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PLAN DELA SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2014 

 
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 32 članic. 
 

PRIORITETNI CILJI SKUPNOSTI V LETU 2013 SO: 
1. Oblikovanje smernic in ciljev Skupnosti VDC Slovenije 
2. Profesionalizacija SVDCS. 

3. Ažurno vodenje administrativnega in finančnega poslovanja 
4. Oblikovanje skupnih stališč k aktualni zakonodaji 
5. Ohranjanje in izvedba obveščanja za člane skupnosti 

 
 

1. Operativno delovanje 

 

SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  
V letu 2014 predvidevamo oblike dela 

- redne seje 

- e - korespondenčne seje  
 
V prvi polovici leta bomo imeli 12. redno letno skupščino. Na skupščini bodo volitve v 

organe SVDCS za obdobje 2014 – 2018.  
 

Urejanje arhiva z dokumentacijo delovanja izvršnega odbora SVDCS. 
 
DELOVANJE SEKCIJ  

V letu 2014 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. 

 
V letu 2014 je v planu tudi formalizacija sekcij.  
 

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

vprašanj) 



- sekcija dnevnega varstva  

- sekcija računovodij (sekcija načrtuje 2 delovna sestanka) 
- 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.  
 

SESTANKI Z MINISTRSTVOM  ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE TER Z 
DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
V letu 2014 bomo sodelovali s predstavniki ministrstva na temo odprtih in aktualnih 

vprašanj. 
 
V letu 2014 bomo skušali z MDDSZ doseči profesionalizacijo Skupnosti VDC Slovenije. 

 
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.  
 
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 

 
Izobraževanje bomo organizirali glede na potrebe članov. 
Ob času skupščine planiramo izobraževanje »Komunikacija v kriznih situacijah« 

v organizaciji Heliopolis – Saša Einsidler. 
Aktualna tema je izobraževanje z naslovom: »Priprava DIIP – Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta«. 

 
2.2 Skupni projekti  
 

V leto 2014 se prenese planiran prvi skupni projekt v okviru SVDCS, in sicer 
SKUPNA TRGOVINA. Ena od možnosti je v Mariboru v prostorih Sončka ter 
možnost prodaje v BTC Ljubljana.  

 
2.3 Priprava enotne dokumentacije 
 

V leto 2014 se v okviru priprave enotne dokumentacije prenese planirano: 
- Priprava KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA (pri pregledu arhiviranja 

dokumentarnega gradiva v zavodu je med priporočili tudi omenjeni načrt).  
- Priprava enotnih delovnih mest v VDC, usklajenih s sistemizacijami, kajti to je 

tudi pričakovanje ministrstva, da se to področje uskladi.  

- Priprava vsebinskih predlogov za STATUTE VDC. 
- Vzpostavitev seznama dokumentacije (pravilniki), ki jih v VDC potrebujemo. 

 

 

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. 
 
V letu 2014 bomo v okviru aktivnosti za profesionalizacijo SVDCS skušali še tesneje 

sodelovati z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.  
 
PROMOCIJA SVDCS 

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

 
 


