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1 UVODNI DEL 

1.1 IZPOLNJEVANJE CILJEV IN AKTIVNOSTI 2019 
 
Tabela 1: Kazalniki doseganja ciljev 2019  

Opombe: 
*V izhodiščih MDDSZ 2019 smo za storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji dobili 
jeseni dodatno priznanih 9 uporabnikov. Vseh mest ob koncu leta 2019 nismo imeli zapolnjenih, ker je 
1 uporabnik zaradi osebne asistence zapustil VDC, 1 je umrl. 1 smo vključili na novo takoj v januarju 
2020, 2 bomo predvidoma še s septembrom, tako da bomo imeli v letu 2020 skladno število vključenih 
s priznanim na MDDSZ. 
**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 na 30.  

 

Realizacija glavnih načrtovanih aktivnosti za leto 2019: 

REALIZIRANO 

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

DNEVNE ENOTE 
Real. 
2019 

Plan 
2019 

Real. 
2018 

Real. 
2017 

Št. vseh uporabnikov v 2 dnevnih enotah, dne 31. 12. 148 151 143 131 

Št. uporabnikov VVZ, dne 31. 12. 133 136 128 115 

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

Št. uporabnikov VVZ – enota Zagorje ob Savi, dne 31. 12 109 113 108 115 

Št. uporabnikov VVZ – enota Litija, dne 31.12. 24 23 20 0 

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

%  zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevnih enotah** 96 98 93 100 

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

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

Št. zaposlenih program socialna vključenost 2,1 2 2,25 2,25 

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

Št. objav v medijih 66 50 57 52 

Število domačih prostovoljcev + družbeno koristnih delavcev 13 10 12+1 25 

Število mednarodnih ESE prostovoljcev 2 2 3 7 

Število praktikantov  2 2 2 4 

Število javnih delavcev 31. 12. 3 4 6 6 

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI     

Št. stalnih stanovalcev, dne 31. 12. 26 27 27+1 23 

% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo*** 87 90 90 100 

Število zaposlenih IV sociala, dne 31. 12. 9,5 11 9,75 8,75 

Število zaposlenih iz ZZZS, 31. 12. 3,9 6,5 3 1 

Skupaj število zaposlenih IV, 31. 12. 13,9 17,5 12,75 9,75 

SKUPAJ ZAPOSLENI 31.12. (redni) 49 53 47,5 40,5 

SKUPAJ ZAPOSLENI 31. 12. (redni+javni delavci) 52 57 53,5 46,5 

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

 V letu 2019 nam je potekla pogodba za izvajanje programa socialna vključenost za 
15 uporabnikov, zato smo se prijavili na razpis za izvajanje programa v letih 2020–2024 
in bili pri tem uspešni, tako da nadaljujemo z izvajanjem programa.  

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

 Naredili smo analizo potreb v Litiji po vzpostavitvi stanovanjske skupine/bivalne 
enote. Glede na to, da nismo dobili nobene konkretne prošnje za vključitev, z aktivnostmi 
nismo nadaljevali. 

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

 Iskali smo dodatne vire financiranja za širitev delovanja v skladu s potrebami 
uporabnikov. Kot nosilni partner smo prijavili projekt VIP (Vključeno in povezano Zasavje) 
na LAS Zasavje. Pod okriljem VDC Polž Maribor smo se prijavili na razpis MDDSZ – pilotni 
projekt razvoja in preizkušanja storitev socialnega vključevanja po Zakonu o socialnem 
vključevanju invalidov. Rezultati obeh razpisov bodo predvidoma znani do februarja 2020. 

 Nadaljevali smo z izvajanjem evropskega projekta Novo rojstvo (EU1), v katerem se 
osredotočamo na poenostavljeno ozaveščanje javnosti o pomenu skrbnega ravnanja 
z okoljem. Na zaključni prireditvi v Hrastniku 7. 3. 2019 smo formalno obeležili tudi 35 let 
delovanja našega VDC in odigrali ekološki muzikal Minka Pločevinka. Uporabniki so še 
naprej sodelovali pri zbiranju odpadnega jeansa, blaga in na temo krožnega 
gospodarstva ustvarili likovna dela, ki so bila razstavljena. Nastopanje uporabnikov, 
likovno ustvarjanje in zbiranje recikliranih materialov smo vrednotili kot delo, zato so 
uporabniki iz projekta prejemali tudi nagrade, pokrite z EU sredstvi.  

 Ekološki muzikal Minka Pločevinka smo 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, 5. junija v DD Trbovlje v sodelovanju z ZLU in 9. oktobra za 
sprejem prvošolcev v DD Zagorje ob Savi. 

 Tudi po formalnem zaključku projekta Nasmeh za vse (EU2) smo v 2019 ohranjali 
njegovo trajnost z izvajanjem aktivnosti za boljše počutje ranljivih skupin prebivalstva. 
Uporabnike smo spodbujali, da ohranjajo pridobljena znanja v projektu na področju masaž 
in promovirali projekt kot dobro prakso v okviru EU projekt Moj projekt. Zaposleni skupaj 
z uporabniki smo se zelo uspešno udeležili mednarodne konference »The breakthrough 
of the social« v Dubrovniku septembra 2019, kjer smo predstavili nove možnosti zaposlitve 
pod posebnimi pogoji na področju sproščanja in medsebojne pomoči ranljivih skupin.  

 Vsaj za 80 % uporabnikov, ki so zmožni delovnih aktivnosti, smo zagotavljali 
zaposlitev pod posebnimi pogoji z dodano vrednostjo. Vsi uporabniki so imeli 
delovno okupacijo glede na individualne zmožnosti. Vsi uporabniki so prejeli darila ob 
rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja v nadstandardnih aktivnostih, na 
letovanju, zimovanju, izletih, športnih in kulturnih prireditvah. Uporabniki, ki so opravljali 
delo z dodano vrednostjo, so prejemali nagrade skladno s pravilnikom.  

 Za uporabnike, ki si to želijo, smo iskali priložnosti na rednem trgu dela. V začetku leta 
2019 se je 1 uporabnica redno zaposlila in ostaja zaposlena tudi v letu 2020.  

 Za uporabnike in stanovalce smo skupaj z njimi naredili evalvacije 2018 in individualne 
načrte 2019. 

 S projektom Nasmeh za vse smo se prijavili na razpis za inovacije pri Zasavski 
gospodarski zbornici in prejeli srebrno priznanje. 

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

in individualno obravnavo.  
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 Obdržali smo 100% vključenost uporabnikov v interesne in nadstandardne 
aktivnosti, ki si jih uporabniki izbirajo sami in jim popestrijo delovni vsakdan. 

 Udejstvovali smo se na športnih tekmovanjih SOS in ostalih športnih dogodkih ter 
večdnevnih športnih aktivnostih Specialne olimpiade (SOS). 

 Organizirali smo oglede abonmajskih predstav v lastni režiji v DD Trbovlje. 
 Uporabniki so se v spremstvu zaposlenih udeležili evropskih projektov izmenjave v 

Makedoniji in Italiji. 
 Skrbeli smo 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. 
 Vzpodbujali smo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih. 
 Ohranjali smo dobre medsebojne odnose, motiviranost za delo in pripadnost 

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

izobraževanjem ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji. 
Vsak zaposlen se je udeležil vsaj 3 izobraževanj. Poudarek smo dali izobraževanjem iz 
področja mediacije in komunikacije za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, ki so 
ključni pri našem delu. Za vse zaposlene smo organizirali tečaj prve pomoči, za eno 
skupino tudi supervizijo. Velik obseg strokovnih izobraževanj smo imeli brezplačno 
organiziranih preko Zasavske ljudske univerze, s katero krepimo naše sodelovanje. Za 
vse zaposlene smo organizirali strateško-izobraževalno-planske dneve v Avstriji, z 
ogledom dobre prakse dela z osebami s posebnimi potrebami v 2 organizacijah. Spoznali 
smo dodatne možnosti razvoja na našem področju dela, dobre prakse in to prenesli v naše 
vsakdanje delo z uporabniki. 

 3 zaposleni so se februarju upokojili in uspešno smo jih nadomestili z novimi sodelavci. 
 Zaposlili smo 4 javne delavce, ki jih je financiral Zavod RS za zaposlovanje in občine 

Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija in Šmartno pri Litiji.  
 Ohranjali smo dobre odnose s prostovoljci. Septembra se nam je pridružila 1 nova ESE 

prostovoljka, 1 ESE prostovoljec pa je prišel v začetku leta 2020. 
 Ohranjali smo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti ter poiskali tudi nove. 
 Nadaljevali smo 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.  

 V lastnem programu smo nadaljevali z razvojem naše EKO BLAGOVNE ZNAMKE – 
PREŠITO, ki smo jo redno tudi oglaševali. 

 Nadaljevali smo s prirejanjem pomembnih dokumentov v način lahkega branja. 
 O aktualnem dogajanju smo redno obveščali medije. Gradili smo na pozitivni družbeni 

konstrukciji drugačnosti, na zmožnostih oseb s posebnimi potrebami in na razvojno 
naravnani socialnovarstveni dejavnosti. 

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

tudi z zaposlenimi (brezplačna izobraževanja in delavnice). 
 Sodelovali smo v dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov s prostovoljnim 

izdelovanjem zastavic in prostovoljnim dežurstvom na stojnicah. 15. 3. smo nastopali na 
njihovi 10-letnici delovanja in za sodelovanje prejeli posebno zahvalo. 

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

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

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

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

 1. 10. 2019 smo organizirali 8. zasavski tek in hojo za upanje Europa Donna in jesenski 
piknik za VDC-jevce, svojce in prijatelje VDC-ja. 

 Naredili smo predstavitveno zloženko zasavskega VDC-ja v angleščini. 
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DELNO REALIZIRANO 
 Opozarjali smo 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. 

 Opozarjali smo na potrebno postavitev strateških usmeritev države po letu 2020 na našem 
področju delovanja (Nacionalni program socialnega varstva), zmanjševanje birokratskih 
postopkov, potrebna investicijska razvojna državna sredstva … 

 Skupine s svojci smo začeli, a srečanj nismo nadaljevali  zaradi pomanjkanja časa. 
NEREALIZIRANO 
 Prizadevali smo si za nujno potrebno spremembo ustanovitvenega akta. Postopki so stekli 

in Spremembe akta o ustanovitvi je potrdil Svet zavoda, a Sklepa o potrditvi s strani države 
še nismo dobili. 

 Nismo prenovili tabel in napisov na stavbah in vozilih VDC ter ostale celostne podobe, ker 
nismo dobili Sklepa o spremembi našega ustanovitvenega akta, po katerem bomo 
preimenovani v VDC Zasavje. 

 Zaposleni in uporabniki se zaradi pomanjkanja časa v letu 2019 nismo naučili nove eko 
gledališke predstave, ampak smo igrali še staro Minko Pločevinko.  

 Za uvedbo mesečnih srečanj »Paliativa caffe« ni bilo izraženega interesa, bomo pa aktivni 
na tem področju naprej, saj je vedno več potreb. 
 
 

1.2 OSNOVNI PODATKI  

Tabela 2: Osnovni podatki o javnem zavodu 

Naziv zavoda VDC Zagorje ob Savi 

Sedež zavoda Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi 

Tel.  + 386 3 5669 790  

Elektronska pošta info@vdc-zagorje.si 

Internet www.vdc-zagorje.si  

Facebook www.facebook.com/vdczagorje 

Leto ustanovitve  1984 (Delavnice pod posebnimi pogoji) 

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

Matična številka 5549612 

Davčna številka 13699539 

Transakcijski pri UJP 01100-6030307770 

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

osebe 

Naziv dnevne enote 1 Zagorje ob Savi 

Naslov Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi 

Tel.  + 386 3 5669 790  

Naziv dnevne enote 2 Litija 

Naslov Ljubljanska cesta 3, Litija 

Tel. + 386 5 9334 950 

Naziv enote bivanja 1 Hiša VDC 

Hiša 1 Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi 

Hiša 2 Trboveljska cesta 12, Zagorje ob Savi  

Tel.  + 386 5 9731 177  

Naziv enote bivanja 2 Mansarda VDC 

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

Tel. + 386 3 5655 454  

mailto:info@vdc-zagorje.si
http://www.vdc-zagorje.si/
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1.3 ZGODOVINSKI RAZVOJ  
Tabela 3: Zgodovinski razvoj 

1984 ustanovitev Delavnic pod posebnimi pogoji na Trboveljski cesti 6 v Zagorju (enota OŠ 
dr. Slavko Grum), 21 uporabnikov iz 3 zasavskih občin, 3 zaposleni 

1988 prva vključitev uporabnice iz občine Litija (uporabniki iz 4 občin) 

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

1992 samostojni zavod - VDC Zagorje ob Savi, 36 uporabnikov, 6 zaposlenih 

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

1999 MDDSZ potrdi investicijski program za izgradnjo novega VDC 

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

2002 pričetek gradnje novega VDC-ja 

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

2004 
zgrajen nov VDC na Cesti 9. avgusta 59c v Zagorju, vselitev, 90 uporabnikov, 17 
zaposlenih 

2006 prvič izbrani kot izvajalec programa socialne vključenosti, začetek adaptacije hiše 
bivalne enote, uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu, 95 uporabnikov,  18 zaposlenih 

2007 uvajanje mednarodnega modela kakovosti E-Qalin, 100 uporabnikov, 19 zaposlenih 

2009 odprtje 1. bivalne enote VDC Zagorje ob Savi, izdelava mansarde, prejem 3. certifikata 
narodne in umetnostne obrti za črno vezenino, 110 uporabnikov, 12 stanovalcev 
bivalne enote, 27 zaposlenih 

2010 začetek uporabe mansarde (telovadnica, računalniška učilnica, delavnica), vključitev 
bivalne enote v sistem kakovosti E-Qalin, drugič izbrani na razpisu za izvajanje 
programa socialne vključenosti, 112 uporabnikov, 12 stanovalcev, 28  zaposlenih 

2011 pridobitev prvega certifikata E-Qalin, 114 uporabnikov, 15 stanovalcev, 29  zaposlenih 

2012 izgradnja dvigala v bivalni hiši, zaradi polne zasedenosti bivalnih kapacitet, začetek 
akcije »1EUR+1EUR=nova bivalna enota«, prilagajanje krizi v državi z aktivnostmi za 
zniževanje stroškov, 114 uporabnikov od tega 10 socialna vključenost, 15 stanovalcev, 
29 zaposlenih 

2014 druga uspešna presoja sistema kakovosti E-Qalin, uspešna prijava na 2. razpis 
programa socialna vključenost 2015–2019,  akreditacija za ESE – evropsko 
prostovoljsko organizacijo, upokojitev prve direktorice VDC-ja,  118 uporabnikov,  od 
tega 12 socialna vključenost, 16 stanovalcev, zaposlenih 29 + 4 javni delavci 

2015 odprtje nove stanovanjske skupine, 124 uporabnikov od tega 14 socialna vključenost, 
19 stanovalcev, 34 zaposlenih + 6 javnih delavcev 

2016 zlato priznanje za inovativnost GZS OE Zasavje, začetek projekta »Delam, torej sem«, 
aktivno prizadevanje za vzpostavitev nove dnevne enote v Litiji, 128 uporabnikov od 
tega 14 socialna vključenost, 20 stanovalcev, 40,5 zaposlenih + 6 javnih delavcev 

2017 pripravili vse pogoje za odprtje nove dnevne enote zasavskega VDC-ja v Litiji, kupili 
stanovanjsko hišo za povečanje kapacitet bivalne enote, uspešno smo se prijavili na 2 
EU projekta, nadaljevali smo »boj« za pravičnejši sistem financiranja zdravstva, 131 
uporabnikov, od tega 16 SV,  23 stanovalcev, 40,5 zaposlenih + 6 javnih delavcev  

2018 odprtje enote VDC Litija, vselitev 7 stanovalcev v novo hišo na Trboveljski c. 12, 
pridobitev višjega financiranja zdravstva za stanovalce (10 EUR), uspešno izvajanje 2 
EU projektov Novo rojstvo in Nasmeh za vse, 143 uporabnikov, od tega 15 uporabnikov 
SV, 27 stanovalcev, 47,5 zaposlenih + 7 javnih delavcev 

2019 pridobitev financiranja zdravstva za stanovalce IV enako vsem VDC-jem (17,35 
EUR/uporabnika/oskrbni dan), uspešna prijava na razpis programa socialna 
vključenost 2020–2024, začetek aktivnosti za VIP (vključeno in povezano Zasavje) 
– prijava na razpis LAS in prijava z VDC Polž Maribor na pilotni projekt razvoja in 
preizkušanja podpornih storitev po ZSVI, uspešen zaključek in trajno ohranjanje 
aktivnosti EU projekta Novo rojstvo in Nasmeha za vse, 148 uporabnikov, od tega 
15 uporabnikov SV, 26 stanovalcev, 49,5 zaposlenih + 4 javni delavci  
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1.4 DEJAVNOST IN NAČELA PRI IZVAJANJU 
VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med 

neprofitne organizacije. Opravljamo dve socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o 

socialnem varstvu (ZSV) (Ur. l. RS št. 3/07) za uporabnike iz petih občin: Hrastnik, Trbovlje, 

Zagorje, Litija ter Šmartno pri Litiji: 

1. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZ) in 
2. institucionalno varstvo (IV) 

ter dodaten program socialne vključenosti (SV), v skladu z Zakonom o zaposlitveni 

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

Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo naslednja načela: 

- vsakega uporabnika je skladno z njegovimi sposobnostmi nujno potrebno vključiti v 
soustvarjanje življenja v VDC; vsakemu uporabniku je nujno potrebno omogočiti 
uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti; vsakemu uporabniku je potrebno 
omogočiti različna in pestra dela glede na njegove zmožnosti; 

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

njegove osebnosti; 
- svojcem uporabnikov je potrebno omogočiti sodelovanje pri reševanju vprašanj, ki 

so v interesu uporabnika in VDC-ja. 
 

1.5 ORGANIZACIJA DELA  
Dnevni enoti VDC Zagorje ob Savi sta bili v letu 2019 odprti od ponedeljka do petka glede 
na potrebe uporabnikov in njihovih svojcev: enota Zagorje od 6.00. do 14.00 ure, z dežurstvi 
od 5.45. do 6.00. ure  in od 14.00. do 15.30. ure, enota Litija od 6.00. do 14.00. ure, z 
dežurstvom od 14.00. do 15.00. ure.  
Enoti bivanja sta v letu 2019 delovali ob delavnikih od 14.00. ure popoldan do 7:30. ure 
zjutraj. Med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom ter v primeru bolezni stanovalcev 
pa 24 ur dnevno. Ob delavnikih so bili stanovalci dopoldan vključeni v dnevno enoto VDC.  
Vrata naše hiše so bila vsak delovni dan čez celo leto odprta za obiskovalce. V enotah 

bivanja so bili vedno dobrodošli tako uporabniki VDC-ja, zaposleni v dnevnih enotah, kakor 

tudi svojci, prijatelji in ostali obiskovalci. 

Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2019 se nahaja v Prilogi 1. 

1.6 ORGANI ZAVODA IN NJIHOVO DELOVANJE 
1. Direktorica: dr. Špela Režun. Namestnica direktorice: Heda Kovač. 
2. Svet zavoda so sestavljali: 

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

 Predstavnica svojcev: Bojana VITTORI ZOR 

 Predstavnica Sožitja: Darja ZUPAN 

 Predstavnica zaposlenih VDC Zagorje ob Savi: Marta KLOPČIČ 
Svet zavoda se je sestal na 2 rednih sejah, in sicer 26. 2. 2019 (obravnava in potrditev 

Letnega poročila 2018, ključnih planskih ciljev, investicij in izobraževanja 2019) in 27. 6. 

2019, ko so bila znana izhodišča za plan 2019 s strani MDDSZ (obravnava in potrditev 

finančnega, kadrovskega in končnega investicijskega načrta 2019). Poleg tega sta bili tudi 

2 korespondenčni seji, in sicer 27. 8. 2019 (potrditev Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o ustanovitvi VDC Zagorje ob Savi) in 13. 12. 2019 (potrditev Sklepa o spremembah 

in dopolnitvah sistemizacije in organizacije delovnih mest VDC Zagorje ob Savi – dodano 

delovno mesto bolničar-negovalec zaradi kadrovskih normativov za zdravstvo). 

3. Strokovni svet zavoda so sestavljali strokovni delavci zavoda. Strokovni svet se je sestajal 
po potrebi (reševanje aktualne strokovne problematike, postavljanje strokovnih usmeritev, 
dajanje predlogov k novi socialnovarstveni zakonodaji). V letu 2019 se je sestal 5-krat. 
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4. Kolegij so sestavljali vodstveni delavci zavoda. Sestajal se je tedensko, s ciljem 
spremljanja delovanja glede na plan, reševanja aktualne problematike in sprejemanja 
ustreznih, pravočasnih ukrepov.  

5. Zaposleni dnevnih enot smo imeli 11 rednih mesečnih sestankov, zaposleni 
institucionalnega varstva prav tako 11. 

6. Predstavniki uporabnikov so imeli 11 rednih mesečnih sestankov z direktorico.  
7. Stanovalci enot bivanja so imeli 11 sestankov z zaposlenimi, vodstvom. Dnevno so se 

usklajevali o aktivnostih ob popoldanski kavi. 
8. Tim lastnega programa se je sestajal tedensko.  
9. Kooperacijsko delo po delavnicah se je usklajevalo na kratkih sestankih zaposlenih. 
10. Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov se je sestala 19-krat (v primeru 

novih vključitev, premestitev in odpustov uporabnikov ter stanovalcev). 
11. Skupina za razvoj E-QALIN v letu 2019 ni imela srečanj, ker smo se dogovorili, da bomo 

sestanek imeli v začetku leta 2020. 3 skupine za kakovost E-QALIN so imele srečanja po 
urniku, na katerih so poleg v načrtu napisanih kriterijev in kazalnikov ažurirale register 
tveganj VDC Zagorje ob Savi, vodstvena skupina je izpolnila še samoocenitveni vprašalnik 
za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

 
1.7 PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 

FINANC IN AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ 
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 2019, ki je v Prilogi tega poročila, smo 
naredili na podlagi samoocenitvenega vprašalnika na kolegiju. Upoštevali smo že dane 
predloge, pobude, ocene kriterijev in kazalnikov skupin za kakovost E-Qalin ter izpolnjenih 
vprašalnikov o zadovoljstvu. Samoocenitev je potekala 22. 1. 2020. Koordiniral jo je vodja 
kakovosti, ki je nato v skladu z ocenjevalno lestvico, zapisano v Navodilu za upravljanje s 
tveganji v VDC Zagorje ob Savi, ocene prevedel v Izjavo. V pripravo izjave je bilo tako 
vključenih 6 članov kolegija. 
Direktorica VDC Zagorje je bila s strani pristojnega ministrstva v septembru 2019 pozvana, da 

poda predloge, pripombe v povezavi s testiranjem nove metodologije za pripravo Izjave o oceni 

notranjega nadzora javnih financ, ki naj bi se začela uporabljati predvidoma naslednje leto, za 

leto 2020. Med drugim je zapisala: »Če se želi doseči pravi namen Izjave, je nujno pred prvo 

oddajo Izjave ustrezno izobraziti predstojnike o novi metodologiji in jih ozavestiti o pomenu 

neposredne vključenosti predstojnika v pripravo izjave. V praksi opažam, da večina 

predstojnikov javnih zavodov ne pozna pomena Izjave, niti včasih ne ve, da se pripravlja. 

Priprava izjave se prepušča računovodjem oz. revizijski službi. Sama sem pred prihodom v 

javni sektor delovala na področju kontrolinga in revizije v gospodarstvu in od vsega začetka 

dela v javnem zavodu temu področju posvečam velik pomen. Verjamem pa, da če nečesa ne 

razumeš in ne poznaš ter se tega nisi primoran naučiti v obilici drugega dela, potem to 

delegiraš naprej brez slabe vesti, saj Izjavi pri nadzorih nihče ne posveča posebne pozornosti. 

Tako kot sistemom kakovosti ne, čeravno bi jih morali imeti vzpostavljene do 2020 v vseh 

socialnovarstvenih zavodih. Poleg tega je potrebno olajšati razumevanje in samo pripravo 

izjave za predstojnike, nujnost informacijske povezanosti vseh 3 prilog, s čimer se izognemo 

tudi nenamernim napakam pri prepisovanju iz priloge v prilogo. Uvesti bi bilo potrebno 

intervizijske skupine javnih zavodov po Sloveniji skupaj s pristojnim(i) ministrstvom(i), kjer bi 

primerjali »rezultate« Izjave in si medsebojno izmenjavali dobro prakso za rešitev slabše 

ocenjenih področij v Izjavi. Zraven bi sodelovali tudi predstojniki, zaposleni na pristojnih 

ministrstvih, saj je veliko slabše ocenjenih področij (vsaj pri nas) posledica sistemskih 

problemov, ki se ne rešujejo dovolj hitro (oz. se spoh ne), na kar opozarjamo že več let. 

Pomembno je, da na vse nas (občine, CSD, VDC, ministrstva …) gledamo kot na oddelke ene 

velike organizacije – države. Pomembno je, da imamo jasno sistemsko definirane vloge, da ni 

podvajanja dela, da zasledujemo načelo gospodarnosti in učinkovitosti, da delujejo notranje in 

zunanje kontrole, da si medsebojno pomagamo, sodelujemo in se izboljšujemo s ciljem, 
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zagotavljanja kakovostnih storitev javne službe. In pomen priprave Izjave bi z intervizijskimi 

skupinami tako lahko razširili tudi na ta del, saj je v javnem sektorju vse preveč »vrtičkarstva«, 

»osebnih interesov« in pogosto tudi premalo transparentnosti.« 

Register tveganj smo v letu 2019 ažurirali v skladu z Navodili za upravljanje s tveganji v 
VDC Zagorje ob Savi. Dopolnili smo ga z aktualnimi tveganji oz. ažurirali pomen in verjetnost 
posameznega opredeljenega tveganja. Na novo so bila opredeljena predvsem tveganja na 
področju vzpodbujanja samostojnosti uporabnikov. 

2 UPORABNIKI 
Na dan 31. 12. 2019 smo imeli v VDC Zagorje ob Savi vključenih 148 uporabnikov: 

1. 111 uporabnikov v socialnovarstveni storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji (VVZ) v dnevni enoti Zagorje ob Savi, 22 uporabnikov v dnevni 
enoti v Litiji. To so osebe po 18. letu starosti, ki imajo znižano raven inteligentnosti, 
nižje sposobnosti na kognitivnem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje 
veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.   

2. Ob koncu  leta 2019 je  bilo v skupnostne oblike bivanja institucionalnega varstva v 2 
stanovanjskih hišah in mansardi VDC-ja vključenih 26 stanovalcev. 

3. 15 oseb z odločbo o nezaposljivosti je bilo vključenih v program socialne 
vključenosti,  
 

2.1 STATISTIKE O UPORABNIKIH 
 Število uporabnikov skupaj (na dan 31. 12. 2019): 148. 

 Povprečna starost uporabnikov (na dan 31. 12. 2019): 40,77  let. 

 Povprečno število let vključenosti v VDC (na dan 31. 12. 2019): 17,43 let. 

 Struktura vseh uporabnikov po spolu (na dan 31. 12. 2019): 54 % moških in 46 % žensk.  

2.1.1 VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  

Od januarja do avgusta 2019 smo imeli v obeh dnevnih enotah v storitvi VVZ s strani 
pristojnega ministrstva (MDDSZ) priznanih 127 uporabnikov, v mesecu septembru se je število 
priznanih uporabnikov povečalo za 7 in v mesecu novembru še za 2. Tako je znašalo število 
priznanih uporabnikov od novembra 2019 dalje 136. Gibanje števila dejansko vključenih 
uporabnikov po občinah prikazuje Tabela 4. 

Tabela 4: Število uporabnikov storitve VVZ po občinah in mesecih  

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA 
ŠMARTNO 
pri LITIJI 

IVANČNA 
GORICA 

SKUPAJ 

JANUAR 41 35 22 19 8 1 126 

FEBRUAR 41 35 22 19 8 1 126 

MAREC 44 33 22 18 9 1 127 

APRIL 44 33 22 18 9 1 127 

MAJ 44 32 22 18 9 1 126 

JUNIJ 46 32 22 18 9 1 128 

JULIJ 46 32 22 18 9 1 128 

AVGUST 46 32 22 19 9 1 129 

SEPTEMBER 45 34 22 21 9 1 132 

OKTOBER 45 34 22 21 10 1 133 

NOVEMBER 45 34 22 21 10 1 133 

DECEMBER 45 34 22 21 10 1 133 

POVPREČJE 44,33 33,33 22,00 19,25 9,08 1 128,92 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2019 

12 
 

 

V letu 2019 smo vključili 9 novih uporabnikov v storitev VVZ, in sicer v aprilu 1 uporabnika iz 
občine Trbovlje, v mesecu juniju 2 uporabnika iz občine Zagorje ob Savi, v avgustu se je v 
dnevno enoto v Litiji vključila 1 uporabnica, v septembru pa še 2 uporabnika iz občine Litija,  v 
dnevno enoto v Zagorju sta se v septembru vključili še 2 uporabnici iz občine Trbovlje ter v 
oktobru v dnevno enoto v Litiji 1 uporabnik iz občine Šmartno pri Litiji.  
V letu 2019 so VDC Zagorje zapustili 4 uporabniki: 1 je v januarju 2019 umrl, 2 smo na njuno 
željo odpustili (prvega v januarju, drugega v maju), 1 se je izključil na željo svojcev v mesecu 
septembru 2019, zaradi pričetka izvajanja osebne asistence.  
 
Spremembe števila uporabnikov po občinah izhajajo iz uskladitve evidenc na podlagi stalnih 
prebivališč, zaradi selitev na naslovu izvajalca institucionalnega varstva. Med novo vključenimi 
uporabniki sta 2 uporabnika starejša od 40 let. Za njiju je to prva vključitev v socialnovarstveno 
storitev, 5 vključitev je bilo po dopolnjeni starosti 26 let, ko osebe z motnjo zaključijo z 
možnostjo izobraževanja in usposabljanja v posebnih programih vzgoje in izobraževanja.  
 

V Tabelah 5, 6 in 7 so prikazane strukture uporabnikov vključenih v storitev VVZ po starosti, 

spolu, stopnji motenosti in bivalnem okolju v letu 2019 
 
Tabela 5: Število uporabnikov storitve VVZ po starosti in spolu  

SPOL/STAROST do 25 od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 2 30 23 10 9 74 

Ž 1 19 12 17 10 59 

SKUPAJ 3 49 35 27 19 133 

 
Tabela 6: Struktura uporabnikov storitve VVZ po spolu in motenosti   

STOPNJA MOTENOSTI 
 

 

 

SPOL 

osebe z 

lažjo motnjo 

v duševnem 

razvoju  

osebe z 

zmerno 

motnjo v duš. 

razvoju 

osebe s težjo 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

osebe s 

težko 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

osebe z 

več 

motnjami  

 

 

SKUPAJ  

M 1 42 12 1 18 74 

Ž 0 35 8 1 15 59 

SKUPAJ 1 77 20 2 33 133 

 
Tabela 7: Struktura uporabnikov storitve VVZ po bivalnem okolju  

 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI 

OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

BIVALNE 

VDC 

ZAGORJE 

SAMOSTOJNO SKUPAJ 

ŠTEVILO 93 5 26 9 133 

 

2.1.2 SOCIALNA VKLJUČENOST  

Januarja 2019 smo imeli v program socialne vključenosti (SV) vključenih 14 uporabnikov, 

decembra pa 15. V mesecu aprilu se je iz programa SV, ki ga izvaja zavod SOCIO Celje, 

vključila uporabnica iz občine Hrastnik, ki ji je vsakodnevna vožnja v Šentjur, kjer program 

izvajajo, predstavljala veliko težavo. Sklican je bil tudi sestanek z ZRSZZ – območno enoto 

Trbovlje, kjer smo jim predstavili program SV in jih prosili za ozaveščanje in informiranje  vseh, 

ki pridobijo odločbo o nezaposljivosti, da se lahko vključijo v program socialne vključenosti. 

Posredovali smo jim tudi zloženko o vseh potrebnih informacijah o programu.  
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Tabela 8: Število uporabnikov SV po občinah in mesecih v letu 2019 

 
UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ 

JANUAR 9 2 3 0 14 

FEBRUAR 9 2 3 0 14 

MAREC 9 2 3 0 14 

APRIL 9 2 4 0 15 

MAJ 9 2 4 0 15 

JUNIJ 9 2 4 0 15 

JULIJ 9 2 4 0 15 

AVGUST 9 2 4 0 15 

SEPTEMBER 9 2 4 0 15 

OKTOBER 9 2 4 0 15 

NOVEMBER 9 2 4 0 15 

DECEMBER 9 2 4 0 15 

POVPREČJE  9 2 3,75 0 14,75 

 
Strukture uporabnikov SV po starosti, spolu in bivalnem okolju prikazujeta Tabeli 9 in 10. 
 
Tabela 9: Struktura uporabnikov SV po starosti in spolu na dan 31. 12. 2019 

SPOL/STAROST do 25 
od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 1 1 3 1 0 6 

Ž 0 1 3 5 0 9 

SKUPAJ 1 2 6 6 0 15 

 
Tabela 10: Struktura uporabnikov SV po bivalnem okolju na dan 31. 12. 2019 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

BIVALNE 

VDC 

ZAGORJE 

SAMOSTOJNO SKUPAJ 

ŠTEVILO 7 0 2 6 15 

 

2.1.3 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTNIH OBLIKAH  

Januarja 2019 je bilo v institucionalno varstvo (IV) VDC Zagorje stalno vključenih 27 
uporabnikov, decembra 2019 pa 26.  
 
Aprila smo imeli odpust uporabnice iz občine Zagorje ob Savi, katere svojci so si želeli njene 
vrnitve v domače okolje, v mesecu maju smo vključili uporabnika iz občine Litija, ki je ob 
odhodu mame v dom za starejše ostal brez podpore pri življenju, ki jo potrebuje, v mesecu 
avgustu pa je na svojo željo in željo svojcev bivalno zapustila uporabnica iz občine Litija, ki se 
je odločila, da bo po smrti mame bivala pri sestri. 
 
V letu 2019 smo imeli 3 začasne namestitve. Za čas hospitalizacije skrbnikov 2 uporabnikov 
(1 v začetku leta, 1 jeseni) smo uredili začasno namestitev v krizni postelji, ki jo imamo na 
voljo. 1 namestitev  v septembru, je bila poizkusno bivanje uporabnice, ki je sicer vključena v 
VDC Tončke Hočevar, vendar si mama dolgoročno želi vrnitve nazaj v Zagorje, zato je hčerki 
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ponudila možnost, da spozna naš VDC, način bivanja, stanovalce. Stanovalka je na čakalni 
listi za vključitev v obe storitvi, ker se z mamo še nista dokončno odločili. 
 
Tabela 11: Število stanovalcev po občinah in mesecih  2019 

 UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA 
ŠMARTNO 

PRI LITIJI 
KAMNIK 

SKU

PAJ 

JANUAR 11 7 4 3 1 1 27 

FEBRUAR 11 7 4 3 1 1 27 

MAREC 11 7 4 3 1 1 27 

APRIL 10 7 4 3 1 1 26 

MAJ 10 7 4 4 1 1 27 

JUNIJ 10 7 4 4 1 1 27 

JULIJ 10 7 4 4 1 1 27 

AVGUST 10 7 4 3 1 1 26 

SEPTEMBER 10 7 4 3 1 1 26 

OKTOBER 10 7 4 3 1 1 26 

NOVEMBER 10 7 4 3 1 1 26 

DECEMBER 10 7 4 3 1 1 26 

POVPREČJE  10,25 7 4 3,25 1 1 26,5 

 

Strukturo stanovalcev po starosti, spolu in stopnji motenosti prikazujeta Tabeli 12 in 13. 
 
Tabela 12: Število stanovalcev po starosti in spolu na dan 31. 12. 2019 

SPOL / STAROST 

do 

25 

od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

 

SKUPAJ 

M 0 1 5 2 5 13 

Ž 0 1 2 5 5 13 

SKUPAJ 0 2 7 7 10 26 

 
Tabela 13: Število stanovalcev glede na stopnjo motenosti na dan 31. 12. 2019  

C1  

Odrasle 

osebe z 

dolgotrajnimi 

težavami v 

duš. razvoju 

C2  

Odrasle 

osebe z 

zmerno 

motnjo v 

duš. 

razvoju 

C3  

Odrasle 

osebe s 

težjo 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C4  

Odrasle 

osebe s 

težka 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C5  

Odrasle 

osebe z 

več 

motnjami 

C6  

Odrasle osebe s 

težjo ali težko 

obliko gib. ali 

senz. oviranosti, 

ki niso več 

sposobni 

samostojnega 

življenja 

 

 

 

S 

K 

U 

P 

A 

J 

M 0 0 0 0 8 5 13 

Ž 0 0 0 0 9 4 13 

SKUPAJ 0 0 0 0 17 9 26 

 

2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE 
Individualizacija izraža spoštovanje človekovega dostojanstva in njegove enkratnosti. 

Zaposleni v VDC-ju smo »orodje« za uresničevanje interesov, želja in potreb uporabnikov. 

Pomembnejše potrebe uporabnikov vključujejo: dobre odnose med ožjimi in širšimi družinskimi 

člani, podpora v njihovi samostojnosti,  varnost, bivanje, zaposlitev, preživljanje prostega časa, 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2019 

15 
 

druženje, osebni razvoj, urejanje in koordinacija stikov z različnimi službami in pripadanje 

skupnosti.  

Individualni programi, načrti in evalvacije so bili v letu 2019 osnova za ciljno usmerjeno 

individualno obravnavo uporabnikov. Na takšen način je omogočen aktiven odnos 

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

samozavest in pozitivno samopodobo.  

Individualni načrt uporabnika v zasavskem VDC-ju pomeni, da zaposleni skupaj z vsakim 

uporabnikom posebej analiziramo dejansko situacijo in načrtujemo ter uresničujemo, kar 

si uporabnik želi. Uporabnik pove, kaj si želi. Nekateri ne vedo, kakšno vrsto pomoči 

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

pri takšnih uporabnikih potrebno, da zaposleni pomaga, razišče  vire, se skuša kar najbolj 

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

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

je individualna in temelji na osebnem pristopu in individualnih srečanjih. Delo temelji na 

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

lastnik načrta in hkrati udeleženec v rešitvi. Je enakovreden partner v procesu iskanja 

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

delavcem zapišeta v njegovem individualnem načrtu in tako vplivata na spremembe v 

življenju posameznika.  

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

dostopajo do virov pomoči. Na različnih področjih smo jih vzpodbujali, da so izražali svoje želje, 

predloge, jih opolnomočali, da se stvari lahko spremenijo le, če glasno povedo, kaj in česa si 

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

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

zavedajo svojega obstoja in tega, da imajo pravico živeti tukaj in zdaj. Pomembno je, da 

čutijo, da so njihove potrebe in izkušnje pomembne. S pomočjo individualnih načrtov razvijamo 

in udejanjamo aktivnosti, ki nudijo možnost izbire glede na želje in potrebe uporabnikov in 

njihovih družin. Skratka, trudimo se omogočati uporabnikom, da so to, kar so in da začno 

sami oziroma s podporo okolja uporabljati moč, ki jo imajo.  

Individualne programe za uporabnike je sestavil strokovni tim, z vsakim uporabnikom 

individualno, v mesecu dni po vključitvi. Na podlagi individualnega programa se je izdelal 

individualni načrt uporabnika. V letu 2019 smo izdelali 9 individualnih programov za novo  

vključene uporabnike v storitvi VVZ, 1 individualna programa za novo vključeno uporabnico 

programa SV ter 1 individualni program za novo vključenega stanovalce v storitvi IV. 

Izdelali smo individualne načrte 2019 za vse vključene uporabnike z evalvacijami ob 

zaključku leta. Skupaj z uporabniki smo pregledali in ugotovili, do kam smo prišli, ter ocenili, 

kaj še lahko stori vsak uporabnik sam, oziroma mu pri tem lahko pomagajo svojci ali strokovni 

delavci. Pomembno je, da načrtovalec in uporabnik željene cilje postavita na trdno 

osnovo in se že v času načrtovanja dogovorita  za možnost realizacije. Pomembno je, da 

tako v načrtih kakor v evalvaciji navajamo tisto, kar uporabnik želi, in da dejansko moč vpliva 

damo v njegove roke in ne več strokovnim delavcem, ki naj bi se odločali namesto njih.  

Načrt in evalvacijo je uporabnik, ko ni imel več pripomb, podpisal. Individualni načrt je last 

uporabnika. Če se je uporabnik strinjal, smo svojce povabili na sodelovanje ter skupaj 

pregledali in dopolnili z njihovim mnenjem in opažanjem načrt. Evalvacije individualnih načrtov 

s podpisi uporabnikov, svojcev oz. skrbnikov smo  ob zaključku leta vložili v osebne mape 

uporabnikov. Programe, načrte in evalvacije shranjujemo tudi v informacijski sistem ISOV. 

Pri individualnem načrtovanju si pomagamo s petimi Brandonovimi magneti: 

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

2. STIKI: ljubezen, naklonjenost, povezanost, prijateljstvo, prepoznavanje ožje in širše 
socialne mreže; 
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3. SPRETNOSTI: ali so uporabniki spodbujeni, da razvijejo lastno osebnost in spretnosti, 
ki jih imajo, jih sami prepoznavajo, kakšne možnosti za razvijanje spretnosti jim mi 
ponudimo (osebne spretnosti, socialne spretnosti, spretnosti pri dejavnostih); 

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

5. ŽELJE: ali znajo (zmorejo, upajo) izražati tisto, kar si želijo. 
S petimi magneti skušamo pomagati uporabnikom razkriti njihove osebne zgodbe. Na 

podlagi zgodb skupaj lažje določimo cilje delovanja, aktivnosti in ne nazadnje vrsto in 

obliko pomoči. Če si uporabnik želi, da mu pri spreminjanju razmer ali uresničevanju želja 

zaposleni pomaga, postane strokovni delavec tudi ključna oseba, s pomočjo katere uporabniki 

udejanjajo svoje želje in potrebe. V  letu 2019 je bilo uresničenega večino tistega, kar so 

uporabniki izrazili kot željo v individualnem načrtu.  

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

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

uporabljeni elementi v letu 2019 so: odnosi (družina, navezanost), splošno počutje, strah pred 

spremembami, spomini, sprememba bivalnega okolja. 

Bistvo zgodb uporabnikov je, da res pripovedujejo konkretno, brez olepševanja. V 

letošnjem letu je bilo presenetljivo pogosto izražena želja, da si  uporabnik želi več miru, mirno 

okolje, tako v dnevnih enotah, kot tudi doma in naših enotah bivanja.  

V mnogih zgodbah je bilo zaznati, kako pomembno je uporabnikom, da so opaženi, da se čutijo 

sprejete: » kadar mi je hudo, rabim malo več pozornosti, takrat rabim kakšen nasvet«, »rad/a 

imam pozornost – ne maram sprememb«, »rad imam pozornost, mi je fajn, če se tud mentor 

pogovarja z mano«, »mi je hudo ker pravi, da me ne bo nikoli sprejela, ker sem drugačna«, 

»želim, da bi bili vsi ljudje dobre volje  da  bi se zastopl med sabo, to mi največ pomen«. 

Vsako leto so v uporabniških zgodbah močno prisotna razmišljanja o tem kako, s kom, na 

kakšen način bi si želeli živeti v prihodnosti: »…za prihodnost si želim, da bi živel v svoji hiši…«, 

»… ne želim živet v bivalni, občina mi bo zrihtala stanovanje, pa da bi imel pomoč, ko bi jo 

rabu«, »živela bi v domačem okolju, tudi ko ata in mame ne bo več, da mam bliz kofetarijo in 

trgovino.« Skoraj v vsakem razgovoru je zaslediti, da se tudi doma veliko pogovarjajo o 

prihodnosti, da adaptirajo stanovanje, razmišljajo, kdo bo za njih poskrbel, ko staršev ne bo 

več. Zanimivo je, da je bila v letošnjih zgodbah veliko manj  izražena želja, da bi imeli svojo 

družino, otroke. Imeli bi svoje stanovanje, živeli bi v skupnosti, ne razmišljajo pa toliko o družini. 

Spremembo pripisujemo dejstvu, da smo se v letu 2019 na podlagi projekta Zveze Sožitje 

Brezspolni po skupinah veliko pogovarjali tudi o partnerstvu, spolnosti in na drugi strani o 

odgovornosti, če imaš otroke. En par je zaživel v svojem stanovanju, potrebujeta le malo naše 

podpore, imata dobro socialno mrežo z veliko prijatelji, ki se med seboj obiskujejo in to jima 

zadošča. Iz letošnjih razgovorov lahko zaključimo, da jim največ pomeni partnerski odnos: 

…»k fantu grem domov, sem vesela, da me lepo stisne..«, »imel bi punco«, »mel bi punco, ne 

od tle, pa da bi bila suha.« 

Na drugi strani so tudi stanovalci kritični do medsebojnih odnosov. Želijo si:  »…da bi rešili  

odnos med stanovalci…, …moraš zelo mirkat, kaj rečeš in kaj delaš«. 

Uporabnike opolnomočamo najprej v tem, da prepoznavajo svoje želje ter jih nato upajo 

in želijo povedati naglas oziroma deliti z drugimi. Veliko je želja, ki so povsem realne in 

potrebujejo le podporo nekoga, ki jih bo pomagal uresničiti: »… šel bi v VDC Tončke 

Hočevar…, želim si pomagat pri prevozih…«; »…šel bi na kmetijski sejem«; »…rad bi šel v 

Sodražico na obisk pogledat kako je…«;  »…želim si še kakšnega fajnega glasbenega 

gosta…«.  Nekatere želje so povsem konkretizirane in dajejo res močno zavezo zaposlenemu, 

da skuša poiskati možnost uresničitve.  
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Vsaka uporabniška zgodba, naj bo še tako preprosta in enostavna, vsebuje dragoceno vodilo 

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

do njega in kakšne so metode dela. Iz uporabniških zgodb nemalokrat zaznamo bolečino, tudi 

iz podrejenega odnosa do staršev, skrbnikov: »doma jim nič ne povem.« To so zgodbe, ki 

bolijo, ki rabijo močno podporo nekoga, da pomaga razumeti, doumeti, sprejeti. Pride pa tudi 

do težkih situacij, ko je potrebno na podlagi zaupanih zgodb, takoj ukrepati. 

V individualnih načrtih stanovalcev je bistvenega pomena, da je v njih zapisana uporabnikova 

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

kolikšen je njihov vpliv nad lastnim življenjem, ali lahko izbirajo, kaj bodo oblekli, kaj bodo jedli, 

katerih izletov se bodo udeležili, kje potrebujejo pomoč in podporo ter kakšen načrt imajo za 

uresničitev svojih želja. Pomemben cilj, kateremu smo skupaj s stanovalci pripisali velik 

pomen, je bil iskanje in sprejemanje vlog v širši skupnosti oz. v lokalnem okolju, da stiki 

niso omejeni le na ljudi, s katerimi so v vsakodnevnem delovnem odnosu.  

Postopek načrtovanja je bil tudi v letu 2019 izpeljan tako, da smo raziskovali tako veselje 

kot tudi bolečino ter na podlagi individualnih izkušenj in zmožnosti stanovalcem 

pomagali odkrivati sanje. Nekaterim smo jih lahko pomagali zaživeti v stvarnosti. 

Stanovalci še v večji meri razmišljajo o bivalnem okolju, razmišljajo in primerjajo, kako je bilo 

doma, kako je sedaj, ….»zelo mi velik pomen, da sem samostojna pri odhodu iz hiše, da sem 

zunaj na zraku«, »bi rada šla živet nazaj k mami«. Ni jim vseeno, kdo za njih izvaja finančno 

skrb, »bi rada, da bi mojo skrbnico stran dali, želim si nekoga drugega«. Tudi v zgodbah 

stanovalcev je zaslediti, da kljub trudu in pozitivni energiji zaposlenih, včasih prevlada 

nestrpnost, nesprejemanje sprememb, drugačnosti.  

Vsi stanovalci izražajo, da imajo dovolj zasebnosti, individualizacije in dostopnosti v bivalnem 

okolju VDC-ja. Tako kot želje uporabnikov dnevnih enot, so tudi nekatere želje stanovalcev 

prav simpatične in kar kličejo po uresničitvi »…šel bi na kakšen rock koncert kot je Sidharta, 

Zablujena generacija, Big foot mama, Tabu, Dan D, ali pa kej tacga …« 

V enoti bivanja v mansardi VDC-ja, stanujejo starejši uporabniki oz. uporabniki, ki so 

popolnoma odvisni od podpore zaposlenih. Vsi potrebujejo več časa, da se zjutraj uredijo, 

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

bivalnega dela v isti stavbi tudi omogočeno. V dveh stanovanjskih hišah, ki so 10 minut hoje 

oddaljene od dnevne enote Zagorje, so stanovalci samostojnejši in mlajši. Pri njih prevladujejo 

osebnostne težave in težave v duševnem zdravju, ki zahtevajo drugačene pristope, metode, 

več je skupinske in medosebne dinamike. Vsem pa je resnično še veliko bolj pomembno, 

kakšni so odnosi z zaposlenimi: »želim si razvijati in krepiti dobre odnose z zaposlenimi.« 

Zaposleni v enotah bivanja so osebe, ki delijo s stanovalci  najglobja in pogosto tudi najbolj 

intimna občutja, zato je res pomembno, da ta odnos temelji na spoštovanju integritete vsakega 

posameznika. Z refleksijo načrtovalca na koncu načrta se poleg ciljev in nalog stanovalca 

opredeli tudi pomoč, podpora, cilji in aktivnosti. 

2.3 PARTICIPACIJA, VPLIV IN SAMOZAGOVORNIŠTVO 
Za uresničevanje pravice do dostojnega življenja, do enakovrednega vključevanja in odločanja 
o življenju in delu v zasavskem VDC-ju so imeli predstavniki uporabnikov v letu 2019 11 rednih 
mesečnih sestankov z vodstvom v vsaki dnevni enoti. V povprečju je v zagorski enoti na 
sestankih sodelovalo 17 predstavnikov uporabnikov delavnic. Na rednih mesečnih srečanjih 
so lahko sodelovali tudi vsi ostali uporabniki, ki so izrazili željo, da bi poleg izvoljenih 
predstavnikov skupin še sodelovali. V enoti Litija, kjer je manj uporabnikov, so na sestankih 
sodelovali vsi. Bili so kritični in ustvarjalni. S svojimi predlogi, željami in pobudami so pomagali 
sooblikovati našo storitev. 
Tabela 14: Nekaj vprašanj, pobud in mnenj uporabnikov iz sestankov  

Dekleta iz spodnjih delavnic.: »V spodnjih WC-jih je ponovno težava slaba higiena, ker dekleta ne 
počistijo za seboj, ne potegnejo vode, papir leži po tleh. Skratka potrebno se je obnašati kot doma. 
Vsak ima rad, da pride v čist WC, kjer deska in okrog nje ni polulano.« 
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Uporabnik S. predlaga, da bi imeli v letu 2019 skupni izlet v Lipico. Uporabniki dobijo nalogo, da se o 
predlogu pogovorijo po skupinah in preverijo, ali imajo res vsi uporabniki željo po obisku Lipice, v 
nasprotnem primeru gre lahko samo skupina, v kateri so izlet predlagali. 

Uporabnica U. je opozorila, da je bila II. malica različna. Eni uporabniki so dobili pašteto, drugi sendvič, 
tudi pasulj je bil preveč pekoč.  
Rešitev: direktorica uporabnikom naroči, da morajo takoj isti dan, če pri malici opazijo težave, obvestiti 
J. A. , ki je zadolžen za komunikacijo z dobaviteljem prehrane. 

Uporabnik O. vpraša, kdaj bodo dobili nove stole. Direktorica pove, da moramo počakati soglasje 
ministrstva. Da en stol stane 150 € in da se moramo res gospodarno in odgovorno obnašati z vsemi 
sredstvi, ki jih imamo. Tudi TV samo zaradi večjega ekrana ne bomo kupovali, dokler stari TV 
sprejemnik dela. 
Realizirano: delno, stoli se menjajo postopoma. Uporabnik, ki prejme nov stol, je zanj tudi odgovoren, 
stol je evidentiran na ime posameznika. 

Uporabnik E.: pove, da je bil zelo prizadet in da je jokal, ker so ga zafrkavali uporabniki in mentorji 
zraven v spodnjem nadstropju, ko si je pobarval lase. Tudi ostali uporabniki povedo, da res ni lepo, da 
se mentorji hecajo in da morajo biti zgled. Direktorica poudari, da je bil verjetno le hec, da pa morajo 
uporabniki mentorjem seveda povedati, da jim takšne šale niso všeč, da jih prizadenejo in da so zaradi 
tega žalostni. 

Vsi uporabniki povedo, da imajo po vseh delavnicah težave z dozirniki brisač. 
Rešitev:  Zamenjava dozirnikov (realizirano 2019). 

Uporabnica U: opozori, da se uporabniki ne držijo hišnega reda pri odhodu iz delavnic ob zaključku 
dneva. Prav tako pove, da hodijo nekateri uporabniki kadit pred skladišče, kjer zaradi nevarnosti 
požara ni primeren prostor  za kajene. 
Rešitev: obnovitev hišnega reda po delavnicah, kontrola ob odhodih, dogovor, kje je mesto za kajenje. 

Predlogi uporabnikov na majskem sestanku:  
Predlog 1: tudi za uporabnike naredimo obnovitveni tečaj prve pomoči 
Predlog 2: zbirajo se prijave zainteresiranih za Jamatlon 
predlog 3: Uporabnica S. K . prosi, da bi šli v jeseni spodbujat naše nogometaše na zaključek 
nogometnega turnirja SOS na Brdo. 
Rešitev: uporabnica pobere število prijav za Brdo (šli smo s kombijem in osebnim avtomobilom). 

Uporabnica M.: Se zahvali za nova okna v enoti bivanja na Trboveljski cesti. 

Uporabnik N. poda pisno željo, na sestanku ne želi biti izpostavljen: »Vsaki petek bi imel eno uro klepet 
v jedilnici. Kupimo si kokakolo ali sok in se igramo družabne igre med skupinami.« Vodstvo pove, da 
to lahko uresničijo, če imajo tudi ostali uporabniki interes. 

Uporabnica U. se zahvali za nov likalnik v lastnem programu. 

Uporabnik B. predlaga nabavo novih ščitnikov za nogometaše, stari so vsi premajhni in ne opravljajo 
več funkcije zaščite (se da v plan). 

Uporabnika E. in S. sta tako navdušena nad izmenjavo, da si še želita na izmenjavo. 
Se pridobi informacija ali lahko gredo na izmenjavo uporabniki, ki so že bili. 

Uporabnik B. se ne strinja, da se nogometašem trgajo delovne ure za treninge nogometa. Direktorica 
mu skuša kar najbolj nazorno razložiti, da je to nadstandardna aktivnost, da je vključitev prostovoljna, 
da gre iz mase, ki se ustvari z delom za poravnavo vseh stroškov. Dejavnost sama po sebi pa ne 
ustvarja dodane vrednosti, zato se dogovorimo za nagrado ob zaključku lige, za zastopanje 
zasavskega VDC-ja.  

Uporabnik S. pove, da mu ni všeč, da bo piknik šele 1.10. in da mu ni všeč avtobus in šofer L. 
Direktorica na tem mestu pojasni, da so včasih spremembe dobre. Pri prevozih smo zavezanci za 
javno naročilo, da razpišemo pogoje in ponudnik mora zadostiti vsem danim pogojem, hkrati pa 
moramo izbrati najcenejše javno naročilo. Če karkoli pri prevozih ni v redu, naj uporabniki takoj javijo 
in se bo direktorica pogovorila s šoferjem.  

Uporabnica S. se pohvali, da je fajn, ker hodijo masirat druge uporabnike, v glavnem se dogovorijo 
sami, brez posredovanja mentorja.  

Uporabnik G. prosi za brezalkoholno pijačo Malt v avtomat. 
Se pozanimamo in uredimo, če bo možno (Automatic servis nima na razpolago Malta. Skušali smo 
najti altrenativo.) 

To je le nekaj predlogov in različnih mnenj. Bilo jih je še veliko več, kar je razvidno iz zapisnikov 
sestankov uporabnikov obeh dnevnih enot. Iz napisanega se vidi, da so uporabniki kritični, ko 
se jim zdi, da nekaj ni dobro, da bi bilo boljše drugače. Uporabniki lepo skrbijo tudi za inventar 
in stalno opozarjajo na potrebna popravila, predlagajo nabave, ki pripomorejo k lažji skrbi  
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(prenašanje metle iz spodnjega v zgornje nadstropje, nabava podstavkov za umazane čevlje, 
nabava podstavkov za kozarce, da se zaščiti miza …). Hkrati so poleg zaposlenih tudi 
uporabniki tisti, ki opominjajo na pomembnost dobrih in spoštljivih odnosov tako med 
zaposlenimi, kot tudi med uporabniki in med stanovalci. Čutiti je vpetost v lokalno okolje. 
Uporabniki imajo širok uvid, kaj vse so še možnosti sodelovanja in povezovanja, kar znajo 
izražati v svojih željah. 
Samozagovorništvo je potekalo na temo knjižic v lahkem branju, ki jih je izdala Zveza Sožitje: 
spolnosti, zdravje, telo, odnosi, nasilje ..., kar je v skladno z vizijo večje samostojnosti 
uporabnikov v domačem okolju. 
Mesečne sestanke z zaposlenimi in vodstvom so imeli tudi stanovalci. Glavne teme so bile: 
medosebni odnosi, sooblikovanje bivalnega dne, hišni red in zadolžitve stanovalcev. 
Stanovalci so predlagali aktivnosti, skupaj so oblikovali jedilnike, reševali so medsebojne 
težave, ki so v življenju v skupnosti vsakdanje. Stanovalci so prepoznavali potrebe po nabavah, 
opominjali, če se je kaj pokvarilo, predlagali izboljšave, ki so pripomogle k boljšemu delovanju 
enot bivanja.   
Uporabniki in svojci imajo na razpolago skrinjico za pripombe in pritožbe, ki je nameščena 
v avli, tako, da je anonimnost zajamčena. V skrinjici je bila v letu 2019 ena pritožba. "Zakaj 
imamo glazbeni stolp?" Težava je bila rešena na ravni skupine, zato pritožbe nismo 
obravnavali naprej. Če se bodo pri rešitvi pokazale težave ali nesoglasja, bomo težavo reševali 
naprej skupaj z direktorico. Uporabniki in njihovi svojci so imeli skozi vse leto možnost dajanja 
pritožb tudi na posebnem obrazcu. V letu 2019 na obrazcu nismo prejeli nobene pisne 
pritožbe nad našim delom. Manjše pripombe in predloge smo sproti obravnavali na 
osebnih srečanjih s svojci, uporabniki z direktorico, ali pa smo se individualno 
pogovorili z uporabnikom, svojci ter se potrudili poiskati čim bolj sprejemljivo rešitev 
za vse. Med letom smo ob dodatnih aktivnostih, ki so jih imeli stanovalci naših enot bivanja, 
še vedno naleteli na nerazumevanje svojcev uporabnikov dnevnih enot, ki so menili, da imajo 
stanovalci neupravičeno veliko več aktivnosti, kot uporabniki dnevnih enot. Svojcem smo 
pojasnili, da veliko nadstandardnih aktivnosti financirajo stanovalci sami, hkrati pa smo 
pojasnili, da storitev izvajanja institucionalnega varstva nadomešča družino, da so stvari 
organizirane in financirane drugače kot storitev v dnevni enoti. Tisto, kar naj bi za kakovostno 
preživljanje prostega časa uporabnikov dnevnih enot VDC v popoldanskem času, vikendih, 
praznikih naredila družina, v enotah bivanja naredimo zaposleni.   
Veliko pozitivnih povratnih informacij prejmemo preko našega FB profila, kjer redno 
objavljamo naše aktivnosti in dogodke. S pomočjo sodobne komunikacije uporabnikom in 
stanovalcem širimo socialno mrežo. Veliko pohval in zahval svojcev smo prejeli, ko uporabniku 
ali uporabnici  omogočimo obisk kakšnega dogodka, kulturne prireditve ali podporo v težkih 
trenutkih. Pohvale posredovane osebno ali preko telefona zabeležimo v informacijski sitem 
ISOV. Naj jih navedem le nekaj. Svojka N.M. »Vi se sploh ne zavedate, kakšni sončki ste, res 
ste srčni in se vidi, da delate s srcem.« Ob dogodku beseda ples glasba je gledalec P.S. 
zapisal: »The best ste bili. To je bil dogodek stoletja. Plesno, čutno, s solzami v očeh.« Spet 
drugi obiskovalec je zapisal: »Pošiljam nekaj slik iz čudovite prireditve v DD Trbovlje, katere 
del ste bili tudi vi oziroma vaši varovanci. Naj vam ob tem čestitam in se obenem zahvalim, da 
ste mi, tako kot verjetno vsem ostalim v dvorani v nekem momentu dali vedeti, da smo prav 
vsi ljudje enaki. To vem že dolgo. Verjetno ste opazili tudi, da so vaši varovanci s spoštovanjem 
od vseh nastopajočih prejeli najglasnejši in najiskrenejši aplavz. Odgovor poznamo: Ker so 
morali v nastop vložiti več napora in energije kot vsi ostali, a so ga oddelali kot bi bili na odru  
doma. In vsi smo bili srečni za njih. Ko bi le lahko bili čim večkrat.« Ob zaključku zimovanja je 
ena izmed mam zapisala: »Hvala vsem mentorjem, vsi obrazi dokazujejo, da je bilo lepo, da 
ste prevzeli odgovorno delo, ter se srečno vrnili.« Svojec J. F.: »Boljšega VDC ni.« Ob izidu 
mesečne informacije: »Hvala za izčrpno in lepo sestavljeno poročilo.« Teh pohval je le nekaj, 
podane so bile kot odziv na različne dogodke in različne situacije. So pa lep dokaz, da je naše 
delo opaženo, da se ceni trud, ki ga vlagamo v naše delo in tisto najpomembnejše kar šteje 
tako pri zaposlenih kot tudi pri svojcih je zadovoljstvo uporabnikov.  
Osem uporabnikov je skozi leto ob podpori mentorjev vodilo oddajo na internem radiu, kjer 
so obveščali o aktualnostih doma in po svetu, brali zanimive prispevke, obveščali o športnih 
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dosežkih naših športnikov, prebirali so razmišljanja na temo mesečnih vrednot in spregovorili 
tudi o naših državnih praznikih. V letu 2019 so pripravili pet oddaj. Vmes so vrteli glasbo, ki so 
si jo izbrali sami. Na formalnih in neformalnih srečanjih smo krepili moč uporabnikov, se 
pogovarjali in razmišljali o tem, da tisto, kar jim življenje nudi, znajo uporabiti za 
ravnanje in akcijo na vseh področjih, ki so jim pomembna. Še vedno je aktualna tema, 
kdo in koliko naj starši oziroma svojci skrbijo za uporabnika, kje se konča njihova odgovornost 
in prične lastna uporabnikova odgovornost. Ob takšnih vprašanjih je bilo zanimivo izmenjati 
različna stališča in izkušnje uporabnikov. Dobro poteka medsebojna pomoč med 
uporabniki samimi. Radi se družijo tudi izven časa, ki ga prebijejo v dnevnih enotah ter se 
pogovarjajo o intimnih in osebnih zadevah. Uporabniki v dnevnih enot in stanovalci v bivalnih 
enotah imajo možnost soodločanja o poteku dnevu, o vključevanju v aktivnosti, skratka, o vseh 
ključnih vprašanjih njihovega življenja v VDC-ju. Veliko konstruktivnih predlogov podajo tudi  v 
sistemu kakovosti E-Qalin, ki za procese, ki vključujejo uporabnike, poteka prav po vseh 
skupinah. Bistvenega pomena je, da uporabniki preko različnih navedenih samozagovorniških 
aktivnosti razvijajo občutek lastne vrednosti, prepoznavajo lastne sposobnosti, znajo 
izbirati in sprejemati odločitve, poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo, jo sami ponudijo ter 
med seboj razvijajo dobre odnose, razumevanje. Ob zaključku leta so uporabniki izpolnili 
vprašalnike o zadovoljstvu – rezultati so prikazani v naslednjem poglavju. 
 

2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV   
2.4.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V DNEVNIH ENOTAH  

Neodvisni zunanji partner Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj d. o. o. je v novembru 2019 

izvedel analizo zadovoljstva uporabnikov v dnevnih enotah. Anketiranje je opravila 

prostovoljka VDC, ki so jo uporabniki že poznali, saj se je celo leto vključevala v naše 

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

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

pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo, zakaj so zadovoljni oz. niso, da bomo lahko 

sprejeli ustrezne izboljšave. V letu 2019 je analiza potekala posebej za program socialne 

vključenosti. Vprašalnik je izpolnilo 105 uporabnikov v obeh dnevnih enotah (v letu 2018 107).  

Vprašalnika niso izpolnili uporabniki, ki vprašanj ne razumejo, ali pa so bili v dneh, ko se je 

anketiralo, odsotni. Povprečno zadovoljstvo uporabnikov je ostalo zelo visoko, s sumarno 

oceno zadovoljstva 2,87, kar je enako kot v letu 2018. Maksimalna možna ocena je 3. Slika 1 

prikazuje oceno splošnega zadovoljstva uporabnikov v letu 2019 s primerjavo na 2018 in 2017 

ter oceno posameznih področij v 2019. 

Slika 1: Zadovoljstvo uporabnikov v dnevnih enotah splošno in po področjih 
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Uporabnike smo spodbujali, da so na anketne liste zapisali tudi komentarje, predloge, 

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

zaposlenih v decembru 2019 in skupaj iskali možnosti izboljšav našega delovanja, ki bodo 

vključene v Letni načrt 2020.  

2.4.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V ENOTAH BIVANJA 

V novembru 2019 je bila opravljena tudi anketa stanovalcev v enotah bivanja. Anketiranje je 

opravila prostovoljka, ki enkrat tedensko prihaja v enote bivanja. Uporabniki so imeli možnost 

izbire med odgovori »da«, »včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, 

»včasih« z 2 točkama in »ne« z 1 točko. Stanovalce smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi 

navedejo, zakaj so zadovoljni oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. 

Na anketo je odgovarjalo 20 stanovalcev, kar je eden manj kot leto prej. Povprečno 

zadovoljstvo stanovalcev je ostalo zelo visoko, s sumarno oceno zadovoljstva 2,78. 

Maksimalna možna ocena je 3. V primerjavi s preteklim letom se je sumarno zadovoljstvo 

povečalo za 0,08 ocene. Največji in najpomembnejše izboljšanje smo zaznali pri možnosti 

soodločanja. Na tem področju smo aktivno delali celo leto. Slika 2 prikazuje oceno splošnega 

zadovoljstva stanovalcev enot bivanja v letu 2019 s primerjavo na 2018 in 2017 ter oceno 

zadovoljstva stanovalcev po posameznih področjih 2019. 
 
Slika 2: Zadovoljstvo stanovalcev v enotah bivanja splošno in po področjih 

 

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

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

2019. Imeli smo vmesno zunanjo presojo kakovosti s strani presojevalca Bureau Veritasa, ki 

je potrdila naše kakovostno, razvojno naravnano delovanje, ki se kaže tudi visokem 

zadovoljstvu vseh vključenih interesnih skupin (uporabnikov, svojcev in zaposlenih). 

3.1 E-QALIN – UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO  
Skupine za kakovost so bile določene že leto prej, na podlagi želja zaposlenih o njihovi 

vključenosti. Ocenjevale so posamezne procese skladno z načrtom. Najprej so ocenjevali vidik 

zaposlenih. Junija 2019 smo skladno s poslovnikom kakovosti E-qalin in na podlagi prejetega 

certifikata uspešno opravili vmesno presojo. Le-ta je pokazala, da se sistem kakovosti izvaja 

po planu. Presojevalka je podala nekaj manjših nasvetov, kako še bolje spremljati in izvajati 
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sistem kakovosti E-qalin, predvsem pri aktivnostih PDCA. Glede na pripombe zadnje presoje, 

kjer sta presojevalca podala pripombe glede na zapise v sistemu MAPP, smo te izboljšali.  

V letu 2019 je vodja kakovosti porazdelil procese različnim skrbnikom. Tako se je je delo 

porazdelilo na več oseb. Skrbniki so pričeli s pregledom in dopolnitvami posameznih  procesov, 

za katere so zadolženi.  

Na SIP dnevih 2019 smo vsi zaposleni skupaj, tako kot vsako leto, ocenili kriterija: 3. 1. 1 

Vrednote organizacije in oblikovanje organizacijske kulture ter 3. 1. 2 Vizija, poslanstvo in 

strategija. To sta kriterija, ki sta zelo pomembna za vse zaposlene in vodstvo, zato smo ju 

ocenjevali vsi skupaj kot SIP skupina. Kljub temu, da v sistemu kakovosti ne sodelujejo pri 

ocenjevanju vsi zaposleni, imajo kot SIP skupina dostop do sistema MAPP vsi, da si lahko 

ogledujejo ključne procese, s katerimi morajo biti vsi seznanjeni in ravnati skladno z njimi.  

Štirje zaposleni so se udeležili seminarja za moderatorje in vodje kakovosti, ki ga je organiziral 

Firis d. o. o. v Velenju.  

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

 ohranjanje in razvoj samostojnosti; 

 soustvarjanje in pomoč pri izvajanju osebnih/individualnih načrtov; 

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

 aktivno preživljanje prostega časa; 

 razvoj socialnih odnosov; 

 aktivno vključevanje v okolje; 

 pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk; 

 korekcija in terapija vedenjskih in osebnostnih motenj; 

 socialna oskrba; 

 svetovalno terapevtsko delo s starši. 

Ohranjanje in razvoj komunikacij ter ohranjanje že pridobljenih znanj in spretnosti, aktivno 
preživljanje prostega časa, razvoj socialnih odnosov in aktivno vključevanje v okolje, so 
pomembne aktivnosti, ki jih uvrščamo med interesne aktivnosti. Uporabniki si jih s podporo 
mentorjev izberejo sami. Večina teh aktivnosti ni sistemsko financiranih, ampak so 
nadstandardne, kar pomeni, da se financirajo iz prihodkov, ustvarjenih od zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, evropskih projektov, donacij in sofinanciranja uporabnikov, ki se aktivnosti, 
projektov udeležijo. 

3.2.1 INTERESNE AKTIVNOSTI, PROJEKTI 

V Zasavskem VDC-ju vsakodnevno potekajo interesne aktivnosti, ki popestrijo delovni 
vsakdan, omogočajo razvoj različnih znanj in sposobnosti ter njihovo ohranjanje. Aktivnosti 
pozitivno vplivajo na psihofizično počutje uporabnikov. Oblikujemo jih glede na potrebe, 
pobude, želje uporabnikov. Program prilagajmo tudi aktualnim trendom in možnostim v okolju. 
Izvajamo športne, izobraževalne, kulturne in rehabilitacijske aktivnosti. Nekatere tudi v obliki 
projektov. Z njimi se vključujemo in povezujemo z lokalnim okoljem.  
 
V letu 2019 smo ohranjali trajnost obeh EU projektov. Novo rojstvo ima ekološko vsebino, 
Nasmeh za vse pa se osredotoča na izboljšanje psihofizičnega stanja, počutja ranljivih skupin 
zasavskega prebivalstva. Obe operaciji sta se pričeli izvajati v februarju 2018. Operacija 
Nasmeh za vse se je z oktobrom 2018 zaključila, operacija Novo rojstvo pa se je formalno 
zaključila marca 2019.  Aktivnosti obeh operacij bomo izvajali trajnostno. Tako kot preteklo 
leto, so bile interesne aktivnosti v osnovi razdeljene na tri področja in sicer: 

1. VODENJE 
2. REHABILITACIJA 
3. IZOBRAŽEVANJE 
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Pri vodenju so v ospredju interesne in nadstandardne aktivnosti s področja športa, kulture, 
projektov in sodelovanja v lokalnem okolju. Vse več poudarka dajemo preventivi, zdravju, saj 
uporabniki potrebujejo vse več aktivnosti za ohranjanje samostojnosti in aktivnosti, ki jim 
pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih zdravstvenih težav.  
Rehabilitacija se povezuje z delovno terapijo in se v sistemu ISOV beleži pri storitvi zdravstvo. 
Poročilo delovne terapije in fizioterapije je napisano v posebnem poročilu. Sistemsko 
financirane so zdravstvene storitve le za stanovalce IV, medtem ko v dnevnih enotah 
sistemskega vira financiranja delovne terapije, fizioterapije, zdravstvene nege, še vedno 
nimamo priznanega.  
Izobraževanje, vseživljenjsko učenje je izredno pomembno. Pri izobraževanju dajemo 
poudarek na ohranjanju obstoječih znanj ter učenju novih znanj, ki si jih želijo uporabniki. Vse 
prisotnosti na interesnih in nadstandardnih aktivnostih mentorji redno vpisujejo v informacijski 
sistem ISOV. Sistem ISOV se redno ažurira in se nato januarja naredi izpis aktivnosti za 
preteklo leto.  
 
Slika 3: Primerjava števila izvedb in udeležb na interesnih aktivnostih po področjih 

 
Iz Slike 3 vidimo, da se je število izvedb aktivnosti v letu 2019 glede na 2018 na vseh področjih 
povečalo. Število udeležb uporabnikov na aktivnostih rehabilitacije in izobraževanja se je v letu 
2019 glede na 2018 povečalo, pri aktivnostih vodenja pa  se je v primerjavi z letom 2018 
zmanjšalo. Več aktivnosti poteka v manjših skupinah oziroma individualno. Zmanjšanje števila 
udeležb pri vodenju je tudi posledica povečanja števila delovnih ur za 17 % glede na 
predhodno leto. To pomeni, da uporabniki niso hodili na aktivnosti vodenja tako številčno in 
pogosto kot v prejšnjem letu, saj so bili delovno bolj aktivni, skladno z njihovo odločitvijo.  
V letu 2019 je bilo s strani ZZZS priznanih več sredstev, ki so omogočala strokovno izvajanje 
fizioterapije in delovne terapije, katera se v sistemu ISOV vodi pod zdravstvom. 
 
Pri analizi zadovoljstva je bilo področje zadovoljstvo s spremljevalnimi (interesnimi) aktivnostmi 
ocenjeno s strani uporabnikov v povprečju 2,74 in ostaja zelo visoko. Uporabniki, ki jim te 
aktivnosti niso všeč, v vprašalniku niso navedli predlogov, ki bi izboljšali njihovo zadovoljstvo. 
Trudili se bomo še naprej, da za vsakogar najdemo kakšno aktivnost poleg zaposlitve, ki ga 
bo zanimala in se je bo z veseljem udeleževal. 
 
Slika 4: Primerjava števila izvedb in udeležb na interesnih aktivnostih po področjih 
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Tabela 15: Izvedeni projekti 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

ESE - izmenjava 23 19 Pet uporabnikov se je udeležilo 14-dnevnega bivanja v 

tujini (Italija in 2x Makedonija). 

ESE PROJEKTI 2 2 V sodelovanju z lokalnimi mladinskimi centri so nas 

obiskali mednarodni prostovoljci in mi njih. 

KNJIŽNICA - 

BERIMO SKUPAJ-

MAVRIČNA 

BRALNICA 

347 32 Berimo skupaj je projekt, ki teče že precej let, uporabniki 

radi sodelujejo, berejo, obiskujejo knjižnico. V letu 2019 

smo ponudbi dodali tudi Mavrično bralnico, ki jo vodi 

knjižnjica Trbovlje in je namenjena zahtevnejšim bralcem. 

Naletela je na izredno dober odziv. V enoti Litija sodelujejo 

s knjižnico Litija za zahtevnejše bralce in knjižnico Zagorje 

v okviru projekta Berimo skupaj. 

LAHKO BRANJE 135 42 Uporabniki sodelujejo pri prirejanju besedil v lahko berljivo 

obliko, še posebej ljubo pa jim je urejanje jedilnika v 

lahkem branju. V letu 2019 so sodelovali na izobraževanju 

Lahkega branja s strani Zveze Sožitje.  

LETOVANJE 86 1 Izvedli smo letovanje v Pinesti med 29. 6. in 6. 7. in peljali 

uporabnike bivalne na tabore Sožitja. 

PIKNIK S SVOJCI 78 2 Piknik s svojci je potekal 1. 10. in se je letos prvič združil s 

tekom in hojo za upanje. Odzivi so bili pozitivni. Izvedli smo 

tudi piknik v IV ob 10-letnici.  

ZIMOVANJE 52 1 Zimovali smo na Ribnici na Pohorju med 8. in 12. 3.  

PUSTOVANJE 2 50 Udeležili smo se pustnega karnevala v Litiji (uporabniki in 

mentorji dnevne enote) ter pustne povorke v Zagorju 

(stanovalci in mentorji bivalnih). 

ABILIMPIADA 1 3 Na abilimpiadi v Mariboru smo z vezenjem z križnim 
vbodom dosegli 1. mesto, sodelovali pa smo še v 
računalništvu in slikanju. 
 

PRIPRAVE 

NOGOMETAŠEV 

1 6 Na Debelem Rtiču smo imeli od 2. 4. do 5. 4. priprave 
nogometašev skupaj z VDC Tončke Hočevar preko NZS. 

Izvajali smo tudi nadaljevanju projektov EU1 in EU2, katerih aktivnosti so posebej navedene v 
Tabelah 19 in 20. Uspešno smo izvedli smo 8. Tek in hojo za upanje, organizirali nogometno 
tekmo na Proletarcu v Zagorju, projektno tržili lastni program na stojnicah in različnih 
prireditvah skozi celo leto, pripravili koledar 2020, predstavitveno zloženko VDC v angleščini, 
iskali nova kooperantska dela za zaposlitev pod posebnimi pogoji, uspešno smo dokončali 
projekt avtomatizacije registracije delovnega časa, uspešno opravili vmesno presojo E-Qalin, 
projektno začeli graditi Vključujoče, inovativno in nasmejano Zasavje preko okroglih miz, 
iskanja novih povezav z organizacijami v okolju in prijav novih projektov VIP Zasavje in razvoj 
ter preizkušanje pilotnih storitev po ZSVI. Trudili smo se za transparentnejši in poenoten sistem 
obračunavanja oskrbnin za stanovalce v enotah bivanja. 
 
Tabela 16: Izvedene ostale interesne aktivnosti 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov 
POROČILO 2019 

ČEBELARSTVO 227 55 Uporabniki so skupaj z mentorjema in prostovoljcem Bojanom 

skrbeli za 5 čebeljih družin na 2 lokacijah. 

EKOLOŠKO 

OZAVEŠČANJE 

392 198 Uporabnike smo osveščali o pomembnosti recikliranja in 

ločevanja odpadkov, skrbi za okolje. S slikovnimi oznakami 

smo opremili koše  za smeti in jih pripravili za ločevanje 

odpadkov. Uporabniki so se ozaveščali med seboj, pomagali 

pri odnašanju smeti s podporo mentorjev. Širili smo asortima 

blagovne znamke »Prešito«. 
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GLASBENE 

DELAVNICE 

842 62 Redno so potekale glasbene delavnice tako v enoti Zagorje kot 

Litija, kjer sodelujejo z Domom Tisje. Prihajali so uporabniki, ki 

radi prepevajo. Urice nam je popestril javni delavec s kitaro.  

GLASILO KAMENČKI 

in VDC KOTIČEK 

37 8 V letu 2019 so izšli 3 izvodi glasila Kamenčki. Uporabniki so 

pisali prispevke ter po svojih zmožnostih prispevali k vsebini. 

V enoti Litija so izdajali časopis VDC Kotiček, ki se je 

osredotočal na dogajanje v Litiji. 

GOSPODINJSKE 

DELAVNICE 

49 13 V dnevnih enotah smo pred prazniki pekli pecivo skupaj z 

uporabniki. Pecivo so  pekli tudi v IV.  

KRAJŠI/DALJŠI IZLET 120 10 V sklopu delavnic so mentorji skupaj z uporabniki organizirali 

izlete.  

LIKOVNE DELAVNICE 113 23 V okviru likovnih delavnic smo realizirali končne slike na 

platnu, obiskali so nas slikarji iz tujine in lokalnega okolja. V 

enoti Litija je potekala likovna terapija. Uporabniki so se 

udeležili lokalne razstave članov društva Lila in natečaja Sveta 

za medgeneracijsko povezovanje, kjer so bila izbrana in 

nagrajena likovna dela 2 uporabnikov. 

NASTOP: Pevski, 

Plesne, Skokic, Na 

zabavi RD, ... 

206 16 Uporabnike vzpodbujamo k sodelovanju na različnih nastopih. 

Uporabniki so sami izražali želje po nastopih, ki smo jim jih 

omogočili. V enoti Litija so skupaj z GŠ, vrtcem in domom Tisje 

organizirali skupen nastop v sklopu medgeneracijskega 

druženja. 

PEVSKI ZBOR 181 29 Pevski zbor Podvelnarji se s prostovoljcema Mojco in Rikom 

redno dobiva v bivalnih prostorih popoldne, kjer vadijo za 

priložnostne nastope. V enoti Litija se redno sestaja pevski 

zbor uporabnikov, ki je imel v letu 2019 2 nastopa. 

RADIO VDC 13 5 5-krat smo izvedli radijsko oddajo, pri oblikovanju katere so s 

svojimi idejami, predlogi, branjem, sodelovali uporabniki sami.  

RIBIŠTVO 64 62 Dva stanovalca redno lovita ribe v lokalnem ribniku v Zagorju. 

Uporabniku semo  pomagali nabaviti novo opremo. 

SAMOZAGOVORNIŠK

A SKUPINA 

91 11 Pri branju zapisnika sestanka uporabnikov z direktorico se po 

skupinah pogovarjamo z uporabniki o aktualnih temah. 

Pridobili smo uporabne knjige o življenju, spolnosti iz projekta 

Zveze Sožitje Brezspolni, ki smo jih uporabili za dodatne 

pogovore z uporabniki o življenju ter uresničevanju osnovnih 

človeških potreb odraslega človeka. 

SESTANEK 

UPORABNIKOV Z 

VODSTVOM 

219 21 Sestanki so z izjemo poletja potekali vsak začetek meseca. 

Potekali so tako v dnevni enoti Zagorje kot v dnevni enoti Litija. 

SKRB IN 

UKVARJANJE Z 

ŽIVALMI 

491 297 Stanovalci, ki imajo svoje hišne ljubljenčke, redno skrbijo za 

njih (ptici, želva, zajca).  

VERSKI OBREDI 67 7 Glede na želje stanovalcev smo jim omogočili versko 

izražanje. Največ ga je bilo ob večjih katoliških praznikih.  

ZABAVA 362 8 Skupaj z uporabniki smo pripravili več zabavnih  dogodkov, za 

katere so uporabniki pripravili program in nastopali. Poleg 

praznovanja rojstnih dni, slovo upokojencem in novoletne 

zabave smo pustovali skupaj z otroci iz vrtca. 

 
Tabela 17: Poročilo športnih interesnih aktivnosti 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

5 MINUT ZA 
ZDRAVJE 

1372 113 Uporabniki v delavnici dnevno izvajajo 5 minut za zdravje (vaje 

za razgibavanje na delovnem mestu in vzpodbujanje pitja vode). 

Čas izvedbe si prilagodi vsaka delavnica.  
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ATLETIKA 25 9 Pred regijskimi igrami in atletskim mitingom smo imeli treninge 

atletike. Uvedli smo tudi novo disciplino - met vorteksa.  

KOŠARKA 116 30 Treningi so redno potekali v telovadnici ob sredah.  

KRPLJANJE 39 3 Na zimovanju smo izvajali krplanje, saj nam je vreme omogočal 

dobre pogoje.  

NAMIZNI TENIS 165 73 Redno smo izvajali treninge namiznega tenisa v telovadnici VDC-

ja. Udeležili smo se tekmovanja na regijskih igrah. 

NOGOMET 387 55 Treningi so redno potekali v telovadnici ob sredah, ter ob drugih 

dnevih pred turnirji in finalom. Ekipa se je dobro ujela in število 

nogometašev se je povečalo.  

NORDIJSKA 

HOJA/SPREHOD 

3528 339 Uporabnike  redno spodbujamo k izvajanju sprehodov, saj to 

pozitivno vpliva na njihov psihofizično in zdravstveno stanje. 

Sprehode smo izvajali tako v DE kot v IV. 

PLANINARJENJE 36 3 V sklopu Malega princa so bili opravljeni 3 pohodi (zahtevnejši).  

PLAVANJE 109 13 Tečaja plavanja v letu 2019 ni bilo, so se pa uporabniki z društvi 

Sožitje udeleževali plavanja ter plavali na letovanju na morju.  

PLES 554 41 Za prireditev Beseda, ples, glasba smo pripravili dve plesni točki.  

REKREACIJA IN 

RAZGIBAVANJE 

512 87 Rekreacija in razgibavanje se je v večini izvajalo v IV, ko so 

popoldan izkoristili v telovadnic VDC-ja. Ostala vadba v dnevnih 

enotah se je vpisovala v okviru trajnosti projekta Nasmeh za vse. 

SMUČANJE 74 7 Pred državnim mitingom smo opravili treninge smučanja. Prav 

tako se je smučanje izvajalo na zimovanju.  

TEKMOVANJE   

SOS in druga 

tekmovanja 

95 13 Redno smo se udeleževali športnih tekmovanj na lokalni in 

državni ravni.  

 
Tabela 18: Izvedene aktivnosti sodelovanja v lokalnem okolju 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

DELO V DRUGI ENOTI 153 41 

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

DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE 2 1 

OGLED, SODELOVANJE NA PRIREDITVAH V 

LOKALNEM OKOLJU 

563 37 

RAZLIČNA DRUŽENJA (gimnazija, srednaj zdravst. 

medgenerc., OŠ Litija, OŠ dr. Slavko Grum) 

219 26 

SOŽITJE HRASTNIK 28 16 

SOŽITJE LITIJA 5 1 

SOŽITJE TRBOVLJE 5 4 

SOŽITJE ZAGORJE 14 5 

 
Tabela 19: Aktivnosti EU 1 Novo rojstvo trajnost 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

LIKOVNE DELAVNICE 

EU1 

66 5 V okvirju likovnih delavnic smo realizirali končne slike na platnu, 
obiskali so nas slikarji iz tujine in lokalna slikarka Severina.  

VAJE ZA IGRO 45 10 V letu 2019 smo uprizorili še nekaj predstav Minke pločevinke, 
zato smo pred nastopi organizirali še dodatne vaje za osvežitev 
znanja.  

 
Tabela 20: Aktivnosti EU 2 Nasmeh za vse trajnost 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

ALTERNATIVNA 

TERAPIJA ZA BOLJŠE 

POČUTJE 

817 210 Uporabniki so se udeleževali terapije z bioptronom in motomedom 
- odvisno od potreb, nekateri občasno, drugi redno.  
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DELOVNA TERAPIJA 156 49 Delovna terapija je potekala v delavnicah. Prav tako je narejeno 

posebno poročilo za delovno terapijo.  

HIDROTERAPIJA EU 137 115 Uporabnikom, s katerimi je dogovorjeno, izvajamo hidroterapijo v 

masažni kadi. Izvajamo jo redno, v skladu z dogovorom.  

IZOBRAŽEVANJE / 

DELAVNICE 

39 6 Nadaljevali smo aktivnosti na področju projekta Nasmeh za vse in 

smo z uporabniki maserji obnavljali znanje masiranja. 

KINEZIOTAPING 15 13 Po potrebi smo zvedli kineziotaping uporabnikom, ki so to 

potrebovali.  

MASAŽA 215 69 Uporabniki so redno masirali ostale uporabnike.  

MASAŽA LASIŠČA 21 11 Masaže lasišča smo izvajali glede na potrebe in želje 

uporabnikov.  

NASMEH ZA VSE 305 36 Ohranjali smo aktivnosti Nasmeha za vse, za kar so poskrbeli 

uporabniki in mentorji v delavnicah.  

PLAVANJE EU 14 3 Uporabniki so odšli na bazen skupaj z mentorji oziroma z lokalnimi 

Sožitji.  

TELOVADBA 

INDIVIDUALNA  

241 82 Redno smo izvajali individualno telovadbo z uporabniki, ki 

potrebujejo več individualnega pristopa.  

TELOVADBA 

SKUPINSKA  

1022 93 Z uporabniki, ki so za to sposobni, smo izvajali skupinsko 

telovadbo, kjer je bil poudarek na različnih področjih, predvsem 

vadba za boljše počutje. 

TRAJNOST EU2 89 21 Z različnimi ostalimi aktivnostmi ohranjamo in nadaljujemo 

z vsebinami projekta Nasmeh za vse.  
 
Tabela 21: Izvedene rehabilitacijske aktivnosti (izven sistemskega zdravstva) 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

MASAŽA, 

SPROŠČANJE 

149 79 Zabeleženo je, kateri uporabniki so bili deležni masaže s strani 

usposobljenih uporabnikov.  

REHABILITACIJA S 

HOJICO 

2 2 

Rehabilitacijo s hojico in s stojko smo vpisovali pod delovno 

terapijo in fizioterapijo.  REHABILITACIJA S 

STOJKO 

12 12 

REHABILITACIJA 

VODNA 

23 21 Vodno rehabilitacijo so izvajali za stanovalce IV.  

TERAPEVTSKI KUŽKI 

- TAČKE 

POMAGAČKE 

143 14 Uporabniki so se udeleževali srečanj s terapevtskim parom, 

kjer so se lahko družili s psom, urili različne veščine - tako 

kognitivne kot motorične, predvsem pa uživali v stiku z živaljo 

in prostovoljko. 

 
Tabela 22: Izvedena izobraževanja uporabnikov 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

vpisov POROČILO 2019 

DELAVNICE E-QALIN 95 5 V sklopu kakovosti so se z uporabniki pogovarjali mentorji o 
procesih, ki se tičejo uporabnikovih življenj in dela.  

PISANJE / BRANJE / 

RAČUNANJE 

263 100 Uporabniki so veliko brali, vadili pisanje, zapisovali svoja 
doživetja …  

RAČUNALNIŠTVO 55 13 Predvsem v Litiji so izvajali tečaj računalništva, skupaj z 
Geossom, v Zagorju so se uporabniki računalništva učili 
individualno in ni vse zabeleženo.  

TUJI JEZIK 19 4 Prostovoljci ESE so v okvirju svojega prostovoljskega dela 
organizirali tudi učenje tujega jezika.  
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3.2.2 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH  

V letu 2019 smo se udeležili več tekmovanj  pod okriljem SOS, in sicer: 

1. MATP – regijske igre – Krško 

2. Nogometni turnir Murska Sobota 

3. Nogometni turnir Zagorje 

4. Finale nogometne lige SOS – Brdo pri Kranju 

5. Balinarski državni turnir – Ajdovščina 

6. Atletski miting – Maribor 

7. Regijske igre (Atletika, namizni tenis, elementi košarke) – Vrhnika 

8. Alpski miting – Sv. Trije Kralji 

9. Nogometni turnir Brcnimo rasizem – MC Zagorje 

10. Prijateljski nogometni turnir Ljubljana 

11. Ogledi lokalnih športnih prireditev, tekem slovenske reprezentance v različnih športih, 

sodelovanje na finalu pokala NZS. 

V letu 2019 smo organizirali pomladanski turnir v nogometu. Obisk je bil velik, saj se je poleg 

uporabnikov VDC-ja turnirja udeležilo tudi nekaj svojcev ter otroci in vzgojiteljice vrtca Smrkci 

iz Zagorja.   

V poročilu so zajeti podatki in številke iz informacijskega sistema ISOV. Izvedenih aktivnosti je 

gotovo še več kot je vpisanih, saj se ob obilici ostalega dela včasih pozabi zabeležiti vpis v 

sistem. Zaposlene se redno ozavešča o pomembnosti pravilnih vnosov v sistem ISOV.  

3.2.3 SOCIALNE OBRAVNAVE 

Socialno delo v VDC-ju je v letu 2019 obsegalo v prvi vrsti podporo in pomoč pri stiskah 

uporabnikov ter pomoč njihovim svojcem. 

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

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

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

nastajajo zaradi zavedanja prikrajšanosti (spolnost, družina, otrok, vozniški izpit, poklic, 

samostojno bivanje) ter stisk, ki nastajajo zaradi neustreznega ravnanja oseb s posebnimi 

potrebami. Rezultat individualnih obravnav je iskanje, organiziranje in nudenje ustreznih oblik 

pomoči, pri čemer je velikega pomena motiviranje uporabnika za sodelovanje v iskanju rešitev. 

V letu 2019 smo pozorno spremljali uporabnike, ki so bili večkrat odsotni in iskali vzroke za 

neredno prihajanje v VDC. Pomagali smo pri urejanju družinskih zadev ter ščitili pravice in 

koristi uporabnika. Problematika je bila res raznovrstna. Reševali smo jo multidisciplinarno, s 

sodelovanjem pristojnih služb, CSD-ji, policijo, psihiatrično službo, zdravstvenimi domovi. 

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

uporabnik odločitve o svojem življenju imel pod svojim nadzorom. Preko obravnave se 

je tudi sam trudil in iskal možne realne rešitve. Sam in s podporo je pridobival nova znanja, 

spretnosti ter seveda voljo in moč za nova ravnanja, kar je pogosto najtežje. Pomagali smo 

graditi socialno mrežo in ustvarjati prijaznejše pogoje za realizacijo zastavljenih nalog in želja 

ter predvsem za razvijanje občutka lastne vrednosti. Vse s ciljem, da uporabnik s podporo in 

pomočjo razvije sposobnosti za čim bolj neodvisno življenje. Socialne obravnave so 

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

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

prekrškovnimi organi, sodelovanje s CSD-ji, z zdravstvenimi domovi, ginekološkimi 

ambulantami, psihiatričnimi ambulantami, sodiščem, izvajanje pomoči pri izpolnjevanju vloge 

za DSP ter iskanje finančne in materialne pomoči za posamezne uporabnike z družinami preko 

najrazličnejših humanitarnih organizacij, kot so Karitas Zagorje, DPM Trbovlje, RK Zagorje ob 

Savi …) so dokumentirane in spremljane v informacijskem sistemu ISOV. 
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3.3 VARSTVO 
Varstvo zajema aktivnosti, ki so namenjene telesnemu razvoju, zaščiti in varnosti oseb in 
vključuje: 

 izvajanje osebne nege; 

 hranjenje, varovanje oseb; 

 izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil; 

 skrb za normalno, zdravo in varno življenje ter bivanje; 

 spremljanje in podpora pri zagotavljanju občutka varnosti; 

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

integrirani v aktivno okolje, ki jim nudi različne vzpodbude in tako kvalitetneje preživljajo čas. 

V skupinah, v katere so vključeni težje prizadeti uporabniki, mentorju pomaga pomočnica, javni 

delavci oz. je skupina ustrezno manjša. Tako se zagotovi zadostna pozornost in individualna 

obravnava za vse. 

3.3.1 PREHRANA 

Gostilna Kovač iz Litije nam je v letu 2019 zagotavljala malice za uporabnike dnevnih enot v 

Zagorju in Litiji ter kosila za stanovalce. Malice so bile pripravljene po jedilniku. Pri sestavi 

jedilnika smo upoštevali želje uporabnikov in smernice zdrave prehrane. V primeru bolezni ali 

drugih težav smo malico in kosilo prilagajali potrebam posameznega uporabnika.  

Zajtrke in večerje med vikendi ter prazniki so v enotah bivanja pripravljali zaposleni skupaj s 

stanovalci. Na mesečnih sestankih stanovalcev so se stanovalci skupaj z zaposlenimi 

dogovorili o tem, kaj bodo kuhali in jedli v prihodnjem mesecu.  

Jedilnike smo vsak teden izdelali v obliki lahkega branja. Pri tedenski menjavi in oblikovanju 

jedilnika so sodelovali uporabniki.  

Okvirni čas prehrane v letu 2019 je bil:  

OBROK DELAVNIK VIKEND, PRAZNIK, DOPUST 

ZAJTRK 5.45 – 7.00 8.00 – 9.30 

MALICA 9.30 10.30 

KOSILO 13.30 13.00 

VEČERJA 18.00 18.00 

Uporabniki dnevnih enot so v vprašalniku o zadovoljstvu 2019 izrazili zelo visoko zadovoljstvo 

s prehrano (2,89 od 3,00), prav tako stanovalci enot bivanje (2,85 od 3,00) in verjamemo, da 

bo tako tudi vnaprej, saj s ponudnikom prehrane zelo dobro sodelujemo. 

3.3.2 PREVOZI 

V dnevni enoti VDC v Zagorju in v Litiji se je v letu 2019 vozilo 121 uporabnikov, 12 jih je 

prihajalo peš. Prevozi so bili prilagojeni potrebam uporabnikov in organizirani na pet različnih 

načinov. Tabela spodaj prikazuje število uporabnikov po načinu prevoza v letu 2019. 
 
Tabela 23: Uporabniki po načinu prevoza 

NAČIN PREVOZA ŠTEVILO UPORABNIKOV * 

AVTOBUS – ORGANIZIRAN S STRANI VDC 39 

JAVNI AVTOBUSNI PREVOZ 18 

KOMBIJI VDC 55 

LASTNI PREVOZI ALI PREVOZ SVOJCEV 6 

VLAK 3 

SKUPAJ 121 

*število uporabnikov po načinu prevoza se je tekom leta spreminjalo 
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V letu 2019 smo za prevoze uporabljali 4 lastne kombije. Redne prevoze s kombiji v dnevni 

enoti VDC in iz dnevnih enot VDC je vsakodnevno koristilo 55 uporabnikov. Prevozi s kombiji 

od doma v VDC so se zjutraj začeli ob 6. uri in trajali do 8.30 ure. Prevozi s kombiji iz VDC-ja 

domov so se začeli ob 11.30 uri in trajali do 14. ure. Redne relacije voženj, ki so se med letom 

tudi spreminjale in prilagajale potrebam uporabnikov, so bile:  

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

 VDC Zagorje – 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 

 VDC Zagorje – Litija lokalno – VDC enota Litija 

 VDC enota Litija – Gradiške Laze –  Jablaniške Laze – Zavrstnik – VDC enota Litija 
Kombiji so omogočali prevoze tudi težje gibljivim uporabnikom, saj imajo trije od njih 

prilagojeno klančino in varnostne pasove za vozičke. Poleg rednih dnevnih voženj od doma 

uporabnikov v dnevne enote VDC-ja in iz njih domov smo kombije uporabljali za: 

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

 prevoze k sorodnikom,  

 interesne in nadstandardne aktivnosti 

 nabave in 

 službena potovanja zaposlenih. 
Vestno upoštevamo zakonodajo. Za brezhibnost vozil skrbi vodja osnovne oskrbe in servis, ki 

nam popravila opravi v času, ko vozil ne potrebujemo (popoldan, ob vikendih).  

Posebni avtobusni prevoz, organiziran s strani VDC (Lakner), je bil organiziran za 39 

uporabnikov. Občasno, odvisno od interesnih aktivnosti stanovalcev enot bivanja VDC, se je 

dodatno vozilo še 6 stanovalcev bivalne enote (dejavnosti Sožitja, obiski domačih). Avtobus je 

vozil na relaciji Marno – Hrastnik – Trbovlje – Zagorje ob Savi. Uporabnike je v VDC pripeljal 

ob 6.40 in jih odpeljal domov ob 13.50. Vmes smo se prilagajali tudi delom na cesti in glede 

na okoliščine prilagodili čas prihodov in odhodov, o katerih smo pravočasno obvestili tudi 

svojce.  

Leto 2019 smo prevozili brez prometnih nesreč.  

3.3.3 NEGA  

V dnevnih enotah: 

 pomagamo uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti; 

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

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

 uporabnike, ki se strinjajo, redno tehtamo; 

 naročamo jih in jih spremljamo na specialistične preglede, kontrole; 

 jim nudimo prvo pomoč po potrebi. 
Zdravstveno nego v dnevni enoti Zagorje je skupaj z ostalimi zaposlenimi izvajala medicinska 
sestra na delovnem mestu varuhinje s specialnimi znanji. Pozorni smo na spremembe v 
zdravstvenem stanju uporabnikov, ob  večjih  odstopanjih obvestimo svojce in zakonite 
zastopnike. Če so ukrepi urgentni, obvestimo tudi enoto nujne medicinske pomoči v ZD 
Zagorje ob Savi.   
Nadaljevali smo z opozarjanjem na potrebno vzpostavitev sistemskega financiranja 
zdravstva glede na potrebe uporabnikov tudi v dnevni storitvi VVZ (staranje uporabnikov, 
več uporabnikov z zdravstvenimi težavami). V institucionalnem varstvu smo za stanovalce po 
dolgoletnih prizadevanjih v letu 2019 uspeli ponovno pridobiti višje financiranje, ki je sedaj 
poenoteno v vseh VDC-jh po Sloveniji. S prizadevanji za vzpostavitev sistemskih zdravstvenih 
storitev, ki jih uporabniki potrebujejo tako v dnevnih enotah kot institucionalnem varstvu, bomo 
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aktivno nadaljevali tudi v letu 2020. Vse dokler se ne vzpostavi enoten, pravičen sistem 
financiranja, naravnan na potrebe uporabnikov tako na področju zdravstvene nege kot 
terapevtskih storitev – fizioterapija, delovna terapija ... 

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

 usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji; 

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

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

 usposabljanje za spremenjene in nove delovne programe; 

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

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

 okupacija in zaposlitev z manjšo zahtevnostjo; 

 pomoč in vzpodbuda pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji. 
V VDC Zagorje ob Savi smo imeli v letu 2019 sledeče zaposlitvene programe: 

1. lastni program,  
2. kooperacijski program, 
3. ostala dela v VDC-ju, 
4. zaposlitev v okolju VDC-ja in  
5. zaposlitve v okviru trajnosti evropskih projektov EU 1 – Novo rojstvo in EU 2 – 

Nasmeh za vse. 
Uporabniki so bili glede na svoje želje in zmožnosti vključeni v 10 skupin – delavnic, z 

različnimi zaposlitvenimi vsebinami, v različnem obsegu.  

3.4.1 LASTNI PROGRAM 

Lastni program v letu 2019 je obsegal inovativne, unikatne, ročno izdelane proizvode: 

1. PREŠITO EKOPROGRAM  

 IZDELKI IZ RECIKLIRANEGA JEANSA: toaletne torbice, drobižnice, reciklirani 
copati, nahrbtniki, reciklirane borše, torbe, obeski za ključe; 

 JUTA TORBE z RECIKLIRANIMI žepi z vezenino; 

 P(r)ozorne vrečke iz starih zaves, ki se uporabljajo za nakup sadja in zelenjave.  

 Blazine v obliki živali – medvedki za otroke – iz ostankov blaga in jeansa. 
2. IZDELKI Z VEZENINO 

 izdelki z narodno in umetnostno vezenino, ročno vezeni prtički, ročno vezene 
okrasne blazine, ročne vezene voščilnice po naročilu, otroški kopalni kompleti iz 
frotirja);   

 verižni šiv – blazine iz metražnega jeansa z vezenino za različne praznike, izdelki 
iz lanu/bombaža z vezenino, blazine, nosilne vreče za trgovino, ajdove blazine z 
vezenino, vzglavniki...  

3. PROGRAM IZ UMETNEGA USNJA – copati, toaletne torbice, torbice za ličila, 
peresnice, drobižnice, usnjene torbe za trgovino Mavi.  

4. NAKIT – ogrlice, prstani, uhani, tekstilne ogrlice »spageti«. 
5. PROGRAM SIVKA 
6. TEMATSKA DARILA (valentinovo, dan žena, velika noč, miklavž, božič in novo leto) 
7. IZDELKI, STORITVE PO NAROČILU KUPCEV 

V letu 2019 smo v skladu z načrtom: 

 razvili, izdelovali in tržili torbe, nahrbtnike, ki vključujejo del tkanja (torbe, nahrbtniki); 
obeske za ključe iz ostankov usnja in blaga ter recikliranega jeansa; pozorne vrečke iz 
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recikliranih zaves za sadje in zelenjavo; oprijemalke za vročo posodo iz prešitega 
blaga; juta torbe za nakupovanje z ročno vezenimi jeans žepi; 

 večin novih izdelkov je razširila naš program EKO blagovne znamke PREŠITO;  

 izdelke PREŠITO smo mesečno oglaševali v lokalnem časopisu SAVUS; 

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

 dopolnili izdelke v internetni trgovini, tako da je internetna trgovina nemoteno delovala, 

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

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

 pripravili nabor novoletnih daril za odrasle in otroke in ponovno organizirali Dedka 
Mraza za otroke podjetja Bartec Varnost;  

 obudili sodelovanje s podjetjem Steklarna Hrastnik in naredili skupen produkt – darilo 
– steklo&vezenina; 

 Sodelovali in ohranjali smo dobre poslovne odnose s sledečimi podjetji: Violeta Žibret 
s. p. Zdravstveni dom ZAGORJE, Bartec – Varnost, Glasbena šola Trbovlje, ZAVOD 
SAVUS, Blejski otok, Kmetijska zadruga Izlake, KSP Litija d. o. o., ZKMŠ Litija, 
Knjižnica Litija, Občina Litija, Zasavske lekarne, Občina Šmartno pri Litiji, Notarka 
Staša Lepej – Zagorje ob Savi, Notarka Nina Verbajs – Trbovlje, Sožitje Hrastnik, 
Kulturni center Zagorje, Osnovna šola Tone Okrogar, Aljoša Naprudnik s. p., Katja Čeh 
s. p., Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi, Mladinski center Zagorje, Tina Boh 
s. p., Knjižnica Zagorje, Vrtec Zagorje, Komunala Zagorje, Zasavska ljudska univerza, 
Planinca d. o. o., IProstor. d. o. o., Društvo upokojencev Litija, Osnovna šola Litija, 
Šmelc Litija, Tic Litija. 

S trgovino Mavi v Trbovljah smo v letu 2019 vzpostavili redne poslovno odnose. Naročila so 
bila kontinuirana vsak mesec. Naredili smo veliko izdelkov po željah kupcev. Dobre poslovne 
odnose in redno prodajo smo vzpostavili tudi s trgovino v Zdravstvenem domu Zagorje. 
Povezali smo se z glasbeno šolo Trbovlje in izdelali kostume za odmevno zasavsko prireditev 
BESEDA – PLES – GLASBA v DD Trbovlje, kjer so nastopali tudi naši plesalci. Za pustovanje 
v Litiji smo sešili zastavice za okrasitev mesta. 
Izpeljali smo tečaj šivanja z uporabniki in tako pridobili tri uporabnice in enega uporabnika, ki 
vsakodnevno samostojno pomagajo pri šivanju na industrijskih strojih ter kakovostno izdelujejo 
izdelke.  
Obseg naročil in roke smo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti naših uporabnikov. 
Uporabljali smo ekološke materiale, izhajali iz slovenske tradicije in med seboj kombinirali 
naravna tekstilna vlakna, vezenino, usnje. V lastnem programu je vedno večji delež izdelkov 
narejen iz recikliranega jeansa in starih zaves, na kar smo še posebej ponosni. Da delamo za 
Človeka in za Naravo. 

3.4.2 KOOPERACIJA 

V letu 2019 smo na področju kooperacije, opravljanja storitev, sodelovali z najbolj 

raznoliko paleto partnerjev v zgodovini zasavskega VDC. Sodelovali smo s kar 11 

kooperanti. Za  kooperante smo izvajali različna dela v naših delavnicah v Zagorju in v Litiji. 

Sodelovanje s kooperanti je bilo tako kot v preteklih letih zelo dobro. Delo je bilo opravljeno 

kvalitetno, brez  reklamacij in v dogovorjenih rokih. Spornih terjatev iz naslova zaračunanih 

storitev kooperacije ni. Uporabniki so veseli raznolikega, smiselnega dela, ki jim je v veselje, 

ohranja in razvija njihove delovne zmožnosti in gradi dobro samopodobo, samozavest.  

Ob zaključku leta smo z večino kooperantov opravili tudi krajše razgovore, na katerih smo 

ugotovili obojestransko zadovoljstvo ter prejeli ustna zagotovila o nadaljevanju 

sodelovanja. V letu 2019 smo uspešno sodelovali z naslednjimi kooperanti: 

1. EUROBOX d. o. o. Cerknica, enota Trbovlje 
S podjetjem za proizvodnjo kartona in  kartonske embalaže sodelujemo od leta 2012. 

Predvsem smo sestavljali kartonske izdelke, večinoma pregrade za steklene izdelke. Delo je 

zelo primerno za večje število uporabnikov, saj ni zahtevno. Pregrade naši uporabnik zelo radi 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2019 

33 
 

sestavljajo. Sodelovanje se povečuje iz leta v leto, veliko rast naročil in realizacije beležimo 

tudi v letu 2019. 

2. KUMPLAST d. o. o. Zagorje 

Raznolik program sodelovanja smo v letu 2019 imeli tudi s podjetjem Kumplast, s katerim 

sodelujemo že od leta 1990 dalje. Za to podjetje opravljamo različne delovne operacije,  

sestavljamo njihove izdelke, jih sortiramo in pakiramo. Z delom lahko zaposlimo večje število 

uporabnikov, saj so določene delovne operacije zelo enostavne in jih tako zmore večina 

uporabnikov. 

3. ETI ELEKTROELEMENT Izlake 

V letu 2018 smo po nekaj letih zopet začeli sodelovati z izlaškim Eti-jem. Še naprej želijo 

sodelovati z nami, ker občasno potrebujejo storitev ročnega dela ter ker želijo delovati kot 

družbeno odgovorno podjetje v lokalnem okolju. Občasno jim sestavljamo komponente, ali pa 

opravljamo razgradnjo različnih varovalk. Delo je konstantno preko celega leta, dostikrat  ga 

lahko opravljajo skoraj vsi uporabniki, včasih pa je primerno samo za močnejše fante.  

4. SLOKART d. o. o. Cerknica  
S tem kooperantom smo začeli sodelovati v letu 2019.  Od njih smo  pridobili zahtevnejša dela 

kartonaže. Izdelovali in lepili smo škatlice za kozmetiko in za čokoladne bombone. Delo je bolj 

zahtevno in natančno, izdelki morajo biti tudi estetski, vendar smo za uspešno realizacijo 

naročil uspeli usposobiti dovolj naših uporabnikov. 

5. GEOPIPE d. o. o. Zagorje. 

Geopipe Zagorje je od leta 2018 stalni poslovni partner VDC-ja. Ugotavljamo, da se 

obojestransko veselimo sodelovanja. Za njih izvajamo montažo plastičnih delov naglavnih 

čelad. Naši uporabniki so delo zelo dobro sprejeli, sedaj ga lahko opravlja skoraj večina 

uporabnikov. Eni izvajajo samo določene operacije, drugi so osvojili celotno sestavo artikla. V 

letošnjem letu se je število uporabnikov, ki so osvojili kompletno delo, zelo povečalo. 

6. DEWESOFT d. o. o. Trbovlje 
Za to podjetje občasno opravljamo storitve sortiranja, štetja in pakiranja raznih polizdelkov. 
Delo je zelo zanimivo za bolj sposobne uporabnike, žal pa so naročila majhna, le 1-krat do 2-
krat mesečno. 

7. JeMOTT d. o. o., Radeče 
Kot že nekaj zadnjih let, smo tudi v letu 2019 občasno lepili papirnate vrečke za pečen 

krompirček. Delo je preprosto, uporabniki ga imajo radi, lahko ga izvaja večje število 

uporabnikov, žal pa se pojavlja samo sezonsko, pred poletjem Že nekaj let kooperant 

brezplačno tiska in dostavlja zastavice za akcijo  Manj svečk manj grobov.  

8. JE&GR d. o. o.,  Zagorje 
S podjetjem JE&GR sodelujemo že skoraj 25 let. Sodelovanje se občasno poveča, včasih pa 

je tega dela manj. V lanskem letu smo od njih pridobil kar nekaj zelo zanimivega dela, ki pa je 

večinoma primerno le za bolj spretne uporabnike. 

9. KOMO d. o. o. Polšnik 

Naša enota v Litiji je že v letu 2018 pridobila novega kooperanta Komo iz Polšnika pri Tepah. 

Zanj smo uspešno izvajali sestavljanje različnih stikal in drugih komponent za električne 

aparate tudi v letu 2019. Delo se je pokazalo kot zelo primerno za dosti uporabnikov, tako v 

Litiji, kot tudi v Zagorju. 

10. Tiskarna ACO s. p. Litija 
Za omenjenega podjetnika so naši uporabniki v Litiji zadnji dve leti zlagali časopise Občan. 

Kooperanta smo pridobili v prvem letu delovanja naše dnevne enote v Litiji, delo pa  se je 

dobro prijelo.  

11. Tiskarna LINEA Litija 

V letu 2019 smo pridobili v Litiji novega kooperanta, za katerega smo uspešno začeli izvajati 

različna ročna dela, npr. vlaganja aneksov v najemne pogodbe in pakiranje, sestava in lepljenje 

map. 
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3.4.3 OSTALA DELA V VDC-ju 

Uporabniki so na lastno željo in po svojih zmožnostih pomagali tudi pri različnih ostalih delih: 

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

 čiščenje (praznjenje košev, brisanje miz, pometanje, čiščenje kombijev …); 

 vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih); 

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

 urejanje okolice (košnja trave, pometanje listja, urejanje cvetličnih nasadov); 

 pomoč ostalim uporabnikom, sprehajanju z vozičkom, spremstvu v kombijih ... 
Stanovalce v naših enotah bivanja smo po njihovih zmožnostih vključevali v enostavna 

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

likanje in zlaganje perila. V skladu z zmožnostmi so sodelovali pri pripravi obrokov (zajtrki in 

večerje). Urejali so okolico in izdelovali okrasne tematske aranžmaje. Glavni namen je razvijati 

ter ohranjati samostojnost in avtonomnost stanovalcev.  

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

zaživijo polnejše življenje ter pridobivajo temeljne socialne in življenjske izkušnje, kar 

jim omogoča višjo kvaliteto življenja. 

3.4.4 ZAPOSLITEV V OKOLJU VDC-ja IN EU PROJEKTIH 

Z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji v okolju VDC-ja in EU projektih Novo rojstvo in Nasmeh za 

vse uporabniki preizkušajo različne zmožnosti za delo, se naučijo novih delovnih aktivnosti in 

se tako samopotrjujejo ter so bolj zadovoljni. Uporabniki so se v letu 2019 lahko vključevali v: 

 prodajo na stojnicah z lastnimi izdelki na različnih prireditvah v Litiji, Šmartnem pri Litiji, 
Zasavju, Ljubljani in drugod po Sloveniji; 

 čiščenje okolice v Zagorju ob Savi (Europark); 

 pomoč pri čiščenju stekel in okolice poslovne stavbe ŠMELC v Litiji, v kateri deluje 
dnevna enota VDC Litija; 

 Novo rojstvo (EU1) – igranje  ekomuzikala Minka Pločevinka in ekoambasadorstvo v 
Zasavju; 

 Nasmeh za vse (EU 2) – sprostitvene tehnike za vrat in hrbet na različnih dogodkih po 
Zasavju, za uporabnike in ostale ranljive skupine zasavskega prebivalstva. 

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 so razvrščeni v 9 plačilnih grup od 1 do 5 po naraščajoči skali za 0,5.  
Uporabniki programa socialne vključenosti so mesečno prejemali znesek nagrade, skladno s 
pravilnikom in določili pogodbe o višini nagrade. Glede na učinkovitost pri delu so bili tudi 
stimulirani. 
Prihodke, ki so jih uporabniki skupaj z zaposlenimi ustvarili pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji 
v letu 2019, smo tako v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uporabnikov in 
dogovorom na mesečnih sestankih z uporabniki, porabili za: 

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

 izplačilo mesečnih 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). 
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3.5 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTI 
Institucionalno varstvo obsega: 

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

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

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

 zdravstveno nego – po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 
Zagotavljali smo 16-urno institucionalno varstvo v skupnosti ob delavnikih in 24-urno ob 
ostalih dnevih v letu. 
Ob koncu leta 2019 je v bivalnih kapacitetah zasavskega VDC-ja bivalo 26 stanovalcev. Med 

letom 2019 smo dvema uporabnikoma omogočili začasno namestitev v času  hospitalizacije 

edinega svojca, ki drugače izvaja skrb za uporabnika, eni uporabnici iz Ljubljane pa smo 

omogočili začasno enotedensko vključitev, da je dobila neposredno izkušnjo bivanja v 

skupnosti, da se bo v prihodnosti lažje odločila med možnostmi, ki jih ima.  Zasedenost bivalnih 

kapacitet je bila ob koncu leta 86,8%.   

3.6 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
3.6.1 ZDRAVSTVENA NEGA IN SODELOVANJE Z ZDRAVNIKI 

Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva, s celostno zdravstveno obravnavo 
uporabnikov, pripomore k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni uporabnikov. V letu 
2018 smo iz 4,97 EUR/oskrbni dan/stanovalca prejeli v enotah bivanja 10 EUR/oskrbni 
dan/stanovalca, od meseca oktobra 2019 pa prejemamo v povprečju 17,35 
EUR/stanovalca/dan, kar našim stanovalcem omogoča izvajanje nujno potrebnih zdravstveno-
negovalnih storitev v skladu z zdravstveno doktrino.  
Imamo strokoven kader za vodenje in izvajanje zdravstvene nege po pogodbi in v okviru rednih 
zaposlitev: 

 vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije za stanovalce; 

 naročanje stanovalcev na specialistične preglede, kontrole; 

 spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov; 

 meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega tlaka in priprava terapije; 

 pomoč uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti. 
Še vedno bomo opozarjali na nerešeno problematiko financiranja zdravstva za uporabnike 
dnevnih enot. Glede na trenutne potrebe uporabnikov bi bilo nujno, da tudi njim zagotovimo 
ustrezno sistemsko financirano zdravstveno oskrbo in dovolj zdravstvenega kadra.  
Zdravstveno nego je vodil diplomirani zdravstvenik pogodbeno. Dnevno je spremljal naše delo 
preko informacijskega sistema, vsaj dvakrat mesečno obiskal enote bivanja, imel sestanke z 
zdravstvenim timom in skupaj z njimi in vodstvom zavoda pripravljal ustrezno dokumentacijo 
s področja zdravstva. V institucionalnem varstvu smo imeli zaposlenih 5 zdravstvenih tehnikov 
(2 zaposlena 100%, 3 zaposleni po 30%).  
Enkrat tedensko smo imeli v ZD Zagorje ob Savi za stanovalce IV na razpolago VDC zdravnico 
dr. Bastič. V času ambulante smo poskrbeli za redno terapijo, predpis napotnic, pregled izvidov 
in spremljanje aktualne zdravstvene simptomatike stanovalcev. V primeru nujnih stanj in 
bolezni pa nam je na razpolago tako urgentna ambulanta kot tudi redna ambulanta dr. 
Bastičeve. Stanovalci lahko obdržijo svojega izbranega zdravnika, če se tako odločijo, vendar 
morajo v tem primeru vsa zdravila, obiske pri zdravnikih, specialistih in vse ostale  zdravstvene 
zadeve urejati sami oz. njihovi svojci. Vsi stanovalci oziroma zakoniti zastopniki so se odločili 
za menjavo osebnega zdravnika.  
V letu 2019 smo postavili temelje sodelovanja s Srednjo šolo Zagorje – smer srednji 
zdravstvenik o opravljanju praktičnega pouka v VDC Zagorje ob Savi za dijake 3. letnika. Z 
izvajanjem  praktičnega pouka bomo pričeli jeseni 2020. 
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Stanovalci so bili v letu 2019 pospremljeni in obravnavani: na infekcijski kliniki v Ljubljani (redna 
kontrola), slikanje zob, obiski pri zobozdravnikih, endokrinologu, ginekologu, okulistu, 
diabetologu, proktologu, vodenje treh stanovalcev v nevrološki ambulanti, obiski 
laboratorija,  diabetične ambulante, UZ, EKG, ter ostali pregledi pri splošnem zdravniku. 
Osemkrat smo med letom potrebovali tudi NMP. Redno (na 3 mesece) smo stanovalcem 
priskrbeli recepte za zdravila in naročilnice za vložke in plenice ter se dogovorili s pristojnimi 
zdravniki za pisanje obdobnih naročilnic za medicinske pripomočke ter obnovljive recepte za 
zdravljenje hipertenzije. V letu 2019 nismo imeli daljših hospitalizacij.  
V letu 2019 smo dobro sodelovali s sledečimi zdravstvenimi organizacijami, zdravniki, 
specialisti: 
Zdravstveni dom Zagorje: 
 Splošne ambulante: dr. Darja Bastič,  
 Ginekološka ambulanta: dr. Marko Mlinarič 
 Zobna ambulanta: dr. Željko Gajić 
 Diabetična ambulanta: dr. Adamlje, dr. Kopriva 
Zdravstveni dom Trbovlje: 

 Zobna ambulanta: dr. Frosina  

 Ginekološka ambulanta: dr. Fakin 

 Psihiatrična ambulanta: dr. Rajer 

 Okulistična ambulanta: dr. Prelesnik 

Zunanji sodelavec psihiater: Dr. Peter Zajc 
Infekcijska klinika Ljubljana: Dr. Prah 
Nevrološka klinika Ljubljana: dr. Kobal, dr. Zupančič 
Nevrološka ambulanta Trbovlje: dr. Zupan Marko 
Oralni kirurg: dr. Jožef Žgank 
Optika: Irena Trampuš s. p. 
SB Trbovlje: Antikoagulantna  ambulanta: Angiološka ambulanta, oddelek za dializo.  
Klinika Ljubljana: Nevrološka klinika Ljubljana, KO za endokrinlogijo  
SB Celje: proktološka ambulanta 
URI SOČA: predpis in servis medicinsko tehničnih pripomočkov 

3.6.2 PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE 

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

psihiatričnimi obravnavami uporabnikov, ki so potekale v enotah bivanja stanovalcev VDC 

Zagorje ob Savi.   

S timskim pristopom (uporabnik, svojec, soc. delavec, spec. psihiatrije) smo težave 

uporabnikov analizirali iz različnih vidikov in skušali z uporabo različnih socialnih virov in metod 

pomagati uporabniku. Najpomembnejša komponenta, ki so jo izpostavili uporabniki, je bil čas, 

ki se nameni posamezniku in njegovim težavam. V kriznih situacijah nam je bil pogodbeni 

psihiater na razpolago tudi na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje v Ljubljani, da so lahko 

svojci z uporabniki tudi v vmesnem času koristili njegovo pomoč. Svojci so dobrodošli na 

psihiatričnih obravnavah naših uporabnikov, kjer lahko na srečanjih s psihiatrom izvedo, zakaj 

ima predpisano takšno terapijo, lahko povedo svoje izkušnje, skratka, da tudi predpis 

psihiatrične terapije temelji na nekem odnosu in sodelovanju ter da resnično delamo vsi skupaj 

za dobro stanovalca. 

3.6.3 DELOVNA TERAPIJA 

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki promovira zdravje in dobro počutje preko 
vključenosti posameznika v dejavnosti. Delovno terapijo v grobem delimo na dnevne 
aktivnosti, kognitivne aktivnosti-učenje ter delo, prosti čas.  
Dnevne aktivnosti zajemajo: oblačenje in  slačenje, higiena/nega, ustrezna ustna higiena, 
skrb za urejenost (frizura, striženje nohtov na rokah in nogah), kopanje oz. tuširanje, nega 
osebnih pripomočkov (slušni aparat, očala, zobna proteza), prehranjevanje in hranjenje, 
funkcionalna komunikacija (uporaba mobilnega telefona), socializacija (interakcije z drugimi 
ljudmi, da bi uporabniki zadovoljili čustvene in fizične potrebe), funkcionalna mobilnost (npr. 
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uporabljanje vozička na elektro pogon), skrb za zdravje in dobro počutje (preko telesnih 
aktivnosti – sprehodi, skrb pri prehranjevanju – redukcija telesne teže; uporaba javnih 
prevoznih sredstev (obvladovanje širšega okolja – uporaba avtobusa, taksija); prepoznavanje 
nevarnosti (za zagotavljanje zdravja in varnosti).  
Ob tem je potrebno povedati, da je stopnja pomoči in stopnja samostojnosti pri uporabnikih 
zelo različna. Nekdo potrebuje le vzpodbudo, usmerjanje, nadzor, spet nekdo drug  konkretno 
fizično pomoč (uporabnica na invalidskem vozičku v IV) in trening učenja, da osvoji kakšno 
področje in je s tem samostojen ali delno samostojen pri določeni aktivnosti.   
Kognitivne aktivnosti – učenje: Pri aktivnostih učenja gre za osvajanje novih znanj pri 

uporabnikih (npr. sodelovanje pri čebelarjenju, sodelovanje na Tačkah pomagačkah). 

Zaposleni se trudimo, da uporabniki predhodno pridobljeno znanje uporabijo v novih situacijah. 

To področje zajema tudi reševanje problemov pri posameznih uporabnikih, da znajo sami 

prepoznati, kaj oz. kje je problem, poiskati rešitve skupaj z zaposlenim in drugimi uporabniki 

ter rešiti problem (Primer: uporabnik zaradi možnosti padcev ne sme sam na sprehod, 

potrebuje spremstvo; dogovori se z drugimi uporabniki, da gre nekdo z njim na sprehod, v 

trgovino. Zaposleni ob tem pomagamo s koordinacijo).  

Delo, prosti čas: Aktivnosti prostega časa zajemajo načrtovanje in samo udeležbo v 
prostočasnih aktivnostih glede na interese in spretnosti uporabnikov (aktivnosti šivanja, 
aktivnosti ribištva, glasbene aktivnosti, igranje družabnih iger, branje, sodelovanje na 
pogovornih urah, kuharske delavnice). Aktivnosti dela (in produktivnih aktivnosti) pa zajemajo:  
opravljanje hišnih opravil, nego oblačil, čiščenje prostorov in površin, nakupovanje, rokovanje 
z denarjem, urejanje okolice, priprava hrane/obrokov (npr. planiranje obrokov, uporaba 
kuhinjskih pripomočkov, čiščenje kuhinje po obrokih). Področje dela zajema tudi skrb za druge, 
npr. skrb za živali in za rastline (hranjenje, čiščenje; 2 uporabnici v BE skrbita za 2 zajca, želvo, 
2 papagaja in hodita sprehajat psa v kinološko društvo).  
V delo in prostočasne aktivnosti smo uvrstili tudi koristno delo uporabnikov, ki imajo spretnosti 
masiranja. Uporabniki masirajo druge uporabnike, s tem jim zagotovijo sproščanje in užitek. 
Aktivnosti temeljijo na treh izvedbenih komponentah:  

 SENZOMOTORIČNE - obseg gibanja, mišični tonus, mišična moč, kontrola in 
poravnava drže, fina in groba koordinacija,  

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

 PSIHOSOCIALNE – interesi, vrednote, samoizražanje.  
Delovna terapija za uporabnike dnevne enote Zagorje je potekala preko trajnosti evropske 
operacije Nasmeh za vse in je prikazana v poglavju 3.2.1. Interesne aktivnosti in projekti v 
Tabeli 20.  
Našim stanovalcem pa smo v letu 2019 na podlagi povečanega financiranja zdravstva 
omogočili individualno delovno terapijo, ki je sistemsko financirana. Delovna terapevtka je 
naredila 1460 različnih obravnav, skladno s potrebami stanovalcev. Največji poudarek je bil na 
področju komunikacije, produktivnosti in prostega časa, dnevnih aktivnosti in individualnih 
terapevtskih aktivnostih. Na teh področjih je bilo prisotnih tudi največ različnih uporabnikov.  

3.6.4 FIZIOTERAPIJA 

Dejavnost fizioterapije je zelo pomemben del celostne rehabilitacije in ohranjanja obstoječih 

fizičnih zmožnosti oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. V letu 2019 so za stanovalce 

institucionalnega varstva v VDC Zagorje ob Savi povečala priznana sredstva za zdravstvene 

storitve s stani ZZZS. Nadaljevali smo  sodelovanje z diplomirano fizioterapevtko Petro Ahac.  

V letu 2019 je bila fizioterapevtka prisotna 23-krat. Pri tem je opravila 279 obravnav 

fizioterapije. Fizioterapija se je izvajala dvakrat na mesec.  

Končna evalvacija za leto 2019 je zelo pozitivna. Vidni so napredki pri vsakem posamezniku, 
pri katerem se je izvajala fizioterapija, kar je zapisano v njihovih individualnih evalvacijah. 
Najbolj zaznana izboljšanja so bila predvsem pri poravnavi drže, gibljivosti sklepov in 
zmanjšanju bolečin.  
Na sestanku s svojci v marcu je bila predstavljena fizioterapija, potek, namen, ciliji in samo 
delo fizioterapevtke. ZZZS priznava plačilo zdravstvenih storitev v VDC le za stanovalce IV, ki 
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jih potrebujejo, uporabnikom dnevnih enot to ni omogočeno. In to smo svojcem na sestanku 
tudi obrazložili. Povedali smo, da obstajajo različne možnosti izvajanja fizioterapije tudi za 
uporabnike DE, vendar bodo za to morali sami plačati fizioterapevtki oz. pridobiti ustrezno 
napotnico za fizioterapevte, ki so v sistemu ZZZS. Še naprej si bomo prizadevali, da tudi 
uporabniki dnevnih enot pridobijo pravico do sistemskega financiranja potrebne fizioterapije v 
VDC-ju, saj ima veliko uporabnikov/svojcev probleme z logistiko – nimajo možnosti prevozov. 

3.7 SKRBNIŠTVO 
Skrbništvo je prostovoljna in častna funkcija. S skrbništvom želimo zaščititi pravice in koristi 
uporabnika, ki ni sposoben ščititi svojih osebnih ali premoženjskih koristi in ki v domačem 
okolju nima ustrezne podpore, socialne mreže. Večino stanovalcev ima za skrbnike svoje 
svojce. Ostali stanovalci imajo finančna skrbništva urejena na CSD-jih. VDC Zagorje ob Savi 
zaradi kolizije interesov izvaja skrbništva le v omejenem obsegu, za varstvo osebnih pravic in 
koristi. Preko CSD Zagorje ob Savi izvajamo takšno skrbništvo za 9 stanovalcev, preko CSD 
Trbovlje za 1 stanovalko, preko CSD Litija za 1 stanovalca. CSD s koordinacijo socialne 
delavke v VDC-ju skrbi, da stanovalci pravočasno prejmejo finančna sredstva za žepnino in 
da so tekoči stroški in oskrbnine poravnane iz njihovih transakcijskih računov. Ob koncu leta 
se odda transparentno poročilo o porabi finančnih sredstev na pristojne CSD-je. 
Socialna delavka VDC-ja je pomagala tudi skrbnikom – svojcem stanovalcev opravljati njihove 
dolžnosti in pripravljati skrbniška poročila. 

3.8 PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST (SV) 
V začetku leta 2019 smo imeli v program SV vključenih 14 uporabnikov, ker se je ena izmed 
uporabnic  v januarju 2019 zaposlila na rednem trgu delovne sile. V mesecu aprilu se je v 
program na novo vključila uporabnica iz občine Hrastnik, ki je pred tem obiskovala program 
socialne vključenosti  preko Zavoda Socio v Šentjurju pri Celju. Eno mesto v programu je ostalo 
prazno, ker ni bilo interesa s strani uporabnikov. V juliju smo  zaradi boljše informiranosti 
povabili predstavnika ZRSZZ, mu predstavili, kako poteka program SV, kakšni so pogoji in  kaj 
v programu uporabnikom zagotavljamo. Izdelali smo tudi zloženko in jo posredovali na zavod, 
da jo lahko ponudijo vsem, ki pridobijo odločbo o nezaposljivosti, da vidijo, kakšne imajo 
možnosti delovnega in socialnega vključevanja.  
Uporabniki programa SV so bili v večini delovnega časa združeni v posebni delavnici, 
namenjeni izvajanju programa. Uporabnikom SV je bila dana možnost, da so se preizkusili 
v različnih delovnih okoljih (delavnicah lastnega programa in kooperacije), spoznavali različne 
materiale, postopke izdelave najrazličnejših pakiranj, različne načine vodenja in organiziranost 
delavnic ter skladišča ter tako spoznavali celovit delovni proces. 
Podlaga za individualno obravnavo, zaznavanje težav, potreb in hotenj uporabnikov programa 
je bil individualni načrt. Preko Brandonovih magnetov skupaj z uporabnikom opišemo 
življenjsko situacijo, vanjo vnesemo prednosti, tveganja, pričakovanja, težave in nemoč. 
Uporabnika vključujemo v aktivnosti, ki so mu všeč in mu pomagamo, kjer potrebuje našo 
pomoč. Največjo težavo še vedno predstavlja njihov status. Določeni uporabniki so v tem 
programu že 15 let, njihove delovne zmožnosti so ocenjene pod 30 %, povečuje se njihova 
starost in starost njihovih staršev, skrbnikov, saj večina ni sposobna samostojnega 
življenja, ne v socialnem in ne v finančnem oziru. Na to problematiko opozarjamo tudi 
pristojno ministrstvo, da bi imeli možnost pridobiti ustrezen status za dostojno in vključujoče 
življenje tudi na starost. 
Uporabniki imajo možnost individualnih pogovorov, svetovanja, podpore in pomoči pri 
razreševanju osebnih stisk s socialno delavko in mentorji. Individualne pogovore opravljamo 
vsak dan. Preko mobilnih telefonov jim nudimo podporo in pomoč tudi izven delovnega časa. 
Ključne osebe uporabniki izberejo sami, le-te jim tako pomagajo pri normalizaciji in integraciji 
v širše družbeno okolje, kjer se najbolj pogosto pojavljajo težave. 

3.8.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV PROGRAMA SV 

V letu 2019 smo izvedli posebno analizo zadovoljstva uporabnikov vključenih v program SV. 
Anketo so uporabniki izpolnili sami. Uporabniki so imeli možnost izbire med odgovori »da«, 
»včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, »včasih« z 2 točkama in »ne« z 1 
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točko. Uporabnike smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo, zakaj so zadovoljni 
oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Anketo je oddalo 9 anketirancev.  
Zadovoljstvo v letu 2019 prikazuje Slika 5. Sumarno zadovoljstvo je znašalo 2,81. Uporabniki 
so najbolj zadovoljni z delovnimi aktivnostmi, prehrano in možnostmi soodločanja, najmanj pa 
z spremljevalnimi aktivnostmi. Razlog nižjega, a še vedno visokega zadovoljstva s 
spremljevalnimi aktivnostmi je v tem, da si uporabniki tega programa v prvi vrsti želijo delovnih 
aktivnosti in jim spremljevalne niso pomembne. Predlogov za izboljšave niso podali.  
Primerjave na preteklo leto ni, ker v preteklih letih nismo uporabnikov programa SV analizirali 
ločeno. 
 Slika 5: Zadovoljstvo uporabnikov programa socialne vključenosti 
 
 

 

4 ZAPOSLENI 

4.1 STATISTIKE O ZAPOSLENIH 
Dne 31. 12. 2019 smo imeli 49 redno zaposlenih v vseh naših enotah, storitvah in programih, 

kar je za 1,5 zaposlenega več od realizacije 31. 12. 2018, ko smo imeli 47,5 redno zaposlenih. 

V Kadrovskem načrtu 2019 smo imeli na dan 1. 1. 2020 načrtovanih 57 zaposlenih, realizacija 

na dan 1. 1. 2020 pa je bila 49,5 redno zaposlenih. 3 od redno zaposlenih so invalidi, s čimer 

izpolnjujemo predpisano invalidsko kvoto. 

Glavni razlog neizpolnjevanja kadrovskega načrta je v poznem razpisu za javna dela 2020. Na 

dan 1. 1. 2020 tako nismo imeli zaposlenega nobenega javnega delavca, v načrtu so bili 4. Na 

nov razpis smo se v januarju 2020 prijavili za 4 javne delavce, vendar njihovih zaposlitev, 

zaradi vseh potrebnih postopkov, ne bomo mogli realizirati pred februarjem (2) oz. marcem (2) 

2020. 

Z dodatno pridobljenimi finančnimi sredstvi za zdravstvo (ZZZS) v institucionalnem varstvu 

smo zaposlili dodatno 0,9 zaposlenega, kar je za 2,6 zaposlenega manj od načrta, zaradi manj 

uporabnikov in kadrovske strukture, ki zahteva glede na nove kompetence v zdravstvu več 

višje izobraženega kadra, številčno pa za to dobljena finančna sredstva ne zadostujejo (v 

normativih iz katerih se izračunava cena, še vedno prevladuje profil bolničarja). Ker normativi 

zdravstva dovoljujejo zaposlovanje zelo nizkega deleža fizioterapevta, zdravnika, diplomirane 

medicinske sestre, smo za te profile sklenili pogodbe o opravljanju potrebnih storitev za 

uporabnike za leto 2019, saj redno zaposlenih za tako nizke deležne nismo mogli dobiti. 
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Skladno s kadrovskim načrtom 2019 smo realizirali 1 dodatno zaposlitev na storitvi VVZ, zaradi 

povečanega števila uporabnikov in priznane nove zaposlitve s strani MDDSZ. Zaradi 

zmanjšanja števila uporabnikov na programu socialna vključenost je bilo na tem programu 

predvideno znižanje števila zaposlenih za 0,25. Znižanje je bilo za 0,15, ker je bila dejanska 

prisotnost uporabnikov programa višja. V institucionalnem varstvu smo zaradi dodatnega 

povečanja zahtevnosti in obsega storitve predvideli za 0,25 več zaposlenega, vendar se nam 

je število uporabnikov znižalo za 2 glede na konec preteklega leta, zato smo imeli 1 

zaposlenega manj od načrta.   

Razlogi povečanega števila redno zaposlenih v letu 2019 glede na 2018 so: povečano 

financiranje ZZZS za zdravstveni kader v institucionalnem varstvu ter povečanje števila 

zaposlenih na storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji priznano s pogodbo 

MDDSZ. Pri družabništvu in spremljanju smo imeli od februarja do decembra 2019 zaposlene 

4 javne delavce, ki niso vključeni v statistike o redno zaposlenih. 1 javno delavko smo zaradi 

povečanega obsega dela v institucionalnem varstvu redno zaposlili s 1. 1. 2019, ko se ji je 

končala pogodba o opravljanju javnih del.  

Tabela 20 prikazuje stanje števila zaposlenih po enotah, storitvah in programih na dan 31. 12. 

2018 in na dan 31. 12. 2019 ter povečanja/pomanjšanja v letu 2019. 
Tabela 24: Število redno zaposlenih po storitvah in programih 

 Enota/storitev/program 31. 12. 2018 31. 12. 2019 Povečanje 

Dnevna enota Zagorje VVZ 28,5 29,5 1 

Dnevna enota Litija VVZ 4 4 0 

Dnevna enota Zagorje SV 2,25 2,10 -0,15 

IV brez zdravstva 9,75 9,5 -0,25 

Zdravstvo 3 3,9 0,9 

Skupaj 47,5 49 1,5 

2 redno zaposlena sta v letu 2019 delala polovični delovni čas, zato so spodnje statistike 

narejene na število 50 zaposlenih. Tabele v nadaljevanju prikazujejo starostno strukturo, 

strukturo glede na spol, izobrazbo in delovno dobo redno zaposlenih na dan 31. 12. 2019. 
Tabela 25: Število zaposlenih po spolu in starosti 

 SPOL 20 – 

25 let 

25 – 

30 let 

30 – 

35 let 

35 – 

40 let 

40 – 

45 let 

45 – 

50 let 

50 – 

55 let 

55 – 

60 let 

Skupaj 

moški 1 0 7 3 2 1 4 0 18 

ženske 1 4 2 4 9 6 1 5 32 

Skupaj 2 3,5 9 6,5 11 7 5 5 50 

Povprečna starost zaposlenih: 41,4 let.  
Spol zaposlenih: moški = 18 (36 %), ženski = 32 (64 %) 
Tabela 26: Število zaposlenih po st. izobrazbe  

Stopnja 

izobrazbe 

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

Število 

zaposlenih 

1 2 25 6 7 7 1 1 

Največ zaposlenih (25) ima peto stopnjo izobrazbe (50 % zaposlenih). 3 zaposleni imajo nižjo 
izobrazbo (6 % zaposlenih), ostali (22) pa višjo izobrazbo od pete stopnje (44% zaposlenih). 
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Tabela 27: Število zaposlenih po skupni delovni dobi  

Skupna delovna doba 0–5  5 – 

10  

10 –15  15 –

20  

20 –25   25 – 30  30 – 

35   

35 – 

40  

Število zaposlenih 9 9 4 4 10 4 7 3 

Povprečna skupna delovna doba zaposlenih: 16,86 let. 

Tabela 28: Število zaposlenih po delovni dobi v VDC  

Delovna doba v VDC 0–5  5–10  10–15  15–20  20–25  25–30 30–35  35-40 

Število zaposlenih 8 10 4 4 10 4 7 3 

Povprečna delovna doba zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi: 8,18 let. 

Povprečna starost zaposlenih je v letu 2019 ostala enaka kot v letu 2018, tj. 41,4 let. Delež 
moških se je v letu 2019 znižal iz 40 % na 36%, delež žensk pa se je zvišal iz 60 % na 64 %. 
V zavodu tako kot v preteklem letu prevladuje peta stopnja izobrazbe, povprečna delovna doba 
v zasavskem VDC-ju pa se je v primerjavi z letom 2018 znižala iz 8,6 let na 8,18 let, zaradi 3 
upokojitev, ki so jih nadomestili novi zaposleni. 
V decembru 2018 smo se prijavili na razpis za javna dela  za 4 javne delavce. Število javnih 

delavcev smo v letu 2019 znižali zaradi nižje brezposelnosti v Zasavju v primerjavi s prejšnjimi 

leti in posledično višjega potrebnega sofinanciranja občin. Zaradi kasnejše objave razpisa za 

javna dela 2019 smo zaposlitve za razliko od prejšnjih let izvedli šele s 1. 2. 2019. 

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

smo imeli zaposleni dodatne zadolžitve pri dveh evropskih projektih EU1 – Novo rojstvo in EU2 

– Nasmeh za vse, različnih projektih, dogodkih, interesnih aktivnostih, spremljanju uporabnikov 

na zimovanje, letovanje, evropske izmenjave, izlete, tekmovanja Specialne olimpiade 

Slovenije, izvajanju postavljenih nalog sistema kakovosti E-Qalin.  

Z dobrimi medsebojnimi odnosi, veliko fleksibilnostjo (reorganizacijami delovnih 

obveznosti glede na potrebe), vztrajnostjo in dobro voljo smo uspeli realizirati glavne 

postavljene cilje 2019 in hkrati ohranili visoko zadovoljstvo zaposlenih. 

 

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

naravnanost vseh zaposlenih. Skrb za osebno ravnovesje, fizično in psihično zdravje je v 

domeni posameznega zaposlenega. VDC kot organizacija pa je z različnimi aktivnostmi in 

ukrepi, le-to spodbujala tudi v letu 2019. 

4.2.1 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU  

Za ohranjanje psihofizičnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu smo skrb posvečali 

dobrim medsebojnih odnosom. Ti so še posebej pomembni zato, ker se v VDC-ju stalno 

dogajajo spremembe. Poskušali smo delovati čim bolj v skladu z Zlatimi pravili zaposlenih 

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

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

obsojamo ter ne spreminjamo drugih, ampak le sebe, na bolje seveda.  

Za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov je (bila) bistvena odkrita komunikacija, ki 

dovoljuje in podpira izražanje dvomov, problemov, predlogov, kritik in pohval, ki jih imamo 

zaposleni. To je bistveno za naše dobro delo in počutje na delovnem mestu. Pri čustveno 

obremenjujočem delu smo se posluževali rednih intervizij med zaposlenimi. V letu 2019 

smo imeli tudi supervizijska srečanja z izkušeno supervizorko Jelko Bratec ter osnovno 

usposabljanje za mediatorje za vodstvena, koordinacijska delovna mesta.  
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Jeseni 2019 smo imeli z določenimi zaposlenimi nekaj manjših konfliktov, ki smo jih uspešno 

rešili. Povezani so bili z uvedbo novega delovnega časa v letu 2020 in evidentiranjem 

delovnega časa z registracijsko uro in z njo povezanimi pravili. 

Vključenost zaposlenih tako v načrtovanje kot delovanje VDC-ja, pravočasne povratne 

informacije, pravočasno reševanje konfliktov, skupinska izobraževanja in neformalna 

druženja ob različnih priložnostih, predvsem pa naši strokovno-izobraževalno-planskih 

(SIP) dnevi so po besedah zaposlenih na letnih razgovorih postali temelj dobrega počutja na 

delovnem mestu. Na podlagi takšnih aktivnosti medsebojnega vključevanja, sodelovanja in 

povezovanja zaposlenim ni težko prepoznati smisla našega razvojnega, na potrebe 

uporabnikov naravnanega dela. Najti smisel v vsakodnevnem delu pa je ključni pogoj za 

motivirano delo vsakega posameznika. 

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

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

delovnih jubilejih in drugih veselih in žalostnih dogodkih ostali zaposleni in uporabniki 

izkažemo pozornost.  

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

zapisane v dokumentu Združljivost družine s poklicnim življenjem v VDC Zagorje ob Savi, 

saj se zavedamo, kako pomembna je harmonija obeh področij za osebno ravnovesje 

zaposlenih in s tem posledično za dobro delo naravnano na potrebe uporabnikov ter pripadnost 

zasavskemu VDC-ju.  

4.2.2 PROMOCIJA ZA ZDRAVJE 

Zaposlenim v zasavskem VDC je bilo za dobro psihofizično počutje v letu 2019 ponujeno: 

 5 minut za zdravje (nasmeh) – vadba skupaj z uporabniki med delom.  

 Vsakodnevna možnost brezplačne uporabe telovadnice in vseh naprav v njej. 

 2-krat tedenska vodena vadba pilatesa. 

 2 zimska športna dneva v Ratečah in Ribnici na Pohorju.  

 Športne igre slovenskih VDC-jev v Dobrni. 

 Maraton pozitivne psihologije v Cankarjevem domu. 

 Letni razvojni razgovori.  

 Izobraževanja po izbiri zaposlenega, skladna z usmeritvami VDC-ja. 

 Prijazno delovno okolje. 

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

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

 Vzpodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega zaposlenega. 

 Spodbujanje k uporabi stopnic in prihoda v službo peš ali s kolesom.  

 V prostočasne aktivnosti prostovoljno vključujemo tudi družinske člane. 

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

 Strokovno izobraževalni planski dnevi v Avstriji. 

 Prednovoletni tim bilding »Lepota povezovanja«. 

 Neformalna druženja. 

 Zlata pravila zaposlenih v zasavskem VDC-ju. 
Poleg tega so v zasavskem VDC-ju vsakodnevno potekale razne interesne aktivnosti za boljšo 

kakovost življenja uporabnikov pod vodstvom zaposlenih. Oboji so imeli možnost, da si sami 

izberejo, v katere aktivnosti bodo vključeni. S tem so bili tudi motivirani za izvajanje aktivnosti.  

4.2.3 VARSTVO PRI DELU 

V zasavskem VDC-ju je temeljna varnost zagotovljena s pravili, ki imajo ustrezno soglasje in 
ki se v praksi tudi izvajajo. Za vsa delovna mesta imamo ažurno urejeno Izjavo z oceno tveganj 
delovnih mest. V letu 2019 smo jo dopolnili z delovnimi mesti zdravstvene stroke, saj smo 
dobili dodatno financiranje ZZZS za zdravstveni kader.  
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Za vsa delovna mesta v VDC-ju upoštevamo oceno tveganj, s ciljem preprečevanja nesreč pri 
delu in ohranjanja zdravja zaposlenih. V skladu z načrtom smo v letu 2019 opravili:  

 zdravniške preglede ob vseh novih zaposlitvah (3 redne, 5 javna dela), periodične 
zdravniške preglede obstoječih zaposlenih (3) in 1 zdravniški pregled, zaradi 1 novo 
pridobljene odločbe o invalidnosti zaposlene za nedoločen čas;  

 usposobitve iz varstva pred požarom za nove zaposlene (3) in obnovitev za 4 ostale 
zaposlene;  

 obnovitveni tečaj in izpit za gašenje začetnih požarov in evakuacijo (22 zaposlenih) 
Svoje delovanje smo pravočasno prilagajali zakonodajnim zahtevam. V letu 2019 nismo imeli 

nesreč pri delu in drugih izrednih dogodkov, povezanih z varstvom pri delu. 

4.3 LETNI RAZVOJNI RAZGOVORI 
Letne razvojne pogovore z zaposlenimi v zasavskem VDC smo tudi v letošnjem letu začeli v 

avgustu, ker je zaposlenih sedaj že 50 oseb. V letu 2019 smo morali narediti organizacijske 

spremembe, zaradi povečevanja števila zaposlenih v dnevni enoti Zagorje za 1 ter dodatnega 

financiranja zdravstva (novih zaposlitev) v institucionalnem varstvu. Vsi zaposleni, ki so si želeli 

spremembe, so tako letne pogovore opravili pred dokončno oblikovanimi organizacijskimi 

spremembami, kar pomeni, da so bili vsi, ki so to želeli, vključeni v spremembe, ki smo jih 

naredili z letom 2020. Seveda v okviru možnosti, saj je bilo interesa za premestitev iz zaposlitve 

v institucionalnem varstvu v dnevno enoto več kot možnosti. O spremembah smo pred 

dokončno potrditvijo govorili tudi na SIP dnevih 2019. Tudi tu je lahko še vsak od zaposlenih 

podal svoje pomisleke, predloge. 

Zaposleni so predlagali čas in kraj svojega letnega pogovora in ga uskladili z direktorico v 

googlovi preglednici, po potrebi še ustno. Zaposlene smo  spodbujali k letnim razgovorom v 

gibanju. Večina (35) letnih pogovorov je tako letos potekalo na sprehodih do Europarka ali v 

kakšen bližnji hrib ter na kavici v bližnjih kavarnah. 12 razgovorov je bilo v pisarni direktorice, 

2 v pisarni v Litiji.  

Vse pogovore je opravila direktorica osebno, saj meni, da je vsaj enkrat letno pomembno, da 

se z vsakim zaposlenim pogovori o doseženem v tekočem letu, osebnem počutju na delovnem 

mestu, možnih izboljšavah, željah in kratkoročnih in dolgoročnih načrtih (cilji, nabave, 

izobraževanja, povratne informacije, osebni razvoj) ter kaj je tisto, kar zaposlenemu največ 

pomeni pri delu, da je motiviran, da mu je delo smiselno. Tako uspešneje skupaj uresničujemo 

postavljene cilje.  

V obrazec LRP za leto 2019 so bila poleg standardnih vprašanj dodana še 3 vprašanja: 

1. Kaj lahko VDC-jevci naredimo, da bo zasavska družba še bolj vključevala naše 

uporabnike? 

2. Kakšna neformalna druženja v letu 2020 predlagajo? 

3. Kdo od zaposlenih, bi si po njihovem mnenju zaslužil naziv NAJ zaposlen? 

Vsak se je lahko z direktorico dodatno pogovoril o tistem, kar je hotel. 

Na podlagi analize letnih razvojni pogovorov 2019 lahko ugotovimo: 

 večina zaposlenih v zasavskem VDC občuti velik smisel in pomen svojega dela, so 
notranje motivirani za delo naravnano na potrebe uporabnikov; 

 individualni cilji večine zaposlenih so uresničeni ali preseženi; 

 zaposleni poznajo, imajo možnost sooblikovanja in se trudijo z aktivnostmi uresničevati 
skupaj postavljeno vizijo, poslanstvo, strateške usmeritve; 

 večina zaposlenih izraža potrebo po nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih, ki so 
zajeta v nadaljevanju analize; želijo ohranjati strokovno-izobraževalna-planska 
srečanja (SIP) in neformalna druženja, ki pripomorejo k boljšim medosebnim odnosom, 
timskem delu, medsebojnem poznavanju in skupnemu načrtovanju ciljev delovanja 
VDC-ja ter spoznavanju različnih institucij socialnega varstva po Sloveniji in Evropi;  

 zaposleni so v povprečju visoko zadovoljni. 
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Zaposleni so na letnih pogovorih predlagali različne potrebne nabave. Manjše nabave 

oz. tiste, ki so bile v planu 2019 smo že realizirali ob zaključku leta oz. smo premestili osnovna 

sredstva iz ene lokacija na drugo. Tako smo nabavili: nov kombi, kopalno posteljo, kopalne 

mreže, vrtno orodje, radio delavnica 8, Bobath terapevtska miza, bradlja, španske stene 

telovadnica za rehabilitacijski prostor, ergonomska miška, kopalni voziček in deska za 

premeščanje uporabnikov BE. Barvni tiskalnik smo iz Uprave premestili v enoto Litija. Prav 

tako smo v delavnico 8 premestili masažni stol. Ostale potrebne nabave bomo vključili v Letni 

načrt VDC Zagorje ob Savi 2020 oz. 2021, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi: 

SWITCH za strežnik, ki se izklaplja, 5 velikih ekranov za zdravju prijaznejše delo z 

računalnikom za Upravo, računski stroj, 1 kosilnica za bivalno enoto, zamenjava 47 iztrošenih 

delavniških stolov, nakup in zamenjava 7 pisarniških stolov, digitalna TV za delavnico 7B, 

kostumi in rekviziti za nastope plesalcev, butaj leseno gledališče za kamišibaj, uparilnik, 

eterična olja, gajbice za v delavnice, narediti kegljišče zgoraj v BE, urediti zunanjo kuhinjo 

zgoraj v BE za poleti,  čebelarska oprema, razmislek o prestavitvi čebelnjakov v okolico VDC, 

stojala za parkiranje koles, predalniki za zakleniti za vse stanovalce BE – uporabniki kupijo 

sefe za v sobe, proučiti je potrebno koristnost in pogostost eventuelne uporabe ambi dvigala 

za premeščanje v kombi. Da vidimo opravičenost nakupa.  

Projektna dokumentacija za prizidek glavne stavbe VDC-ja (delavnice, rehabilitacijska soba, 

soba za izobraževanja, koordinacijska soba podporne storitev, zimski vrt – skupni prostor 

stanovanjska, 2 začasni namestitvi, dodatna soba za 2, prostori za shranjevanje …). 

Izobraževanja, ki so jih predlagali zaposleni na LRP bomo vključili v Plan izobraževanj 

2020, glede na razpoložljiva finančna sredstva: Računalništvo (ZLU), Prva pomoč in TPO, 

psihične motnje OMRD, Metoda Montessori  za starejše in osebe z demenco, kongres 

Zakonskih in družinskih terapevtov (Soočanje z izgubami in žalovanjem), kongres delovnih 

terapevtov, konferenca socialnega dela, konferenca SAOP, konferenca sindikata, konferenca 

Zveze RFR, izobraževanja iz področja zdravstvene nege, izobraževanja o delu z uporabniki, 

mediacija osnove in nadaljevanje, komunikacija, maraton pozitivne psihologije, vključujoče in 

kreativno razmišljanje po de Bonu z Nastjo Mulej, Hospic – paliativa, novosti javno naročanje, 

finance, računovodstvo in ostala zakonodaja po potrebi, kadrovska zakonodaja s poudarkom 

na invalidskem varstvu, potrebna izobraževanja iz komunikacije, Poletni SAOP seminarji, 

vodenje (nova predavanja Silvie), 3-dnevna šola pri Zvezi RFR, SIP dnevi, ogled dobre prakse 

podpornih storitev Švedska, 1 študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, IT izobraževanja 

glede na potrebe, zdrava prehrana, čebelarstvo, terapevtske masaže, angleščina, španščina 

ESE, pomen samostojnosti, spolnost uporabnikov – ozaveščanje o potrebah uporabnikov pri 

svojcih, tečaj joge, tehnik sproščanja, 2 strokovni izpit – priprava na strokovni izpit, izmenjave 

z drugimi VDC-ji na segmentih, ki posameznike zanima. 

Zaposleni so na razgovorih izrazili zadovoljstvo s povratnimi informacijami v VDC-ju. 
Nihče ni podal pripomb oz. idej za izboljšanje na področju informiranja. Večina je rekla, da je 
informacij dovolj. Pomembno je vedeti, kje se nahajajo in pozorno brati zapisnike in vprašati, 
če česa ne razumemo. Anonimni vprašalniki o zadovoljstvu zaposlenih 2019 na tem področju 
kažejo, da je stopnja zadovoljstva nekoliko padla, a ugotavljamo, da je bil razlog v poskusni 
ukinitvi jutranje »kave«, spremembah pravil evidentiranja delovnega časa in organizacije dela 
z letom 2020, ki so bile zaposlenim sporočene ravno pred izpolnjevanjem anket. Z vsako 
spremembo vemo, da zadovoljstvo zaposlenih pade, a s pojasnjevanjem sprememb potem 
spoznamo pozitivne učinke in z delom v letu 2020 smo pričeli po novem delovnem času in ni 
nobenih problemov. 
Na letnih razgovorih smo dogovorili sledeče Projekte 2020, pri katerih sodelujejo zaposleni, ki 

si to želijo: zimovanje in letovanje, ESE izmenjave v tujini, projekt EU3 - VIP (vključujoče in 

povezano) Zasavje, PILOT – razvoj in preizkušanje podpornih storitev po ZSVI (če bomo 

izbrani), Inovativno trženje lastnega programa (prireditve, stojnice, oglasi, koledar, celostna 

podoba, brošure, spletna stran …), Planinski izleti v sodelovanju z društvom Mali Princ in sami 

v okviru VDC, Vrtec Hrastnik – medsebojno spoznavanje in sodelovanje, Mavrična knjižnjica 
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s knjižnico Trbovlje, Berimo skupaj s knjižnico Zagorje, Kuharsko-zdravo-zabavno druženje 

uporabnikov in zaposlenih Pr'Čop (nadaljevanje Nasmeh za vse), Ekoambasadorstvo 

(spodbujanje eko ozaveščanja, skrbno ločevanje odpadkov – nadaljevanje Novo rojstvo), 1. 

10. 2020 - 9. tek in hoja za upanje in piknik z glasbo pred VDC. 

Poleg tega bodo vsi zaposleni sodelovali na sestanku s svojci 5. 3 2020, kjer bo predstavitev 

pomena samostojnosti, uresničevanja potreb (tudi spolnosti) uporabnikov s strani profesorice 

delovne terapije.  

Zaposleni so na vprašanje, Kaj lahko VDC-jevci naredimo, da bo zasavska družba še bolj 

vključujoča do naših uporabnikov?, odgovarjali: nadaljevati z obstoječim delovanjem; delati 

na večjem interesu uporabnikov – njihovi želji po dodatnem vključevanju; obiski različnih 

delovnih organizacij v lokalnem okolju v manjših skupinah; okrogle mize z Obrtno zbornico, 

nadaljnje povezovanje z GŠ Trbovlje in ostalimi; nastopi na prireditvah; nadaljnje trženje 

lastnega programa tudi s pomočjo uporabnikov; vključiti posamezne uporabnike v delovne 

organizacije, kjer jih zanima delovanje; projekti kot je VIP Zasavje; povabila na naše dogodke, 

navdušiti lokalno okolje nad sodelovanjem z uporabniki; povezava s šolami – da se vključijo 

uporabniki v njihove aktivnosti v šolah, ne le da pridejo le oni k nam; še več osveščanja okolja; 

informiranje javnosti o našem delu, učinkovita uporaba družbenih omrežij v ta namen; 

mesečno 5 minut na Radio Aktual Kum o naših aktivnostih; »mavrični« maraton izobraževanj 

povezovanja v organizaciji VDC; dan odprtih vrat; zaposleni kdaj na privat dogodek vzame 

kakšnega uporabnika; dodatno vključevanje na športne dogodke; urejen občinski prevoz za 

invalide (npr. kot Sopotnik); sodelovanje pevskega zbora z vrtčevskim; HACCP za določene 

uporabnike – lahko  pomagajo v okoliških lokalih; medsebojno obveščanje zaposlenih o 

dogodkih, kamor se lahko vključujejo uporabniki; povabilo različnih organizacij v VDC.  

Na vprašanje, Kakšna neformalna druženja v letu 2020 predlagajo?, so odgovorili: pohodi 

v zasavsko hribovje, Čemšeniška planina, Krvavica, Mrzlica, Kal, Klančiše, Triglav, Nanos, v 

Gostilni Ribnik (novoletno povezovanje 2020), 2-dnevni SIP v kakšni planinski koči, nordijska 

hoja po Europarku, druženje v Hillmanu, pustolovsko-adrenalinski park Vače, piknik v naravi, 

tematski športni dnevi, druženje ad hoc (na hitro v hribe, kakšno prireditev), druženja manjših 

organizacijskih enot, ohranitev jutranje kave, Gardaland, samoplačniški izlet v tujino, Kras, 

Miramar, ogled še kakšnega VDC, letne športne igre VDC, druženje v domačem okolju ob 

kavici ali čaju, ekipne športne igre, družabne igre, hoja po žerjavici, kuharski tečaj, izlet v 

Goriška Brda, tečaj plesa, plesno druženje, bowling, orientacijski tim bilding v naravi, 

kampiranje v kampu Menina, smučanje, pohod, fitnes konferenca, ogledi znamenitosti, 

oviratlon Pokljuka, team-up dogodki, petje, kuharske delavnice Pr'Čop, enodnevni izlet po 

Sloveniji (kombinacija naravnih, zgodovinskih, kulturnih znamenitosti in ostalih aktivnosti), 

soba za pobeg (trboveljski 4. dritl). Veliko je bilo tudi odgovorov v smislu »Vseeno, samo da 

so«. Samo eden odgovor je bil »me ne zanimajo.« 

Na vprašanje Kdo od zaposlenih, bi si zaslužil naziv NAJ zaposlen VDC?, je največ 

zaposlenih odgovorilo, da težko izbere, z razlogom, ki je zapisan v sledeči misli zaposlene: 

»Za naj zaposlenega težko izpostavim nekoga, saj mislim, da za dobro delo potrebujemo 

kolektiv, kjer si zaupamo in delamo v dobro vseh.« Tisti, ki so izbrali, so v pretežni meri izbirali 

neposredne sodelavce, katerih delo poznajo, ali zaposlene v Upravi. Večkrat je bilo izbranih 

več NAJ zaposlenih. Delavci v Upravi so v večini izbrali zaposlenega iz drugih področij dela in 

to vsak drugega, kar kaže na veliko razpršenost NAJ zaposlenih zasavskega VDC Eden od 

zaposlenih je zapisal bojazen, da kot kolektiv še nismo dovolj zreli in da bi se NAJ zaposleni 

lahko slabo počutil, ker bi iz strani ostalih zaposlenih lahko prišlo do šikaniranja. Glede na 

rezultate, do tega gotovo ne bo prišlo, ker je kar 80 % zaposlenih dobilo vsaj 1 glas za NAJ 

zaposlenega.  Namen tega vprašanja je bil v prvi vrsti, da zaposleni iščejo konkretna 

dejanja ostalih sodelavcev v letu 2019, ki jih cenijo, saj s tem tudi direktorici pomagajo 

dobiti uvid v delovanje posameznih zaposlenih, ki ga mogoče še ne pozna. 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2019 

46 
 

Vsi se zavedamo, da moramo na področju dobrih medosebnih odnosov kontinuirano 

delati, da to ni samoumevno in se moramo vsak posebej truditi, da smo dober kolektiv. 

Uspešno delo VDC-ja je rezultat povezanega in dobrega dela vseh zaposlenih. Zaposleni 

so individualno dosegli oziroma nekateri celo presegli postavljene cilje, kar je razvidno 

iz zapisov letnih razvojnih razgovorov. Posledično je povprečna ocena uspešnosti 

zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi za leto 2019 prav dobro – nad pričakovanji. Možnosti 

za izboljšanje pri posameznih zaposlenih so predvsem v nadaljnjem napredku v 

ozaveščenem, odgovornem delovanju skladnem z našimi strateškimi usmeritvami, 

samoiniciativnosti, odkriti komunikaciji, lateralnem mišljenju, pozitivni naravnanosti, 

dvigu občutka lastne vrednosti, sposobnosti timskega dela, interdisciplinarnosti, 

fleksibilnosti in sprejemanju sprememb kot sestavni del vsakdana. 

4.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v letu 2019 je potekalo v skladu z načrtom 2019. 

Vsak od zaposlenih se je udeležil vsaj 3 izobraževanj. Nerealizirana sta ostala študij specialne 

in rehabilitacijske pedagogike, ker ni bilo razpisa in študij fizioterapije, ker je zaposleni ugotovil, 

da študijskih obveznosti ne bi zmogel usklajevati s službo in zasebnim življenjem. 

Z izobraževanji in usposabljanji smo sledili našim strateškim usmeritvam, aktualnim potrebam 

in željam zaposlenih ter strokovnim zahtevam na vseh področjih našega delovanja v okviru 

razpoložljivih načrtovanih finančnih sredstev.  

V Tabeli 25 so realizirana izobraževanja. Udeležili smo se veliko število brezplačnih 

izobraževanj, ki so v tabeli označena z zvezdico. Zasavska ljudska univerza je za naš kolektiv 

po naročilu organizirala cel sklop izobraževanj iz področja zdravstva, ki jih potrebujemo pri 

delu, Zveza Sožitje nas je povabila na brezplačne seminarje Lahkega branja z naslovom  

Brezspolni in nam tudi stroškovno pokrila konferenco v Pragi. 

 
Tabela 29: Realizirana  izobraževanja  

Realizirana izobraževanja v 2019 
Št. 

zaposlenih 
Trajanje 

ZDRAVSTVO     

*Izobraževanje iz prve pomoči (TPO, AED) RK Trbovlje – ZLU  29 2*4 ure 

*Etika in poklicna etika – ZLU  12 2*4 ure 

*Higiena in preprečevanje bolnišničnih okužb – ZLU  9 4 ure 

*Kakovost v zdravstveni negi - Odnosna nega – ZLU  10 2*4ure 

*Demenca – ZLU  12 4 ure 

*Paliativa in lajšanje bolečin – ZLU  13 4 ure 

*Skrb za lastno zdravje, zdrava prehrana, pravilno dvigovanje bremen – ZLU  18 4 ure 

*Načini sproščanja – ZLU  10 4 ure 

*Preprečevanje razjed zaradi pritiska 7 2*1 dan 

Simps's diabetično stopalo, razjede 2 3 ure 

Izzivi v obravnavi nevrološkega bolnika 1 1 dan 

*Doctrina spletna izobraževanja o aktualnih temah iz zdravstva 1 8*1 ura 

SOCIALA     

*Zveza Sožitje/brezspolni konferenca v Pragi 4 3 dni 

Kakovost strokovnega dela na področju socialnega varstva 1 1 dan 

Psihološka travma 1 7 ur 

*Zveza sožitje-zakaj brezspolni Ljubljana 7 4 ure 

*Integrirana dolgotrajna oskrba 2 1 dan 

*Celodnevni bralni seminar ''Knjige nam pomagajo, da ne hitimo'' 2 1 dan 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2019 

47 
 

* Temeljno usposabljanje lahko branje 2 4 dni 

* Orodja razmišljanja po de Bonovem programu CoRT kot didaktično 
sredstvo/Hitri zmenki 

5 1 ura 

Osebnostne motnje 1 1 dan 

*Usposabljanja HOSPIC 1 1*2 uri 

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

E-Qalin konferenca 4 1 dan 

Supervizija 10 10*2uri 

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

Strokovna ekskurzija Dom Nine Pokorn Grmovje 35 4 ure 

*Srečanje koordinatorjev ESE 1 3 dni 

SIP 2019 – strokovna ekskurzija Avstrija – Lebenshilfe  in Diakoniewerk 39 2 dni 

KADRI, RAČUNOVODSTVO     

10 stebrov rezilience/ddr. Silvija Dirnberger Puchner 4 3 dni 

*Pomen notranje revizije/MDDSZ 1 4 ure 

Javna naročila/živila GZS 1 4 ure 

Izobraževanja iz varstva pri delu 4 3 ure 

Dashofer nova zakonodaja-srečanje zaposlenih v JS  2 1 dan 

Izobraževanje iz gašenje začetnih požarov 22 1 ura 

Usposabljanje za viličarja 3 3 ure 

Izobraževanje Letno poročilo 2019 1 1 dan 

Konferenca računovodij in finančnikov RFR 1 2 dni 

SAOP konferenca 3 2 dni 

SAOP poletni seminar 3 4 dni 

SAOP spletni seminar 3 5*1 ura 

Izobraževanje iz oddaje evidenčnih naročil 1 4 ure 

Javna naročila 1 1 dan 

Seminar za sindikalne zaupnike  1 3 dni 

* Osebne spretnosti v timskih odnosih 1 1 dan 

*EXCEL _ZLU 1 20 ur 

*Agilna organizacija (guru Ravi in Sonja Klopčič) 1 2 dni 

Osnovno usposabljanje za mediacijo 10 15*7ur 

Zastrupljeni odnosi 2 6 ur 

Vodenje sebe ddr. Silvija Dirnberger Puchner 2 2 dni 

ŠPORT, REKREACIJA IN DOBRO POČUTJE      

Maraton pozitivne psihologije 12 1 dan 

*Organiziranost SOS 5 3 ure 

*SOS nogometna liga 2 3 ure 

*SOS za trenerje balinanja 1 3 ure 

Mednarodni kongres fitnes zveze Slovenije 6 2 dni 

DOKONČANJE  IZOBRAZBE     

*NPK Socialna oskrbovalka - ZLU 1 80 ur 

*Tečaj klasične masaže – ZLU  2 21*4ure 

*Tečaj refleksne masaže - ZLU 4 4*8ur 
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Zaposleni, ki so bili na eksternih izobraževanjih, so ostalim sodelavcem predstavili bistvene 
vsebine iz teh izobraževanj in zapisali poročila, ki so skupaj z gradivom dostopna vsem 
zaposlenim.  
Na SIP dnevih smo z zaposlenimi pregledali naše notranje motivatorje, skupaj obnovili 
našo vizijo, poslanstvo, vrednote, pregledali aktualno problematiko leta, naredili 
evalvacijo realiziranega razvojnega načrta VDC Zagorje ob Savi 2015–2020 ter si skupaj 
postavili glavne cilje za naslednje leto in temelje za Razvojni program 2020 – 2025. 
 

4.5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  
Anketa je bila opravljena s strani Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj d. o. o. v elektronski 
obliki in je bila anonimna. Za merjenje zadovoljstva in pomembnost posameznih področij se je 
uporabila 5-stopenjska merska lestvica. Zaposleni so ocenjevali tako strinjanje s posameznimi 
vprašanji kot pomembnost določenega področja za njih osebno. Analiziranih je bilo 52 
vprašalnikov, kar pomeni, d so vsi zaposleni, vključno z nadomeščanji, oddali anketo.  
Splošno zadovoljstvo zaposlenih se je v primerjavi z letom 2018 znižalo za 0,26 ocene 
in v letu 2019 tako znaša 4,42.  

Slika 6 prikazuje splošno zadovoljstvo zaposlenih in ocenjeno pomembnost primerjalno med 
letom 2017, 2018 in 2019 ter po področjih 2019.  

Slika 6: Zadovoljstvo zaposlenih splošno in po področjih  

 
Analiza anket je bila poslana vsem zaposlenim po elektronski pošti. Na decembrskem 

sestanku zaposlenih z direktorico je bila posebna točka dnevnega reda namenjena analizi in 

pogovoru, saj se je zadovoljstvo zmanjšalo. Razloge za slabše ocene si je mogoče razlagati z 

organizacijskimi spremembami v letu 2020, ki so bile napovedane ravno nekaj dni pred 

anketiranjem in določenemu nerazumevanju pravil pri avtomatskem evidentiranju delovnega 

časa. Delovni čas večine zaposlenih v dnevnih enotah se je z letom 2020, zaradi boljše 

naravnanosti na potrebe uporabnikov in učinkovitosti delovnih procesov, spremenil. Osnovni 

delovni čas dnevnih enot zasavskega VDC v letu 2020 je od 7. do 15. ure (prej je bil 36 let od 

6.– 14. ure).   
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5 POVEZAVE Z OKOLJEM 

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

Naš cilj je bil in bo tudi v bodoče ustvarjati skupaj z uporabniki in svojci mrežo, ki bo pokrivala 

področje podpore uporabnikom s strani različnih posameznikov in organizacij.  

V letu 2019 smo izdali 6 mesečnih informacij, v katerih  smo svojce obveščali o aktualnem 

dogajanju, aktivnostih, športnih tekmovanjih in  spremembah zakonodaje. Ob novem letu smo 

našim svojcem tudi pisno zaželeli zdravja in dobrega medsebojnega sodelovanja. Aktualen je 

VDC-jevski facebook profil, na katerem so aktivni tudi svojci. Svojce in širšo javnost 

obveščamo, kako preživljamo čas v VDC-ju, kaj delamo, kdo nas obišče ter koga in kakšne 

prireditve obiščemo mi. Tudi po tej poti dobivamo povratne informacije o našem delovanju.  

Zaposleni so vsem svojcem ponudili možnost individualnih govorilnih ur. V sodelovanju  s 

svojci se dotikamo vsakdanjih stvari in strokovnih tem ter na ta način skušamo utirati pot za 

razreševanje uporabniških dilem in stisk. Večina svojcev se je povabilu odzvala. Tudi letos je 

ena skupina izvedla izlet delavnice skupaj s svojci. V DD Trbovlje so si ogledali gledališko 

predstavo Štilčki 2019. Ideja o takšni obliki povezovanja je bila s strani svojcev zelo lepo 

sprejeta, saj si mnogi izmed njih obiska gledališča, ker nimajo varstva, ne morejo privoščiti.  

Ostale skupine v dnevnih enotah so se na izlete podale same, saj si uporabniki sodelovanja 

svojcev niso želeli. Ogledali so si Ljubljanski živalski vrt, se z vlakom odpeljali v Ljubljano, se 

šli družit s konji v Mišin dol, Volčji potok, ogledali so si proizvodnjo kooperanta Kumplast, 

skakalnico in sankaški startni poligon v Kisovcu, uporabniki iz enote Litija so se odpravili na 

ranč Aladin. Nekaj skupin že tradicionalno izvede druženje ob pizzi in pijači v okoliških 

pizzerijah, na željo uporabnikov, brez svojcev.   

Če se uporabnik strinja,  zaposleni povabi svojca, da skupaj pregledajo letni načrt in evalvacijo. 

To sodelovanje je predvsem za uporabnika in seveda tudi za naše strokovne delavce in 

sodelavce zelo pomembno, saj se na ta način spoznavamo, si izmenjujemo informacije, 

izkušnje in raziskujemo kje in na kakšen način še lahko uresničujemo uporabnikove cilje.  

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

uporabnike. Resnično smo veseli vseh neformalnih obiskov svojcev, predlogov, konstruktivne 

kritike, saj na ta način lahko proces našega delovanja stalno izboljšujemo in skrbimo, da je 

usmerjen na potrebe posameznika. S svojci smo imeli v letu 2019 2 skupni srečanji: 

1. 5. 3. 2019 redni letni sestanek na temo poročila 2018, plana 2019 in ostalih aktualnih 
zadev. Na srečanju smo glavno pozornost namenili predstavitvi dosežkov fizioterapije, 
ki je v letu 2018 potekala v okviru projekta Nasmeh za vse. Fizioterapevtka Petra je 
predstavila, kako bo fizioterapija potekala v VDC-ju naprej za stanovalce, ki jo 
potrebujejo, medtem ko je za uporabnike dnevnih enot zaenkrat mogoča le 
samoplačniško oz. na podlagi napotnice zdravnika financirana pri izvajalcih ZZZS. 
Predstavili smo tudi s strani Sveta zavoda  potrjen cenik nadstandardnih storitev ter 
cenik letovanja 2019. Srečanja se je udeležilo 58 svojcev, 6 svojcev pa je svojo 
prisotnost opravičilo. 

2. Jesensko druženje s piknikom smo v letu 2019 združili z 8.  Tekom in hojo. Izvedli smo 
ga pred VDC-jem.  Za glasbeno podlago in dobro vzdušje so tudi letos poskrbeli 
Midnight band. Druženja se je udeležilo  132 svojcev, skrbnikov in ostalih 
družinskih članov uporabnikov.  

Delo s svojci v letu 2019 je obsegalo še: 

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

 možnost obiska pri socialni delavki, vodstvu; 

 možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice ali v osebnih 
individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, po telefonu in elektronski pošti; 

 možnost posvetovanja pri psihiatru v VDC Zagorje ob Savi (po predhodnem dogovoru); 

 dogovorjeni obiski pri starših ali sorodnikih stanovalcev; 
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 sodelovanje v individualni projektni skupini za mladoletnega otroka stanovalke; 

 možnost udeležbe svojcev na skupnih izletih, športnih prireditvah in letovanju; 

 udeležba na 8. teku in hoji za upanje v Europarku;  

 pomoč pri napotitvah uporabnikov k zobozdravniku, ginekologu, psihiatru, ortopedu; 

 pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, dohodnina …); 

 vključevanje v življenje in delo v enotah bivanja; 

 začetek srečanj v manjših skupinah svojcev glede na njihov interes. 
Pomembnejše individualne kontakte, pogovore in sodelovanje svojcev smo beležili v 

informacijski sistem ISOV, iz katerega je razvidna vsebina in pogostost stikov s svojci 

posameznih uporabnikov. Pogostost sodelovanja s svojci na letni ravni je razvidna tudi iz letnih 

evalvacij uporabnikov. Z navedenimi formalnimi in neformalnimi oblikami druženja in dela s 

svojci želimo nuditi oporo pri premagovanju vsakodnevnih težav in stisk, ponuditi čim več 

konkretne pomoči ter svojce spodbuditi k prepoznavanju potreb uporabnika.  

5.1.1 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV  

V novembru 2019 smo izvedli anketo o zadovoljstvu svojcev uporabnikov. Svojci so domov 

skupaj z mesečno informacijo prejeli ankete, ki so jih vrnili v skrinjice v avlah VDC-ja. Na anketo 

je odgovorilo 82 svojcev, kar je za 2 več kot leto prej. Zadovoljstvo svojcev v letu 2019 se je 

glede na 2018 znižalo za 0,05 ocene na 4,80, a še vedno ostaja zelo visoko, kar je skladno 

z načrtovanim in je rezultat dobrega medsebojnega sodelovanja ter izvajanih aktivnosti, 

navedenih v predhodnem poglavju. Slika 7 prikazuje splošno zadovoljstvo svojcev v primerjavi 

z zadnjima dvema letoma in zadovoljstvo po posameznih področjih.  

Slika 7: Zadovoljstvo svojcev splošno in po področjih  

 

Svojci so v ankete zapisali veliko pohval za naše delo. Dodatnega izboljšanja si želijo 

predvsem na področju zdrave prehrane uporabnikov in več gibanja, rekreacije, čemur v okviru 

trajnosti projekta Nasmeh za vse posvečamo veliko pozornost. Pomembno je, da se zdravega 

življenjskega sloga držimo tako v VDC-ju kot doma. 

5.2 SODELOVANJE Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
V VDC Zagorje ob Savi smo v letu 2019 dobro sodelovali z: 

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

 VDC-ji in drugimi socialnovarstvenimi organizacijami po Sloveniji. 
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 Društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija in Zvezo Sožitje Slovenija,  

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

 Regionalno razvojno agencijo Zasavje. 

 Večgeneracijskim centrom Zagorje ob Savi. Domom Tisje. 

 Zasavsko ljudsko univerzo, Fakulteto za socialno delo, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, 
IC GEOSS.   

 LAS Partnerstvom Zasavje. 

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

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

 Zdravstvenimi domovi v Zasavju in bolnišnico Trbovlje. 

 Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija. 

 Društvom Tačke pomagačke.  

 OŠ Ivana Cankarja, Tončke Čeč in Trbovlje.  

 OŠ Ivana Skvarče, Tone Okrogar in dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi.  

 OŠ Litija in OŠ Šmartno pri Litiji. 

 DD Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. 

 Gimnazijo Trbovlje in Srednjo zdravstveno šolo Zagorje ob Savi. 

 Vrtcem Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija. 

 Glasbeno šolo Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija.  

 Rdečim križem Zagorje in Trbovlje 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,  

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

5.2.1 SODELOVANJE Z DRUŠTVI SOŽITJE  

Dobro prakso sodelovanja z društvi Sožitje smo nadaljevali tudi v letu 2019 in na ta način 
našim uporabnikom zagotovili raznovrstne dejavnosti. Dobra komunikacija in medsebojna 
povezanost je potekala preko telefonskih pogovorov, elektronske pošte, obiskov in občasne 
prisotnosti zaposlene VDC-ja na njihovih sestankih. 
Preko društva Sožitje Hrastnik so se naši stanovalci udeleževali zelo priljubljenih kuharskih 
delavnic, plavanja, tečaja računalništva in praznovanja rojstnih dni, ki so jih popestrili z 
bowlingom. Aktivnejši so se z veseljem udeležili pohodna na pokopališče Dol, kjer so se 
spomnili svojih preminulih članov. Stanovalci, ki so člani društva Sožitje Hrastnik, so vsako leto 
navdušeni nad posebno ekskurzijo. V letu 2019 so se odpravili raziskovat Belo krajino, kjer so 
sedeli v šolskih klopeh, si prislužili kar nekaj enic, imeli na glavi pionirsko čepico in rutko, za 
konec pa so si ogledali še pridelovanje lanu. Vsako leto v mesecu juniju člani Hrastniškega 
društva Sožitje povabijo vse naše stanovalce na tradicionalni piknik na Čeče.   
V okviru društva Sožitje Zagorje so se stanovalci udeleževali bowlinga, pridno so peš 
prisopihali do LD na Klančišah, na letni ekskurziji občudovali lepote Miramara in se družili z 
ostalimi člani zasavskih društev Sožitje na pikniku v Šentlambertu.  
S sodelovanjem predstavnikov društva Sožitje iz Litije omogočimo stanovalki iz naše bivalne 
enote druženje s sinom, ki živi v rejniški družini. 
Že vsa leta si medsebojno pomagamo pri organizaciji prevozov uporabnikov in stanovalcev na 
tabore vseživljenjskega učenja, ki po več dni potekajo v različnih obmorskih, termalnih in 
gorskih letoviščih. V letu 2019 smo v celoti zapolnili priznano kvoto 15 udeležencev. Dve 
udeleženki sta še vključeni v šolo, ostalih 13 uporabnikov je vključenih v VDC Zagorje od tega 
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6 stanovalcev, 3 iz društva Sožitje Zagorje, za 3 pa smo vključitev skordinirali preko društva 
Sožitje Trbovlje. Udeleženci so se udeležili tabora v Piranu, Zrečah, Ratečah ter Želebeju ob 
Kolpi. 

5.2.2  SODELOVANJE Z DRUŠTVOM TAČKE POMAGAČKE 
Že več let aktivno sodelujemo s slovenskim humanitarnim društvom za terapijo s pomočjo 
psov – Tačke pomagačke. Društvo Tačke pomagačke so nepridobitno združenje fizičnih 
oseb, ki delujejo v javnem interesu. Družili smo se s 3 terapevtskimi pari. Maja s psičko Lindo 
je bila v januarju v Litiji. Z uporabniki in stanovalci v Zagorju se je januarja družil pripravnik 
Matjaž s psičkom Lordom, v nadaljevanju leta pa smo se družili z našo dobro znanko in 
prijateljico Laro ter njeno simpatično kužko Taro. Čeprav je poudarek druženja na psu, je tudi 
vodnik zelo ključen element delovno terapevtskega odnosa. Uporabniki so spletli prijateljske 
in zaupne vezi. Kuža jih ne  popravlja, jim ne govori, kaj smejo in česa ne, kuža se ne prepira, 
le ko pogleda s svojimi pasjimi oči, se zdi, da opazi in razume vse in ni potrebno besed. Res 
čudežna in dobrodošla terapija. Na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila ena izmed stanovalk s 
Tačkami pomagačkami, sedaj redno in samostojno večkrat tedensko obiskuje kinološko 
društvo Zagorje, kjer sprehaja in skrbi za njihove kužke.  
 

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

 aktivno smo sodelovali na sestankih sekcij VDC SLO in v Izvršnem odboru VDC SLO; 

 na novo smo pridobili članstvo v Izvršnem odboru SOUS; 

 sodelovali smo v IO Specialne olimpiade Slovenije; 

 aktivno smo sodelovali na mednarodnem srečanju socialnega dela v Dubrovniku; 

 sodelovali smo pri razvoju sistema kakovosti ‒ E-Qalin; 

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

 sodelovali smo pri usposabljanju direktorjev na področju socialnega varstva; 

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

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

5.4 TRŽENJE  
V letu 2019 smo uporabljali različne prodajne poti: 

1. V naših trgovinicah v enoti Zagorje in Litija smo prodajali vse nove izdelke in razstavljali 
tudi naše izdelke s certifikatom.  

2. Prodaja preko SPLETNE TRGOVINE, naročila preko mailov, FB-ja, telefonskih klicev. 
3. Obdržali smo komisijsko prodajo na naslednjih prodajnih mestih: Prodajna galerija na 

Blejskem otoku in Prodajna galerija  v cerkvi Sv. Martina, KZ Izlake, Prodajalna Gaja 
Izlake, GLASHUTA d. o. o., TIC Litija. 

4. Prodajo usnjenega in recikliranega programa smo razširili v trgovini Mavi v Trbovljah, 
kjer nudijo pestro ponudbo naših izdelkov in nas redno oglašujejo na svoji FB strani. 

5. Ponudbo smo razširili v trgovino v Zdravstvenem domu Zagorje. 
6. Pomembna je bila tudi osebna prodaja zaposlenih in uporabnikov, svojcev. 
7. Na facebook strani VDC Zagorje ob Savi smo redno objavljali naše izdelke. Opažamo 

naročilo strank iz različnih koncev Slovenije.  
8. Na vseh kombijih smo obdržali reklamne nalepke za izdelke našega lastnega programa 

in kontakte za prodajo. 
9. Naredili smo stenski koledar zasavskega VDC za leto 2020 z izdelki lastnega programa 

– EKO LINIJE PREŠITO in linijo mesečno oglaševali v časopisu SAVUS. 
10. Sodelovali smo na različnih dogodkih s svojimi stojnicami, in sicer: 
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 februar – razstava in prodaja naši izdelkov v TIC-u Litja, šivanje zastavic za okrasitev 
pustnega karnevala v Litiji 

 23. 3. –Šmartno pri Litiji stojnica – Spomladanski sejem 

 20.  4. – razstava Društvo invalidov Zagorje 

 16. 5. – OKROGLA MIZA v VDC- VZTRAJNO DO CILJEV Z INOVATIVNOSTJO IN 
NASMEHOM – razstava izdelkov  

 25. 5. - podeželska tržnica Trbovlje 

 26. 5. - Rojstni dan MC Litija (stojnica) 

 28. 5. – HITRI ZMENKI Z NASTJO MULEJ v VDC Zagorje – predstavitvena stojnica 

 Junij - Festival Tačkove dogodivščine v Litiji – stojnica, Festival pevskih zborov – 
Stična – stojnica, Festival skupnosti v Litiji – stojnica 

 Avgust – ob 70-letnici smrti Slavka Gruma smo za knjižnico Litija izdelali amulete 

 September – dogodek Funšterc v Hrastniku – stojnica s peko »funšerca« - 1. mesto, 
TIC Litija; Družinski vikend – Srce Slovenije – stojnica in delavnica, snemanje oddaje 
Dobro jutro 

 1. 10. – Europark – Tek in hoja za upanje – stojnica  

 12.10. sejem Šmartno pri Litiji - stojnica 

 19. 10. Maraton pozitivne psihologije Ljubljana – stojnica 

 november – Razstava društva invalidov Trbovlje, knjižnica Litija, knjižnica Trbovlje   

 1. 12. Sejem Šmartno pri Litiji – stojnica 

 3. 12. novoletna stojnica v Ljubljani  

 4. 12. Miklavžev sejem v Litiji 

 4. 12. Miklavžev sejem – Trbovlje 

 20. 12. Božični sejem v Litiji  

Še vedno ugotavljamo, da je največja reklama dobro ime, kvaliteta naših izdelkov, ter 

zadovoljni kupci, ki delajo reklamo od ust do ust.  Povezujemo se lokalno in širše z našimi 

izdelki oz. stojnicami. Uporabniki pomagajo pri prodaji in svetovanju v VDC trgovini v Litiji, 

Zagorju in v trgovini Mavi Trbovlje. Poudarek v trgovinicah smo dali EKO LINIJI PREŠITO, ki 

je vse bolj priljubljena na trgu in se počasi širi s svojo ponudbo izdelkov.  

Smo ponosni lastniki DEVETIM certifikatom narodne in umetnostne obrti Obrtne zbornice 

Slovenije in ENEMU certifikatu Srce Slovenije: 

1. Certifikat – 25 izdelkov narodne vezenine (28. 8. 2003)  
2. Certifikat – izdelki narodne črne in rdeče vezenine (17. 1. 2006)  
3. Certifikat – 7 izdelkov narodne rdeče-modre vezenine (25. 7. 2006)  
4. Certifikat – 5 izdelkov narodne črne in rdeče-modre vezenine (24. 9. 2006)  
5. Certifikat – 42 izdelkov darilne embalaže iz valovite lepenke (9. 10. 2008)  
6. Certifikat –blazina v embalaži in pogrinjek "Črni panter" (15. 6. 2009)  
7. Certifikat – Ljubezen gre skozi želodec (narodna vezenina žgana na lesene izdelke) 

(21. 4. 2016) 
8. Certifikat – Vezen prtič Družina, (24. 10. 2016). 
9. Certifikat – za vezene lanene prtiče za »BOHKOV KOTEK« in  
10.  Certifikat SRCE SLOVENIJE (VRTPASNIK in vezen lanen prtič z pregovori o KRUHU) 

Delamo unikatne izdelke, ki so plod ročnega dela naših uporabnikov skupaj z mentorji. Skupaj 

s kupci razvijamo ideje o novih izdelkih v skladu z njihovimi potrebami in jih nato izdelamo. 

Vsak izdelek je zgodba zase. In ponosni smo na to. 

 

5.5 MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 
V letu 2019 smo o pomembnih aktualnih dogodkih redno obveščali javnost preko medijev. 
Proaktivno smo sodelovali z eksternimi mediji v slovenskem prostoru. S tem smo krepili 
pozitivno javno podobo drugačnosti, enakih možnosti uporabnikov, zaposlenih in organizacije 
VDC Zagorje ob Savi. V letu 2019 smo imeli vsaj 66 evidentiranih objav v eksternih 
medijih, ki jih prikazuje Tabela 26.  
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Tabela 30: Datumi, mediji in vsebina objav o zasavskem VDC  

 

DATUM MEDIJ VSEBINA

1 8.1.2019 SAVUS 35 letnica, dosežki 2018

2 9.1.2019 Radio Slovenija 36 letnica, dosežki 2018

3 14.1.2019 Radio Aktual Kum 35 letnica, dosežki 2018, plan 2019

4 18.1.2019 ETV 35 letnica, dosežki 2018, plan 2019

5 21.1.2019 SAVUS dosežki 2018, načrti 2019, intervju

6 22.1.2019 ETV o VDC-ju z uporabniki

7 26.1.2019 SAVUS Prešito - vegice, nosilne vreče

8 29.1.2019 Radio Slovenija Prešito, ekološka usmerjenost

9 31.1.2019 TV Slovenija Prešito

10 jan SAVUS intervju Špela

11 jan SAVUS reklama Prešito

12 8.2.2019 ATV P®ozorne vrečke

13 12.2.2019 ZON Lani 96 JD, letos bistveno manj (tudi v VDC Zagorje)

14 28.2.2019 SAVUS Sr€čni obeski 

15 1.4.2019 SAVUS 10 let bivalne enote VDC

16 8.4.2019 SAVUS Prešite kokoške in košare - ekohumano

17 8.4.2019 ZON Velika družina s projekti

18 1.4.2019 ETV Nasmeh za vse - EU PROJEKT MOJ PROJEKT glasovanje

19 feb Zasavski tednk Reklama - PREŠITO - sr€čni obeski

20 mar Zasavski tednk Reklama - PREŠITO - torbe s tkanjem

21 apr Zasavski tednk Reklama - PREŠITO - toaletke

22 15.4.2019 RTV Sodelovanje na lahkem branju

23 18.4.2019 Časopis Občan Velikonočne kokoške, prešito

24 18.4.2019 Radio Geoss intervju z uporabniki VDC

25 29.4.2019 SAVUS Beseda, ples, glasba (nastop plesne skupine VDC, v sod. z GČ in knjižnico Trbovlje)

26 14.5.2019 SAVUS moj projekt

27 20.5.2019 Radio Aktual Kum mojprojekt

28 21.5.2019 SAVUS Voščilnice, prti, sveče

29 1.6.2019 SAVUS Okrogla miza Vključeno, inovativno in nasmejano Zasavje - ponosni da lahko masirajo

30 maj SAVUS Reklama - voščilnice in darila ob verskih obredih

31 4.6.2019 SAVUS Murovič, Hršak in Siter v VDC

32 maj SAVUS Okrogla miza Vključeno, inovativno in nasmejano Zasavje

33 11.6.2019 SAVUS Reciklirana drobižnica ali toaletka

34 junij SAVUS Reciklirana drobižnica ali toaletka

35 julij SONČNIK 2 Nasmeh za vse iz Zasavja

36 11.7.2019 SAVUS "Pouštri Prešito" iz zasavskega VDC

37 julij SAVUS "Pouštri Prešito" iz zasavskega VDC

38 15.7.2019 SAVUS Slikarska kolonija v VDC

39 5.8.2019 ALETEIA Tu uresničujem osnovna življenjska vodila - intevju Špela Režun - VDC

40 7.8.2019 SAVUS Skavti v VDC

41 8.8.2019 ZON Gradijo se novi mostovi spoštovanja

42 9.8.2019 SAVUS VDC copati za lepše bivanje

43 avgust SAVUS VDC copati za lepše bivanje

44 26.8.2019 SAVUS Obisk varuha človekovih pravic v VDC Zagorje

45 27.8.2019 ZON Obisk varuha človekovih pravic v VDC Zagorje

46 27.8.2019 najdi.si Obisk varuha človekovih pravic v VDC Zagorje

47 26.8.2019 STA Obisk varuha človekovih pravic v VDC Zagorje

48 26.8.2019 Nova 24 tv.si Obisk varuha človekovih pravic v VDC Zagorje

49 27.8.2019 Radio Aktual Kum Obisk varuha človekovih pravic v VDC Zagorje

50 27.8.2019 IUSinfo https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/248133

51 9.8.2019 SAVUS Z VDC nahrbtnikom in pol do zdravega duha v zdravem telesu

52 avgust SAVUS Z VDC nahrbtnikom in pol do zdravega duha v zdravem telesu

53 27.9.2019 SAVUS Boljše financiranje za oskrbovance VDC

54 30.9.2019 ZON A že veš, zakaj bo 1. oktober v Zasavju s soncem obsijan?

55 1.10.2019 EVJ televizija Tek in hoja za upanje in višje financiranje

56 1.10.2019 Radi Slovenija Tek in hoja za upanje in višje financiranje

57 1.10.2019 TV SLO 1

Tek in hoja za upanje in višje financiranje https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-

kronika/174641539

58 11.10.2019 Savus Recikliran funšterc in firtuhi iz Zasavskega VDC

59 28.10.2019 Savus Recikliran funšterc in firtuhi iz Zasavskega VDC

60 6.11.2019 Savus Za boljše duševno zdravje, zgodnja obravnava, centri za duševno zdravje - okrogla miza VDC

61 25.11.2019 Savus Edinstveni šali iz VDC Zasavje

62 28.11.2019 Savus Edinstveni šali iz VDC Zasavje

63 28.11.2019 Slovenec Intervju: Dr. Špela Režun, direktorica Varstveno delovnega centra Zagorja ob Savi

64 10.12.2019 Savus Koledar zasavskega VDC Barvito, prešito 2020

65 3.12.2019 ZON Rudarske princese: Zasavke stopile vkup!

66 23.12.2019 Savus Koledar zasavskega VDC Barvito, prešito 2020 -voščilo
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Objave so bile kontinuirane skozi celo leto. Največ objav smo imeli na temo naše 35-letnice 
VDC-ja, dosežkov 2018, plana 2019, eko izdelkov blagovne znamke Prešito, 10-letnice prve 
bivalne enote v Zasavju, o trajnosti projektov Nasmeh za vse, Novo rojstvo, organiziranih 
okroglih mizah na temo vključujočega, inovativnega in nasmejanega Zasavja, Zgodnje 
obravnave in centra za duševno zdravje v Zasavju, o obisku varuha človekovih pravic, 
zasavskih poslancev ter tradicionalnem teku in hoji za upanje v Europarku, ki za zasavski VDC 
poteka pod okriljem Europa Donne.  
Ostali mediji, ki smo jih uporabljali za obveščanje javnosti in interno v VDC-ju: 

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

 spletna stran www.vdc-zagorje.si; 
 Twitter: @VDCZagorje; 
 interni glasili Kamenčki (enota Zagorje ob Savi) in VDC kotiček (enota Litija); 
 interni radio; 
 informacijski sistem ISOV, ki vključuje intranet; 
 mesečne in ostale informacije za svojce. 

5.6 DONATORJI IN SPONZORJI 2019 

V letu 2019 se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem in donatorjem finančnih sredstev: 
podjetjem Avtenta, Agilcon Sedo, Avtomaticservis, Združenju Europa Donna, Občini Zagorje 
ob Savi, občini Litija, Fundaciji Svečka, družini Hercog in vsem posameznikom, ki so donirali.  
Z doniranimi sredstvi smo kupili rehabilitacijsko mizo Bobath, 8 stolov za uporabnike v enoti 
Litija ter mešalno mizo za zabave uporabnikov. Z namenskimi donacijami smo sofinancirali 
letovanje in zimovanje uporabnikov. 

5.7 PROSTOVOLJSTVO 
Prostovoljci povečujejo kakovost bivanja uporabnikov in sebi bogatijo življenje. Prostovoljno 
delo je dejavnost, za katero se ne pričakuje finančne nagrade. Je dejavnost, za katero se 
človek odloči na podlagi lastne volje. V zasavskem VDC-ju so v letu 2019 prostovoljci 
opravili 1516 evidentiranih prostovoljnih delovnih ur. 
S prostovoljci sklenemo pogodbo o prostovoljnem delu na podlagi Zakona o prostovoljnem 
delu. Za osebni in poklicni razvoj jim omogočamo sodelovanje s strokovnimi delavci, udeležbo 
na internih izobraževanjih, sestankih in srečanjih, aktivno lahko sodelujejo z uporabniki v 
dnevnem varstvu in/ali s stanovalci, hodijo zraven na izlete, tekmovanja, prireditve ... Dobijo 
potrdilo oziroma vpis prostovoljnega dela v neformalni indeks.  
Največ prostovoljnih ur v VDC-ju sta opravila upokojena in priznana glasbena pedagoginja ga. 
Mojca Zupan in g. Rihard Majcen, ki vodita glasbeno vokalno skupino stanovalcev Podvelnarji 
skupaj z zaposlenim, ki jih spremlja na harmoniki. Nastopov je bilo sicer manj kot v preteklem 
letu, kar pa ne pomeni, da so bile vaje oziroma glasbene urice manj intenzivne. Sodelovali so 
na Festivalu Srečen za živet v DD Zagorje ter nastopali v Domu starejših na Izlakah in 
Hrastniku. Naša prostovoljca Mojca in Riko sta  s svojo naravnanostjo k človeku in 
preprostostjo postala pomemben del življenja naših stanovalcev. Del »Podvelnarske tradicije« 
pa je postalo vsakoletno druženje Podvelnarjev na Medvedovi domačiji, kjer nam Riko in Mojca 
pripravita pravo pojedino, ki mine v pravem pevskem maratonu.  
Prostovoljca v okviru Večgeneracijskega centra Zagorje Tone in Nina Beja sta skozi vse leto 
obiskovala naše stanovalce in imela z njimi tako imenovane pogovorne urice, ob katerih so 
stanovalci zelo uživali. Ob sproščenem klepetu je beseda tekla o čisto vsakdanjih stvareh, pa 
tudi o tistih bolj zaupnih in bolečih. Stanovalci so resnično cenili čas, za katerega so čutili, da 
je namenjen izključno njim. 
Prav tako je po zaključku projekta Nasmeh za vse kot prostovoljka ostala vključena Alja Vozelj. 
Individualne psihoterapevtske obravnave so potekale enkrat tedensko. Stanovalci so  bili 
aktivni, sami se organizirajo in izberejo, kdo bo v tekočem tednu obravnavan. So skrbni in 
pozorni glede tega, da imajo približno vsi enako število obravnav, le če se vmes pojavi kakšna 
izredna situacija in je potreba po takšnem pristopu in obravnavi  skorajda nujna, stanovalci to 

https://www.facebook.com/vdczagorje
http://www.vdc-zagorje.si/
https://twitter.com/VDCZagorje
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razumejo in dajo prednost drugemu stanovalcu, ki ima težave. Tudi na ta način se je v letu 
2019 rešilo mnogo stisk, težav in težavic. 
Prostovoljec Bojan Kastelic je vodil interesno aktivnost Čebelice, ki se je uporabniki zelo radi 
udeležujejo. Trije stanovalci so skupaj z njim tudi v letošnjem letu odšli na tridnevni ogled 
čebelarskega sejma v Beogradu. V letu 2019 smo tako pod njegovim mentorstvom pridelali 5 
kozarcev slastnega medu, s katerim so si stanovalci popestrili zajtrke, ostali pa smo ga imeli 
priliko okusiti za pravi slovenski zajtrk, v mesecu novembru. Čebelar Bojan prihaja med nas z 
veliko mero potrpežljivosti, življenjskih izkušenj, iz njegovih pričevanj pa je čutiti, da ima res 
pristen in srčen odnos do naših uporabnikov in seveda tudi čebelic.  
V enoti Litija se je izkazala prostovoljka Lavra Ambrož. Sprva je pričela kot praktikanta likovne 
terapije, po zaključku praktičnega usposabljanja pa je s svojo dejavnostjo, ki je pri uporabnikih 
zelo priljubljena, nadaljevala kot prostovoljka.  
6 usposobljenih prostovoljcev je letos spremljalo 15 uporabnikov na poletne tabore 
vseživljenjskega učenja, ki jih organizira Zveza Sožitje. Vsi prostovoljci imajo z nami že 
nekajletne izkušnje ter dobro poznajo naše uporabnike in njihove potrebe ter navade.  
Poleg tega smo tudi zaposleni v VDC Zagorje ob Savi opravili veliko neevidentiranih 
prostovoljnih ur (spremstvo uporabnikov k zdravnikom, obiski na domu uporabnikov,  
organizacija in izvedba piknika, srečanja s svojci, spremljanje uporabnikov na gledališke 
predstave, obisk maše, celodnevni izleti, spremljanje uporabnikov na zimovanju, letovanju, 
družabništvo, obiski stanovalcev v bivalni enoti, prostovoljci v akciji Manj svečk za manj 
grobov). Etika in pravo etično vedenje je pristno le, če je v srcu človeka in tega se zaposleni v 
VDC-ju dobro zavedamo. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. 
Prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato 
ga v zasavskem VDC-ju negujemo in cenimo. 
V letu 2019 kot ESE organizacija nismo imeli svojih prostovoljcev. V začetku leta je 11 
prostovoljnih ur pri nas s posredovanjem MC Trbovlje opravil prostovoljec Jorge iz Španije,  od 
oktobra dalje pa k nam prav v okviru MC Zagorje prihaja prostovoljka Mirijam, ki se je v naše 
delo in življenje dobro vključila. Z uporabniki se skupaj učijo španščine, prav tako pa jo naši 
uporabniki učijo razumevanja slovenskega jezika. ESE prostovoljci so skupaj opravili 62 
prostovoljnih ur v VDC Zagorje ob Savi.   
V letu 2019 smo se udeležili treh mladinskih izmenjav, prva je potekala v Italiji, druga in tretja 
pa v Makedoniji. 4 uporabniki so v spremstvu zaposlenih  dobili mednarodno izkušnjo druženja, 
spoznavanja različnih kultur, doživljanja in izražanja na drugačen način. 14-dnevno bivanje v 
Italiji  in 2-krat v Makedoniji ter zaključna evalvacija je bila v celoti finančno pokrita iz evropskih 
sredstev. Poleg 4 uporabnikov, ki so na izmenjavo odšli s spremljevalcem iz VDC Zagorje se 
je izmenjave ESE v Makedoniji naknadno udeležil še en uporabnik, ki je na izmenjavo odšel s 
spremljevalcem iz drugega zavoda. Tudi ta izkušnja je bila pozitivno evalvirana. 
 

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

nadomestne kazni ob storjenih lažjih prometnih prekrških. V preteklem letu smo iz Urada za 

probacijo sprejeli tri kandidate na opravljanje dela v splošno korist, vendar nihče izmed njih ni 

opravil zdravniškega pregleda oziroma se pregleda sploh ni želel udeležiti. 

5.9 VDC KOT UČNA BAZA 
Zavedamo se, kako pomembno je, da mladim ljudem, ki se izobražujejo za različne poklice za 
delo z ljudmi, predstavimo le-te čim bolj praktično, z vrednotami, ki dajejo tem poklicem 
poseben družbeni pomen. V letošnjem letu smo kot učna baza sodelovali s Fakulteto za 
socialno delo Ljubljana in Pedagoško fakulteto – smer Likovna pedagogika.   
Na mednarodnem srečanju socialnega dela v Dubrovniku smo navezali stik s katedro za 
Duševno zdravje Fakultete za socialno delo v Ljubljani in omogočili študentki   izvajanje 
delavnic za psihosocialno podporo, ki so pri uporabnikih dobro sprejete. Ugotovitve in izkušnje 
iz skupin pa bo uporabila za izdelavo svojega magistrskega dela. 
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Za 1 dan so se nam pridružili učenci 9. razreda OŠ Ivana  Cankarja iz Trbovelj, tehniški dan 
so z nami izvedli učenci 8. in 9. razreda OŠ Ivana Skvarče iz Zagorja, v mesecu decembru 
pa so se družili z našimi uporabniki učenci 5. in 6. razreda OŠ Toneta Okrogarja v okviru 
izbirnih vsebin.  
Zelo radi se družimo  z otroki iz sosednjega vrtca Zagorje enota Smrkci. Povabili smo jih na 
vsakoletno skupno pustovanje, njihove vzgojiteljice pa so nas v mesecu decembru povabile 
na njihovo predstavo Palček Pohajalček, ki si jo je ogledalo 32 uporabnikov našega VDC-ja. 
Eno dopoldne smo namenili druženju in sprejemanju drugačnosti v vrtcu Hrastnik. 

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI 

6.1 INVESTICIJE, NABAVE, VZDRŽEVANJE 
V letu 2019 smo investirali racionalno in skladno z investicijskim načrtom po posameznih 
virih investicijskih vlaganj. 
Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ v dnevnih enotah smo:  

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

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

 zamenjali dotrajan uničevalec, razrezovalec dokumentov; 

 zamenjali dotrajan pralni stroj v dnevni enoti Zagorje; 

 zamenjali del dotrajanih delavniških stolov (predvidoma 15); 

 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 smo: 

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

 zamenjali dotrajan računalniški ekran; 

 kupili projektor, ki ga potrebujemo za različne aktivnosti; 

 zamenjali dotrajan pomivalni stroj; 

 nabavili 1 negovalno posteljo zaradi potreb uporabnikov, 

 nabavili 1 prenosni zvočnik za različne prireditve stanovalcev; 

 zamenjali smo 1 dotrajano klimatsko napravo  v mansardi stare bivalne hiše in kupili 2 
za obe nadstropji nove bivalne hiše na Trboveljski c. 12, Zagorje ob Savi 

 kupili nujno potreben 1 prenosni računalnik in 1 mobilni telefon. 
Iz poslovnega izida smo: 

 Zamenjali staro kombi vozilo, prilagojeno za invalide.  

 Kupili 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).  

 Kupili nujno potrebno delovno opremo in pripomočke za zaposlitev pod posebnimi 
pogoji (2 šivalna stroja, velike škarje – odsekovalnik, delovne vgradne omare). 

Ovijalni stroj in povezovalni stroj za delo pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji nismo kupili, ker 

še ni bilo nujno. Uporabniki z zaposlenimi zaenkrat še lahko ročno zavijejo palete, škatle za 

transport. Prav tako smo ocenili, da nabava dodatnega novega povezovalnega stroja še ni 

nujna. 

Iz namenskih donacij smo: 

 kupili mešalno mizo za različne prireditve v VDC-ju, 

 zamenjali 8 dotrajanih delavniških stolov in 

 kupili Bobath terapevtsko mizo za izvajanje rehabilitacij. 
Pri investicijskem vzdrževanju smo skladno z načrtovanim realizirali: 
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 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 smo vsa ostala tekoča vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za normalno delovanje 

zavoda in za preprečitev večjih škod v prihodnosti. Stavbe in oprema zavoda je v večini stara, 

amortizirana, kar zahteva višje stroške tekočega vzdrževanja. Z nabavo novega kombi vozila 

prilagojenega za invalide, ki smo ga dobili v uporabo ob zaključku leta 2019, pričakujemo, da 

se bodo stroški  na tekočem vzdrževanju vozil v prihodnjem letu znižali. A še vedno nam 

ostajata 2 starejša kombija, ki potrebujeta več popravil in bosta potrebovala menjavo v 

naslednjih letih (stara sta 10 in 12 let). Okolico smo uredili s sezonskimi nasadi na vseh  

lokacijah. 

Ostanek presežka prihodkov nad odhodki 2019 bo namenjen razširitvi dnevne in bivalne 

enote v mansardi VDC Zagorje s prizidkom v prihodnjih letih, ko bo na voljo dovolj finančnih 

sredstev, skladno s spremenjenim zazidalnim načrtom v letu 2018. V prizidku bi v pritličju in 

prvem nadstropju pridobili dodatnem prostor za delavnici, saj bodo kapacitete z letošnjim letom 

skoraj polne, poleg tega že sedaj primanjkuje prostora, ker je vedno več uporabnikov na 

invalidskih vozičkih, poleg tega nimamo prostora za uporabnike z avtizmom, ki potrebujejo več 

miru. Nujno potrebujemo poseben prostor za individualne obravnave, rehabilitacije, sproščanje 

uporabnikov, kar je sedaj priložnostno urejeno v telovadnici ter prostor za timske sestanke, 

interna izobraževanja, ki so sedaj moteni, ker je edina možnost v jedilnici ali telovadnici, ki se 

redno uporabljata za dnevne aktivnosti, katerim je prostor namenjen. Primanjkujejo nam tudi 

skladiščni prostori. 

V drugem nadstropju, v mansardi enote institucionalnega varstva, bi razširili kapacitete za 2 

stalni namestitvi in 2 občasni (krizni), po katerih je vedno več potreb. Naredili bi dodaten  

skupen prostor za druženja, saj je sedaj le 1 za 10 stanovalcev. Večina stanovalcev je starih 

oz. popolnoma odvisnih od pomoči drugih oseb, zato je težko vsak dan vse prepeljati na sveži 

zrak. S skupnim prostorom v obliki »zimskega vrta«, bi lahko vsak dan tudi nepokretni 

stanovalci bili na svežem zraku.  

V primeru potreb po zamenjavi starih 2 kombi vozil oz. nenadnih večjih povečanih potrebah po 

institucionalnem varstvu pa bomo sredstva v soglasju s Svetom zavoda in ustanoviteljem 

prerazporedili za nujnejši namen, skladen s potrebami uporabnikov. 

 

6.2 JAVNA NAROČILA 
Tudi v letu 2019 smo nabavljali gospodarno in v skladu s predpisi iz področja javnega 

naročanja. Za vse nabave do mejnih vrednosti po ZJN-3, 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, je potrebno v zahtevku za 

naročilnico še posebej utemeljiti izbiro dobavitelja.  

V letu 2019 smo izvedli 1 javno naročil nad mejno vrednostjo ZJN-3, in sicer nabavo 

prilagojenega kombi vozila za invalide. 

 

6.3 PROSTORSKI POGOJI IN ENERGETIKA 
V letu 2019 smo delovali na štirih lokacijah (v oklepajih so pri storitvah in programih navedene 

maksimalne kapacitete):  
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V dnevnih enotah v Zagorju in Litiji zagotavljamo dostopnost za vse uporabnike brez 

arhitektonskih ovir, tako v delavnicah, WC-jih, na hodnikih, kot tudi v večnamenskih prostorih. 

Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno ovirani) po VDC-ju (dvigalo med 

nadstropjem in pritličjem) in se udeležujejo prireditev ter interesnih aktivnosti, ki jih zanimajo. 

Prostori dnevnih enot v Zagorju ob Savi in Litiji so bili namensko grajeni in skladni s predpisi s 

področja izvajanja dejavnosti socialnega varstva.  

 

V bivalni enoti v hiši na Trboveljski cesti 6 je zagotovljena dostopnost za vse uporabnike brez 

arhitektonskih ovir. Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno ovirani) s 

pomočjo dvigala. Bivalna enota razpolaga s štirimi enoposteljnimi sobami in pet dvoposteljnimi 

sobami. V bivalni hiši na Trboveljski cesti 12 ni zagotovljena dostopnost za gibalno ovirane 

uporabnike. Kapacitete na tej lokaciji so namenjene samostojnejšim, gibalno neoviranim 

uporabnikom. V hiši je pet enoposteljnih sob in ena dvoposteljna. V enoti bivanja v mansardi 

stavbe na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, je zagotovljena dostopnost za vse uporabnike 

brez arhitektonskih ovir. Na voljo so štiri dvoposteljne sobe in ena enoposteljna z možnostjo 

postavitve dodatnega ležišča v  primeru krizne namestitve.  

 

Z vzpostavljenim energetskim knjigovodstvom na vseh naših lokacijah smo 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 smo 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, ki vplivajo na 

varčevanje z energijo (racionalna raba gretja, hlajenja, odpiranja oken, vrat, ugašanje luči ...). 

Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi: 

1. uprava  

2. dnevna enota ZAGORJE 

(VVZ max 114 + SV max 16)  

3. institucionalno varstvo 

(v mansardi zgradbe max 10). 

NOVO

Ljubljanska cesta 3, Litija:  

dnevna enota LITIJA (VVZ max 20+4)

Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi: 
institucionalno varstvo  

(v stanovanjski hiši max 13+1).

NOVO 

Trboveljska cesta 12, Zagorje ob Savi: 
institucionalno  varstvo  

(v stanovanjski hiši max 7).
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6.4 NAMESTO ZAKLJUČKA 
Iz letnega poročila 2019 je razvidno, da smo dosegli, marsikje tudi presegli postavljene 

cilje 2019. Z dejanji kažemo, da kljub določenim sistemskim omejitvam lahko z jasno vizijo, 

s sodelovanjem, vztrajnostjo in entuzijazmom celotnega kolektiva zasavskih VDC-

jevcev sledimo potrebam uporabnikov in našim strateškim usmeritvam: 

Strateška usmeritev 1: Izvajanje kakovostne podpore in pomoči uporabnikom pri 

uresničevanju vseh 3 človeških potreb: imeti, ljubiti in biti. 

Strateška usmeritev 2: Strokovno, timsko delo zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna 

Kompanija Itak Premaga Ase). 

Strateška usmeritev 3: Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in razvojno 

naravnano vodenje z lastnim zgledom. 

Strateška usmeritev 4: Odprto delovaje VDC-ja, dobro sodelovanje z ožjim in širšim 

okoljem. 

Strateška usmeritev 5: Učeči se, misleči, ozaveščeni in inovativni VDC-jevci. 

 

Letno poročilo v sodelovanju z zaposlenimi in uporabniki VDC Zagorje ob Savi pripravila:  

dr. Špela Režun. 

 

 

    

  Zagorje ob Savi, januar 2020 

7 PRILOGE 
Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2019 

Priloga 2: Predlogi skupin za kakovost preneseni v prakso 2019 

Priloga 3:  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2019
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7.1  Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

  

SVET ZAVODA

DIREKTOR/ICA

Finančno računovodska 
-kadrovska služba

Služba 

osnovne oskrbe

Služba 

socialne oskrbe

Instuticionalno 

varstvo

Bivalna enota

v 2 hišah 

16 urno

Stanovanjska skupina v 
mansardi VDC 

16 urno

Dnevna enota -
socialna vključenost

Dnevni enoti - Varstvo, 
vodenje, zaposlitev pod 

posebnimi pogoji

Enota Litija

Enota Zagorje

Služba 

zdravstvene oskrbe

Služba za 

projekte in kakovost
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7.2 Priloga 2: Predlogi skupin za kakovost preneseni v prakso  

  Predlog Kriterij Realizirano/opombe 

1 
Tudi v bodoče ena zaposlena odgovorna za 
aktivnost razgibavanja. 

1A.3.4. Zdravje 
Imamo zaposleno, ki skrbi za razgibavanje skladno 
s trajnostjo aktivnosti Nasmeha za vse. 

2 
Sprehodi za uporabnike še vedno 
dobrodošli. Gibanje na svežem zraku. 

1A.3.4. Zdravje 
Se izvaja s sistematično vzpodbudo zaposlenih. 
Izvajajo jih tudi v enotah bivanja. 

3 Sprotno spodbujanje k pitju vode.  1A.3.4. Zdravje 
Vsak mentor vzpodbuja uporabnike. Tudi v okviru 
5 minut za zdravje (nasmeh). Tudi v enotah 
bivanja. 

4 
Vztrajati in vzpodbujati pri doseganju 
zastavljenih ciljev (rekreacija, prehrana ...). 

1A.3.4. Zdravje 
Uporabnike se redno spodbuja k aktivnostim 
zdravega načina življenja. Vključitev v individualne 
načrte. 

5 
Medsebojno dogovarjanje zaposlenih, 
menjave, ohranjanje dobrih odnosov. 

2.2.1. 
Združljivost 
družine in poklica 

Menjave se sproti dogovarjajo. Prav tako najdemo 
zaposlenega, ki menja drugega, ko to potrebuje.  

6 
Nadaljevati z aktivnostmi združevanja 
poklica in družine.  

2.2.1. 
Združljivost 
družine in poklica 

Vsi družinski člani povabljeni na Tek in hojo za 
upanje, jesenski piknik 2019. 

7 
Pravočasno planiranje prostih dni (dopusti, 
poroka ...). 

2.2.1. 
Združljivost 
družine in poklica 

Zaposleni z avtomatskim evidentiranjem delovnega 
časa, vnaprej evidentirano napovejo proste dni. 
Lažje načrtovanje aktivnosti. 

8 
Izobraževanja na temo medsebojnih 
odnosov – vedno znova.  

2.3.2. 
Multidisciplinarno 
sodelovanje 

Udeležujemo se izobraževanj na to temo, 
skupinska izobraževanja, mediacija, tim buildingi in 
SIP-dnevi 2019 tudi v ta namen. 

9 

Bolj poudarjena vloga mentorja. Jasno 
definirane naloge pripravnikov, javnih 
delavcev, prostovoljcev. Prisotnost njihovega 
mentorja na sestankih. 

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

Naloge so definirane. Prav tako ponavljamo na 
mesečnih sestankih z direktorico po potrebi.  

10 

Mentor naj bo prisoten na sestankih (zaradi 
pretoka informacij). Določiti časovni razpored 
kroženja po delavnicah in dosledno izvajanje 
le-tega. 

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

Mentor koordinira proces, ki poteka skladno z 
načrtom.  

11 SIP ponovno skupaj 2 dni. 
3.1.1. Vrednote 
in strategije 

Realizirano – Avstrija 2019. 

12 
Aktivno sodelovanje pri podzakonskih aktih 
novega zakona o  Socialnem vključevanju. 

3.1.2. Okvirna 
zakonska 
določila 

Smo aktivni na tem področju. V 2019 smo se 
prijavili  na razpis PILOT razvoja in preizkušanja 
storitev po ZSVI pod okriljem VDC Polž Maribor. 

13 Vsi s kolegija prejemajo uradni list. 
3.1.2. Okvirna 
zakonska 
določila 

Mihaela vedno posreduje vsem po elektronski 
pošti. 

14 

Ker sedaj niso vsi zaposleni vključeni v 
skupine za kakovost, kot je bilo to v preteklih 
letih, obstaja bojazen, da procesov ne bodo 
poznali.  

3.4.1. Zasnova in 
evalvacija 

Skupino SIP (vsi zaposleni) smo dali v vse kriterije 
in kazalnike, ki so pomembni, da jih poznajo vsi 
zaposleni in so tudi dolžni spremljati te procese, se 
seznanjati z novostmi, ki se dogajajo in tudi 
predlagati izboljšave... 

15 

Možnost novih del pod posebnimi pogoji 
preko pilotnih projektov (kot npr. Nasmeh za 
vse - masaže, igranje) – trgovina, frizer, bife 
.... nagrade iz EU projektov. 

1A.3. 
Naravnanost na 
potrebe in 
delovni pogoji 

V 2019 smo prijavili nov projekt, ki bo omogočal 
uporabnikom lastnega programa občasno delo – 
šivanje v prostorih trgovine (pomen integracije v 
okolje), predvsem v času, ko VDC ni odprt 
(popoldne, kolektivni dopusti). V 2019 smo 
nadaljevali v okviru trajnosti projektov z masažami 
in medsebojno pomočjo uporabnikov, 
ekoambasadorstvom, igranjem in slikanjem 
uporabnikov. 
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7.3 Priloga 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 2019 

v / na  (naziv proračunskega uporabnika) 

 Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) 

 Cesta 9. avgusta 59 c, 1410 Zagorje ob Savi 

Šifra:  88.109  

Matična številka:  5549612  

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah 
z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje 
proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 
zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 
obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna 
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja 
obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v 
/ na (naziv proračunskega uporabnika) 

 Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

Oceno podajam  na podlagi:   

* ocene notranje revizijske službe za področja:     

* samoocenitev: 

 kolegij (vodstvo) 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih 
organov EU, …) za področja: 

V / Na (naziv proračunskega uporabnika) 

Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

 je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje 
vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik 
izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja 
z njimi  

a) na celotnem poslovanju,  X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   
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3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,     

c) na posameznih področjih poslovanja,   

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 
revizijsko službo  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave  

1. Dodatno smo izboljšali evidentiranje delovnega časa z avtomatskim beleženjem (nabava strojne 
opreme in ureditev pravil beleženja ter poskusno delovanje). S 1. 1. 2020 dejanska uporaba 
novega sistema. 

2. Kodeks zdravstva smo vključili v nujno seznanitev ob zaposlitvi zdravstvenega kadra. Podpis o 
seznanjenosti.  

3. Vključitev vprašanja: Ali kolektiv zasavskega VDC deluje skladno z moralnimi in etičnim 
vrednotam, pravili, normami, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in Kodeksi 
poklicne etike? v redne letne ankete o zadovoljstvu vseh zaposlenih. 

4. Osnovna sredstva opremili s črtnimi kodami. 

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

1. Vse etične kodekse bomo vsaj 1-krat letno obnovili na sestanku zaposlenih 
2. Naredili bomo usposabljanje za zaposlene iz pomena obvladovanja tveganj – register 

tveganj, individualne ocene tveganja uporabnikov – dodatno boljši pretok informacij na tem 
področju. 

3. Ažuriranje pravilnika o računovodstvu. 
4. Uvedba elektronskih naročilnic. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

Direktorica  dr. Špela Režun 

Podpis: 

 Zagorje ob Savi, 22. 1. 2020 

 

 


