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POROČILO O DELU SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2016 

 
»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 2016 SO BILI: 
1. Aktivnosti za urejanje statusa 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 2016:  

 

Smernica, cilj Realizacija Status cilja, smernic 

1. Aktivnosti za 

urejanje statusa 
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 in s 

01.01.2016 stopil v 
veljavo. Predlog 
Ustanovitvenega akta je v 



končni izvedbi. 

 

4. Ohranjanje ažurnega 
obveščanja članov 

skupnosti tudi z 
namenom hitrega 
odziva. 

REALIZIRANO Ažurno je bilo vodeno 
administrativno 

poslovanje, urejanje 
arhiva in v roku urejene 
finančne obveznosti. 

5. Oblikovanje splošnih 
doktrinarnih smernic  

REALIZIRANO Izdelali in obravnavali smo 
Doktrino VDC. 

6. Vzpostavitev e-
knjižnice (vezano na 
vzpostavitev spletne 

strani). 

REALIZIRANO Vzpostavljena je spletna 
stran www.skupnost-
vdc.si. V okviru tega 

vzpostavljena tudi 
knjižnica, kjer so že 
objavljene stvari.  

7.Izvedba skupnih 
izobraževanj 

REALIZIRANO Realizirali smo 4 skupna 
izobraževanja in posvet. 

 
 
 

1. Operativno delovanje 

 
SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  
V letu 2016 smo imeli oblike dela: 

- 3 redne seje; 
- 4 e-korespondenčne seje; 
- seje sekcij. 

 
V aprilu smo izvedli 14. redno letno skupščino.  
 

FINANČNO POSLOVANJE 
V letu 2016 smo imeli aktivni poslovni račun. Izdali smo račune za članarino 2016, 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 2016 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); konec leta je vodenje sekcije prevzela 

Romana TRPIN;  

http://www.skupnost-vdc.si/
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- sekcija računovodij, vodja sekcije Marta ZDOLŠEK (sekcija je imela 2 

sestanka,  na katerih so obravnavali ključna računovodska vprašanja in izvedli 
izobraževanje za računovodje); 

- 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 (predlog o 

drugačnem načinu dela) 
- sekcija koncesionarjev, vodja sekcije Andrej ŠTESL, ki je podal poročilo: 

6. junija 2016 smo se srečali v Zavodu Karion v Slovenskih Konjicah in obravnavali 
naslednje teme: 

• širitve kapacitet VDC 

• Splošni dogovor s področja zdravstvene nege 

• Vloga koncesionarjev znotraj SVDCS 

Sprejeli smo sklep, da se na sekcijo direktorjev pošlje predlog, da na 21. seji sekcije 
direktorjev poteka diskusija o tem, ali SVDCS kot celota podpira pluralnost in idejo sorazmerne 
porazdelitve novih kapacitet med vse izvajalce javne službe ne glede na ustanoviteljstvo z 
namenom nadaljnjega razvoja in zagotavljanja pluralnosti. Predlog je bil obravnavan na 21. 
redni seji sekcije direktorjev 14. junija 2016, vendar o tem ni bilo nobenega sklepa. 

Sprejeli smo tudi sklep, da bi se izvedel sestanek z direktorjem direktorata za socialne zadeve 
o podaljševanju koncesij, ki ni bil izveden, ker ni bilo sogovornika na ministrstvu. 

Prav tako smo zavzeli stališče, da se normativi in kalkulacije za izračun cen storitev 
zdravstvene nege v institucionalnem varstvu poenotijo in v zvezi s tem predlagamo 
ustanovitev delovne skupine, ki bo to naredila. 

2. srečanje je potekalo 21. novembra 2016 v Želvi d.o.o. v Ljubljani. Na tem srečanju smo 
obravnavali: 

• predlog sprememb pravilnika, ki ureja standarde in normative, 

• cene storitev zdravstvene nege 

• predstavitev programa ISOV 

• praksa glede vračila zaračunanih stroškov prehrane v primeru odsotnosti stanovalcev v 
institucionalnem varstvu. 

Sekcija koncesionarjev pri SVDC je sprejela mnenje, da gre v primeru predloga sprememb 
pravilnika, ki ureja standarde in normative za nebistvene popravke in da bi bilo bolje pristopiti 
k spremembi področnih zakonov oz. k pripravi zakona, ki bi urejal socialno vključenost. 

Sprejeli smo tudi sklep, da bi na eni izmed naslednjih sej obravnavali kadrovske normative za 
področje zdravstvene nege, ki smo jih dobili na SOUS v lanskem letu ter iz teh normativov 
izračunane informativne cene storitev zdravstvene nege. 

Območna – področna srečanja  
Že več let potekajo območna srečanja na primorsko notranjskem področju, tudi v 
letu 2016 je dne 23. 11. 2016 potekalo srečanje v Idriji. 

 
Organizirana so bila področna srečanja z namenom oblikovanja pripomb na Pravilnik 
o standardih normativih socialnovarstvenih storitev. 

 
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 2016 smo sodelovali s predstavniki ministrstva in drugimi institucijami na temo 

odprtih in aktualnih vprašanj. V oktobru 2016 smo dogovarjali srečanje, vendar je 
bilo odpovedano in do srečanja z MDDSZ ni prišlo, ker ni bilo sogovornika. 
 

Na MDDSZ smo doslej že večkrat in več let naslavljali zahtevo po profesionalizaciji 
SVDCS, vendar do danes še vedno nismo dobili odgovora.  
 

Decembra 2016 so nas pozvali z MDDSZ, da so člani SVDCS sodelovali na 
prodajnem bazarju na MDDSZ.   
  

Socialna zbornica Slovenije 
Redno smo sodelovali s sekretarjem in strokovno službo v zvezi z vsemi odprtimi 
vprašanji, ki se tičejo našega področja. Srečanja v letu 2016 so bila namenjena 

oblikovanju predlogov na Zakon o socialnem varstvu. 
 
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 2016 je SVDCS sodelovala v delovnih skupinah:  
  

Delovna skupina, komisija Institucija Član SVDCS 

januar 2016 
spremembe pravilnika o standardih in 

normativih 

MDDSZ Jasmina 
BREZNIK 

Januar 2016 

spremembe pravilnika o metodologiji cen 

MDDSZ Marta ZDOLŠEK 

Januar 2016  
spremembe pravilnika o minimalnih tehničnih 

zahtevah 

MDDSZEM Mirjana ČESEN 

Februar 2016 

nadzorni odbor SOUS 

SOUS Andrej ROMIH, 

Iztok 
SUHADOLNIK 

Februar 2016  

izvršni odbor SOUS 

SOUS Nadja GANTAR, 

Jasna DAMIŠ 
VEŠLIGAJ 

Marec 2016  

pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva 

MJU Leon 

ŠTEMBERGER 

Maj 2016 
sprememba Zakona o socialnem varstvu – 69. 

člen 

MDDSZEM Angela BENKO 
LANG 

Julij 2016  
delovna skupina za oblikovanje Pravilnika o 

pripravništvu na področju socialnega varstva in 
Pravilnika o strokovnem izpitu 

SZS Angela BENKO 
LANG 



 

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. 
 

SPLETNA STRAN  
Vzpostavili smo spletno stran Skupnosti www.skupnost.vdc.si ter pozvali člane, da 
objavljajo in sooblikujejo spletno stran.  

 
 

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. 

 
V lokalnih in področnih okoljih smo direktorji sodelovali pri regijskih izvedbenih 
načrtih.  

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

 
2.1 Priprava enotne dokumentacije in aktov 

 
Po planu 2016 smo uspeli realizirati:  

- Priprava vsebinskih predlogov za STATUTE oz. USTANOVITVENE AKTE VDC.  

 
Ostaja odprto:  

- Vzpostavitev seznama dokumentacije (pravilniki), ki jih v VDC potrebujemo 

(seznam potrebnih aktov je posredoval le 1 VDC). 
 
 

2.2 Izobraževanje 
 
V letu 2016 smo organizirali izobraževanja, ki so bila izjemno dobro obiskana in 

kakovostna:  
 

Datum Predavatelj Naslov teme Št. 
udeležencev 

17.03.2016 Saša FUŽIR, Tatjana 

KNAPP, Nevenka 
KOS, Mojca ŠMON 
 

Lahko branje – pravica do 

informacij in potreba 
uporabnikov 

39 
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01.04.2016 mag. Maja 

POTOČNIK, Maja 
PREBIL 
 

Novosti Zakona o javnih 
naročilih-3 

22 

05.05.2016 Marija Grabnar, Darja 
Naglič, Andrej Klun, 
Tina Pelicon 

 

Uporaba klasifikacijskega 

načrta v SVZ 

38 

12. 10.2016  Posvet 2016 272 

25. 10.2016 Karmen Šemrl Komunikacija, 
komunikacijske motnje, 
reševanje konfliktnih 

situacij, nesporazumov, 
stres na delovnem mestu 
 

19 

09. 11. 2016 
(v okviru 

sekcije 
direktorjev) 

Inštitut RS za 
socialno varstvo 

Poročilo instituta 

 

 

Po vseh izobraževanjih smo izdali potrdila o udeležbi, razen za zadnje izobraževanje. 
Skupaj je bilo izdanih 390 (118 izobraževanja, 272 posvet) potrdil.  
Prav tako smo posredovali gradiva (pred ali po predavanjih). 

 
Za potrebe izobraževanj je potrebno pridobiti verifikacijo programa Socialne zbornice 
Slovenije s strani predavatelja, to ni naloga organizatorja.  

 
2.3 Posveti 

 
V letu 2016 smo 12. 10. 2016 v Ljubljani organizirali 1. posvet Premik v glavah in 
sistemu. Posvet je bil mednarodni. Udeležilo sega je 272 udeležencev.   

 
Organizacijski odbor za posvet: Nadja Gantar, Helena Kos, Špela Režun, Mateja 
Korošec, Slađana Anderle in Mirjana Česen. 

 
 
2.4 Skupni projekti  

 
Za leto 2016 planiran prvi skupni projekt v okviru SVDCS, in sicer SKUPNA 
TRGOVINA ni bil realiziran. Na tem se v letu 2016 ni delalo. 

V okviru spletne strani smo dodelili stran za spletne trgovine članov in objavili linke 
do njih.  
 

V letu 2016 je bilo organizirano srečanje zaposlenih, v katerih so sodelovali 
zaposleni VDC celotne Slovenije. Srečanje je bilo v soboto, 21. 05. 2015. Organizirali 

so jih v VDC Krško Leskovec. Srečanja se je udeležilo 251 zaposlenih iz 19 VDC 
Slovenije, skupaj z nastopajočimi, povabljenimi in ostalimi udeleženci je bilo 290 
udeležencev. 



2.4 Kronološki pregled večjih aktivnosti SVDCS v letu 2016  

 
JANUAR 2016 

- Priprava poročil in planov.  

- Izvedba skupnega naročila portala Tax Fin Lex. 
- Začetek uporabe klasifikacijskega načrta. 
- 11.01.2016 1. e-korespondenčna seja IO. 

- Poziv k predlogom spremembe Zakona o socialnem varstvu. 
- 21. 01. 2016 – 3. redna seja IO. 

 

FEBRUAR 2016  
- Oddaja finančnih izkazov Apo vizija. 
- Zbiranje pripomb za spremembe Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev. 
- Delegiranje članov SVDCS v NO in IO SOUS. 

 

MAREC 2016 
- 15. 03. 2016 09. sekcija direktorjev CUDV Radovljica. 

- 17. 03. 2016 izobraževanje Lahko branje – pravica do informacij in 
potreba uporabnikov. 

- Odposlani e-računi za članarino. 

 
APRIL 2016 

- 01. 04. 2016 izobraževanje Zakon o javnih naročilih. 

- Priprave na skupščino in priprava skupščinskega gradiva. 
- Organizacija dvodnevnega srečanja: 

o 14. 04. 2016 – 14. redna skupščina.   

o 15. 04. 2016 – priprava na Posvet SVDCS 2016. 
- Poskupščinska gradiva.  

 

MAJ 2016 
- 05. 05. 2016 izobraževanje Klasifikacijski načrt. 
- 20. 05.2016 - 11. sekcija direktorjev  

- 21. 05.2016 3. srečanje zaposlenih VDC, VDC Krško Leskovec 
- 25. 05. 2016 2. e-korespondenčna seja IO. 

- 24. 05.2016 zakupljena domena za spletno stran www.skupnost-vdc.si  
 
JUNIJ 2016  

- 08. 06.2016 – 21.sekcija računovodij VDC Šentjur 
- 14. 06. 2016 – 12. sekcija direktorjev. 

 

JULIJ 2016  
- Začetek organiziranja Posveta 2016.  

 

AVGUST 2016 
- 24. 08. 2016 seja IO in srečanje organizacijskega odbora za Posvet 

2016.  

- Organizacija Posveta 2016 

http://www.skupnost-vdc.si/


- Zbiranje odprtih vprašanj za srečanje s predstavniki MDDSZEM.  

 
SEPTEMBER 2016  

- 09. – 11. 09 2016 udeležba na Otroškem bazarju MDDSZEM.  

- Vabilo in prijave na Posvet 2016. 
 
OKTOBER 2016  

- 12. 10. 2016 – Posvet SVDCS – Premik v glavah in sistemu.  
- 25. 10. 2016 – 22. sekcija računovodij in izobraževanje računovodij na 

temo komunikacije, stresa, nesporazumov 

 
NOVEMBER 2016  

- 09. 11. 2016 – 13. sekcija direktorjev VDC Tončke Hočevar Ljubljana 

- 21. 11. 2016 – 03. e-korespondenčna seja IO.  
 
DECEMBER 2016  

- 10. 12. 2016 – prodajni bazar članov SVDCS na MDDSZEM. 
- 15. 12. 2016 – prestavljena sekcija dir s prednovoletnim srečanjem na 

januar 2017.  
- 22. 12. 2016 – 4.  e- korespondenčna seja IO. 

 

 
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 2016 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.  
 

Posebno je potrebno izpostaviti mednarodni Posvet, ki ga jev letu 2016 organizirala 
Skupnost VDC Slovenije in je bil izjemno odmeven dogodek ter velikega pomena za 

SVDCS. 
 
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 2016 razpolagala 
SVDCS. 
 

 



 


