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POROČILO O DELU SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2013 

 
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 BILI: 
1. Oblikovanje in sledenje 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. 

 
Pregled realizacije ciljev 2013:  

Smernica, cilj Realizacija Status cilja, smernic 

1.Oblikovanje in 
sledenje smernic in 

ciljev Skupnosti VDC 
Slovenije. 

REALIZIRANO V letu 2013 smo sledili 
vsem smernicam in ciljem, 

ki so bili postavljeni za leto 
2013. 

2.Profesionalizacija 
SVDCS. 
 

NEREALIZIRANO Poslanih več dopisov in 
pobud za profesionalizacijo 
skupnosti. Odgovora s 

strani MDDSZEM nimamo.  

3.Ažurno vodenje 
administrativnega in 

finančnega poslovanja. 
 

REALIZIRANO Ažurno je bilo vodeno 
administrativno 

poslovanje, urejanje 
arhiva in v roku urejene 
finančne obveznosti. 

4.Oblikovanje skupnih 
stališč k aktualni 

zakonodaji. 
 

REALIZIRANO Preko celega leta smo 
sodelovali pri oblikovanju 

skupnih stališč, v okviru 
delovnih skupin, delovnih 
srečanj ali z odzivi preko 

dopisov in zbranih stališč 
in mnenj. 

Ohranjanje in izvedba REALIZIRANO V letu 2013 smo skrbeli za 



obveščanja za člane 

skupnosti. 
 

povezavo med članicami in 

prenašali informacije na 
vseh nivojih ter bili v 
največji možni suport 

članom. Na tem področju 
se je obseg dela precej 
povečal. 

 
 

1. Operativno delovanje 

 

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

- 1 redno sejo in 2 delovna srečanja  

- 2 e - korespondenčni seji  
- seje sekcij 

 
V maju smo izvedli 11. 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 2013 smo imeli aktivni poslovni račun. Izdali smo račune za članarino 2013, 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 2013 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 2 

sestanka,  na katerih so obravnavali ključna računovodska vprašanja) 

vodja Marta Zdolšek poroča:« Sekcija računovodij pri Skupnosti Varstveno 
delovnih centrov Slovenije se je v letu 2013 sestala le enkrat, in sicer:  22. 
januarja 2013 v prostorih VDC Kranj. Obravnavali smo aktualno tematiko v 

mesecu januarju: priprave na izdelavo in izdelava letnih poročil za preteklo 
leto, ter spremembe  vseh aktualnih predpisov, ki spreminjajo dnevno 
izvajanje dela na našem področju. 

Ob polletju smo se aktivno vključile v priprave in posredovanje navodil o 
izdelavi polletnih poročil, katera so se v letu 2013 prvič pripravljala in so se 
pripravljala na predpostavkah denarnega in ne poslovnega toka, kar ne 

prikazuje dejanskega poslovanja zavoda. 
Sicer pa moram poudariti, da smo računovodje zavodov med sabo povezani, 

saj si s telefonskimi klici in preko elektronske pošte medsebojno pomagamo 
pri razreševanju številnih pomembnih in manj pomembnih težav ob 
vzpostavljanju in vodenju evidenc in  beleženju poslovanja zavoda. 

Naš cilj je bil, da se sestanemo vsaj dvakrat letno, vendar nam v preteklem 
letu to ni uspelo. Upamo, da bo v letu 2014 boljše.« 

- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege, vodja Slavko 

BOLČEVIČ; imeli so 2 sestanka; v drugi polovici leta so se aktivno vključili v 
obravnavo vprašanja zdravstvene nege v VDC, v sodelovanju s sekcijo 
direktorjev)  

- sekcija dnevnega varstva, vodja Romana TRPIN (imeli so 1 sestanek)   
- sekcija koncesionarjev, vodja Mateja KOROŠEC 

 

Območna – področna srečanja  
Že več let potekajo območna srečanja na primorsko notranjskem področje. V letu 
2013 so imeli srečanja. 

 
 

SESTANKI Z MINISTRSTVOM  ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE TER Z 
DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
V letu 2013 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 do 
danes še vedno nismo dobili odgovora.  
 

MDDSZ smo zaprosili za srečanje z ministrico, do realizacije tega srečanja je prišlo na 
skupščini 29. 05. 2013. 
  

 



Državni svet 
V letu 2013 smo tvorno sodelovali  in se odzivali na vabila na aktivnosti v organizaciji 
DS.  
 

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  

 
V septembru 2013 smo dobili priznanje in zahvalo od Socialne zbornice Slovenije za 
delo na področju varstveno delovnih centrov. 

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 2013 smo pristopili k zbiranju podatkov za potrebe sodelovanja z drugimi 
institucijami, in sicer: 

- 16 in 24 urno varstvo v VDC, 
- integrirana zaposlitev in  
- institucionalno varstvo in zdravstvena nega. 

 
Priprava enotne dokumentacije 

 
V planu 2013 smo imeli tudi, a nismo uspeli realizirati:  

- 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. Formirala se je 

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

(seznam potrebnih aktov je posredoval le 1 VDC) 
 
 

2.1 Izobraževanje 
 
V letu 2013 nismo organizirali aktivnosti s tega področja. 

 
Izobraževanja z naslovom: »Priprava DIIP – Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta« nismo realizirali.  
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2.2. Posveti 

 
V letu 2013 smo imeli posvet, 15. 03. 2013 na temo racionalizacije mreže varstveno 
delovnih centrov.  

 
Organizirali smo posvet na aktualno temo »Kakšna je prihodnost VDC« (v okviru 
skupščine in srečanja z ministrico).  

 
 
2.3 Skupni projekt  

 
Za leto 2013 planiran prvi skupni projekt v okviru SVDCS, in sicer SKUPNA 
TRGOVINA ni bil realiziran.  

 
 
2.4 Kronološki pregled večjih aktivnosti SVDCS v letu 2013  

 
JANUAR 2013 

- Dopis na Ministrstvo za zdravje v zvezi z zavarovanjem za poškodbe pri 
delu in poklicno bolezen odraslih oseb z motnjo v telesnem in 
duševnem razvoju 

- Ponovno urgirali na ZZZS, SOUS, MZ za odprte dileme 
socialnovarstvenih izvajalcev varstveno delovnih centrov pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva oziroma izvajanju zdravstvene 

dejavnosti v socialno varstveni storitvi  
- 17. 01. 2013 – Ponovoletno srečanje članov  
- 22. 01. 2013 – 15. seja sekcije računovodij 

- Na SOUS poslali dopis v zvezi s plačilom z zakonom predpisanega 
obveznega cepljenja proti hepatitisu B 

 

MAREC 2013  
- Predlog racionalizacije mreže VDC  

o Tvorno sodelovanje s predlogi in pripombami  

o 15. 03. 2013 delovno srečanje na temo in oblikovanje stališč  
o Oblikovanje delovne skupine 

- 15. 03. 2013 seja sekcije direktorjev 
- Sodelovanje pri oblikovanju Nacionalnega programa socialnega varstva 

2013 – 2020  

 
APRIL 2013  

- Sodelovanje pri Strategiji MDDSZ za prehrano in telesno zdravje  

- Sodelovanje v aktivnosti Državnega sveta »Kako lahko izboljšamo 
sistem na področju nove socialne zakonodaje«  

 

MAJ 2013  
- Zbiranje tem za srečanje z ministrico in skupščino SVDCS, 29. 05. 2013  
- Aktivnosti na področju racionalizacije mreže VDC 

- 29. 05. 2013 Skupščina SVDCS  



 

JUNIJ 2013  
- Aktivno sodelovanje v Nacionalni koordinacijski skupini za pripravo 

izvedbenega načrta za Resolucijo v nacionalnem programu SV 2013 – 

2020 
- Regijski posveti za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju 

socialnega varstva  

- Vsem članom posredovali izjavo o neprenosu premoženja ali 
neplačevanju ustanovitvenega kapitala članov SVDCS 

- Na MDDSZEM naslovili dopis o prispevku za poškodbe pri delu   

 
JULIJ 2013  

- Delovno srečanje z MDDSZEM z namenom pregleda obstoječega stanja 

v povezavi s ponudbo poklicev na področju socialnega varstva v zvezi z 
Nacionalnim programov SV 2013 – 2020  

- Sodelovanje z MDDSZEM v Strategiji RS prehrana in telesna dejavnost 

za zdravje  
 

AVGUST 2013  
- 2. Regijski posvet za pripravo regijskih izvedbenih načrtov  

 

SEPTEMBER 2013  
- Posredovali informacije in zbirali prijave v zvezi z inštruktažnim 

svetovanjem  

 
OKTOBER 2013  

- 01. 10. 2013 – 13. seja sekcije direktorjev 

- Na SOUS naslovili nezadovoljstvo zaradi neenakopravnega položaja v 
postopkih pogajanj za izvajanje zdravstvenih storitev na področju 
socialnega varstva  

- Seja sekcije direktorjev  
- Na MMDSZEM ponovno naslovili dopis v zvezi z Dovoljenjem za 

opravljanje zdravstvene dejavnosti v VDC  

 
NOVEMBER 2013  

- 13. 11. 2013 seja sekcije direktorjev 
- 20. 11. 2013 Seja sekcije dnevnega varstva  
- Sekcija direktorjev  

- Dobili priznanje, zahvalo s strani Socialne zbornice Slovenije za tvorno 
sodelovanje na področju delovanja varstveno delovnih centrov Slovenije  

- Sodelovanje v aktivnosti Državnega sveta »Prehod mladih s posebnimi 

potrebami iz šole na trg dela«  
 
DECEMBER 2013  

- Preventivna akcija MDDSZ o uporabi mobilnih telefonov 
- Zbiranje podatkov za MDDSZEM o število vključenih v IVO 16h in 24h 

po starosti in spolu 

 



 

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 

junij 2013  

članica Nacionalne koordinacijske skupine za 
pripravo izvedbenega načrta za Resolucijo v 
nacionalnem programu SV 2013 – 2020 

Ministrstvo za 

delo, družino in 
socialne zadeve, 
enake možnosti 

Mirjana ČESEN  

oktober 2013 
delovna skupina za racionalizacijo mreže VDC 

Ministrstvo za 
delo, družino in 

socialne zadeve, 
enake možnosti 

Andrej ŠTESL  
Leon 

ŠTEMBERGER 
Mirjana ČESEN 
Brigita KREN 

december 2013 
članica komisije za koncesije socialno varstvene 
storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva 

Ministrstvo za 
delo, družino in 
socialne zadeve, 

enake možnosti 

Ana REŽUN 

 

PROMOCIJA SVDCS 
Kjerkoli je bila možnost, se je Skupnost SVDCS predstavila.  
 

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. Obseg dela je bil v letu 2013 bistveno 

večji kot pretekla leta, saj institucije pričakujejo od SVDCS profesionalni pristop, ki pa 
se ga trenutno izvaja prostovoljno.  
 

Vendar vso dogajanje v državi na področju delovanja varstveno delovnih centrov 
presega prostovoljno združenje, zato so 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. 


