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PLAN DELA SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2018 

 

»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 SVDCS) 

 
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 2018 SO: 

1. Aktivnosti za urejanje statusa SVDCS. 

2. Oblikovanje skupnih stališč k aktualni zakonodaji.  
3. Oblikovanje skupnih stališč in prispevka k procesu 

deinstitucionalizacije 

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

hitrega odziva.  

6. Ohranjanje ažurnosti spletne strani in socialnega omrežja Facebook. 
7. Izvedba skupnih izobraževanj. 

 
 

1. Operativno delovanje 

 
SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  

V letu 2017 predvidevamo oblike dela 
- redne seje 

- e - korespondenčne seje.  
 
15. 03. 2018 bomo izvedli  16. redno,  letno volilno skupščino.  

 
Urejanje arhiva z dokumentacijo delovanja izvršnega odbora SVDCS in sekcij. 
 

DELOVANJE SEKCIJ  
V letu 2018 bodo  predvidoma delovale 4  sekcije,   SVDCS bo za sekcije posredovala 
vabila na delovne sestanke ter zapisnike s teh sestankov ter drugo potrebno 

dokumentacijo, vsem članom SVDCS. 
 
 



 

 
Sekcije:  

- sekcija direktorjev (sekcija načrtuje aktivno delovanje in najmanj 4 seje z 

obravnavo aktualnih vprašanj); 
- sekcija računovodij; 
- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege; 

- sekcija koncesionarjev.  
 
Območna – področna srečanja  

Že več let  potekajo  območna srečanja na primorsko notranjskem področje. Najprej 
so se sestajali direktorji, kasneje so se temu priključile še vodje VDC, tako dnevnega 
kot institucionalnega programa.  

 
SODELOVANJE  Z MINISTRSTVOM  ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN 
ENAKE MOŽNOSTI  TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

 
V letu 2018 si bomo prizadevali za uresničevanje dogovora o rednih, 2 mesečnih 

srečanjih s predstavniki MDDSZ,  na temo odprtih in aktualnih vprašanj. Nadaljevali 
bomo z aktivnostmi za odpravo anomalij Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju ter Splošnega dogovora- financiranje zdravstvene dejavnosti.    

 
V letu 2018  bomo nadaljevali  aktivnosti  za priznanje formalnega  statusa  
Skupnosti VDC Slovenije. 

 
Tudi v letu 2018 bomo  sodelovali v vseh aktualnih dogajanjih in krepili sodelovanje  
z drugimi institucijam.   

 
REGISTER ČLANIC SVDCS IN OSNOVNI PODATKI 
Register članov SVDC bomo 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 bomo mailing 
listo po potrebah članov. 

 
OBVESTILA IN OKROŽNICE 
SVDC bo svoje člane preko elektronske pošte obveščala o različnih zadevah in 

informacijah, ki bodo neposredno zadevale delokrog članic SVDCS.  
SVDCS bo sodelovala med dvema ali več članicami pri izmenjavi informacij, 
povpraševanj, pomoči z zakonodajo in podobno. 

Zato vabljeni vsi člani, da se obračate z različnimi informacijami na zgornji e-naslov. 
 
SPLETNA STRAN IN SPLETNO OMREŽJE FACEBOOK  

Ažurirati spletno stran www.skupnost-vdc.si z vsemi novimi informacijami, z vsemi 
dogodki v okviru Skupnosti in njenih članov. Objavljati dogodke tudi na Facebook 
strani. Člane pozivati k objavi. 

mailto:skupnostvdcs@gmail.com
http://www.skupnost-vdc.si/


 

2. Strokovno delo  

 

Skupnost bo sodelovala na celotnem področju socialnega varstva, ki se dotika 
dejavnosti VDC in aktivno prispevala pri uvajanju  sprememb  zakonodaje -  s svojimi 
predlogi, pobudami in stališči.  

 
Spremljali bomo razpise za različne nagrade svojim članom ter izdajali potrdila 

članom za aktivno sodelovanje v SVDCS za potrebe napredovanj in za druge zadeve, 
ki jih bodo potrebovali. 
 

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 
stanovanjskih skupinah VDC 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano, 

Uprava RS za 
varno hrano, 
veterinarstvo in 

varstvo rastlin 
(Anja PALMAN 
ŠKULJ) 

Zdenka VRLINIČ 

Sandra MEDVEŠ 
BERGINC 
Slavko 

BOLČEVIČ 

 

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. 

MDDSZEM Angela BENKO 

LANG 



člen 

Julij 2016  
delovna skupina za oblikovanje Pravilnika o 
pripravništvu na področju socialnega varstva in 

Pravilnika o strokovnem izpitu 

SZS Angela BENKO 
LANG 

 

V letu 2017 je bila za področje  zdravstvene dejavnosti imenovana tudi delovna 
skupina: 
  

Delovna skupina, komisija Institucija Član SVDCS 

Februar 2017 
Delovna skupina za pripravo 

standardizacije 

SOUS Simona TIČAR 
Ivanka LIMOVŠEK 

Sabina PETEK 
Slavko BOLČEVIČ 

Renata GRIL  
David VRBAN 

September 2017 

Član medresorske skupine za 
standardizacijo storitev in financiranja 
zdravstvene nege 

MDDSZEM Slavko BOLČEVIČ 

Oktober 2017 
Delovna skupina za zbiranje podatkov 

storitve zdravstvene nege, fizio in delovne 
terapije po dejanskih storitvah za ZZZS 

SVDCS Slavko BOLČEVIČ 
Andreja SITAR 

Renata GRIL  
Sanja LAŽETA 
ŠpelaREŽUN 

 
 
2.1 Izobraževanje 

 
Izobraževanje bomo organizirali glede na aktualne potrebe dejavnosti. 
 

Predvidena izobraževanja:  
- 07. 03. 2018 Izobraževanje za delo z aplikacijo DOKSIS. 
- 04. 04. 2018 Varstvo osebnih podatkov 

- izobraževanje Varno hranjenje -  Center Korak Kranj 
- Ergonomija – Zveza Sonček 

- Izobraževanje s področja delovno-pravne zakonodaje (bolniški absentizem in 
ostali aktualni postopki) 

- Izobraževanje na temo pravice zaposlenih do staršev (mobing staršev v 

bivalnih enotah) 
 
Med letom se bodo organizirala tudi dodatna izobraževanja, na podlagi   prepoznanih 

potreb in prejetih ponudb. 
 
Glede na izvedbo oziroma prostorske možnosti se število udeležencev omeji na 50 

udeležencev na posamezno izobraževanje.  
 



Tisti, ki soorganizira izobraževanje s Skupnostjo VDC Slovenije, v dogovoru s 

sekretarko dogovori, kdo bo v imenu Skupnosti VDC Slovenije pozdravil zbrane 
udeležence izobraževanja, da to ni naloga tistega, ki ponudi prostor za izobraževanje. 
 

Prijave se izpeljejo preko skupnosti VDCS, kotizacija se oblikuje na podlagi števila 
prijavljenih na posamezno izobraževanje in dejanskih stroškov posameznega 
izobraževanja. Udeležencem se izda potrdilo o izobraževanju, v kolikor tega ne uredi 

sam predavatelj oz. izobraževalna organizacija. 
 
2.2 Skupni projekti  

 
V leto 2018 se prenesejo  aktivnosti  skupnih projektov in medsebojnega sodelovanja 
– skupna prodaja, predstavitve, medsebojna podpora, druženja uporabnikov, 

strokovno sodelovanje in izmenjava dobrih praks, izmenjava podatkov glede 
zaposlitvene dejavnosti, kroženje kadrov in uporabnikov…. 
 

V letu 2018 se bo vzpostavila tabela – zbir podatkov o zaposlitveni dejavnosti 
posameznega izvajalca. Podatki o produktih posameznega VDC bodo služili 

medsebojnemu sodelovanju v smislu iskanja ponudnikov posameznih produktov in 
storitev prvenstveno med člani SVDCS - izvajalcev – VDC (npr.  nakup posameznega 
izdelka pri drugem izvajalcu, razpolaganje z informacijo za potreb priporočila 

povpraševalcem). 
 
Predlaga se poenotenje aktov v VDC, morda oblikovanje delovne skupine za pripravo 

osnutka posameznega akta, ki je potem na razpolago vsem članom. Ob tem, da 
pričakujemo konstruktivno sodelovanje. 
  

 
Srečanje zaposlenih VDC Slovenije  se  bo v organizaciji VDC Tončke Hočevar 
Ljubljana, dne 02. 06. 2018 odvijalo v Mostecu.  

SVDCS bo srečanje sofinancirala v višini 1.500,00 €. 
 

 

2.3.  Posveti 
 

Posvet se s sklepom izvršnega odbora na mednarodni ravni izvede vsako drugo leto.  
V letu 2018 bomo organizirali Posvet, naslov bo oblikovala projektna skupina – 
organizacijski odbor, katerega bo imenoval Izvršni odbor SVDCS. 

 
 

3. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 
Člani SVDCS bodo nadaljevali z aktivnostmi, ki jih zahteva izvajanje dejavnosti VDC in  

se  odzivali na potrebe uporabnikov, v sodelovanju  z zunanjimi institucijami.  
Interes SVDCS je sodelovanje v različnih institucijah, delovnih skupinah in komisijah, 

z namenom   vplivanja  na sooblikovanje  za dejavnost VDC pomembnih stvari, zlasti 
v zagovarjanju znanstveno teoretičnih podlag, uveljavljanja sodobnih strokovnih 
pristopov, ki v ospredje postavljajo uporabnika in opozarjajo  na neustrezne  pogoje, 



s katerimi se ob razvoju stroke in spremenjenih  potrebah uporabnikov, soočamo  

izvajalci, člani SVDCS.  
 
V letu 2018 bomo v okviru aktivnosti za urejanje statusa SVDCS skušali navzven 

poudariti pomen in nujnost profesionalizacije.  
 
PROMOCIJA SVDCS 

Kjerkoli bo možnost, da se Skupnost SVDCS predstavi, bomo sodelovali s 
predstavitvami.  
 

 


