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POROČILO O DELU SKUPNOSTI VDC SLOVENIJE V LETU 2019 

 
»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 2019 SO BILI: 
1. Aktivnosti za urejanje statusa SVDCS. 
2. Aktivnosti za realizacijo in rešitev odprtih vprašanj z določitvijo 

rokov.   
3. Oblikovanje skupnih stališč k aktualni zakonodaji in procesu 

deinstitucionalizacije. 

4. Poenotenje aktov VDC. 
5. Ažurno obveščanja članov skupnosti tudi z namenom hitrega odziva.  
6. Ažurna spletna stran in socialno omrežje Facebook. 

7. Izvedba skupnih izobraževanj. 
8. Priprava posveta oz. delovnega srečanja skupnosti. 

9. Aktivnosti za urejanje financiranja zdravstvenih storitev in 
medresorskega sodelovanja med MDDSZ in MZ. 

 

Pregled realizacije ciljev 2019:  
 

Smernica, cilj Realizacija Status cilja, smernic 

1. Aktivnosti za 
urejanje statusa 

SVDCS. 

ŠE NEREALIZIRANO – V 
DOGOVORU Z MDDSZ 

uvrščeno med prioritetne 
cilje   

Status SVDCS ni urejen, glede 
na obsežno področje edini 

izvajalec, ki ni uvrščen v ZSV.  

2. Aktivnosti za 

realizacijo in rešitev 
odprtih vprašanj z 
določitvijo rokov.   

 

V REALIZACIJI  Izdelan seznam odprtih 

vprašanj, roki so sicer 
postavljeni, a niso realizirani 

2.Oblikovanje 

skupnih stališč k 
aktualni zakonodaji 
in procesu 

REALIZIRANO SVDCS je na predlagane 

spremembe in sprejem 
zakonodaje  posredovala 
pripombe in se vključevala v 



deinstitucionalizacije.  razprave.  

 

4.Poenotenje aktov 
VDC. 

 

NEREALIZIRANO – V 
DOGOVORU Z MDDSZ 

najprioritetnejši cilj  

Kljub številnim aktivnostim  in 
dopisom ustanovitelju, MDDSZ, 

Ustanovitveni akti še niso 
potrjeni. 

5. 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. 

6. Ažurna spletna 

stran in socialno 
omrežje Facebook. 

REALIZIRANO Celo leto se je ažurirala spletna 

stran skupnosti www.skupnost-
vdc.si in  objavljalo na 
družabnem omrežju Facebook 

https://www.facebook.com/skup
nostvdc/. Bilo je manj 

posredovanja dogodkov s strani 
članov SVDCS. 

7.Izvedba skupnih 

izobraževanj 

REALIZIRANO Realizirali smo 2 skupna 

izobraževanja. 

8. Priprava posveta 
oz. delovnega 

srečanja skupnosti. 
 

DELNO REALIZIRANO V času ob skupščini smo 
pripravili vsebine, sestavili 

delovne skupine. Želeli smo  

9.Aktivnosti za 
urejanje financiranja 
zdravstvenih storitev 

in medresorskega 
sodelovanja med 
MDDSZ in MZ. 

V REALIZACIJI SVDCS je posredovala vprašanja 
in zahtevala odgovore, a 
bistvenega premika naprej 

nismo naredili.   

 
 
 

1. Operativno delovanje 

 
SEJE IZVRŠNEGA ODBORA SVDCS  
V letu 2019 smo imeli oblike dela: 

- 2 redni seji; 
- 2 e-korespondenčni seji; 
- seje sekcij. 

 
V aprilu (04. 04. 2019) smo izvedli 17. redno letno programsko skupščino.  
 

ORGANI  
Predsednica:  Mirjana ČESEN 

Podpredsednica:  Mateja KOROŠEC 

http://www.skupnost-vdc.si/
http://www.skupnost-vdc.si/
https://www.facebook.com/skupnostvdc/
https://www.facebook.com/skupnostvdc/


Člani izvršnega odbora: 

1. Sandra MEDVEŠ BERGINC 
2. Andrej ROMIH 
3. Jasmina BREZNIK 
4. Helena KOS 
5. Nadja GANTAR 
6. Špela REŽUN 
7. Leon ŠTEMBERGER 
8. Angela BENKO LANG 
9. Slađana ANDERLE 

Člani nadzornega odbora: 
1. Srečko ŠALAMUN 
2. Maja VELIKAJNE 

3. Roman VELIKONJA 
Sekretarka:   Darja FIŠER 
 

FINANČNO POSLOVANJE 
V letu 2019 smo imeli aktivni poslovni račun. Izdali smo račune za članarino 2019, ki 

je ostala 250,00 €.  
Administrativne in računovodske storitve je vodila sekretarka Darja FIŠER. Zaključni 
račun s pojasnili je izdelalo podjetje APO VIZIJA Velenje. 

 
DELOVANJE SEKCIJ  
V letu 2019 so aktivno delovale 3 sekcije, 2 sekciji se nista sestali v letu 2019 

(dnevno varstvo in zdravstvena nega). SVDCS je za sekcije posredovala vabila na 
delovne sestanke ter zapisnike s teh sestankov ter drugo potrebno dokumentacijo, 
vsem članom SVDCS. 

 

2. Strokovno delo  

 
2.1 Delo sekcij  

 
- sekcija direktorjev, vodja sekcije Romana TRPIN (3 sestanki na aktualne 

teme, od tega je bila 1 s predstavniki MDDSZ; izvedli so veliko pozivov na 

ustrezne institucije v zvezi z dejavnostjo VDC in statusom zaposlenih, tudi 
direktorjev);  

- sekcija računovodij, vodja sekcije Vesna KOREN (sekcija je imela 2 

sestanka, na katerem so obravnavali ključna računovodska vprašanja in izbrali 
novo vodjo sekcije); 

- sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege, vodja sekcije 

Slavko BOLČEVIČ;  
- sekcija dnevnega varstva, vodja sekcije Srečko ŠALAMUN; zaradi 

neodzivnosti članov vodja sekcije skupščini predlaga ukinitev sekcije; 

- sekcija koncesionarjev, vodja sekcije Mira POTOKAR in imeli so 1 
srečanje na aktualne teme. 

 
  
2.2 Območna – področna srečanja  



 

O teh srečanjih za leto 2019 nimamo podatkov.  
 
2.3 Sodelovanje  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 2019 smo sodelovali s predstavniki ministrstva in drugimi institucijami 
(Ministrstvo za zdravje, Inštitut RS za socialno varstvo, Socialna zbornica Slovenije, 

Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za infrastrukturo) na temo odprtih in 
aktualnih vprašanj, zlasti glede zastarelih zakonskih podlag in  sprejemanju novih, 
kontinuirano smo opozarjali na spremenjeno strukturo uporabnikov in njihove 

spremenjene potrebe. 
 
Inšpektorat RS - Socialna inšpekcija 
 
V letu 2019 smo za potrebe inšpekcije na temo integrirane zaposlitve imenovali 

delovno skupino, ki je pripravila izhodišča za skupno stališče do integrirane 
zaposlitve.  
 

Socialna zbornica Slovenije 
 
Redno smo sodelovali s strokovno službo v zvezi z vsemi odprtimi vprašanji, ki se 

tičejo našega področja.  
 
 

2.4 Sodelovanje v delovnih skupinah 
 
Člani SVDCS so nadaljevali z delom v delovnih skupinah, v katere so bili imenovani v 

preteklih letih.  
 

Delovna skupina, 
komisija 

Institucija Član SVDCS Aktivna/neaktivna 
DS 

september 2015  

članice DS za 
metodologijo cen 

Ministrstvo za 

delo, družino in 
socialne zadeve, 
enake možnosti 

Nadja GANTAR 

Marta ZDOLŠEK 
Mateja 
KOROŠEC 

NEAKTIVNA 

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 

AKTIVNA PO 
POTREBI  



 

Delovna skupina, 
komisija 

Institucija Član SVDCS Aktivna/neaktivna 
DS 

januar 2016 

pravilnik o standardih in 
normativih 

MDDSZ 

 
 

Jasmina 

BREZNIK 

NEAKTIVNA 

Januar 2016  
pravilnik o minimalnih 
tehničnih zahtevah 

MDDSZ 
 
 

Mirjana ČESEN NEAKTIVNA 

Februar 2016 
nadzorni odbor SOUS 

SOUS 
 

Andrej ROMIH, 
Iztok 
SUHADOLNIK 

AKTIVNA 

Februar 2016  
izvršni odbor SOUS 

SOUS 
 

Nadja GANTAR, 
Jasna DAMIŠ 

VEŠLIGAJ 

AKTIVNA 

Marec 2016  
pogajalska skupina za 

pogajanja za sklenitev 
Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega 
varstva 

MJU 
 

 

Leon 
ŠTEMBERGER 

AKTIVNA 

Maj 2016 
Zakon o socialnem 
varstvu – 69. člen 

MDDSZ 
 
 

Angela BENKO 
LANG 

AKTIVNA 

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

SZS 
 
 

Angela BENKO 
LANG 

AKTIVNA 

Februar 2017 
Delovna skupina za 
pripravo standardizacije 

SOUS 
 
 

Simona TIČAR 
Ivanka LIMOVŠEK 
Sabina PETEK 

Slavko BOLČEVIČ 
Renata GRIL  
David VRBAN 

AKTIVNA 

September 2017 
Član medresorske 

skupine za 
standardizacijo storitev 
in financiranja 

zdravstvene nege 

MDDSZ 
 

 

Slavko BOLČEVIČ NEAKTIVNA 

Oktober 2017 
Delovna skupina za 

zbiranje podatkov 
storitve zdravstvene 

SVDCS 
 

 
 

Slavko BOLČEVIČ 
Andreja SITAR 

Renata GRIL  
Sanja LAŽETA 

NEAKTIVNA 



nege, fizio in delovne 

terapije po dejanskih 
storitvah za ZZZS 

Špela REŽUN 

januar 2018 
Pravilnik o arhiviranju 

SVDCS 
 
 

Jasmina BREZNIK – 
vodja skupine, člani:  
Nadja GANTAR 
Jasna VEŠLIGAJ 
DAMIŠ 

AKTIVNA 

Januar 2018 
Akt o varovanju osebnih 
podatkov 

SVDCS Andrej Romih – 
vodja skupine, člani: 
Angela Benko Lang, 
Mateja Korošec   

AKTIVNA 

April 2018 
Skupina za pripravo 

skupnih izhodišč za 
Pravilnik o nagrajevanju 
uporabnikov (okrožnica 

MDDSZ z dne 20. 04. 
2018) 

SVDCS Špela Režun – vodja 
skupine, člani: Jasna 

Vešligaj Damiš, Dalja 
Pečovnik 

AKTIVNA 

Oktober 2018 

Pravilnik o uvrstitvi 
uporabnikov v vrste 
oskrbe (odločbe o ukrepih 

socialne inšpekcije) 

SZS Mirjana Česen, 

Helena Kos – 
predstavnica SVDCS, 
Bojana Jekovec – 

VDC Kranj 

AKTIVNA 

Nacionalna koordinacijska 
skupina za spremljanje 
ReNPSV  

MDDSZ Mirjana ČESEN AKTIVNA 

april 2019 
članica izvršnega odbora 
SOUS 

SOUS 
 

Špela REŽUN  

april 2019 
delovna skupina za 
pripravo akta Program 
preprečevanja 
bolnišničnih okužb 

MDDSZ Slavko BOLČEVIČ  

 

2.5 Priprava enotne dokumentacije in aktov, sodelovanje pri oblikovanju  
aktualnih stališč ter zakonskih in podzakonskih aktov   

 
Pripravljala in oblikovala  so se številna strokovna gradiva,  dopisi s  strokovno 

utemeljenimi podlagami in  pripombami glede izvajanja dejavnosti VDC in 
umeščenosti  na področje socialnega varstva, izhajajoč iz strokovne doktrinarne 
usmerjenosti. Ustanovitelja smo s številnimi dopisi opozarjali na sistemsko 

neurejenost zakonskih podlag ter neustreznost teh podlag, glede na spremenjene 
potrebe uporabnikov in spremenjeno strukturo uporabnikov.    
 

Aktivno smo sodelovali : 
- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (pripombe in predlogi, posredovani 

na MDDSZ).  



- Zakon o dolgotrajni oskrbi (pripombe in predlogi, posredovani na MDDSZ in 

MZ). 
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  (pripombe in predlogi, 

posredovani na MDDSZ in MJU. V nadaljevanju pa sestanek na MJU. 

- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 
(pripombe).  
 

2.6 Izobraževanje 
 
V letu 2019 smo organizirali 2 izobraževanja:  

 

Datum Predavatelj Naslov teme Št. 

udeležencev 

04. 04. 2019  Slavko Bolčevič Inšpekcijski nadzor 
zdravstvene nege 

21 

06. 11. 2019 Pia Fon Jager Napredovanje v plačne 
razrede 

23 

 
Udeleženci sov okviru izobraževanj  prejeli  gradiva (pred ali po predavanjih). 
 

2.7 Posveti 
 
Člani SVDCS so v okviru srečanja ob skupščini pripravili strategijo razvoja VDC do leta 

2025, določili delovne skupine za ključna odprta področja. Delovne skupine so 
pripravile podlage za predstavitev na posvetu.  
Posveta v letu 2019 ni bilo.  

 
2.8 Skupni projekti  
 

V letu 2019 je bilo organizirano srečanje zaposlenih članov SVDCS, v katerih so 
sodelovali zaposleni VDC celotne Slovenije. Srečanje je bilo v soboto, 08. 06. 2019. 
Tudi tokrat so jih uspešno organizirali v CUDV Dobrna.  

 
3. DRUGE AKTIVNOSTI 

 

3.1 Register članic SVDCS in osnovni podatki 
Register članov SVDCS smo vso leto ažurirali z osnovnimi podatki, na podlagi prejetih 

informacij sprememb. Celotno ažuriranje je bilo izvedeno v aprilu 2019, po skupščini 
SVDCS.  
 

3.2 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. 
 
 

 
 

mailto:skupnostvdcs@gmail.com


3.3 Spletna stran in socialno omrežje Facebook  

Spletna stran Skupnosti www.skupnost.vdc.si deluje, pozvali smo člane, da objavljajo 
in sooblikujejo spletno stran. Skozi celo leto smo ažurirali spletno stran z novicami, 
najavami in drugimi podatki. Bilo pa je posredovanih manj obvestil kot predhodno 

leto.  
  
Vzdrževali smo stran na družabnem omrežju Facebook 

https://www.facebook.com/skupnostvdc/, kjer smo objavljali veliko aktualnih 
dogodkov, vezanih na dogodke članov SVDCS.  
 

3.4 Potrdila, razpisi 
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. 
 
 

4 PREGLED NALOG SVDCS V LETU 2019  
 

Zap. 
št. STARE NALOGE Rok 

Odgovorna oseba-skupina 
MDDSZ/MZ/Skupnost VDC 

Realizacija 

1 Profesionalizacija skupnosti VDC SLO 2019   DELNO 

2 

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

plačevanja članarin) 2019   

DELNO 
(dogovori) 

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 … 2019   

DELNO 
(čakamo 
odziv 
MDDSZ) 

4 

Sprememba Pravilnika o standardnih in 
normativih socialnovarstvenih storitev glede 
na aktualne, spremenjene potrebe 
uporabnikov 2019   

NE 

5 

Standardizacija in izenačeno financiranje 

zdravstva v VDC-jih glede na potrebe 
uporabnikov v vseh SV storitvah 2019   

en del je 
urejen, za 
VVZP pa je 

potrebno še 
urediti 
zdravstveno 
dejavnost. 
MDDSZ bo 
začelo 
zbirati 

podatke o 
potrebah 

6 

Definiranje pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti (oskrbnine, tržna v okviru javne 
službe) DDPO v VDC-jih - uskladitev s FURS 2019   

DELNO 

http://www.skupnost.vdc.si/
https://www.facebook.com/skupnostvdc/


7 

Obračunavanje, poračunavanje oskrbnin 
vezano na predloge revizijskega poročila 
VDC Zagorje ob Savi 2019   

DA 

8 

Načelno tolmačenje socialne inšpekcije 
glede pravice uporabnika do žepnine kot 
sredstev, namenjenih socialni varnosti 
uporabnika, imenovanje zakonitih zastopnikov 
ter kolizija interesov 2019  

NE? 

9 

Poenotenje dveh neskladnih 
podzakonskih aktov v definiciji 
stanovanjske in bivalne enote, vezano na 

ukrepe socialne inšpekcije in izračunavanje cen 2019 Delovna skupina pri SZS 

DELNO 

10 

Vzpostavitev ustreznih zakonskih podlag kot 
temelja razvrščanja uporabnikov v vrste 
oskrbe  2019   

Sklep 
delovne 
skupine je 
bil, da se 
izda kot 
publikacija, 
da gradivo 
ne bo kje 
obstalo. 
Narejeno 
orodje je 
absolutno 
uporabno.  

11 

Možnost porabe poslovnega izida za 
načrtovane investicije potrjene s strani Sveta 
zavoda pred soglasjem MDDSZ (neracionalno 
čakanje) 2019   

DELNO 
(opozorili, 
čakamo 
odziv) 

12 

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

zavodom) 2019   

NE 

13 
Sistem kakovosti - kdaj bo vključen v priznane 
stroške 2019   

NE 

14 

Plače direktorjev – vzpostavitev ustreznih 
kriterijev z upoštevanjem vseh storitev in 
programov 2019   

NE 

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 2019   

DELNO? 

16 
Uresničevanje pravice uporabnika do 
razmejitve delovnega in bivalnega okolja 2019  

NE 

 

 

 
 
5 NAMESTO ZAKLJUČKA 

 
Skupnost VDC Slovenije še vedno deluje kot prostovoljno združenje  zainteresiranih 

izvajalcev – javnih socialno varstvenih zavodov in koncesionarjev.  



Ključno vlogo vrši pri zagovarjanju in vzpostavljanju samostojne, avtonomne in 

kompleksne  socialnovarstvene dejavnosti VDC pri delovanju navzven ter osveščanju 
zunanjih institucij, hkrati pa  skozi  podporo svojemu  članstvu.  
 

V zaključku lahko ugotovimo, da smo zgolj skozi poenoteno oblikovanje skupnih 
stališč močnejši v strokovni suverenosti ter avtonomnosti, kar bo ključno tudi v 
prihodnje.  

 
Uspešno smo realizirali enega pomembno začrtanih ciljev v preteklem letu – izvedba 
skupnih izobraževanj, ki ne le pripomorejo k racionalizaciji in večji možnosti udeležbe 

in izvedbe, ampak tudi k povezovanju vseh članov skupnosti.  
 
Institucije in aktualna dogajanja pričakujejo in zahtevajo od SVDCS aktivno, 

profesionalizirano  odzivanje, ki pa je z obsegom preraslo prostovoljno delo. Velik 
korak v SVDCS  predstavlja tudi  aktivno delovanje sekcije direktorjev  SVDCS in 
večja odzivnosti članov. Skupnost  VDC Slovenije je prepoznana kot enakovreden 

sogovornik,  ki aktivno  sodeluje in prispeva k sooblikovanju socialnovarstvenega 
področja in njegovemu razvoju, njena formalizacija pa bi k navedenemu še dodatno 

pomembno prispevala.   
 
 

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov, s katerimi je v letu 2018 razpolagala 
SVDCS. 
 


