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POROČILO O DELU SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2012 

 
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 2012 SO BILI: 
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. Vzdrževanje sistema obveščanja za članice skupnosti 

 
 

1. Operativno delovanje 

 

SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  
V letu 2012 smo imeli oblike dela: 

- 3 redne seje  

- 3 e - korespondenčne seje  
- 3 seje organizacijskega odbora za pripravo posveta (izvršni odbor) 
- seje sekcij 

 
V marcu smo izvedli 10. redno letno skupščino.  

 
Organi v mandatnem obdobju 2010 – 2014 so: 
Predsednica: Mirjana ČESEN 

Podpredsednik: Jože PRIMOŽIČ 
Člani izvršnega odbora: 

1. Angela BENKO LANG 

2. Irena REBERŠAK 
3. Ana REŽUN 
4. Brigita ŠOSTER 

5. Nadja GANTAR 
6. Leon ŠTEMBERGER 
7. Zdenka VRLINIČ 



8. Sandra MEDVEŠ BERGINC 

9. Andrej ROMIH 
Člani nadzornega odbora: 

1. Andrej JURCA 

2. Srečko ŠALAMUN 
3. Tea BETON 

Sekretarka: Darja FIŠER 

 
 
FINANČNO POSLOVANJE 

V letu 2012 smo imeli aktivni poslovni račun. Izdali smo račune za članarino 2012, ki 
je ostala enotna in na isti ravni kot preteklo leto (200,00 €). 
Administrativne in računovodske storitve je vodila sekretarka Darja FIŠER. 

 
DELOVANJE SEKCIJ  
V letu 2012 je delovalo 5 sekcij. SVDCS je za sekcije posredovala vabila na delovne 

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

 
Sekcije:  

- sekcija direktorjev, vodja sekcije Brigita ŠOSTER (sekcija je bila 

izjemno aktivna; srečali so se na 4 sestankih in izvedli veliko pozivov na 
ustrezne institucije v zvezi z dejavnostjo VDC)  

- sekcija računovodij, vodja sekcije Marta ZDOLŠEK (sekcija je imela 3 

sestanke,  na katerih so obravnavali ključna računovodska vprašanja) 
- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege, vodja Andreja 

SITAR (zamenjala se je vodja, ki je odslej Slavko BOLČEVIČ; imeli so 2 

sestanka; v drugi polovici leta so se aktivno vključili v obravnavo vprašanja 
zdravstvene nege v VDC)  

- sekcija dnevnega varstva, ki se formira z novo vodjo  

- sekcija koncesionarjev, vodja Mateja KOROŠEC 
 
Območna – področna srečanja  

Že več let potekajo območna srečanja na primorsko notranjskem področje. V letu 
2012 so imeli srečanje 22. 06. 2012 v Kopru. 

 
 
SESTANKI Z MINISTRSTVOM  ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE TER Z 

DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
V letu 2012 smo sodelovali s predstavniki ministrstva in drugimi institucijami na temo 

odprtih in aktualnih vprašanj, predvsem pri sooblikovanju zakonodaje.  
 
Na MDDSZ smo večkrat naslovili zahtevo po profesionalizaciji SVDCS, vendar dod 

danes nismo dobili odgovora.  
 
MDDSZ smo zaprosili za srečanje z ministrom, do realizacije tega srečanja pa tudi ni 

prišlo.  



Državni svet 
V drugi polovici leta smo tvorno sodelovali kot elektorji pri oblikovanju državnega 
sveta ter podprli predstavnico za področje socialnega varstva mag. Darjo Kuzmanič 
Korva.  

 
REGISTER ČLANIC SVDCS IN OSNOVNI PODATKI 
Register članov SVDC smo vso leto 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 smo mailing 
listo po potrebah članov. 
 

 

2. Strokovno delo  

 
Skupnost je sodelovala na področju sprejemanja in sprememb zakonodaje s svojimi 

predlogi, pobudami in stališči: 
- Pripombe in stališče na predlog Zakona o socialno varstveni dejavnosti, 
- Pripombe na Zakon o socialnem vključevanju. 

 
Spremljali smo razpise za različne nagrade svojim članom ter izdajali potrdila 
aktivnim članom za aktivno sodelovanje v SVDCS za potrebe napredovanj in za druge 

zadeve, ki so jih potrebovali. 
 
V letu 2012 smo pristopili k zbiranju podatkov za potrebe sodelovanja z drugimi 

institucijami, in sicer: 
- 24 urno varstvo v VDC, 

- čakalne liste, 
- integrirana zaposlitev in  
- institucionalno varstvo in zdravstvena nega (število uporabnikov in 

cena). 
 
 

2.1 Izobraževanje 
 
V letu 2012 nismo organizirali aktivnosti s tega področja. 

 
2.2. Posveti 
 

V letu 2012 smo imeli posvet, 10. 05. 2012 na temo odprtih vprašanj storitve 
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki jo izvajajo varstveno delovni 
centri.  

 
Novembra 2012 je DZC Janez Levec Ljubljana v imenu SVDCS organiziral delovno 

srečanje na temo integrirane zaposlitve.  
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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 

februar 2012 
komisija za podelitev koncesij za opravljanje 

storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva 
odraslih oseb z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju 

Ministrstvo za 
delo, družino in 

socialne zadeve 

Ana REŽUN 

marec 2012 

predstavnik v organih SOUS 

SOUS Nadja GANTAR 

april 2012 
članica skupščine Socialne zbornice Slovenije 

Socialna zbornica 
Slovenije 

Angela BENKO 
LANG 

junij 2012 
delovna skupina za pripravo metodologije za 

oblikovanje cen storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji 

Ministrstvo za 
delo, družino in 

socialne zadeve 

Nadja GANTAR 
Irena REBERŠAK 

Marta ZDOLŠEK 

 

PROMOCIJA SVDCS 
Kjerkoli je bila možnost, se je Skupnost SVDCS predstavila.  
V januarju je Skupnost VDCS odigrala pomembno vlogo v medijih, ko se je pojavljala 

dilema o nagradah uporabnikov v VDC.  
 
V začetku leta 2012 nas je kontaktiralo precej medijev zaradi razčiščevanja 

informacije, ki se je razširjala v medijih v zvezi z nagradami uporabnikov. Skupnost 
se je v to aktivno vključila.  
 

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 svoj 

prav v sodelovanju z zunanjimi institucijami.  
 
Vendar vso dogajanje v državi na področju delovanja varstveno delovnih centrov 

presega prostovoljno združenje, zato so razmišljanja in pozivi k profesionalizaciji 
skupnosti vedno močnejši in vedno bolj tehtni. Vsekakor upamo, da se bo tudi na 
tem področju v naslednjem letu kaj premaknilo, saj bomo le z enakopravno 

udeleženostjo zmogli več in bolj kakovostno za našo storitev. 


