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POROČILO O DELU SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2015 

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

se povezujejo javni in drugi zavodi ter koncesionarji, ki izvajajo dejavnost varstveno 
delovnih centrov za upravičence do storitev, skladno z veljavnim Pravilnikom o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev na območju Republike 

Slovenije.« (1. člen Statuta) 
 

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 2015 SO BILI: 
1. Profesionalizacija SVDCS. 
2. Oblikovanje skupnih stališč k aktualni zakonodaji. 

3. Poenotenje temeljnih in internih aktov VDC. 
4. Ohranjanje ažurnega obveščanja članov skupnosti tudi z namenom 

hitrega odziva.  

5. Oblikovanje splošnih doktrinarnih smernic. 
6. Vzpostavitev e-knjižnice (vezano na vzpostavitev spletne strani). 
7. Izvedba skupnih izobraževanj. 

 
Pregled realizacije ciljev 2015:  

 

Smernica, cilj Realizacija Status cilja, smernic 

1. Profesionalizacija 

SVDCS. 
 

NEREALIZIRANO Poslanih več dopisov in 

pobud za profesionalizacijo 
skupnosti. Odgovora s 
strani MDDSZEM nimamo.  

2.Oblikovanje skupnih 
stališč k aktualni 

zakonodaji. 
 

REALIZIRANO Na vse pozive smo se 
odzvali, imenovali smo 

člane SVDCS v delovne 
skupine.  

3.Poenotenje temeljnih 

in internih aktov VDC. 
 

DELNO REALIZIRANO Pristopili smo k 

poenotenju ustanovnih 
aktov. Sodelovali smo pri 
Klasifikacijskem načrtu, ki 

je bil sprejet. 

4. Ohranjanje ažurnega 

obveščanja članov 
skupnosti tudi z 
namenom hitrega 

REALIZIRANO Ažurno je bilo vodeno 

administrativno 
poslovanje, urejanje 
arhiva in v roku urejene 



odziva. finančne obveznosti. 

5. Oblikovanje splošnih 
doktrinarnih smernic  

REALIZIRANO Izdelali in obravnavali smo 
Doktrino VDC. 

6. Vzpostavitev e-
knjižnice (vezano na 
vzpostavitev spletne 

strani). 

DELNO REALIZIRANO Nismo vzpostavili spletne 
strani, niti e-knjižnice. 
Izvedli smo skupno 

naročilo portala Tax fin 
Lex. 

7.Izvedba skupnih 

izobraževanj 

REALIZIRANO Realizirali smo 3 skupna 

izobraževanja. 

 
SVDCS je za leto 2015 dodal prioritetni cilj na področju urejanja financiranja 

zdravstvene dejavnosti z medresorskim sodelovanjem. Zakon o dolgotrajni oskrbi 
in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo še vedno ni sprejet in stvari se bodo odvijale na 

osnovi tega sprejetega zakona. Izvršni odbor je na sejo povabil predstavnika 
pogajalca SOUS, Valerijo BUŽAN in Karla DESTOVNIKA.  
 

 

1. Operativno delovanje 

 
SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  

V letu 2015 smo imeli oblike dela: 
- 1 redno sejo in sejo z novoletnim srečanjem; 
- seje sekcij. 

 
V maju smo izvedli 13. redno letno skupščino.  
 

FINANČNO POSLOVANJE 
V letu 2015 smo imeli aktivni poslovni račun. Izdali smo račune za članarino 2015, ki 
je ostala enotna in na isti ravni kot preteklo leto (200,00 €). Vzpostavili smo evidenco 

za e-račune. 
Administrativne in računovodske storitve je vodila sekretarka Darja FIŠER. 
 

DELOVANJE SEKCIJ  
V letu 2015 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 Nadja GANTAR (sekcija je bila izjemno 
aktivna; srečali so se na 5 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); 

- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege, vodja sekcije 
Slavko BOLČEVIČ; skušali so sklicati 1 sestanek, vendar je bil slab odziv in 
je bil sestanek odpovedan);  



- sekcija dnevnega varstva, vodja sekcije Srečko ŠALAMUN (pozvali so k 

predlogom tem za srečanja; v letu 2015 so se sestali enkrat);  
- sekcija koncesionarjev, vodja sekcije Andrej ŠTESL (sestali so se enkrat). 

 

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

2015 niso imeli srečanj. 
 
SESTANKI Z MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 

MOŽNOSTI TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
V letu 2015 smo sodelovali s predstavniki ministrstva in drugimi institucijami na temo 

odprtih in aktualnih vprašanj.  
 
Na MDDSZEM smo doslej že večkrat in več let naslavljali zahtevo po profesionalizaciji 

SVDCS, vendar do danes še vedno nismo dobili odgovora.  
 

08. in 17. 12. 2015 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 
Redno smo sodelovali s sekretarjem in strokovno službo v zvezi z vsemi odprtimi 
vprašanji, ki se tičejo našega področja. Na sestanku v januarju smo se pogovarjali o 
stanju na področju socialnega varstva in o reorganizaciji VDC. 

 
SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH 

Člani SVDCS so nadaljevali z delom v delovnih skupinah pri različnih institucijah, v 
katere so bili imenovani v preteklih letih. 
 

V letu 2015 je bila samo zamenjava članice v delovni skupini pri MDDSZEM za 
metodologijo cen in imenovana delovna skupina HACCP.  
  

Delovna skupina, komisija Institucija Član SVDCS 

september 2015  
članice DS za metodologijo cen 

Ministrstvo za 
delo, družino in 

socialne zadeve, 
enake možnosti 

Nadja GANTAR 
Marta ZDOLŠEK 

Mateja KOROŠEC 

december 2015 
delovna skupina HACCP v bivalnih enotah in 

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 

Zdenka VRLINIČ 
Sandra MEDVEŠ 



stanovanjskih skupinah VDC gozdarstvo in 

prehrano, 
Uprava RS za 
varno hrano, 

veterinarstvo in 
varstvo rastlin 
(Anja PALMAN 

ŠKULJ) 

BERGINC 

Slavko 
BOLČEVIČ 

 

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 2015 smo uspeli realizirati:  
- Priprava KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA, ki je bil potrjen in sprejet.   
- 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.  
 
Ostaja odprto:  

- Priprava vsebinskih predlogov za STATUTE oz. USTANOVITVENE AKTE VDC. 
Začeli smo z dopolnitvijo in preoblikovanjem DOKTRINE, SMERNIC VDC. 
Delovna skupina se je sestala 03. 09. 2014 in pregledala prispele pripombe in 

predloge. V letu 2015 na tem področju nismo nadaljevali z delom.  
- 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). 
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- Pridobivali smo podatke o energetskih izkaznicah. Na tem področju se v letu 

2015 ni delalo. 
 
 

2.2 Izobraževanje 
 
V letu 2015 smo organizirali izobraževanja, ki so bila izjemno dobro obiskana in 

kakovostna:  
 

Datum Predavatelj Naslov teme Št. 

udeležencev 

29. 01. 2015 Špela REŽUN, 

Hedvika Kovač, 
Helena KOS, Jelka 
BRATEC 

INDIVIDUALNI NAČRTI V 

VDC 

53 

15. 06. 2015 Dragica FOJAN ZLORABE IN NASILJE 35 

08. 10. 2015  Dr. Silvija 

DIRNBERGER 
PUCHNER  

KOMUNIKACIJA V KRIZNEM 

ČASU 

22 

 

Po vseh izobraževanjih smo izdali potrdila o udeležbi, razen za zadnje izobraževanje. 
Skupaj je bilo izdanih 88 potrdil.  
Prav tako smo posredovali gradiva (pred ali po predavanjih). 

 
 
2.3 Posveti 

 
V letu 2015 nismo imeli posebnega srečanja, v okviru skupščine smo imeli srečanje z 
MDDSZEM v VDC Tončke Hočevar Ljubljana.  

 
Pridobili smo pravno mnenje o delovni uspešnosti direktorjev v februarju 2015.  

 
VDC Tončke Hočevar Ljubljana je septembra 2015 organiziral posvet na temo 
problematike vključevanja uporabnikov v tuje delovne procese izven zavoda.  

 
 
2.4 Skupni projekti  

 
Za leto 2015 planiran prvi skupni projekt v okviru SVDCS, in sicer SKUPNA 
TRGOVINA ni bil realiziran. Na tem se v letu 2015 ni delalo. 

 
V letu 2015 so bile organizirane 2. ŠPORTNE IGRE VDC, v katerih so sodelovali 
zaposleni VDC celotne Slovenije. Športne igre so bile v soboto, 23. 05. 2015. 

Organizirali so jih v VDC Koper.  
»Druge športne igre zaposlenih v VDC so potekale v soboto, 23.5.2015 v Simonovem zalivu v Izoli. 
Udeležilo se jih je skupno 320 zaposlenih  iz 21. varstveno delovnih centrov. Poleg teh nam je igre 
pomagalo izvesti še 6 dodatnih oseb, ki so sodelovale tudi pri načrtovanju izvedbe iger. Skupno število 
vseh sodelujočih je bilo tako 326 oseb. 



 Do dne 15.4.2015 se je sicer k sodelovanju prijavilo 349 oseb iz 19. VDC, žal pa je, verjetno 
predvsem povezano z napovedanim slabim vremenom, kasneje prišlo do osipa prijav. 
POTEK SREČANJA: 

Ura aktivnosti 

9.00 Prihod udeležencev  

9.00 -10.00 registracija, razdelitev v skupine glede na izbrane športne panoge, odhod na 
športne površine oz. zbirni mesti za pohod in sprehod 

10.00 Začetek športnih aktivnosti  

12.40 Zaključek športnih aktivnosti 

13.00 Kosilo 

14.00 Podelitev priznanj in začetek zabavnega programa  

15.00 druženje 

17.00 zaključek iger (uradni) 

Preglednica 1: Potek srečanja 
 V okviru iger so bile predvidene naslednje športne aktivnosti: mini nogomet, košarka, balinanje, 
pohod in sprehod.  Zaradi res slabega vremena, je bila pri izvedbi teh potrebna improvizacije, saj 
določenih aktivnosti ni bilo moč izpeljati kot načrtovano.  
V okviru športnih iger je bilo organizirano tudi kosilo in sicer po ceni 14 evrov po osebi. Skupno je bilo 
naročenih  327 obrokov, od tega 287 mesnih in 40 vegetarijanskih. 
Kotizacija je znašala 13 evrov po osebi. Glede na to, da smo v preliminarnem obvestilu predvideli 
kotizacijo v višini 10 evrov, si te kasneje nismo upali zvišati za več kot tri evre, saj smo se bali večjega 
osipa prijav. Povezano s slednjim, smo se odločili Skupnost varstveno delovnih centrov prositi za 
rezervacijo višjega  zneska za dotacijo in sicer v višini 1.400,00 evrov.  
Zaradi dejstva, da se je z drugo polovico meseca maja na področju Obale že pričela turistična sezona, 
nam kljub več poskusom dogovarjanja ni uspelo doseči nižje cene obroka in najema prostora. 
Posledično stroška organizacije nismo uspeli v celoti pokriti s kotizacijami.   
Število sodelujočih zavodov in udeležencev iz posameznih varstveno delovnih centrov, kot tudi število 
prijavljenih za posamezne športne aktivnosti je razvidno iz spodnje preglednice.  
   
Zap. 
št Zavod Skupaj št.  Balinanje Košarka 

Mini 
nogomet Pohod  

Sprehod 
po mestu 

nočitve 

1. VDC KOPER 36      0 
2. VDC ČRNOMELJ 6 0 0 0 0 6 0 

3. 
DZC Janeza 
Levca, Lj 5 5 0 0 0 0 

0 

4. 

MC-VDC 
SOŽITJE 
MARIBOR 7 0 0 0 1 6 

0 

5. VDC ŠENTJUR 13 5 0 0 6 2 0 

6. 
VDC ZAGORJE 
OB SAVI 24 6 4 0 9 5 

0 

7. 
VDC NOVO 
MESTO  11 7 0 0 4 0 

0 

8. 
VDC SOŽITJE 
PTUJ 9 0 0 0 9 0 

0 

9. 
VDC NOVA 
GORICA 5 0 3 0 2 0 

0 

10. CVD GOLOVEC 16 6 0 0 8 2 0 

11. 
VDC TONČKE 
HOČEVAR 31 6 0 6 

1
0 9 

0 

12. ŽELVA d.o.o. 16 
1
0 0 0 6 0 0 

13. VDC TOLMIN 5 0 0 0 0 5 0 

14. 
VDC KRŠKO 
LESKOVEC 20 0 0 0 

2
0 0 0 

15. CUDV DOBRNA 8 4 0 3 1 0 8 



16. VDC KRANJ 23 8 1 0 1 
1
3 0 

17. 
CUDV 
RADOVLJICA 7 3 3 0 0 1 0 

18. 

VDC 
AJDOVŠČINA-
VIPAVA 8 2 0 0 3 3 0 

19. 
VDC POLŽ 
MARIBOR 38 3 2 2 7 

2
4 0 

20. 
VDC SAŠA, 
VELENJE 20 0 0 5 0 

1
5 0 

21. 
VDC VRHNIKA-
IDRIJA 12 4 0 0 0 8 0 

  
DODATNO 
OSEBJE 6      0 

 SKUPAJ 
32
6 

6
9 

1
3 

1
6 

8
7 

9
9 8 

Preglednica 2: Število sodelujočih zavodov, število udeležencev in  število prijavljenih za posamezne 
športne aktivnosti 
Glede na to, da so nekateri udeleženci spraševali o možnosti nočitev, smo  možnost nočitve dogovorili 
po ugodni ceni (15 evrov nočitev z zajtrkom) s CSD Slovenj Gradec, ki  je imel proste kapacitete v 
Fiesi pri Portorožu. Za nočitev se je po zaključku iger odločilo 8 oseb. Stroške nočitev so nosili 
udeleženci sami.  

I. FINANČNO POROČILO 

II. 1. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV IZVEDBE II. ŠPORTNIH IGER: 
II.1.A. PRIHODKI: 

PRIHODKI: EUR 

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO ( 13,00EUR na udeleženca z DDV) 3.495,11 

PRIHODKI DONACIJ 450,00 

DOTACIJA SKUPNOSTI 1.395, 00 

SKUPAJ PRIHODKI 5.345,11 

Preglednica 3: Prikaz prihodkov 
Za izvedbo iger smo poleg prikazanih denarnih sredstev prejeli tudi donacije v materialni obliki.  
 
II.1. B. ODHODKI: 

ODHODKI: EUR 

PREHRANA ( 14,00 EUR na udeleženca ) 4.566,08 

GLASBA 650,00 

MATERIALNI STROŠKI: izdelava tabel, medalj 124,02 

SKUPAJ ODHODKI: 5.340,10 

Preglednica 4: Prikaz odhodkov 
II.1.C. RAZLIKA PRIHODKI / ODHODKI: 0 
 
Na podlagi prikaza prihodkov in odhodkov, naprošamo Skupnost VDC Slovenije za nakazilo  v višini 
1.395, 00 evrov.«  

 
Skupni projekt je bil tudi pristop 11 članov k portalu TAX FIN LEX v decembru 2015.  

 
 

 
 



2.4 Kronološki pregled večjih aktivnosti SVDCS v letu 2015  

 
JANUAR 2015 

- Priprava poročil in planov. 

- 28. 01. 2015 – sestanek s Socialno zbornico Slovenije (stanje 
socialnega varstva in reorganizacija VDC). 

- 29. 01. 2015 – izobraževanje INDIVIDUALNI NAČRTI. 

 
FEBRUAR 2015  

- Pridobitev pravnega mnenja o delovni uspešnosti direktorjev.  

- Oddaja finančnih izkazov. 
- Najava in začetek organizacije 2. športnih iger v maju 2015 v VDC 

Koper. 

- Urejanje razširjenega sistema za vzpostavitev e-računov.  
 
MAREC 2015  

- Zbiranje podatkov za raziskavo o duševnem zdravju. 
- Priprave na skupščino in priprava skupščinskega gradiva.  

- 25. 03. 2015 seja izvršnega in nadzornega odbora.  
- Odposlani e-računi za članarino. 

 

APRIL 2015 
- 09. 04. 2015 – 13. redna skupščina in delovno srečanje z MDDSZEM.   
- Poskupščinska gradiva.  

- 20. 04. 2015 – 5. sekcija direktorjev v VDC Šentjur.  
 
MAJ 2015  

- Sodelovanje pri tezah o Zakonu o socialnem vključevanju (imenovani 
člani v delovno skupino pri MDDSZEM). 

- 23. 05. 2015 – 2. športne igre VDC Koper.  

- 26. 05. 2015 – 19. sekcija računovodij. 
 
JUNIJ 2015  

- 02. 06. 2015 – ustanovitev Aktiva staršev uporabnikov v VDC. 
- 15. 06. 2015 – izobraževanje Zlorabe in nasilje.  

- 22. 06. 2015 – 6. Sekcija direktorjev v VDC Tolmin. 
 
JULIJ 2015  

- Preklic sestanka sekcije IV in ZN zaradi nesklepčnosti. 
- Sodelovali pri pripombah na Zakon o dolgotrajni oskrbi.  
- Podprli kandidaturo ddr. Marije Ovsenik (Gerontološko društvo) za 

nagrado na področju socialnega varstva.  
 
AVGUST 2015 

- Predlog skupnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov storitve.  
- Dodatno imenovanje člana delovne skupine za metodologijo cen 

(Mateja Korošec).  

 



SEPTEMBER 2015  

- 20. Sekcija računovodij v VDC Kranj.  
 
OKTOBER 2015  

- 08. 10. 2015 – izobraževanje za direktorje dr. Silvija Dirnberger 
Puchner.  

- Povpraševanje po skupnem naročilu portala Tax fin Lex. 

- Poziv članom za teme, ki bi jih obravnavala sekcija dnevnega varstva.  
 
NOVEMBER 2015  

- Poziv MDDSZEM za sodelovanje v evropskem razpisu.  
- 05. 11. 2015 – 7. sekcija direktorjev.  
- Razposlan sprejet Klasifikacijski načrt.  

- 12 članov SVDCS skupno naročilo na portal Tax fin Lex.   
 
DECEMBER 2015  

- 08. in 09. 12. 2015 – prodajni bazar članov SVDCS na MDDSZEM. 
- 15. 12. 2015 – 8. sekcija direktorjev in prednovoletno srečanje z 

izvršnim in nadzornim odborom.  
 
 

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 2015 spet 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. Nadaljevali smo z uresničevanjem 

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 2015 razpolagala 
SVDCS. 

 
 
 


