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PLAN DELA SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2020 

 
»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 33 članic. 
 

PRIORITETNI CILJI SKUPNOSTI V LETU 2020 SO: 
 

Zap. 
št. STARE NALOGE Rok 

Odgovorna oseba-

skupina 
MDDSZ/MZ/Skupnost 

VDC 

1 
Profesionalizacija skupnosti VDC SLO / 
ohranjamo samostojen status    

2 

Upoštevanje Skupnosti VDC SLO kot 
partnerja v vseh pogajanjih 
enakovredno ostalim skupnostim 

(nepotrebnost dvojnega plačevanja članarin)    

3 

Novi ustanovitveni akti VDC-jev z 

ažuriranimi podatki, vnosom dodatne 
registracije potrebnih dejavnosti kot temeljne 
za izvajanje številnih programov, prijave na 

razpise, širitve dejavnosti …     

4 

Sprememba Pravilnika o standardnih in 
normativih socialnovarstvenih storitev glede 

na aktualne, spremenjene potrebe 
uporabnikov    

5 

Standardizacija in izenačeno financiranje 

zdravstva v VDC-jih glede na potrebe 
uporabnikov v vseh SV storitvah    

6 

Definiranje pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti (oskrbnine, tržna v okviru javne 
službe) DDPO v VDC-jih - uskladitev s FURS    

7 

Obračunavanje, poračunavanje oskrbnin 
vezano na predloge revizijskega 
poročila VDC Zagorje ob Savi    



8 

Načelno tolmačenje socialne inšpekcije 

glede pravice uporabnika do žepnine kot 
sredstev, namenjenih socialni varnosti 
uporabnika, imenovanje zakonitih 

zastopnikov ter kolizija interesov  

Potrebno bi bilo 

pripraviti Pravilnik o 
ravnanju z 
materialnimi sredstvi 

uporabnikov (žepnine) 

9 

Poenotenje dveh neskladnih 
podzakonskih aktov v definiciji 

stanovanjske in bivalne enote, vezano 
na ukrepe socialne inšpekcije in 
izračunavanje cen  Delovna skupina pri SZS 

10 

Vzpostavitev ustreznih zakonskih podlag kot 
temelja razvrščanja uporabnikov v vrste 

oskrbe     

11 

Možnost porabe poslovnega izida za 
načrtovane investicije potrjene s strani Sveta 

zavoda pred soglasjem MDDSZ (neracionalno 
čakanje)    

12 

Uskladitev šifre sektorja VDC (sedaj je 
onemogočeno prijavljanje na razpise javnim 
zavodom)    

13 
Sistem kakovosti - kdaj bo vključen v 
priznane stroške    

14 

Plače direktorjev – vzpostavitev ustreznih 

kriterijev z upoštevanjem vseh storitev in 
programov    

15 

Strategija širitve mreže VDC, investicije 
s strani MDDSZ v enote storitve 
vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji in skupnostne oblike 
institucionalnega varstva za odrasle 
OMDR in osebe s pridobljeno 

možgansko poškodbo    

16 

Uresničevanje pravice uporabnika do 
razmejitve delovnega in bivalnega 

okolja   

17 

Prevozi so težava na področju celotne 

Slovenije. Predlog je, da bi se teme morali 
lotiti strukturno. Postaviti bi se moralo 
kriterije, kdo je upravičen, do katere vrste 

prevoza (v posameznem zavodu).   

18 

Težave na nivoju osebne asistence. 
Storitvi se izključujeta. Na to zadevo je 

potrebno opozoriti. Predlagamo, da se 
zberejo podatki o tem, koliko uporabnikov ne 

obiskuje VDC in koliko jih obiskuje z 
zmanjšano vključitvijo zaradi osebne 
asistence in potem opozorimo.   



 

 
 
 

1. Operativno delovanje 

 

SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  
V letu 2019 predvidevamo oblike dela 

- redne seje 
- e - korespondenčne seje.  

 

V prvi polovici leta 2020 bomo izvedli  18. redno letno skupščino.  
 
Urejanje arhiva z dokumentacijo delovanja izvršnega odbora SVDCS, ostalih organov 

in sekcij.  
 
DELOVANJE SEKCIJ  

V letu 2020 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. 

 
REGISTER ČLANOV SVDCS IN OSNOVNI PODATKI 
Register članov SVDC bomo ažurirali z osnovnimi podatki, pri čemer bo le to možno 

zgolj, v kolikor bo tudi posamezen član SVDCS po spremembi podatkov, ki jih 
spreminja, obvestila tudi SVDCS.  
 

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. Vsa elektronska gradiva bodo posredovana na naslove, ki 
bodo po potrebi ažurirani in z obvestilom posamezne članice tudi spremenjeni. 

 
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 pozivamo k objavi. 

 
PROMOCIJA SVDCS 

SVDCS se bo aktivno vključevala na vseh področjih, ki se dotikajo delovanja članov. 
 
 

mailto:skupnostvdcs@gmail.com
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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.  
 

Ob navedenih aktivnostih bo SVDCS tudi v letu 2019 si prizadevala za urejanje 
izvajanja zdravstvene dejavnosti VDC.  

 
Spremljali bomo razpise ter izdajali potrdila članom za aktivno sodelovanje v SVDCS 
za potrebe napredovanj in za druge zadeve, ki jih bodo potrebovali. 

 
2.1 Delo sekcij 

 

- sekcija direktorjev (sekcija načrtuje aktivno delovanje in najmanj 4 seje z 
obravnavo aktualnih vprašanj); dogovoriti je potrebno novo vodjo sekcije; 

- sekcija računovodij;  

- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege; 
- sekcija koncesionarjev.  

 

Vabila in zapisniki sekcij se pred odpošiljanjem članom sekcije posredujejo najprej 
predsednici v podpis in pregled.  
 

2.2 Območna – področna srečanja  
 
Že več let  potekajo  območna srečanja na primorsko notranjskem in štajerskem 

področju. Najprej so se sestajali direktorji, kasneje so se temu priključili še ostali 
zaposleni VDC, tako storitve vodenja, varstva, zaposlitve pod posebnimi pogoji kot 

institucionalnega varstva VDC.  
 
2.3 Sodelovanje  z Ministrstvom  za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti  ter z drugimi institucijami 
 
V letu 2020 si bomo prizadevali za uresničevanje skupnega preteklega 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 o financiranju zdravstvene 

dejavnosti.    
 
Sodelovanje z drugimi organizacijami (Socialni klub na Socialni zbornici v 

januarju je bil na temo oseb z motnjami v razvoju (skrbništvo kot lastništvo; 
izdajanje odločb o vključitvi v VDC s strani CSD): 

o srečanje s Skupnostjo CSD;   

o SSZS / novi normativi.  
 

 
2.4 Izobraževanje 
 



Izobraževanje bomo organizirali glede na aktualne potrebe dejavnosti. 

 
Predvidena izobraževanja:  

-  

 
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, saj to ne more biti 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. 
 

2.5 Skupni projekti  
 
V leto 2020 se prenesejo  aktivnosti  skupnih projektov in medsebojnega sodelovanja 

– skupna prodaja, predstavitve, medsebojna podpora, druženja uporabnikov, 
strokovno sodelovanje in izmenjava dobrih praks, izmenjava vseh relevantnih 
podatkov znotraj dejavnosti VDC, kroženje kadrov in uporabnikov…. 

 
V letu 2020 se bo vzpostavila tabela – zbir podatkov  o programu lastnih izdelkov 
posameznega izvajalca. Podatki o produktih posameznega VDC bodo služili 

medsebojnemu sodelovanju v smislu transparentne ponudbe, ki bo prvenstveno v 
pomoč v sodelovanju med člani SVDCS - izvajalcev – VDC (npr.  nakup posameznega 
izdelka pri drugem izvajalcu, razpolaganje z informacijo za potreb priporočila 

povpraševalcem). 
 

Smiselno je poenotenje aktov v VDC, saj večina temelji na zakonskih podlagah in je 
pomemben argument pri številnih nadzorih. 
  

Srečanje zaposlenih VDC Slovenije bo v letu 2020 organiziral VDC Murska 
Sobota, 30. 05. 2020. SVDCS bo srečanje sofinancirala v višini 1.500,00 €.  
 

 
2.6.  Posveti 
 

Vse, kar je odprto, je kršenje človekovih pravic. Na posvetu je pripravljen sodelovati 
tudi Varuh človekovih pravic. Naslov posveta bi lahko bil Pravica do samostojnosti in 
neodvisnosti uporabnikom.  

 



V letu 2020 bomo organizirali Posvet, naslov bo oblikovala projektna skupina – 

organizacijski odbor, katerega bo imenoval izvršni odbor SVDCS. 
 


