Cilj 18: Poskrbeti za možnost vključenosti vseh zaposlenih v načrtovanje, izvajanje in 
nadzor delovanja VDC-ja, uresničevanja individualnih ciljev zaposlenih, ki so usklajeni 
s cilji VDC-ja. 
Aktivnosti: 

 Sodelovanje zaposlenih v osrednji skupini za razvoj VDC. 
 Sodelovanje vseh zaposlenih v skupinah za kakovost, ki ocenjujejo vse procese 

delovanja VDC-ja, predlagajo izboljšave. 
 Letni strokovno-izobraževalni-planski (SIP) dnevi za vse zaposlene, kjer zaposleni 

skupaj z vodstvom pregledamo postavljene strateške usmeritve in jih ažuriramo glede 
na aktualno dogajanje v okolju. Glede na temo SIP dnevov se izvede izobraževanje na 
aktualno tematiko. Naredi se tudi strokovni obisk sorodne organizacije za ogled in 
izmenjavo dobrih praks, širitev socialne mreže. Športne igre zaposlenih VDC SLO na 
pobudo VDC Zagorje ob Savi. 

 Redni, vsaj letni, razvojni pogovori/zapisi med zaposlenimi in direktorico. 
 Redni mesečni sestanki direktorice z zaposlenimi.  
 Dobro sodelovanje s sindikatom/i. 

Cilj 19: Ohranjati in graditi dobre medosebne odnose in timsko delo   

TEAM (Together Everybody Achives More) = EKIPA (Enotna Kompanija Itak Preseže Ase)  

Aktivnosti: 
 Spoštovanje Zlatih pravil, ki smo jih zaposleni VDC-ja zapisali jeseni 2009: se 

medsebojno spoštujemo, odkrito medsebojno komuniciramo, delujemo etično ter ne 

obsojamo in spreminjamo drugih, ampak le sebe (na bolje seveda) in spoštovanje 15 

P, ki smo jih zapisali ob začetku novega vodstva VDC-ja, v juliju 2014. 

 Neformalna druženja ob »jutranji kavi«, praznovanju rojstnih dni, praznikov, na športnih 
in kulturnih dogodkih. 

o Pevski zbor in gledališka skupina zaposlenih. 
 Team building. 

Cilj 20: Zagotavljati varnost na delovnem mestu in skrbeti za promocijo zdravja 
Aktivnosti: 

 Dosledno izvajane aktivnosti za varnost na delovnem mestu, zapisanih v Izjavi o oceni 
tveganj delovnih mest in njeno redno ažuriranje. 

 Uresničevanja programa promocije za zdravje zaposlenih VDC-ja. 
 1. oktobra vsako leto organizacija Teka in hoje za upanje pod okriljem Europa Donne. 

Za promocijo zdravja vseh Zasavcev, tako invalidov, starejših, otrok kot tudi zaposlenih 
v različnih organizacijah javnega in gospodarskega sektorja. 

 Udeležba na športnih igrah VDC SLO in izvajanje 5 minut za zdravje vsak dan. 
Cilj 21: Biti družini prijazen delodajalec 
Aktivnosti: 

 Zagotavljati varnost zaposlitve (življenjske eksistence) za vse odgovorne zaposlene, ki 
uresničujejo skupaj dogovorjene usmeritve VDC-ja. 

 Možnost usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti zaposlenih s prilagajanjem 
delovnega časa, dopustov in ostalih aktivnosti v okviru organizacijskih in zakonskih 
možnosti.  

 Vključevanje družinskih članov zaposlenih v aktivnosti VDC-ja.  
 Uresničevanje načrta VDC-ja glede združljivosti družinskega in poklicnega življenja 

zaposlenih. 
Cilj 22: Prijavljati se na razpise za javna dela in ostale ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja (APZ) ter delati s prostovoljci, praktikanti ter delavci v družbeno korist. 
Aktivnosti: 
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 Spremljanje aktualnih razpisov APZ s ciljem pridobiti dodaten kader za večjo 
individualno obravnavo uporabnikov, v celoti ali delno financiran z razpisov, s strani 
ZRSZ. 

 Redno prijavljanje na razpise za javna dela na ZRSZ. Dogovarjanje z zasavskimi 
občinami in občino Litija o sofinanciranju javnih delavcev. 

 Možnost opravljanja prostovoljstva in prakse v VDC-ju. 
 Promocija prostovoljstva. Članstvo in aktivno delovanje v Slovenski filantropiji.  
 VDC Zagorje ob Savi kot učna baza za dijake in študente.  
 Ustvarjanje baze usposobljenega kadra v Zasavju za kakovostno podporo, pomoč, 

delo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. 
 Dodatna akreditacija za EVS prostovoljsko organizacijo – mednarodni prostovoljci v 

VDC-ju, za širitev socialne mreže uporabnikov. 
 Dodatno zaposlitev delavcev v družbeno korist v lokalnem okolju. 

Cilj 23: Dobro sodelovanje z upokojenimi zaposlenimi VDC Zagorje ob Savi 
Aktivnosti: 

 Vključevanje v aktivnosti VDC-ja, kjer s svojimi izkušnjami lahko pomagajo pri 
nadaljnjem razvoju VDC-ja. 

 Povabila na skupna druženja, dogodke z zaposlenimi in uporabniki. 
 Opravljanje prostovoljstva v VDC-ju. 

C. VODENJE 
Strateška usmeritev 3:  
Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in razvojno naravnano vodenje z 
lastnim zgledom. 
Cilj 24: Utrjevati, graditi, močno organizacijsko kulturo lastne odgovornosti, 
fleksibilnosti in medsebojnega spoštovanja. 
Aktivnosti: 

 Pregled temeljnih elementov organizacijske kulture VDC-ja, skupaj z uporabniki in 
zaposlenimi. Dogovor o naših osrednjih vrednotah za naprej. 

 O vrednotah govoriti, pisati, se ozaveščati, predvsem pa jih živeti. 
 Lasten zgled, po načelu »bodi ti prva pozitivna sprememba, ki si jo želiš pri drugih«.  

 
CILJ 25: Načrtovati, spremljati in nadzirati gospodarno delovanje VDC-ja (kontroling) 
Aktivnosti: 

 Načrtovanje od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Tako strateško kot tudi 
operativno. Vključenost vseh interesnih skupin (uporabnikov, zaposlenih, svojcev, 
lokalne skupnosti, države, kupcev, kooperantov …) – problematika poznih izhodišč 
ustanovitelja glede financiranja in neupoštevanje dejanskih načrtovanih 
aktivnosti, dejavnosti, razvojnih projektov. 

 Transparentne informacije o doseganju načrtovanih ciljev, o katerih so informirani tako 
zaposleni kot tudi uporabniki na rednih mesečnih sestankih z vodstvom.  

 V primeru negativnih odstopanj od postavljenih ciljev pravočasno sprejemanje 
korektivnih ukrepov. Če so odstopanja bistveno negativna, problematična, pravočasno 
informirati tudi člane Sveta zavoda in ustanovitelja (MDDSZ). 

CILJ 26: Transparentno izbirati nove, kompetentne kadre 
Aktivnosti: 

 Pravočasno načrtovanje kadrovskih potreb v skladu s povečanimi potrebami pri 
izvajanju dejavnosti.  

 Upoštevanje gospodarnosti pri zaposlovanju. 
 Transparentna objava potreb po novih zaposlenih v skladu zakonodajo. Za izbiro 

zadolžena Komisija, sestavljena iz različnih profilov zaposlenih, da se izbere 
najkompetentnejši kandidat glede na poznana dejstva. 

 Uvajanje zaposlenih v skladu z napisanim procesom v sistemu kakovosti. 
CILJ 27: Gospodarno upravljati s finančnimi viri 
Aktivnosti: 

 Usklajeno strateško in operativno načrtovanje aktivnosti in finančnih virov. 
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 Prizadevanje za ohranitev financiranja osnovne socialnovarstvene storitve vodenje, 
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji  s strani države za vse uporabnike, ki jo 
potrebujejo, glede na zahtevnost storitve za uporabnika. (ZAVEDATI SE, da bi v 
primeru zahteve po sofinanciranju svojcev veliko uporabnikov izgubilo možnost 
socialne vključenosti, kakovosti življenja – osnovni cilj ReNPSV 2013–2020). 

 V primeru nezadostnih finančnih virov pravočasno načrtovati in izvesti aktivnosti za 
njihovo pridobivanje (prijava na različne razpise, sponzorstva, donacije, sodelovanje 
za dosego sinergij, ekonomije obsega, pomoč lokalne skupnosti …). 

 Diverzifikacija virov financiranja (zmanjševanje odvisnosti VDC-ja od enega 
financerja).  

 Lastna aktivnost za pridobivanje razvojnih finančnih sredstev in sredstev za 
nadstandardne aktivnosti za uporabnike. 

 Upoštevanje gospodarnega in transparentnega ravnanja z vsemi finančnimi viri. 
CILJ 28: Tržiti inovativen, kakovosten lastni program in storitve  
Aktivnosti: 

 PROIZVOD/STORITEV Ohranjanje kakovostnih, inovativnih izdelkov z dodano 
vrednostjo, zgodbo. Razvoj izdelkov skupaj s kupci.  

 Pridobitev novega certifikata narodne in umetnostne obrti.  
o Doregistracija za opravljanje dodatnih dejavnosti, po soglasju države  – predvideni 

novi ustanovitveni akti, kjer bodo zajete nove dejavnosti, ki jih bomo lahko 
doregistrirali. Vse pripravljeno, OSTAJA ODPRTA NALOGA MDDSZ. 

 CENA. Prodajna cena mora pokriti vse stroške izdelave izdelka, vključujoč nagrade 
uporabnikov in sredstva za nadstandardne aktivnosti. 

 PRODAJNE POTI. Ohranitev obstoječih (interna prodajalna, tržnice, prodaja na domu, 
prodaja po prireditvah, komisijska prodaja …) in iskanje novih prodajnih poti 
(internetna prodaja, razširitev prodajnega trga  na občino Litija, večji stalni kupci, 
protokolarna darila …). 

 PROMOCIJA. Zadovoljni kupci širijo »dober glas« o nas, prenovljena internetna 
stran, Facebook, sodelovanje na razstavah, prireditvah, z drugimi organizacijami ... 
Reklamo o aktualnih izdelkih objaviti na naše kombije.  

CILJ 29: Gospodarno, transparentno in zakonito nabavljati vsa sredstva 
 Aktivnosti: 

 Upoštevanje načela gospodarnosti, transparentnosti iz zakonitosti pri nabavah.  
 Upoštevati zakonodajo o javnem naročanju in napisana interna pravila glede 

racionalnih naročil manjše vrednosti (zahtevek za naročilnico, naročilnica, več ponudb). 
 Opravljena redna revizija v letu 2017 je potrdila naše gospodarno in zakonito delovanje.  

CILJ 30: Nadaljevati z integracijo informacijskega sistema (SAOP, ISOV) 
Aktivnosti: 

 Informatizacija procesov, ki še niso v informacijskem sistemu, pa bi bilo z vidika 
smotrnosti upravičeno, da bi bili (fakturiranje, blagajna, izobraževanje, varstvo pri 
delu, dokumentacijski sistem, načrtovanje …). 

 Nadgradnja obstoječega sistema v skladu s potrebami in zakonskimi zahtevami. 
 Za transparentno spremljanje celovite podpore, oskrbe uporabnikov (socialne, 

osnovne in zdravstvene) bomo aktivno sodelovali pri razvoju in uporabljali 
informacijski sistem za oskrbo uporabnikov. 

 Za transparentno in učinkovito računovodstvo, finance, administracijo, podporo 
kadrovski funkciji, prodaji, nabavi ter kontrolingu bomo aktivno sodelovali in 
uporabljali integrirani informacijski sistem SAOP. 

CILJ 31: Upoštevati zakonodajo in sodelovati pri njenih spremembah –»naravnanost na 
uporabnika«, debirokratizacija, večja avtonomija poslovodenja. 
Aktivnosti: 

 Aktivno, konstruktivno opozarjanje na potrebne spremembe zakonodaje na področjih, 
kjer je preveč toga, zastarela ali oboje, za doseganje postavljenih ciljev VDC-ja in 
ReNPSV 2013–2020 (standardi in normativi, sistemizacija delovnih mest, ocene 
stopenj motenosti, financiranje storitev, ki jih uporabniki potrebujejo ne glede na zavod, 
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v katerega so vključeni, kadrovski profili, nestimulativen sistem plač …). Sodelovanje 
pri pripravi »na uporabnike naravnane« zakonodaje. 

 Iskati možnosti za DEBIROKRATIZACIJO skupaj z ustanoviteljem, državo. 

 Večja avtonomija direktorjev pri vodenju organizacije, s postavitvijo ključnih 
ciljev ustanovitelja direktorju, ki jih mora v organizaciji doseči, s prejetimi 
finančnimi viri ustanovitelja (deregulacija). 

o Pomembnejša vloga (pristojnosti in odgovornosti) članov Sveta zavoda (prenos 
pooblastil iz države – ministrstev na Svet) – izboljšanje situacije – Statut in 
Sistemizacijo od leta 2016 potrjuje Svet zavoda. Možnost investiranja s potrjenim 
načrtom sveta, brez dolgotrajnega čakanja na soglasje. 

 Upoštevanje predpisane zakonodaje.  
CILJ 32: Ureditev Notranjih pravil v skladu z zakonodajo in Arhiva 
Aktivnosti: 

 Ureditev Notranjih pravil, ki so povezana z elektronskim poslovanjem in arhiviranjem v 
skladu z zakonodajo. Začetek uporabe klasifikacijskega načrta in e-hrambe za račune. 

 Ureditev Arhiva v skladu z navodili Arhiva Slovenije. 
Č. OKOLJE 
Strateška usmeritev 4:  
Odprto delovaje VDC-ja, dobro sodelovanje z ožjim in širšim okoljem. 
CILJ 33: Ohranjati, graditi dobre odnose in aktivno sodelovati s svojci. 
Aktivnosti: 

 Ohranjanje pristnih stikov s svojci.  
 Uvedba skupin za samopomoč pod vodstvom strokovnega delavca/-ke za še večjo 

podporo, pomoč svojcem, ki bi si to želeli, potrebovali – glede na izražene potrebe 
svojcev bomo to naredili v letu 2019. 

 Redno informiranje svojcev. 
 Srečanja s svojci – individualna, po delavnicah in skupinska. Formalna (sestanki) in 

neformalna (piknik, izleti). 
 Izvajanje ostalih aktivnosti, zapisanih v načrtu sodelovanja s svojci (izobraževanja, 

individualna pomoč in podpora ...). 
CILJ 34: Dobro sodelovati s kupci, kooperanti in se medsektorsko povezovati. 
Aktivnosti: 

 Ohranjanje dobrih odnosov z obstoječimi kupci in kooperanti ter iskanje novih.  
 Projekti, organizacija in obiskovanje dogodkov, kjer se povezujemo z ostalimi sektorji 

(kmetijstvom, zdravstvom, gospodarstvom …). 

CILJ 35: Aktivno, dobro sodelovati z mediji in ohranjati, graditi našo prepoznavnost v 
okolju  
Aktivnosti: 

 Ustvarjanje pozitivne podobe, naklonjenosti osebam s posebnimi potrebami v javnosti, 
s ciljem solidarnosti in njihove destigmatizacije.  

 Redno informiranje medijev o aktualnem dogajanju v VDC-ju. 
 Ozaveščanje otrok v šolah in vrtcih o pomenu sprejemanja drugačnosti, strpnosti, 

preko povabil v VDC in različnih projektov (povabila na Tek in hoja za upanje, povabila 
v VDC na druženje in delo z nami, odhod naših uporabnikov na učne ure v srednje 
šole, priprava izobraževalnih vsebin za vrtce in šole). Projekt z Mladinskim centrom 
Trbovlje – »Izziv mladim«. 

 Sodelovanje z različnimi lokalnimi nevladnimi organizacijami. Integracija uporabnikov 
in zaposlenih v okolje (individualna članstva v različnih društvih, vključevanje v 
aktivnosti izven VDC-ja …). 

 Odprtost VDC-ja za vse, ki ga želijo obiskati, videti … 
CILJ 36: Aktivno, dobro sodelovati z občinami in organizacijami v njih  
Aktivnosti: 

 Vključevanje v občinske organe, ki obravnavajo in načrtujejo potrebe socialnega 
varstva v občinah (Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi). 
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 Podpora občin VDC-jevskim strateškim usmeritvam. Obveščanje občin o načrtovanih 
in izvedenih aktivnostih. 

 Pravočasni dogovor o potrebni širitvi institucionalnega varstva v skupnostnih oblikah, 
ki ga sofinancirajo občine. 

 Letni dogovori za sofinanciranju javnih delavcev. 
 Vključevanje naših aktivnosti v občinske dogodke (aktivno sodelovanje VDC-jevcev na 

različnih prireditvah). 
 Sodelovanje z ostalimi organizacijami, društvi. Iskanje sinergij, možnih skupnih 

projektov za kakovostnejše bivalno okolje, življenje, v regiji (CSD, domovi za 
starejše, Društva Sožitje, invalidske organizacije, zdravstvene organizacije, vrtci, šole, 
medgeneracijska društva, mladinski centri, športna in kulturna društva, humanitarne 
organizacije …)   

CILJ 37: Sodelovati, se povezovati z organizacijami, ki imajo izkušnje s prijavami na 
evropske razpise 
Aktivnosti: 

 Pridobiti znanje za prijave na evropske razpise od organizacij, ki so že izvedle uspešne 
prijave. 

 Biti partner v prijavah na evropske razpise, ki uresničujejo naše strateške usmeritve. 

 Pridobitev evropskih sredstev za novo stanovanjsko skupino in kasneje projekt bivalna 
kmetija. 

CILJ 38: Aktivno sodelovati v Skupnosti VDC SLO, SOUS 
Aktivnosti: 

 Aktivno sodelovati v Skupnosti VDC SLO s ciljem doseči večjo učinkovitost in  moč 
skupnosti, večjo povezanost slovenskih VDC-jev, skupne razvojne cilje in sinergije v 
dobro odraslih oseb s posebnimi potrebami. 

 Aktivno sodelovati s SOUS s ciljem pridobitve finančnih sredstev za zdravstvene 
storitve za vse uporabnike, ki jih potrebujejo. 

 Opozarjati na potrebo po celoviti, integralni socialno-varstveno-zdravstveni oskrbi 
odraslih oseb s posebnimi potrebami. 

CILJ 39: Dobro sodelovati z ustanoviteljem – državo (MDDSZ) 
Aktivnosti: 

 Konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem. Spoštovanje predpisanega in opozarjanje 
na potrebne spremembe (debirokratizacija, deregulacija), s ciljem uresničitve 
postavljenih razvojnih ciljev (kakovostno in racionalno opravljanje razvojno naravnane 
socialnovarstvene storitve in programov). 

 Pripravljenost na sodelovanje pri pilotnih programih razvoja socialnega varstva. 

D. UČEČA SE ORGANIZACIJA 
Strateška usmeritev 5:   Učeči se, misleči, ozaveščeni in inovativni VDC-jevci. 
CILJ 40: Učiti sebe, učiti druge in biti ozaveščen VDC-jevec, ki ozavešča tudi druge. 
Aktivnosti: 

 Izmenjava dobrih praks z različnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, tako zaposlenih 
kot tudi uporabnikov (strokovni ogledi, izmenjave, job-rotation, »aktivne počitnice 
uporabnikov v drugem zavodu, SS, BE«). 

 Objavljanje strokovnih in znanstvenih člankov, povezanih z našo dejavnostjo. 
 Sodelovanje na konferencah doma in v tujini s prispevki zaposlenih VDC-ja. 
 Sodelovanje zaposlenih kot predavateljev v različnih izobraževalnih programih. 
 Vključevanje v ekološke projekte in ostale akcije, za družbeno in naravno dobro. 

CILJ 41: Kreativno misliti, biti inovativen VDC-jevec 
Aktivnosti: 

 Učenje in spodbujanje kreativnega mišljenja zaposlenih in uporabnikov. 
 Vzpodbujanje izboljšav, inovacij pri uporabnikih, zaposlenih, pa tudi pri svojcih. 

Postavitev sistema vzpodbud za inovacije na različnih področjih VDC-ja, ki prispevajo 
k njegovemu razvoju, uresničevanju postavljenih ciljev iz vidika kakovosti delovanja in 
gospodarnosti. 

 Prijave inovacij na razpis Gospodarske zbornice Slovenije.  
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Program dela VDC Zagorje ob Savi 2019 v sodelovanju z zaposlenimi in uporabniki pripravila: 
Direktorica dr. Špela Režun   
 

8 PRILOGE: 
Priloga 1: Letni koledar VDC Zagorje ob Savi 2019 
Priloga 2: Organizacijska shema na dan 31. 12. 2019 
Priloga 3: Urnik interesnih, nadstandardnih aktivnosti 2019 
Priloga 4: Plan nalog, projektov izboljšav za 2019 
Priloga 5: Pregled kazalnikov 
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8.1. Priloga 1: Letni koledar VDC Zagorje ob Savi 2019 
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8.2. Priloga 2: Organizacijska shema 31. 12. 2019 
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8.3. Priloga 3: Urnik interesnih, nadstandardnih aktivnosti 2019 
 
 

AKTIVNOST PREDVIDEN URNIK
ČEBELARSTVO Po dogovoru. Načeloma ob četrtkih ob 11:00.

GLASBENE DELAVNICE Po dogovoru. 

PEVSKI ZBOR Po dogovoru. 

LIKOVNE DELAVNICE Po dogovoru. 

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE POTEKA VSAKODNEVNO

GLASILO KAMENČKI Po dogovoru. 

GOSPODINJSKE DELAVNICE Pred prazniki in po dogovoru.

KRAJŠI/DALJŠI IZLET Glede na želje in možnosti.

NASTOP: Pevski, Plesne, Skokic, Na zabavi RD, ... Po dogovoru.

RADIO VDC 1 x mesečno. Predvidoma zadnji petek v mesecu.

RIBIŠTVO Po dogovoru.

SESTANEK UPORABNIKOV Z VODSTVOM 1 x mesečno.

SKRB IN UKVARJANJE Z ŽIVALMI Vsakodnevno.

VERSKI OBREDI Po dogovoru in željah uporabnikov/stanovalcev.

ZABAVA približno 1x mesečno.

DISCO DECEMBER 

KNJIŽNICA - BERIMO SKUPAJ 1x mesečno.

LAHKO BRANJE Po dogovoru.

LETOVANJE 29.6.2019 - 6.7.2019

PIKNIK S SVOJCI 5.09.2019

VIKEND LETOVANJE Po dogovoru.

ZIMOVANJE 8.3.2019 - 12.3.2019

EVS PROJEKTI Odvisno od razpisov.

5 MINUT ZA ZDRAVJE - NASMEH ZA VSE VSAKODNEVNO 

KOŠARKA Po dogovoru (vsaj 1 x tedensko - ponedeljek 10:15 - 12:00).

NOGOMET Po dogovoru (vsaj 1 x tedensko - ponedeljek 10:15 - 12:00).

NAMIZNI TENIS Po dogovoru (dvakrat tedensko).

PLES Po dogovoru (dvakrat tedensko).

ATLETIKA Po dogovoru pred tekomvanji.

KRPLJANJE IN SMUČANJE Pred tekmovanjem in na zimovanju.

NORDIJSKA HOJA/SPREHOD Po dogovoru čim večkrat.

PLAVANJE Po dogovoru. 

REKREACIJA IN RAZGIBAVANJE VSAKODNEVNO

TEKMOVANJA Celo leto glede na razpise.

ŠAH PO DOGOVORU

TERAPEVTSKI KUŽKI - TAČKE POMAGAČKE Ob petkih po dogovoru. 

REHABILITACIJA S HOJICO Dvakrat tedensko.

REHABILITACIJA VODNA Dnevno po dogovoru.

TUJI JEZIK Po dogovoru.

DELAVNICE E-QALIN Po dogovoru.

PISANJE / BRANJE / RAČUNANJE Po dogovoru.

RAČUNALNIŠTVO Po dogovoru.

SODELOVANJE V LOKALNEM OKOLJU

Po dogovoru in aktivnostih posameznih društev uporabiki in 

stanovalci sodelujejo z Društvom za zdravilne rastline, Sožitji 

Hrastnik, Trbovlje, Litija in Zagorje. Prav tako si ogledajo 

prireditve in sodelujejo na različnih druženjih. 

ALTERNATIVNA TERAPIJA ZA BOLJŠE POČUTJE Dnevno - po dogovoru. 

DELOVNA TERAPIJA Dnevno - po dogovoru. 

HIDROTERAPIJA EU Dnevno - po dogovoru. 

IZOBRAŽEVANJE / DELAVNICE Po dogovoru.

KINEZIOTAPING Dnevno - po dogovoru. 

MASAŽA Dnevno - po dogovoru. 

MASAŽA LASIŠČA Dnevno - po dogovoru. 

NASMEH ZA VSE Dnevno - po dogovoru. 

PLAVANJE EU Po dogovoru.

TELOVADBA INDIVIDUALNA Dnevno - po dogovoru. 

TELOVADBA SKUPINSKA Dnevno - po dogovoru. 

EKO KORŽEK Po dogovoru.

LIKOVNE DELAVNICE EU1 Po dogovoru.

VAJE ZA IGRO Po dogovoru
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8.4. Priloga 4: Plan nalog, projektov izboljšav za 2019 
  Plan realizacije predlogov E-Qalin 2019 Kriterij Skupina 

1 2 dnevni SIP - strokovna ekskurzija v Avstrijo 3.1.1 Vrednote in strategije SIP 

2 Aktivno sodelovanje pri podzakonskih aktih novega zakona o  socilanem vključevanju. 3.1.2 Okvirna zakonska določila SIP 

3 
Jasno definirane naloge pripravnikov, javnih delavcev, prostovoljcev. Prisotnost 
njihovega mentorja na uvodnem in mesečnih sestankih. 

2.3.5 Pripravniki in drugi (javni delavci) OMEGA 

4 
IV 24 ur – max število oseb 9. Narediti program.  Ostalo pa samostojneši uporabniki v 
bivalnih v skupnostih, ko pripravljamo strategijo za naprej.  

3.1.1 Vrednote in strategije VODSTVENA 

5 Izobraževanja na temo medsebojnih odnosov – mediacija, etika. 2.3.2 Multidisciplinarno sodelovanje OMEGA 

6 
Ker sedaj niso vsi zaposleni vključeni v skupine za kakovost, obstaja bojazen, da 
procesov ne bodo poznali. Zato se skupina SIP vstavi za vse kriterije in kazalnike, ki 
so pomembni, da jih poznajo vsi zaposleni.  

3.4.1 Zasnova in evalvacija VODSTVENA 

7 
 Medsebojno dogovarjanje in menjave (IV in DV), ohranjanje dobrih medsebojnih 
odnosov. 

2.2.1 Združljivost osebnih interesov, 
družine in poklica 

OMEGA 

8 
Mentor naj bo prisoten ob uvodnem in ob vseh nadaljnjih mesečnih sestankih (zaradi 
pretoka enotnosti informacij). Določiti časovni letni razpored kroženja po delavnicah in 
dosledno izvajanje le tega. 

2.3.5 Pripravniki in drugi (javni delavci, 
...) 

ALFA 

9 Nadaljevati z aktivnostmi združevanja poklica in družine.  
2.2.1 Združljivost osebnih interesov, 
družine in poklica 

ALFA 

10 Nova BE do 2020. Odvisno glede na potrebe uporabnikov, svojcev.  3.1.1 Vrednote in strategije VODSTVENA 

11 Pravočasno planiranje prostih dni (dopusti, poroka ...). 
2.2.1 Združljivost osebnih interesov, 
družine in poklica 

OMEGA 

12 
Obdržati zaposleno na aktivnostih za rekreacijo in zdravo življenje, kot nadaljevanje 
Nasmeha za vse. 

1A.3.4 Zdravje OMEGA 

13 Sprehodi še vedno dobrodošli. Naj bodo ob lepem vremenu redni. 1A.3.4 Zdravje OMEGA 

14 Sprotno spodbujanje k pitju vode vseh – izvajanje 5 minut za nasmeh. Knjižica. 1A.3.4 Zdravje OMEGA 

15 
Usmeritev je, da poskrbimo za bivanje vseh naših uporabnikov v Zasavju prek širitev 
bivalnih enot v skupnost oz. podpornih storitev na domu, ko bo mogoče. 

3.1.1 Vrednote in strategije VODSTVENA 

16 Vsak pri sebi preudarno ravna s svojim časom. Samoorganiziranje. 2.3.1 Komunikacija in obveščanje OMEGA 

17 Vsi člani kolegija naj prejemajo elektronski Uradni list. 3.1.2 Okvirna zakonska določila SIP 

18 Vztrajati in vzpodbujati pri doseganju zastavljenih ciljev (rekreacija, prehrana ...). 1A.3.4 Zdravje ALFA 



PROGRAM DELA ZASAVSKEGA VDC 2019 
 

47 
 

 
 

8.5.   Priloga 5: Pregled kazalnikov 

 

    

      

 
Real. 
2017 

Cilj 
2017 

Real. 
2018 

Cilj 
2018 

Cilj 
2019 

Prihodki od dela uporabnikov z mentorji v EUR 89.822 80.400 123.349 101.000 
125.000 

Zadovoljstvo uporabnikov z možnostmi soodločanja 2,87 2,8 2,87 više od 2,7 
više od 2,7 

Zadovoljstvo uporabnikov z zaposlenimi 2,93 2,85 2,93 više od 2,7 
više od 2,7 

Delež stanovalcev vključenih v gospodinjska, vzdrževalna in druga 
opravila 

100 100 100 100 
100 

Zadovoljstvo stanovalcev z zaposlenimi 2,83 2,8 2,83 više od 2,7 
više od 2,7 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih z informiranjem 4,41 4,5 4,6 više od 4,5 
više od 4,5 

Stopnja zadovoljstva z združljivostjo poklica in družine 4,79 4,8 4,83 više od 4,5 
više od 4,5 

Stopnja zadovoljstva z medosebnimi odnosi v organizaciji 4,45 4,5 4,60 više od 4,5 
više od 4,5 

Delež prihodkov, ustvarjenih z lastno aktivnostjo (programom, 
kooperacijo, sponzorstvi, donacijami, razpisi) v % 

17,6 15 20 20 
18 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih z usklajenostjo lastnih ciljev z vizijo, 
strategijo organizacije 

4,7 4,8 4,79 više od 4,5 
više od 4,5 

od 2017 real. naprej ga zamenja % odsotnosti (bolniške, nege) v 
breme VDC 

3 1,9 0,7 1,9 
1,5 

Stopnja zadovoljstva svojcev 4,79 4,8 4,85 više od 4,5 
više od 4,5 

Število pozitivnih objav v eksternih medijih 52 50 57 55 
50 

Delež zaposlenih vključenih v usposabljanja, izobraževanja 100 100 100 100 
100 


