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POROČILO O DELU 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 2014 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 2014:  

Smernica, cilj Realizacija Status cilja, smernic 

1. Oblikovanje in 
sledenje smernic in 

ciljev Skupnosti VDC 
Slovenije. 

REALIZIRANO V letu 2014 smo sledili 
vsem smernicam in ciljem, 

ki so bili postavljeni za leto 
2014. 

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. 

5.Ohranjanje in REALIZIRANO V letu 2014 smo skrbeli za 



izvedba 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 2014 smo imeli oblike dela: 

- 2 redni seji in 1 delovno srečanje  

- 1 e - korespondenčno sejo  
- seje sekcij 

 
V maju smo izvedli 12. redno letno skupščino. Na skupščini so bile volitve v organe 
SVDCS za obdobje 2014 – 2018.  

 
Organi v mandatnem obdobju 2014 – 2018 so: 
Predsednica:  Mirjana ČESEN 

Podpredsednica:  Mateja KOROŠEC 
Člani izvršnega odbora: 

1. Andrej ROMIH  
2. Angela BENKO LANG  
3. Brigita ŠOSTER  
4. Nadja GANTAR 
5. Leon ŠTEMBERGER  
6. Zdenka VRLINIČ  
7. Dr. Sandra MEDVEŠ BERGINC  
8. Mag. Špela REŽUN  
9. Helena KOS  

Člani nadzornega odbora: 

1. mag. Dragica FOJAN  
2. Srečko ŠALAMUN  

3. Jasmina BREZNIK  
Sekretarka:  Darja FIŠER 
 

 
FINANČNO POSLOVANJE 
V letu 2014 smo imeli aktivni poslovni račun. Izdali smo račune za članarino 2014, 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 2014 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 v prvi polovici leta je bila Brigita 

ŠOSTER; nova vodja sekcije je Nadja GANTAR (sekcija je bila izjemno 
aktivna; srečali so se na 3 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 sekcije 

Slavko BOLČEVIČ; imeli so 1 sestanek);  
- sekcija dnevnega varstva, vodja sekcije Romana TRPIN (imeli so 1 

sestanek); novi vodja sekcije Srečko ŠALAMUN;    

- sekcija koncesionarjev, vodja sekcije Mateja KOROŠEC (imeli so 1 
sestanek); nov vodja sekcije Andrej ŠTESL?. 

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

2014 so imeli srečanja, število ni poznano, ker informacij na SVDCS ne prejemamo. 
 
SESTANKI Z MINISTRSTVOM  ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 

MOŽNOSTI TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
V letu 2014 smo sodelovali s predstavniki ministrstva in drugimi institucijami na temo 

odprtih in aktualnih vprašanj.  
 
Na MDDSZEM smo doslej že 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 

sekciji direktorjev v maju 2014. Prav tako je bila delovna skupina za sodelovanje z 
MDDSZEM povabljena na delovno srečanje na MDDSZEM v juniju 2014. Prav tako je 

bila predstavnica SVDCS povabljena k novoimenovanemu v.d. direktorju Nace Kovač 
na MDDSZEM. 
 

Direktorju direktorata Davorju Dominkušu smo se mu iz SVDCS zahvalili za preteklo 
sodelovanje. 
 

02. in 04. 12. 2014 so nas pozvali z MDDSZEM, da so člani SVDCS sodelovali na 
prodajnem bazarju  na MDDSZEM.   
  

Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, ZZZS, Sindikat ZSV  
Na te institucije smo naslavljali vprašanja, bili so bolj malo odzivni: 

- odprava plačnih nesorazmerij (na SVDCS nismo dobili odgovora); 

- podprli smo peticijo za vračanje presežkov iz VDC ministrstvu;  



- vprašanje o poročanju o plačah; 

- pravilna uvrstitev v plačne razrede (odgovor smo prejeli s SZSV); 
- na MDDSZEM smo naslovili odprta vprašanja in prošnjo za usmeritve. 

 

Socialna zbornica Slovenije 
Sodelovali smo pri kandidiranju članov SVDCS v organe skupščine SZS. Redno smo 
sodelovali tudi s sekretarjem in strokovno službo v zvezi z vsemi odprtimi vprašanji, 

ki se tičejo našega področja. 
 
REGISTER ČLANIC SVDCS IN OSNOVNI PODATKI 

Register članov SVDC smo vso leto ažurirali z osnovnimi podatki, na podlagi prejetih 
informacij sprememb.  
 

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  

 
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. 
 
PROMOCIJA SVDCS 

Kjerkoli je bila možnost, se je Skupnost SVDCS predstavila.  
 

 
2.1 Priprava enotne dokumentacije in aktov 
 

V planu 2014 smo uspeli realizirati:  
- Priprava KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA (pri pregledu arhiviranja 

dokumentarnega gradiva v zavodu je med priporočili tudi omenjeni načrt) – 

hvala VDC Polž Maribor in VDC Krško Leskovec. Dvakrat smo ga posredovali 
na MDDSZEM in enkrat z urgentnim pismom pozvali k odgovoru, vendar ga 
nismo prejeli. 

- Priprava vsebinskih predlogov za STATUTE oz. USTANOVITVENE AKTE VDC. V 
marcu 2014 smo pripombe poslali na MDDSZEM. 

- Začeli smo z dopolnitvijo in preoblikovanjem DOKTRINE, SMERNIC VDC. 

Delovna skupina se je sestala 03. 09. 2014 in pregledala prispele pripombe in 
predloge. 

- SVDCS je z člane dala v izdelavo pravni službi Akt POBO, ki so ga člani prejeli 

v juliju 2014.  
- Glede zakonskih sprememb smo dali izdelati pravna mnenja na pobudo 

posameznih članov SVDCS.  
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Ostaja odprto:  

- Priprava poenotenih temeljnih aktov v VDC, usklajenih s sistemizacijami, kajti 
to je tudi pričakovanje ministrstva, da se to področje uskladi. Formirala se je 
delovna skupina. 

- Vzpostavitev seznama dokumentacije (pravilniki), ki jih v VDC potrebujemo 
(seznam potrebnih aktov je posredoval le 1 VDC). 

- Pridobivali smo podatke o energetskih izkaznicah.  

 
 
2.2 Izobraževanje 

 
V letu 2014 smo organizirali izobraževanja, ki so bila izjemno dobro obiskana in 
kakovostna:  

 

Datum Predavatelj Naslov teme Št. 

udeležencev 

04.03. 2014 Saša EINSIDLER Uspešna in prepričljiva 
komunikacija 

19 

24.04. 2014 Damjana ŠMID Sodelovanje s starši in svojci 52 

18.06. 2014 Maja POTOČNIK Javna naročila  

05.11. 2014 Damijan PERNE Dvojna diagnoza – dvojni 
problem? 

65 

10.12. 2014 Ivanka MARIČ Vloga in pomen pozitivne 

psihologije v poslovnem 
okolju 

18 

 
Po vseh izobraževanjih smo izdali potrdila o udeležbi. Skupaj je bilo izdanih 154 
potrdil.  

Prav tako smo posredovali gradiva (pred ali po predavanjih). 
 
 

2.3 Posveti 
 
V letu 2014 smo imeli ponovoletno srečanje članov, 15. 01. 2014.  

 
Pridobili smo pravno mnenje o delovni uspešnosti direktorjev v februarju 2014.  
 

 
2.4 Skupni projekti  

 
Za leto 2014 planiran prvi skupni projekt v okviru SVDCS, in sicer SKUPNA 
TRGOVINA ni bil realiziran. Na tem se ni delalo. 

 
V letu 2014 so bile na pobudo VDC Zagorje ob Savi organizirane 1. ŠPORTNE IGRE 
VDC, v katerih so sodelovali zaposleni VDC celotne Slovenije. Športne igr so bile v 

soboto, 20. 09. 2014. 



»Prvo srečanje zaposlenih v varstveno delovnih centrih Slovenije je potekal v soboto 

20.9.2014 v kraju Kisovec, pod organizacijo Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi. 

Zaposleni so se v športnem duhu pomerili v malem nogometu, odbojki na mivki, streljanju, 

sankanju in tenisu. Večja skupina se je odpravila na pohod, nekaj pridnih deklet pa je 

teklo do parka dr. Janeza Drnovška v Zagorju ob Savi.  

Kljub temu, da tekmovanja niso bila v ospredju je sledila slavnostna podelitev medalj in 

pokalov. Vrhunec je bil, ko je VDC Koper prevzel zastavo za organizacijo 2. srečanja 

zaposlenih VDC SLO.  

Zahvaljujemo se vsem za sodelovanje in super vzdušje. Se vidimo v Kopru naslednje 

leto…  Kolektiv VDC ZAGORJE« 

 
2.4 Kronološki pregled večjih aktivnosti SVDCS v letu 2014  

 
JANUAR 2014 

- Priprava poročil in planov. 

- 15. 01. 2014 – ponovoletno srečanje članov 
- 22. 01. 2014 – 16. sekcija računovodij 

- Dopis na MDDSZEM, MJU, MF za odpravo plačnih nesorazmerij.  
 
FEBRUAR 2014  

- Pridobitev pravnega mnenja o delovni uspešnosti direktorjev.  
- Oddaja finančnih izkazov. 
- Informacije o energetskih izkaznicah.  

- Sestanek sekcije koncesionarjev.  
 
MAREC 2014  

- 05. 03. 2014 – 07. Seja IO in NO. 
- Priprave na skupščino in priprava kandidacijske liste za volitve v nov 

mandat ter priprava skupščinskega gradiva.  

- 11. e-korespondenčna seja. 
 
APRIL 2014 

- 03. 04. 2014 – 12. programsko volilna skupščina.  
- 03. 04. 2014 – izobraževanje Saša Einsiedler: Prepričljiva in uspešna 

komunikacija 

- Poskupščinska gradiva.  
- Mnenje in podpora na MZ, MDDSZEM za opravljanje zdravstvene 

dejavnosti v VDC.  
- Zbiranje pripomb na doktrino, smernice dela in ustanovitvene akte.  
- Začetek priprave klasifikacijskega načrta.  

- 24. 04. 2014 – izobraževanje Damjana Šmid: Sodelovanje s starši in 
svojci. 

 

MAJ 2014  
- 08. 05. 2014 – delovno srečanje z MDDSZEM.  
- 27. 05. 2014 – 17. sekcija računovodij. 

 



JUNIJ 2014  

- 09. 06. 2014 – 1. Konstitutivna seja IO in NO ter vodij sekcij.  
- 18. 06. 2014 – Izobraževanje Maja Potočnik: Javna naročila.  

 

JULIJ 2014  
- Dopis na MNZ – poročanje o plačah.  
- 03. 07. 2014 – 1. sekcija direktorjev.  

- Izdelava Akta POBO za vse VDC.  
- 07. 07. 2014 – sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege. 
- Dopis na MJU in SZSV – pravilna uvrstitev v plačne razrede.  

 
 
SEPTEMBER 2014  

- 03. 09. 2014 – sestanek delovne skupine za pripravo doktrine, smernic 
VDC.  

- 20. 09. 2014 – 1. Športne igre VDC zagorje ob Savi.  

- 26. 09. 2014 – 2. Sekcija direktorjev.  
 

OKTOBER 2014  
- Vprašanja in prošnja za usmeritve na MDDSZEM.  
- 22. 10. 2014 Prvič posredovali predlog klasifikacijskega načrta na 

MDDSZEM.  
 
NOVEMBER 2014  

- 05. 11. 2014 – Izobraževanje Damijan Perne: Dvojna diagnoza – dvojni 
problem? 

- 26. 11. 2014 – 18. Sekcija računovodij.  

- 27. 11. 2014 – sekcija dnevnega varstva.  
 
DECEMBER 2014  

- 02. In 04. 12. 2014 – prodajni bazar članov SVDCS na MDDSZEM. 
- 10. 12. 2014 – 3. Sekcija direktorjev.  
- 10. 12. 2014 Izobraževanje Ivanka Marič: Vloga in pomen pozitivne 

psihologije v poslovnem okolju. 
 

 
4. Namesto zaključka 
 

Skupnost VDC Slovenije še vedno deluje kot prostovoljno združenje vseh 
zainteresiranih in je ključnega pomena pri zagovarjanju samostojne 
socialnovarstvene dejavnosti VDC in pri ustvarjanju delovnega odnosa do zunanjih 

institucij. Pri nastopanju navzven smo močnejši v avtonomnosti in strokovni 
suverenosti proti in za svoj prav. Obseg dela je bil v letu 2014 še bistveno večji kot 
pretekla leta, saj institucije pričakujejo od SVDCS profesionalni pristop, ki se ga 

trenutno izvaja prostovoljno. Velik korak naprej je bil narejen tudi zaradi dobrega 
delovanja sekcij SVDCS in večje odzivnosti članov.  
 



Velik korak je bil narejen tudi v smeri priznanja Skupnosti VDC Slovenije kot 

enakovrednega sogovornika državi in drugim institucijam, saj nas pozivajo k 
sodelovanju in tudi sami vabimo k sodelovanju. Uresničili smo enega pomembnih 
začrtanih ciljev – izvedba skupnih izobraževanj, ki ne le pripomorejo k racionalizaciji 

in večji možnosti udeležbe in izvedbe, ampak tudi k povezovanju zaposlenih v VDC 
Slovenije. 
 

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov, s katerimi je v letu 2014 razpolagala 
SVDCS. 
 

 
 


