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PLAN DELA SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2010 

 
V Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije (v nadaljnjem besedilu SVDCS), se 

povezujejo javni in drugi zavodi ter koncesionarji, ki izvajajo dejavnost vodenja, 
varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju, institucionalno varstvo uporabnikov teh storitev, pomoč na domu 

družinam z osebami, motenimi v duševnem in telesnem 
 

Skupnost je ustanovljena na podlagi pogodbe o ustanovitvi Skupnosti VDC Slovenije 
sklenjene 22. 03. 2002 ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 570-15/2003-1 z 
dne 14. 10. 2003. 

Skupnost je od 24. 05. 2004 registrirana na okrožnem sodišču v Kopru pod vložkom 
št. 1/06829/00.  
Matična številka: 1953486000  

 
V skupnost je vključenih 35 članic. 
 

PRIORITETNI CILJI SKUPNOSTI V LETU 2010 SO: 
1. Oblikovanje smernic in ciljev Skupnosti VDC Slovenije 
2. Ureditev administrativnega in finančnega poslovanja 

3. Registriranje sedanjih in pridobitev novih članic 
4. Oblikovanje skupnih stališč k aktualni zakonodaji 
5. Vzpostavitev sistema obveščanja za članice skupnosti 

 
 

1. Operativno delovanje 

 

SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  
V letu 2010 predvidevamo oblike dela 

- redne seje 

- e - korespondenčne seje  
 
V prvi polovici leta bomo imeli 8. redno letno skupščino, ki je tudi volilna. 

 
Urejanje arhiva z dokumentacijo delovanja izvršnega odbora SVDCS. 

 
DELOVANJE SEKCIJ  
V letu 2010 bo delovalo predvidoma 5 sekcij. SVDCS bo za sekcije posredovala vabila 

na delovne sestanke ter zapisnike s teh sestankov ter drugo potrebno dokumentacijo, 
vsem članom SVDCS. 
 

Sekcije:  
- sekcija direktorjev (sekcija načrtuje 2 seji in obravnavo trenutnih aktualnih 

vprašanj) 

- sekcija dnevnega varstva  
- sekcija računovodij (sekcija načrtuje 2 delovna sestanka (v marcu in v 

jeseni) 



- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege 

- sekcija koncesionarjev  
 
Območna – področna srečanja  

Že več let  potekajo  območna srečanja na primorsko notranjskem področje. Najprej 
so se sestajali direktorji, kasneje so se temu priključile še vodje VDC, tako dnevnega 
kot institucionalnega programa.  

 
V letu 2010 je predvideno srečanje  v Tolminu (marec – april). V Tolminu se bodo 
dogovorili za naslednje srečanje. Takšna srečanja so izredno pomembna in koristna, 

in so mešanica strokovnega in prijateljskega druženja. 
 
SESTANKI Z MINISTRSTVOM  ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE TER Z 

DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
V letu 2010 bomo skušali organizirati sestanek vseh članov s predstavniki ministrstva 
na temo odprtih in aktualnih vprašanj. 

 
Še naprej bomo sodelovali z drugimi institucijami, ki bodo na Skupnost VDC Slovenije 

naslovila potrebo za sodelovanje.  
 
REGISTER ČLANIC SVDCS IN OSNOVNI PODATKI 

Register članov SVDC bomo ažurirali z osnovnimi podatki.  
 
Pridobili bomo seznam varstveno delovnih centrov po Sloveniji ter še morebitne 

nevčlanjene pozvali k sodelovanju. 
 
ELEKTRONSKI NASLOV 

Uradni in osrednji naslov, preko katerega poteka vsa komunikacija med člani in 
organi Skupnosti VDC Slovenije je skupnostvdcs@gmail.com. Ažurirali bomo mailing 
listo po potrebah članov. 

 
OBVESTILA IN OKROŽNICE 
SVDC bo svoje člane preko elektronske pošte obveščala o različnih zadevah in 

informacijah, ki bodo neposredno zadevale delokrog članic SVDCS.  
SVDCS bo sodelovala tudi kot mediator med dvema ali več članicami pri izmenjavi 

informacij, povpraševanj, pomoči z zakonodajo in podobno. 
Zato vabljeni vsi člani, da se obračate z različnimi informacijami na zgornji e-naslov. 
 

 

2. Strokovno delo  

 
Skupnost bo sodelovala na področju sprejemanja in sprememb zakonodaje s svojimi 
predlogi, pobudami in stališči.  

 
Spremljali bomo razpise za različne nagrade svojim članom ter izdajali potrdila 

aktivnim članom za aktivno sodelovanje v SVDCS za potrebe napredovanj in za druge 
zadeve, ki jih bodo potrebovali. 
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2.1 Izobraževanje 
 
Pričeli bomo z organiziranjem izobraževanja z različnih področij dela varstveno 

delovnih centrov. V januarju načrtujemo seminar na temo »Priprava letnega 
poročila 2009« za računovodje v varstveno delovnih centrih.  
 

2.2 Dnevi VDC 
 
Načrtujemo dneve VDC, predvidoma v aprilu 2010. Trajali bodo 2 dni z različnimi 

vsebinami na temo delovanja varstveno delovnih centrov in potreb posameznih 
skupin, ki iz njih izhajajo.  
 

 

3. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 
Člani SVDCS bodo nadaljevali z delom v delovnih skupinah pri različnih institucijah. 

Še vedno pa se bomo odzivali na potrebe, s katerimi nas bodo institucije obveščale. V 
lastnem interesu nam je sodelovanje v različnih institucijah, delovnih skupinah in 
komisijah, saj imamo tako možnost vpliva na kreiranje pomembnih stvari za naše 

delo. 
 

Delovna skupina, 
komisija 

Institucija Član SVDCS 

komisija za 

izobraževanje in 
usposabljanje 

Socialna zbornica 

Slovenije 

Tatjana PODLIPEC 

delovna skupina za 

razvoj nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij na 

področju socialnega 
varstva 

Socialna zbornica 

Slovenije 

Sabina PETEK 

delovna skupina za 

izračun cene v storitvi 
vodenja, varstva in 
zaposlitve pod 

posebnimi pogoji in 
posebne oblike varstva 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 
zadeve 

Irena REBERŠAK 

Sabina PETEK 
Jože PRIMOŽIČ 
Zdenka VRLINIČ 

delovna skupina za 

dopolnitve pravilnika o 
metodologiji za 

oblikovanje cen 
socialnovarstvenih 
storitev 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 
zadeve 

Brigita ŠOSTER 

Jelka BRATEC 

delovna skupina za 
uskladitev dogovora o 
oblikovanju cen 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 
zadeve 

Sabina PETEK 



institucionalnega 

varstva 

komisija za javni 
natečaj za koncesije v 

VDC 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 

zadeve 

Vladimira ZAVAŠNIK 

strokovna komisija za 

pripravo pravilnika o 
spremembah pravilnika 
o standardih in 

normativih socialno 
varstvenih storitev 
 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 
zadeve 

Jasna VEŠLIGAJ 

DAMIŠ 

član strokovnega sveta Socialna zbornica 
Slovenije 
 

 

strokovni svet 
socialnega varstva pri 

ministrstvu 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 

zadeve 

Ema LUZAR 

delovna skupina za 
opredelitev elementov 

cene 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 

zadeve 

Valerija BUŽAN 
Irena REBERŠAK 

na predlog SOUS 
Sabina PETEK 

februar 2009  
delovna skupina za 
pripravo predloga 

Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 
zadeve 

Jože PRIMOŽIČ 

februar 2009  

član v Kadrovsko 
akreditacijskem svetu 
(KAS) 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 
zadeve 

Ana REŽUN 

marec 2009  
delovna skupina za 

pripravo akcijskega 
načrta potrebnih 
ukrepov za ureditev  

problematike  otrok in 
oseb s posebnimi 
potrebami - 

spektroavtistične 
motnje 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 

zadeve 

CELEC Violeta - 
mama avtističnega 

sina, vključenega v 
VDC Murska Sobota 
FELKAR Silva - 

skupinski habilitator, 
spec. pedagog 

april 2009 

delovna skupina pri 
SOUS za 

standardizacijo 
zdravstvenih storitev 

Skupnost organizacij 

za usposabljanje 
Slovenije 

Andreja SITAR – 

VDC Polž Maribor, 
Renata GRIL – VDC 

Novo mesto, Irena 
REBERŠAK – Zavod 
Zarja, Slavka 



BOLČEVIČ – VDC 

Tončke Hočevar 

april 2009 
delovna skupina za 

dogovore s sindikati 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 

zadeve 

Mirjana ČESEN 

oktober 2009  

pogajalska skupina pri 
SOUS, članica IO SOUS 

SOUS Nadja GANTAR 

december 2009 

skupina za 
modernizacijo sistema 
pravic odraslih oseb z 

MDR, najtežjo motnjo v 
telesnem razvoju in več 
motnjami 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 
zadeve 

Irena REBERŠAK, 

Jože PRIMOŽIČ 

 
PROMOCIJA SVDCS 

Kjerkoli bo možnost, da se Skupnost SVDCS predstavi, bomo sodelovali s 
predstavitvami.  
 

4. Namesto zaključka 
 
Skupnost VDC Slovenije še vedno deluje kot prostovoljno združenje vseh 

zainteresiranih in je ključnega pomena pri ustvarjanju delovnega področja v odnosu 
do zunanjih institucij. S svojim obstojem smo močnejši pri nastopanju proti in za v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami.  

 
 
 


