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1 GLAVNI CILJI  
 
Tabela 1: Plan kazalnikov delovanja 2021 s primerjavo na realizacijo 2020 in 2019 

 
Opombe: 
*Kapacitete dnevne enote Zagorje v delavnicah so za 130 uporabnikov. 1 delavnica s prostorsko 
kapaciteto za 16 uporabnikov je namenjena programu socialne vključenosti. Za storitev vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji v Zagorju je tako na voljo 114 mest, v normalnih delovnih razmerah, 
kjer ni potrebno zagotavljati razmaka med delovni mesti vsaj 1,5 m. Enota Litija ima skupaj z 
dolgoročnim najemom dodatnega sosednjega prostora, ki smo ga pridobili v letu 2020, kapaciteto za 
vsaj 30 uporabnikov. Izračun izkoriščenosti kapacitet v dnevnih enotah je tako narejen na 160 mest dela 
v normalnih razmerah (brez potrebnih razmakov 1,5 m med delovnimi mesti) v obeh dnevnih enotah 
zasavskega VDC.  
**Skupne kapacitete institucionalnega varstva v enotah bivanja v skupnosti - Ribnik 1,2 in Podvelnarji 
so: 29 + 1 krizna postelja, odstotek zasedenosti je računan na 30.  

2 GLAVNE NAČRTOVANE AKTIVNOSTI 
1. Z načrtovanimi aktivnostmi bomo uresničevali naše strateške usmeritve VIP VDC 

Zasavje (vključujoče, inovativno, povezano, vztrajno dosegamo cilje za dobro človeka in 
narave), ki izhajajo iz nacionalnih in mednarodnih razvojnih usmeritvah na področju 
našega delovanja.  

2. Izvajali bomo kakovostno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
(VVZ), institucionalnega varstva (IV), zdravstva v okviru IV, programa socialne 
vključenosti (SV), pilotnih podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov 
in ostale aktivnosti, projekte naravnane na potrebe uporabnikov.  

DNEVNE ENOTE 
Plan 
2021 

Real. 
2020 

Real. 
2019 

Št. vseh uporabnikov v 2 dnevnih enotah, dne 31. 12. 150 149 148 

Št. uporabnikov VVZ, dne 31. 12. 136 135 133 

Št. priznanih uporabnikov VVZ, dne 31. 12. 136 136 136 

Št. uporabnikov VVZ – enota Zagorje ob Savi, dne 31. 12 109 109 111 

Št. uporabnikov VVZ – enota Litija, dne 31.12. 27 26 22 

Št. uporabnikov socialna vključenost, dne 31. 12. 14 14 15 

%  zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevnih enotah* 94 93 96 

%  uporabnikov vključenih v interesne,  nadst. aktivnosti 100 100 100 

Št. zaposlenih vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 33,5 33,5 33,5 

Št. zaposlenih program socialna vključenost 2 2 2,1 

Primanj. zaposlenih v % glede na normative MDDSZ 17 17 17 

Št. objav v medijih 70 66 66 

Število domačih prostovoljcev + socialna aktivacija 5 5+1 13 

Število mednarodnih ESE prostovoljcev 0 2 2 

Število praktikantov 0 1 2 

Število javnih delavcev 31. 12. 0 0 3 

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI    

Št. stalnih stanovalcev, dne 31. 12. 27 27 26 

% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo** 90 90 87 

Število zaposlenih IV sociala, dne 31. 12. 10 10 9,5 

Število zaposlenih iz ZZZS, 31. 12. 5 5 3,9 

Skupaj število zaposlenih IV, 31. 12. 15 15 13,4 

SKUPAJ ZAPOSLENI 31.12. (redni) 50,5 50,5 49 
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3. Delovali bomo po sistemu kakovosti E-QALIN. Uresničevali bomo predlagane 
izboljšave uporabnikov, svojcev, zaposlenih in ostalih interesnih skupin zavoda ter 
nadaljevali s samoocenjevanji procesov in rezultatov.  

4. Velik delež aktivnosti v letu 2021 bomo posvetili gradnji prizidka. Naredili bomo vso 
projektno dokumentacijo, pridobili dovoljenja, objavili razpis in z izbranim izvajalcem 
zgradili v razvojnem programu načrtovan prizidek k objektu na Cesti 9. avgusta 59c, 
Zagorje ob Savi. Prizidek bo v višini 60% financiralo pristojno ministrstvo, 40% pa bomo 
zagotovili lastnih virov. S prizidkom bomo izboljšali kakovost življenja in varnost 
uporabnikov, povečali kapacitete v storitvi VVZ vsaj za 10 mest, povečali varnost za 
uporabnike z ločitvijo čistih in nečistih poti s posebnim vhodom in požarnim stopniščem 
do mansarde, povečali kapacitete bivanja za 4, omogočili dodatni skupni prostor in balkon 
v enoti bivanja v mansardi, uredili prostor za individualne obravnave, rehabilitacije, 
izvajanje prilagojenih storitev za starejše uporabnike, avtiste ter sobe za izobraževanja, 
sestanke, kar sedaj poteka v jedilnici oz. telovadnici.  

5. Aktivno bomo sodelovali pri širjenju pilotnega projekta razvoja in preizkušanja 
podpornih storitev S teboj lahko… po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov v 
Zasavje pod okriljem VDC Polž Maribor (vključitev dodatnih uporabnikov, izvajalcev, 
pridobitev novih stanovanj za uporabnike, priprava in igranje muzikla, nadaljnji razvoj 
informacijskega sistema PSVI, redne evalvacije in snemanje oddaj S teboj lahko, ki 
prikazujejo že nastalo dobro prakso v Zasavju in problematiko, ki jo je potrebno razrešiti).  

6. Aktivni bomo pri gradnji VIP Zasavja – vključujočega in povezanega lokalnega okolja, ki 
bo omogočalo še bolj delovno in socialno vključujoče ter samostojnejše življenje našim 
uporabnikom. V ta namen bomo do junija 2021 izvajali tudi projekt EU3 – Gradimo VIP 
Zasavje, nato pa bomo s temeljnimi aktivnostmi projekta nadaljevali trajnostno. Če bo 
prišlo do novega razpisa LAS Zasavje bomo prijavili VIP Zasavje 2. 

7. Aktivno bomo povezali direktorje 5 občinskih uprav in župane občin, iz katerih 
prihaja večina uporabnikov zasavskega VDC. Imeli bomo skupinska in individualna 
srečanja z njimi, s ciljem nadaljnjega dobrega sodelovanje in sofinanciranja občin pri naših 
razvojnih projektih in nadstandardnih aktivnosti za uporabnike. Za VIP Zasavje. 

8. Prizadevali si bomo za vzpostavitev načrta reševanja stanovanjske problematike v 
zasavskih občinah vključujoč Litijo, za uporabnike zasavske VDC, ki si želijo živeti 
samostojno. Opozarjali bomo tudi pristojno ministrstvo, da so potrebni razpisi iz EU 
sredstev za deinstitucionalizacijo, ne le za prestrukturiranje večjih institucij v manjše, 
ampak tudi za samostojno bivanje uporabnikov (izgradnje stanovanjskih objektov). 

9. Organizirali bomo okrogle mize na temo reševanja stanovanjske problematike, možnosti 
samostojnega življena uporabnikov VDC s podporo, povezanih aktivnosti različnih 
zasavskih organizacij za bolj vključujoče Zasavje. 

10. Partnerstvo bomo gradili naprej z IC GEOSS Litija pri EU projektu MeTura in z ZLU pri 

novem EU projektu E+ Učenje na daljavo za ranljive ciljne skupine 
11. Ohranjali bomo trajnost projekta Novo rojstvo (EU1). Zbirali in reciklirali bomo star jeans, 

zavese, bombaž in izdelovali eko blagovno znamko »Prešito«. Lokalno okolje bomo preko 
različnih dogodkov ozaveščali o pomenu skrbnega ravnanja z naravo.  

12. Ohranjali bomo trajnost projekta Nasmeh za vse (EU2) z izvajanjem različnih aktivnosti 
za boljše počutje ranljivih skupin zasavskega prebivalstva. Uporabnike bomo spodbujali, 
da ohranjajo pridobljena znanja na področju sprostitvenih tehnik vratu in hrbta in se 
promovirali tudi v javnosti. 

13. Prizadevali si bomo za čim hitrejše cepljenje naših uporabnikov in zaposlenih, ki si 
tega želijo ter nadaljevali z vsemi potrebnimi preventivnimi ukrepi za zaščito pred Covid-
19, s hkratnim ohranjanjem individualne naravnanosti storitve na uporabnika. 

14. Vsaj za 80 % uporabnikov bomo zagotavljali zaposlitvene aktivnosti. Vsi uporabniki 
bodo imeli delovno okupacijo glede na individualne zmožnosti. Vsi bodo prejeli darila 
ob rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja v nadstandardnih aktivnostih. 
Uporabniki, ki ustvarjajo z delom dodano vrednost, bodo prejemali nagrade skladno s 
pravilnikom. Dejansko izvedene nadstandardne aktivnosti v letu 2021 bodo v veliki meri 
odvisne od izboljševanjem na področju epidemije Covid-19. 



PLAN DELA VDC ZAGORJE OB SAVI 2020 
 

4 
 

15. Prizadevali si bomo za potrditev sprememb ustanovitvenega akta, ki jih potrebujemo, 
saj je naš temeljni akt neskladen z zakonodajo in spremembo VDC Zagorje ob Savi v VDC 
Zasavje. 

16. Za uporabnike in stanovalce bomo skupaj z njimi naredili individualne načrte 2021 in 
evalvacije 2020. 

17. Prijavili se bomo na razpis za inovacije pri Zasavski gospodarski zbornici 2021. 
18. Trudili se bomo za zelo visoko zadovoljstvo uporabnikov in stanovalcev.  
19. Skrbeli bomo za njihovo participacijo, vpliv na življenje in delo v VDC-ju, možnost 

izbire in individualno obravnavo.  
20. Obdržali bomo 100% vključenost uporabnikov v interesne in nadstandardne 

aktivnosti, ki si jih uporabniki izbirajo sami in jim popestrijo delovni vsakdan. Ne glede na 
normalizacijo življenja, bomo določene aktivnosti ohranili na daljavo s ciljem 
ohranjanja in nadaljnjega IKT opismenjevanja uporabnikov, ki je zelo pomembno za 
življenje v današnjih časih. 

21. Skrbeli bomo za dobre odnose s svojci, se trudili za redne stike, jih redno obveščali o 
aktualnih dogajanjih, jih vabili k sodelovanju in imeli redna srečanja z njimi, upoštevaje 
epidemiološke razmere. 

22. Vzpodbujali bomo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih tudi v okviru 
internega motivacijskega projekta promocije za zdravje – VIP poti do zdravja. 

23. Vzpodbujali bomo dobre medsebojne odnose in  usmerjenost vsakega 
posameznika k skupaj postavljenim ciljem – izvedli bomo letno anketo o zadovoljstvu.   

24. V načrtu izobraževanja bomo dali poudarek skupinskim in strokovnim 
izobraževanjem ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji. 
Vsak zaposlen se bo udeležil vsaj 3 izobraževanj. Tudi letošnji poudarek skupinskih 
izobraževanj bo na ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov, direktni komunikaciji, 
razreševanju konfliktov v dobro vseh udeležencev…. Individualna izobraževanja bodo 
namenjena razvoju in ohranjanje stroke. 2 zaposlena bosta opravila strokovni izpit iz 
socialnega varstva. Za vse zaposlene bomo organizirali strateško-izobraževalno-planske 
dneve, tim up-e in strokovne ekskurzije za spoznavanje dobrih praks, če bodo 
epidemiološke razmere to dopuščale. 

25. Ohranjali bomo dobre odnose s prostovoljci. Vključevali bomo nove in ESE (evropske) 
prostovoljce, če bodo varnostne razmere na področju epidemije Covid-19 to dopuščale. 

26. Ohranjali bomo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti ter se trudili poiskati 
nove. Nadaljevali bomo z razvojem naše EKO BLAGOVNE ZNAMKE – »Prešito«, ki jo 
bomo tudi redno oglaševali. 

27. O aktualnem dogajanju bomo redno obveščali lokalne in nacionalne medije. Gradili 
bomo na pozitivni družbeni konstrukciji drugačnosti, na zmožnostih oseb s posebnimi 
potrebami, tudi za samostojno življenje s podporo (oddaje S teboj lahko…). Redno 
bomo ažurirali našo FB in spletno stran. 

28. 1. 10. 2021 bomo v Europarku organizirali jubilejni, 10. zasavski tek in hojo za upanje - 
VIP poti do zdravja. 

29. Sodelovali bomo pri oblikovanju nove zakonodaje, podzakonskih aktov na našem 
področju dela (Zakon o socialnem vključevanju, Zakon o dolgotrajni oskrbi), spremembi 
standardov in normativov, opozarjali na problematiko povezano z (ne)financiranjem 
zdravstva in individualnih potreb  uporabnikov dnevnih enot ter togim plačnim 
sistemom, ki ne temelji na dodani vrednosti zaposlenih. 

30. V okviru Skupnosti VDC SLO bomo aktivno sodelovali pri pripravi strategije razvoja 
delovanja slovenskih VDC-jev do leta 2027. 

31. Nadaljevanje srečanj »Paliativa caffe« za Zasavje v zasavskem VDC-ju. 
32. Prilagajali se bomo aktualnim razmeram na področju Covid-19. Reorganizirali se 

bomo tako, da bomo čim bolj ohranjali varnost za uporabnike, stanovalce in 
zaposlene, a se kljub temu potrudili uresničevati individualne potrebe vseh naših 
uporabnikov in stanovalcev, skupaj s svojci in lokalnim okoljem.  
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3 DEJAVNOST, PROGRAMI 
VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med 
neprofitne organizacije. Uporabniki prihajajo iz 6 občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, 
Litija, Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica. 
 
V letu 2021 bomo opravljali socialnovarstveni storitvi:  

1. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji  (VVZ) v 2 dnevnih enotah 
Zagorje  in Litija ter 

2. institucionalno varstvo (IV) v enotah bivanja Ribnik 1, 2 (stanovanjski hiši na 
Trboveljski c. 6 in 12 v Zagorju) in Podvelnarji (mansarda objekta na Cesti 9. avgusta 
59c, Zagorje ob Savi). V okviru te dejavnosti bomo izvajali tudi zdravstveno 
dejavnost. 

 
Nadaljevali bomo z izvajanjem programa socialne vključenosti v dnevni enoti Zagorje, 
katerega financiranje smo pridobili z uspešno prijavo na razpis ob zaključku leta 2019, za 
obdobje 2020–2024. Program izvajamo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011).  
 

4 ORGANIZACIJA DELA 
Delovno leto zavoda traja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
Dnevna enota Zagorje bo v letu 2021 odprta od ponedeljka do petka, od 6.30 do 15.30. ure, 
glede na potrebe uporabnikov oz. njihovih svojcev. 
Dnevna enota Litija bo odprta od ponedeljka do petka, od 7:00 do 15:00. ure.  
Institucionalno varstvo v vseh enotah bivanja bomo izvajali ob delavnikih od 14.00 popoldan 
do jutranjega odhoda stanovalcev v dnevno enoto. Med vikendi, prazniki in kolektivnim 
dopustom pa 24 ur dnevno, prav tako ob boleznih stanovalcev. Ob delavnikih bodo stanovalci 
dopoldan vključeni v dnevno enoto.  
V času poslabšanih epidemioloških razmer zaradi Covid-19 in v času predvidenih gradbenih 
del na prizidku v drugem polletju 2021, bodo uporabniki stanujoči v naših enota bivanja, 8-urno 
storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, imeli v prilagojenih delavnicah v 
enotah bivanja. Zaposleni dnevnih enot bodo glede na potrebe uporabnikov, razporejeni po 
enotah. Dnevne enote bodo delovale v »mehurčkih«, dokler epidemiološke razmere ne bodo 
omogočale normalnega delovanja. Za vse uporabnike, ki se ne bodo dnevno vključevali v 
dnevne storitve, se bodo izvajale prilagojene storitve na daljavo, po potrebi pa tudi individualni 
obiski uporabnikov na domu. 
Kolektivni dopust je predviden od 2. 8. 2021 do 13. 8. 2021. 
Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi v letu 2021 je v Prilogi 1. 
 

5  ORGANI ZAVODA IN NAČRT NJIHOVEGA DELA  
Direktorica (mandat 1. 7. 2020 - 30. 6. 2025): dr. Špela Režun  
Svet zavoda sestavljajo (mandat 15. 9. 2020 – 14. 9. 2024): Miha URBANIJA, Urška 
CILENŠEK, Nina BEJA, Ana GUNA, predstavnica svojcev: Darja ZUPAN, predstavnica 
Sožitja: Bojana VITTORI ZOR, predstavnica zaposlenih: Marta KLOPČIČ. 
Svet zavoda se bo sestal predvidoma vsaj na 2 rednih sejah. 
Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda. Strokovni svet se bo sestajal po 
potrebi (reševanje aktualne strokovne problematike, postavljanje strokovnih usmeritev, dajanje 
predlogov k novi socialnovarstveni zakonodaji, strateškim usmeritvam…).  
Kolegij sestavljajo vodstveni delavci zavoda. Sestajal se bo ob ponedeljkih, s ciljem rednega 
spremljanja delovanja, reševanja aktualne problematike in sprejemanja ustreznih, pravočasnih 
ukrepov za dosego postavljenih ciljev.  
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Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov se bo sestala po potrebi (v 
primeru novih vključitev, premestitev in odpustov uporabnikov ter stanovalcev, ocene tveganja 
Covid-19 pred vstopom). 
 
Zaposleni bodo imeli redne mesečne sestanke z vodstvom vsi skupaj in ločeno po enotah 
bivanja. Predstavniki uporabnikov bodo imeli redne mesečne sestanke z vodstvom. Stanovalci 
enot bivanja bodo imeli mesečne sestanke z zaposlenimi. Tim lastnega programa in 
kooperacijsko delo se bo usklajevalo dnevno. 
 
Skupine E-QALIN bodo imele srečanja po urniku, na katerih bodo poleg v načrtu napisanih 
kriterijev in kazalnikov ažurirale register tveganj VDC Zagorje ob Savi, vodstvena skupina bo 
izpolnila še samoocenitveni vprašalnik za Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

6 PROJEKTI 

NAZIV  NAČRT 2021 

HRIBOVANJE, 
LETOVANJE 

Prilagodili se bomo epidemiološkim razmeram. Če bodo razmere 
dobre, bomo spomladi izvedli hribovanje za stanovalce na 
Prvinah, poleti pa tradicionalno letovanje na morju.  

PRIPRAVE 
NOGOMETAŠEV  

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale bomo naše 
nogometaše odpeljali na priprave, ki nam jih sofinancira NZS. 

ORGANIZACIJA 
TEKMOVANJ IN 
PRIREDITEV  

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale bomo v letu 2021 
organizirali slovenske MATP igre v Zagorju ob Savi in nogometne 
tekme SOS lige. 

BERIMO SKUPAJ in 
MAVRIČNA 
KNJIŽNJICA 

Projekt opismenjevanja in branja bomo nadaljevali tudi v letu 2021 
v sodelovanju s knjižnicam Zagorje, Trbovlje in Litija. Aktivnosti 
bodo v obdobju slabših epidemioloških razmer potekale na 
daljavo. 

LAHKO BRANJE 
Prilagajali bomo različna literarna in ostala besedila, ki si jih 
uporabniki želijo prebrati. Martin Krpan je že v nastajanju. 

RAZLIČNA SREČANJA 
S SVOJCI 

Organizirali bomo različna srečanja s svojci, upoštevaje njihove 
potrebe in epidemiološke razmere. Redno jih bomo obveščali o 
vsem pomembnem in aktualnem preko rednih mesečnih informacij 
in dodatnih obvestil (pisnih, FB, internetna stran).  

EU1 - NADALJEVANJE 
Trajnost. Ozaveščanje o ekologiji, skrb za okolico, vključevanje 
uporabnikov v eko delavnice, zbiranje materialov za reciklažo v 
blagovno znamko »Prešito«.  

EU 2 - NADALJEVANJE 
Trajnost. Nadaljevanje aktivnosti masaž s strani uporabnikov, 
nadaljnje usposabljanje na tem področju in promocija rezultatov 
projekta. 

EU 3 – VIP Zasavje 
Nadaljnje izvajanja aktivnosti projekta Gradimo VIP Zasavje, 
odobrenega pri LAS Zasavje in nadaljevanje trajnosti projekta po 
juniju 2021, ko se formalno zaključi. 

PILOTNI PROJEKT 
razvoja in preizkušanja 
podpornih storitev S 
TEBOJ LAHKO… 

Nadaljnje izvajanje projektnih aktivnosti pilota razvoja in 
preizkušanja podpornih storitev po Zakonu o socialnem 
vključevanju invalidov pod okriljem VDC Polž Maribor, skladno s 
prijavljenim načrtom in časovnico projekta. 

Teden VŽU  Priprava delavnic ob tednu vseživljenjskega učenja v Zasavju. 

VIP poti do zdravja 

Mesečne aktivnosti vzpodbujanja zdravega življenjskega sloga pri 
uporabnikih in zaposlenih. Osrednji dogodek 1. 10. 2021, ki je v 
2020 nadomestil tradicionalni dogodek Tek in hoja za upanje pod 
pokroviteljstvom Europa Donna, v Europarku v Zagorju ob Savi. 

MANJ SVEČK MANJ 
GROBOV 

Koordinacija prostovoljcev iz zasavskega VDC-ja. 
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TRŽENJE LP 

Izdelke lastnega programa bomo sistematično tržili, tudi skupaj z 
uporabniki. Udeleževali se bomo različnih dogodkov po Sloveniji, 
kjer bomo predstavljali svoj asortiman, upoštevaje epidemiološke 
razmere. 

VDC KOLEDAR 2022 Pripravili, oblikovali bom koledar Zasavskega VDC 2022. 

VKLJUČUJOČE, 
INOVATIVNO IN 
POVEZANO ZASAVJE 

Organizirali bomo okrogle mize in vzpodbudili aktivnosti za bolj 
vključujoče, inovativno in povezano Zasavje. 

E-QALIN 

Aktivno bomo delovali na področju kakovosti – E-Qalin. Skladno z 
novim poslovnikom, bomo za peti triletni cikel združili določene 
kriterije in rezultate, da delujemo še bolj fokusirano in učinkovito v 
smeri izboljšav na potrebnih področjih. 

MEDNARODNI 
PROJEKT E+, 
MeTURA, 
HORTIKULTURA 

Projekt Erasmus+ Metura Nazaj h koreninam bomo nadaljevali 
tudi v 2021 – vrtnarstvo, hortikultura, terapevtske delavnice 
vrtnarjenja, kuhanja – vseživljenjsko učenje iz vsebin narave in 
kuhanja, konference… 

MEDNARODNI 
PROJEKT E+, UČENJE 
NA DALJAVO ZA 
RANLJIVE SKUPINE 

Na povabilo Zasavke ljudske univerze smo se februarja 2021 
priključili novemu EU projektu. Cilj projekta je razviti, prilagoditi in 
deliti strategije dobre prakse in metode za učenje na daljavo za 
ranljive odrasle (med njimi tudi odrasle s posebnimi potrebami). 
Končni izdelek bo e-priročnik za izobraževalce odraslih, kjer bodo 
opisane najbolj učinkovite metode učenja na daljavo. 

INOVATIVNO 
PROJEKTNO DELO NA 
DALJAVO  

Zaradi epidemije Covid-19 bomo kljub odprtju VDC-ja ohranjali 
različne inovativne oblike projektnega dela na daljavo, s ciljem, da 
vsi uporabniki ostanejo vključeni in medsebojno povezani, saj 
bomo do dokončnega izboljšanja epidemioloških razmer delovali 
v ločenih mehurčkih. 

PROJEKT 
PREPREČEVANJA 
COVID-19 - DODATNA 
DELA ZA VARNOST 
UPORABNIKOV  

Dokler bo potrebno nositi maske, bo na posebnem avtobusnem 
prevozu spremljevalec, ki bo poskrbel, da imajo vsi uporabniki 
maske pravilno nameščene in vsem pred prihodom na avtobus 
izmeril vročino, vprašal po počutju. Proaktivno in hitro bomo 
ukrepali za preprečevanje širjenja okužb, kadarkoli bo to potrebno 
(ne glede na dan, uro) skladno s protokolom. 

PRIZIDEK VDC Zagorje 
V letu 2021 načrtujemo, skladno z DIIP, pripravo projektne 
dokumentacije in izgradnje prizidka na objektu Cesta 9. avgusta 
59c, Zagorje 

7 PLAN IZRABE DELOVNEGA ČASA, PROGRAM 
IZOBRAŽEVANJA 

 
Dne 31. 12. 2021 načrtujemo, da bomo imeli v VDC-ju enako število zaposlenih po storitvah, 
programih, virih financiranja, kot na dan 31. 12. 2020 - 50,5 redno zaposlenih:  

 storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji – 33,5 zaposlenih,  

 program socialna vključenost – 2 zaposlena, 

 institucionalno varstvo – 10 zaposlenih,  

 zdravstvo ZZZS – 5 zaposlenih. 
 
PLAN IZRABE DELOVNEGA ČASA 
Na podlagi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnika o 
organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest VDC Zagorje ob Savi in glede na predvideno 
število uporabnikov in stanovalcev, predvidenega obsega, vrste storitev, programov, projektov 
in financiranja, bodo v VDC Zagorje ob Savi, v letu 2021, zaposleni delavci na naslednjih 
delovnih mestih: 
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Tabela: Delovna mesta v VDC Zagorje ob Savi na dan 31.12.2021 s številom zaposlenih  

DELOVNO MESTO Tarifna s. Št. zaposlenih 

GOSPODINJA OSKRBOVALKA IV 5 

DELOVNI INŠTRUKTOR I V 10 

SKUPINSKI HABILITATOR  VII/2 5 

VARUHINJA I  V 11 

POSLOVNI SEKRETAR VII/2 VII/2 1 

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I V 4 

BOLNIČAR IV 1 

TEHNOLOG  VII/2 2 

STREŽNICA II(I) II 1 

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V V 1 

VARUHINJA-SPECIALNA ZNANJA V 5,5 

VODJA VI - VODJA OSNOVNE OSKRBE V 1 

VODJA V - VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE VI 1 

VODJA II - VODJA DNEVNEGA IN INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, 
SOCIALNE OSKRBE 

VII/2 1 

DIREKTOR VII/2 1 

SKUPAJ   50,5 

 
Poln delovni čas znaša 40 ur tedensko. Tedenski delovni čas bo razporejen v: 
1. dnevnih enotah (DE) na 5 delovnih dni dopoldne 8 ur;  
2. enotah bivanja (BE) 5 delovnih dni v tednu po mesečnem urniku. 
Delovni čas zaposlenih v IV bo neenakomerno razporejen, zaradi zagotavljanja nepretrgane 
oskrbe uporabnikov. Pri neenakomerni razporeditvi polnega delovnega časa delovni teden ne 
bo trajal več kot 56 ur. Delovni čas bo razporejen tako, da bo delavec najmanj enkrat mesečno 
prost v soboto in nedeljo skupaj. Če zaradi nepredvidenih odsotnosti iz dela, ki nastopijo po 
objavljenem razporedu dela – urniku, delavcu to pravico ne bo mogoče zagotoviti, se ta pravica 
prenese v enega izmed naslednjih 2 mesecev. Urnik – razpored dela bo objavljen najkasneje 
do 20. v mesecu za naslednji mesec. 
 
Razpored delovnega časa  
V enoizmenskem delovnem času dopoldne bodo delali zaposleni, ki so razporejeni v dnevni 
enoti VDC Zagorje in Litija. Glede na delovni čas VDC, ki izhaja iz potreb uporabnikov in 
svojcev, imamo poleg uradnega delovnega časa od 7.00 do 15.00. ure, organizirano dežurstvo 
zaposlenih glede na potrebe uporabnikov, svojcev. Vsi delavci so dolžni po potrebi in 
vnaprejšnjem dogovoru z vodjo opravljati delo izven opredeljenega delovnega časa. 
Zaposlenih dnevnih enot bodo do izboljšanja epidemioloških razmer opravljali storitev vodenja, 
varstva in zaposlitve tudi na lokacijah enot bivanja. 
 
V dvoizmenskem delovnem času bodo delali zaposleni, ki so razporejeni v enotah bivanja - IV, 
in sicer v 4 turnusih, ki so zapisani v spodnji tabeli.  
Izmene so določene po naslednjem sistemu: 
Dopoldanska izmena je od 6:00 do 14:00 
Popoldanska izmena je od 14:00 do 22:00 
Nočna izmena je od 22:00 do 6:00. 
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in v primeru slabih epidemioloških razmer, potrebne 
vzpostavitve posebne sive oz. rdeče cone v enotah bivanja bo 12 urni delavnik od 6:00 do 
18:00 in od 18:00 do 6:00. 
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Tabela: Turnusi dela, ki so osnova za načrtovanje urnika IV v normalnih razmerah 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 

1 

6 
8 8 8 8 8   

  

2 

 8 8 8 
6 

    
2   

3  8 8 8   12 12 

 

4 8       2 12 12 

        

 
8 14:00 22:00 12 P12 6:00 18:00 

 8 22:00 6:00 12 N12 18:00 6:00 

 
V dvoizmenskem delovnem času bodo delali tudi zaposleni, ki nimajo vnaprej predvidenega 
turnusa, ampak se razporedijo mesečno glede na potrebe pri uporabnikih, aktivnostih. Tudi 
njihov urnik za naslednji mesec bo objavljen do 20. v mesecu za naslednji mesec. 
Dodatki za delo v določeni izmeni se izplačujejo v skladu z zakonodajo. Delavce bo razporejala 
na delo direktorica oz. po pooblastilu direktorice posamezni vodja oz. koordinator enote. Po 
potrebi bo direktorica delovni čas spremenila z internim razporedom, v dogovoru z 
zaposlenimi.  
 
PROMOCIJA ZA ZDRAVJE 
V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi promocije za zdravje: 

 VIP poti do zdravja (mesečne vzpodbude in spremljanje aktivnosti). 

 Možnost uporabe telovadnice individualno ob prostem času ob ugodnih 
epidemioloških razmerah.  

 Redno ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja, pravilnega dvigovanja. 
bremen. Usposabljanja in izobraževanja na te teme. 

 Športni dnevi za zaposlene, tim up-i upoštevaje epidemiološke razmere. 

 Sodelovanje v aktivnostih trajnostnega projekta Nasmeh za vse. 

 Ukrepi za dobro psihično počutje, vključeni v procese delovanja VDC (E-Qalin). 

 E-vzpodbujanje k zdravem življenju: on-line vadbe in interna tedenska izobraževanja, 
delavnice za dobro psihofizično počutje. 

 
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 
Le s pridobivanjem novih znanj zaposlenih, vseživljenjskim učenjem, lahko delujemo 
razvojno naravnano, sledimo naši viziji in se uspešno prilagajamo spremembam v 
okolju.  
Strokovni delavci in sodelavci na področju socialnega varstva in zdravstva imajo pravico in 
dolžnost do izobraževanja ter stalnega strokovnega usposabljanja v skladu s potrebami dela, 
ki ga opravljajo in z namenom pridobitve ter razširitve strokovnih znanj, zaradi ohranitve 
zaposlitve in možnosti napredovanja. Posamične pravice in dolžnosti v zvezi z izobraževanjem 
in usposabljanjem uresničujejo delavci v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. 
RS, št. 3/07) ter Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, 
št. 15/94, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08 in 75/08). 
Kakovostno opravljanje socialnovarstvene in zdravstvene storitve lahko dosežemo le s 
strokovno usposobljenimi kadri. Zato bomo skrbeli, da se bodo naši delavci izobraževali v 
interesu zavoda, ki so usklajeni z lastnimi interesi. Direktorica odobri ali napoti delavca na 
izobraževanje v skladu s statutom VDC, potrebami zavoda, kolektivno pogodbo in 
razpoložljivimi sredstvi v skladu z dolgoročnim, srednjeročnim ter letnim programom  
izobraževanja. 
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Letni program izobraževanja 2021 je sestavljen na osnovi predlogov in želja zaposlenih, 
izraženih na rednih letnih razvojnih razgovorih, ki so usklajeni z v predhodnem odstavku 
omenjenimi elementi. 
Direktorica se udeležuje strokovnih izobraževanj v skladu z letnim programom izobraževanj in 
glede na potrebe zavoda v obsegu, kot opredeljuje kolektivna pogodba. Za daljša strokovna 
izobraževanja njeno udeležbo odobri  Svet zavoda. 
Skupen obseg sredstev za izobraževanje na zavod se določi z upoštevanjem števila delavcev 
in števila dni izobraževanja za posamezne skupine delavcev po 44. členu KP za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije: 

 delavci z visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na 
vsaka tri leta; 

 delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 20 dni na vsaka tri leta; 

 delavci s srednjo strokovno izobrazbo, ki delajo na delovnih mestih, na katerih 
opravljajo storitve za uporabnike najmanj 14 dni, na vsaka tri leta; 

 delavci, ki so razporejeni na delovna mesta od I. do IV. tarifne skupine najmanj en dan 
na vsaka tri leta, za delovna mesta I. tarifne skupine najmanj dva dni na vsaka tri leta 
za delovna mesta II. tarifne skupine, najmanj tri dni na vsaka tri leta za delovna mesta 
III. tarifne skupine in najmanj štiri dni na vsaka tri leta, za delovna mesta IV. tarifne 
skupine v primerih, ko obstajajo za ta delovna mesta ustrezni izobraževalni programi 
ter da gre za potrebe delovnega procesa. 

V ta obseg spadajo vse oblike izobraževanj. Delavcu, ki se izobražuje in izpopolnjuje za 
potrebe zavoda, pripadajo naslednja povračila stroškov, povezanih z izobraževanjem: prevoz, 
kotizacija, šolnina, stroški prehrane, stroški bivanja oz. tisto, kar je dogovorjeno s posamezno 
pogodbo. 
Zaposleni VDC Zagorje ob Savi se bomo v letu 2021 izobraževali: 
na predavanjih, delavnicah, tečajih, seminarjih, strokovnih srečanjih, konferencah, strokovno-
izobraževalno-planskih dnevih in s prenašanjem znanja med zaposlenimi v VDC-ju, med VDC-
ji in ostalimi socialnovarstvenimi zavodi, s samoizobraževanjem s pomočjo strokovne literature 
in razpoložljivih medijev, s praktičnim delom in delom na drugem delovnem mestu v VDC-ju.  
Vsak od zaposlenih se bo udeležil vsaj 3 različnih izobraževanj oz. delavnic.  
 
Tabela: Načrtovana izobraževanja s strani zunanjih izvajalcev v letu 2021 

Plan izobraževanj 2021 Št. zap. Trajanje 

SOCIALA     

Strokovna izobraževanja iz sociale (avtizem, demenca, psihične motnje OMRD…) 6 1 dan 

Dnevi socialne zbornice Slovenije 2 2 dni 

Strokovni izpit iz socialnega varstva 2 1 dan 

KADRI, RAČUNOVODSTVO, JAVNA NAROČILA, VODENJE     

Izobraževanja iz varstva pri delu 40 3 ure 

Letno poročilo  1 1 dan 

SAOP konferenca  3 2 dni 

SAOP poletni seminar  3 1 dan 

SAOP spletni seminarji 5 2 uri 

Javna naročila  2 1 dan 

"Tim up" - ohranjanje in stalno izboljševanje proaktivnega, ozaveščenega tima 50 4*4ure 

Krizni menedžement (Silvia Dirnberger Puchner)  4 3 dni 

Maraton pozitivne psihologije - spletno 20 10* 2 uri 

Konflikti, direktna komunikacija, mediacija, dobri medosebni odnosi 50 3 * 8 ur 

ZDRAVSTVO     

Izobraževanje iz pravilne uporabe OVO (osebne varovalne opreme)  50 2 * 4 ure 

Enodnevna strokovna izobraževanja iz zdravstva 5 2 dni 
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ŠPORT, REKREACIJA, PROMOCIJA ZA ZDRAVJE     

Izobraževanja pri Specialni olimpiadi Slovenije 5 3 ure 

OSTALA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA     

Kreativno, vključujoče učenje mišljenja z Nastjo Mulej v okviru projekta EU3 6 20*2uri 

IKT usposabljanje  50 1 dan 

Usposabljanja Hospic  5 8*2uri 

Usposabljanje projekt Metura Erasmus+– terapevtsko vrtnarjenje 2 3 dni 

AEIOU voditeljstvo  – vsak svoj voditelj po priročniku – zaključek pilotskega projekta 50 4 ure 
 
Konkretne prijave na zunanja izobraževanja 2021 bomo uravnavali tudi glede na 
aktualne potrebe, ponudbo izobraževanj in razpoložljiva finančna sredstva. 
Zaposleni, ki se bodo udeležili eksternih izobraževanj, bodo pripravili za ostale sodelavce 
interno izobraževanje ob ponedeljkih ob 14.00 na daljavo oz. v jedilnici VDC (ko bo to 
epidemiološko varno) in povzetke iz teh izobraževanj v elektronski obliki. Zaposlene in 
uporabnike bomo vzpodbujali k udeleževanju brezplačnih izobraževanj in delavnic v okviru 
Večgeneracijskega centra in medgeneracijskega središča Zasavje, Zasavske ljudske 
univerze. Kdorkoli od zaposlenih lahko po 14.30 uri, po predhodnem dogovoru, pripravi 
izobraževanje ali izmenjavo dobre prakse za ostale zaposlene. Dodatna interna 
izobraževanja bomo imeli v odvisnosti od aktualnega dogajanja v VDC-ju in zunaj njega. Učili 
se bomo iz izkušenj sodelavcev, pa tudi zaposlenih iz drugih VDC-jev, s katerimi bomo 
izmenjali znanja in dobro prakso. 

8 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA 
INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE 
Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ v dnevnih enotah bomo:  

 zamenjali del dotrajane opreme informacijske tehnologije (1 stacionarni računalnik, 3 
večje zaslone, 1 mobitel v upravi); 

 kupili 3 prenosne računalnike, da bodo lahko uporabniki v različnih delavnicah, 
lokacijah (mehurčkih) povezani na daljavo (1 DE Litija, 2 DE Zagorje); 

 kupili in vgradili WC s funkcija umivanja zadnjice v WC-ju v srednjem nadstropju DE 
Zagorje, za enostavnejšo, bolj zdravo, prijaznejšo in cenejše vzdrževanje higiene 
uporabnikov, ki se ne morejo sami negovati; 

 zamenjali 1 dotrajani pisarniški stol v upravi z ergonomskim stolom;  

 nadomestili 2 stari TV v delavnicah 7J in 7A, ki ne delujeta več nemoteno in se ju ne 
da popraviti. 

Iz amortizacijskih sredstev v enotah bivanja bomo: 

 kupili 1 nizko negovalno posteljo za stanovalko v enoti bivanja Ribnik; 

 kupili in vgradili WC s funkcija umivanja zadnjice v WC-ju v spodnjem nadstropju Ribnik 
1, za enostavnejšo, bolj zdravo, prijaznejšo in cenejše vzdrževanje higiene 
stanovalcev, ki se ne morejo sami negovati; 

 kupili 1 dodatno zamrzovalno omaro za shranjevanje živil v enoti bivanja Ribnik 1, 2, 
ker je 1 postala premalo; 

 kupili 1 dodaten Bioptron za svetlobno in barvno terapijo, ki se je izkazal kot dober 
pripomoček za rehabilitacije različnih zdravstvenih težav uporabnikov. 1 Bioptron 
imamo stacioniran v enoti bivanja Podvelnarji, ki je stalno v uporabi. Novega bi 
stacionirali v enoto bivanja Ribnik, kjer so se izkazale potrebe pri uporabnikih, ki bi jim 
lahko naprava lajšala, ozdravila različne zdravstvene težave; 

 del amortizacijskih sredstev predviden z DIIP-om bomo namenili za prizidek k objektu 
na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, v katerem bomo povečali prostore enote 
bivanja Podvelnarji za 4 začasne postelje, dnevni prostor za občasne sprejeme, balkon 
ter pridobili dodaten izhod, požarno stopnišče ter sobe za rehabilitacijo za večjo varnost 
uporabnikov. 

Iz donacij načrtujemo: 
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 sofinanciranje opreme v prizidku k objektu na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi. 
Če donacij ne bi bilo dovolj, bomo vir nadomestili s sofinanciranjem iz poslovnega izida. 

Iz poslovnega izida načrtujemo:  

 sofinanciranje prizidka k objektu na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi. V 
prizidku bomo v pritličju in prvem nadstropju pridobili dodatnem prostor za delavnici, 
saj so kapacitete upoštevaje varnostne razdalje (Covid-19) že sedaj polne, poleg tega 
tudi v normalnih epidemioloških razmerah primanjkuje prostora, ker je vedno več 
uporabnikov na invalidskih vozičkih. Nimamo prostora za uporabnike z avtizmom, ki 
potrebujejo več miru. Nujno potrebujemo poseben prostor za individualne obravnave, 
rehabilitacije, sproščanje uporabnikov, kar je sedaj priložnostno urejeno v telovadnici 
ter prostor za timske sestanke, interna izobraževanja, ki so sedaj moteni, ker je edina 
možnost v jedilnici ali telovadnici, ki se redno uporabljata za dnevne aktivnosti, katerim 
je prostor namenjen. V drugem nadstropju, v mansardi enote institucionalnega varstva, 
bomo razširili kapacitete za 4 začasne namestitve, po katerih je vedno več potreb. 
Naredili bomo dodaten  skupen prostor za druženja, saj je sedaj le 1 za 10 stanovalcev. 
Večina stanovalcev je starih oz. popolnoma odvisnih od pomoči drugih oseb, zato je 
težko vsak dan vse prepeljati na sveži zrak. S skupnim prostorom v obliki »zimskega 
vrta«, bi lahko vsak dan tudi nepokretni stanovalci bili na svežem zraku. Poleg tega 
bomo s prizidkom rešili čiste in nečiste poti, saj se zaradi istega vhoda v dnevno enoto 
in enoto bivanja srečujemo s številnimi problemi. Poleg tega bi s posebnim vhodom in 
požarnim stopniščem rešili tudi problem požarne varnosti v mansardi. 

 
Ostanek presežka prihodkov nad odhodki 2020 in preteklih let bomo porabili v naslednjih 
letih, skladno z razvojnim programom 2020-2025 in z letnimi investicijskimi načrti. Prioritete 
investiranja bomo določali upoštevaje potrebe uporabnikov in delovnega procesa 
(zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev, kombi vozil, nove enote bivanja, sofinanciranje 
razvojnih EU projektov...).  
 
Investicijsko vzdrževanje 2021: 

 Zamenjava preostanka halogenih svetil z varčnimi LED v dnevni enoti Zagorje, v 
objektu VDC, cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, skladno z letnim priporočilom za 
stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti v zavodu. V priporočilu je 
zapisano, da z zamenjavo prihranimo do 70% električne energije in izboljšamo naravno 
osvetljenost do 40% ter imamo tudi pri vzdrževanju svetilk do 10% prihranek. 

 
JAVNA NAROČILA 
Racionalni sistem nabav do meje, od katere začne veljati ZJN-3, imamo opredeljen v Pravilniku 
o računovodstvu VDC Zagorje ob Savi. Za vse nabave, ki ne izhajajo iz sklenjenih pogodb ali 
s strani odgovorne osebe podpisanih prijav (npr. na izobraževanja), kjer je vidna cena, 
uporabljamo naročilnice. V primeru nabav, višjih od 500 EUR, pa je potrebno v zahtevku za 
naročilnico še posebej utemeljiti izbiro dobavitelja, da je le ta gospodarna.  
V letu 2021 bomo predvidoma izvedli 3 večja javna naročila: 

 čiščenje vseh objektov VDC za 3 leta, 

 gradbena dela prizidka na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, 

 oprema prizidka na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi. 
 

9 URESNIČEVANJE STRATEŠKIH USMERITEV 2020–2025  

»Začni z mislijo na konec in zgradi pot do tja«. 
Z aktivnostmi letnega načrta 2021 gradimo pot do uresničitev skupaj postavljenih strateških 
usmeritev 2020-2025. Postavljeni cilji, aktivnosti, projekti, izobraževanje, investicije za 
leto 2021 temeljijo na uresničevanju potreb uporabnikov ter podpirajo nadaljnji razvoj na vseh 
temeljnih področjih našega delovanja. Poleg tega z načrtovanimi aktivnostmi krepimo naše 
zaznane prednosti, slabimo slabosti, izkoriščamo priložnosti in se proaktivno odzivamo na 
zaznane nevarnosti v SWOT analizi. 
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Vizija VDC Zagorje ob Savi:  
VIP VDC za dobro človeka in narave (Vključujoče, Inovativno, Povezano, Vztrajno 
Dosegamo Cilje za dobro človeka in narave).  
Poslanstvo VDC Zagorje ob Savi:  
Uporabnikom nudimo individualno podporo pri socialnem in delovnem vključevanju, 
možnosti izbire in samostojnosti skladno z njihovimi zmožnosti. Krepimo kreposti, 
slabimo slabosti. Vključujemo svojce. Vzpodbujamo osebni razvoj, timsko delo in 
ozaveščenost zaposlenih. Odgovorno ravnamo z vsemi sredstvi.  
SWOT ANALIZA  

Prednosti 

 fleksibilen, vztrajen, povezan, ozaveščen 
kolektiv, ki se stalno uči; 

 vključenost uporabnikov in zaposlenih pri 
načrtovanju in izvajanju dejavnosti; 

 individualna podpora uporabnikom, 

 dobro sodelovanje s svojci;  

 dobro sodelovanje z občinami in lokalno 
skupnostjo; 

 kakovostna socialnovarstvena storitev - 
mednarodni certifikat kakovosti – E-QALIN; 

 več različnih del z dodano vrednostjo za 
zaposlitev pod posebnimi pogoji, kakovostni 
izdelki lastnega programa, eko lastna 
blagovna znamka »Prešito«. 

 dobro sodelovanje s kooperanti in kupci; 

 veliko število interesnih in nadstandardnih 
aktivnosti, projektov; 

 razvito prostovoljno delo; ESE; učna baza; 

 dostopnost brez ovir;  

 inovativnost; 

 dobro ime – prepoznavnost, dobro 
sodelovanje z mediji; 

 uspešnost pri evropskih razpisih. 

Priložnosti 

 še večje sprejemanje, vključenost vseh v 
okolju – graditev VIP (vključujočega in 
povezanega) Zasavja; 

 zakonska konkretizacija in sistemsko 
financiranje podpornih storitev za 
samostojnejše življenje uporabnikov; 

 investiranje v primerna stanovanja za 
samostojno življenje uporabnikov;  

 koordinacija podpornih storitev v VDC-ju; 

 posebni programi za starejše uporabnike, 
avtiste; 

 pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na 
evropskih razpisih in v lokalni skupnosti za 
uresničevanje razvojnega programa VIP VDC; 

 sodelovanje z novimi kupci in kooperanti; 

 nadaljnji razvoj eko izdelkov »Prešito« in 
ozaveščanje zasavske družbe o pomenu 
ohranjanja narave;  

 novi načini trženja in prodaje;  

 uvedba novih, inovativnih programov; 

 nadaljnje izboljšave informacijskega sistema; 

 širitev zaposlitvenih programov z novimi  
kooperanti, projektnimi deli; zaposlitve zunaj 
VDC-ja; 

 stimulativnejši plačni sistem javnih 
uslužbencev po njihovi dodani vrednosti; 

 nadaljnje povezovanje z vrtci, šolami in 
ostalimi organizacijami za gradnjo čim večje 
vključenosti uporabnikov VDC v družbo. 

Slabosti 

 nefinanciranje zdravstvenih storitev v 
dnevnih enotah;  

 neupoštevanje individualnih potreb; 
uporabnikov pri kadrovskih normativih, 
sistemskem financiranju storitev; 

 tog, kompliciran sistem kadrovskih 
normativov in plač, ki temelji le na izobrazbi 
in delovni dobi zaposlenega (ne pa na 
dodani vrednosti opravljenega dela); 

 podcenjenost poklicev na področju 
socialnega varstva in zdravstva; 

 zmanjševanje delovnih zmožnosti 
uporabnikov z njihovim staranjem, več 

Nevarnosti 

 pomanjkanje nacionalnih, skupnih strateških 
usmeritev na področju delovanja slovenskih 
VDC-jev; 

 premalo prepoznan pomen dejavnosti VDC na 
nacionalnem nivoju; 

 pomanjkanje sistemskih virov financiranja za 
razvojne investicije (širitev dnevnih enot, enot 
bivanja, stanovanj);  

 pomanjkanje kompetentnega kadra  za delo v 
enotah bivanja (široke kompetence, izmensko 
delo); 

 ni drugih organizacij v Zasavju, ki bi 
vzpostavljale nove enote bivanja, 
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potrebnega varstva, zdravstvene nege in 
rehabilitacije, ki ni sistemsko financirana; 

 premajhna avtonomija upravljanja in vodenja 
zavoda; 

 zastareli ustanovitveni akt; 

 prepočasno reševanje problemov, sistemske 
problematike s strani države; 

 nezmožnost ločitev čistih in nečistih poti v 
enotah bivanja, brez zapiranja dnevnih enot 
v enoti v Zagorju. 
 

 ni dovolj stanovanj za uporabnike VDC v 
Zasavju, 

 kontinuirano povečevanje birokracije; 

 znižanje sredstev za izvajanje storitev, 
programov; 

 izpad kooperantskega dela; upad kupne moči 
prebivalstva – izpad prodaje izdelkov lastnega 
programa; 

 fizična obremenjenost zaposlenih, zaradi 
vedno več nepokretnih (dvigovanje); 

 odhod perspektivnih kadrov zaradi omejenih 
možnosti napredovanja in nagrajevanja; 

 prepočasno sprejemanje nove zakonodaje; 

 zniževanje solidarnosti in strpnosti v državi; 

 Covid-19 omejitve, negotovost, tveganja... 

 
 

A. UPORABNIKI  

Strateška usmeritev 1:  

Podpora uporabnikom pri uresničevanju potreb: imeti, ljubiti in biti. 

Cilj 1: Izvajati kakovostne in varne storitve in programe, s katerimi so uporabniki visoko 

zadovoljni. 

Aktivnosti: 

 Nadaljnje upravljanje s sistemom kakovosti E-QALIN, v katerega so vključene vse 

storitve in programi, na vseh lokacijah delovanja VDC. 

 Spoštovanje usmeritev pristojnih glede zagotavljanja zdravstvene varnosti (Covid-19). 

 Redno preverjanje zadovoljstva uporabnikov. 

 Izvedba rednih zunanjih presoj sistema kakovosti za ohranitev pridobljenega certifikata 

kakovosti (december 2020, december 2023). 

Cilj 2: Vključevati uporabnike v načrtovanje, izvajanje in nadzor nad storitvami, 

programi, aktivnostmi VDC-ja. 

Aktivnosti: 

 Vključujoče letno individualno načrtovanje in evalviranje.  

 Moč odločitev o življenju uporabnikov »dati v roke« uporabnikom. Uporabnike 

vzpodbujati k izražanju njihovih misli, želja, konstruktivni kritičnosti, jim aktivno 

prisluhniti. Jih spodbujati k odgovornosti.  

 Vzpodbujati samozagovorništvo, opolnomočenje. 

 Graditi socialno-delovni odnos, zaupanje med uporabniki in zaposlenimi. 

 Sodelovanje vseh uporabnikov, glede na zmožnosti, pri ocenjevanju, načrtovanju in 

izboljševanju procesov delovanja VDC-ja. 

 Ozaveščanje uporabnikov o možnih poteh dajanja predlogov za izboljšave delovanja 

VDC-ja in pritožb na izvajano storitev, program. 

 Redni mesečni sestanki predstavnikov uporabnikov z direktorico. 

A 1. DNEVNE ENOTE 

Cilj 3: Poskrbeti za dovolj prostora in priznanih mest v dnevnih enotah zasavskega VDC 

za odrasle osebe s posebnimi potrebami iz občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija 

in Šmartno pri Litiji.  

Aktivnosti 
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 Pravočasna širitev prostorov, pridobitev finančnih sredstev, tako v dnevni enoti Zagorje 

kot v enoti Litija, glede na potrebe uporabnikov: 

o v enoti Zagorje izgradnja prizidka glavnega objekta VDC, ki bo namenjen razširitvi 

dnevne in bivalne enote v mansardi VDC Zagorje, skladno s spremenjenim 

zazidalnim načrtom v letu 2018. V prizidku bi v pritličju in prvem nadstropju pridobili 

dodatnem prostor za delavnici, saj bodo kapacitete dnevne enote z letošnjim letom 

polne, poleg tega že sedaj primanjkuje prostora, ker je vedno več uporabnikov na 

invalidskih vozičkih. Pridobili bi nujen prostor za uporabnike z avtizmom, ki 

potrebujejo več miru ter poseben prostor za individualne obravnave, rehabilitacije, 

sproščanje uporabnikov, kar je sedaj priložnostno urejeno v telovadnici ter prostor 

za timske sestanke, interna izobraževanja, ki so sedaj moteni, ker je edina možnost 

v jedilnici ali telovadnici, ki se redno uporabljata za dnevne aktivnosti, katerim je 

prostor namenjen. Uredili bi se tudi dodatni skladiščni prostori. V drugem nadstropju, 

v mansardi enote institucionalnega varstva, bi razširili kapacitete za 2 stalni 

namestitvi in 2 občasni (krizni), po katerih je vedno več potreb. Naredili bi dodaten  

skupen prostor za druženja, saj je sedaj le 1 za 10 stanovalcev. Večina stanovalcev 

v mansardi je popolnoma odvisnih od pomoči zaposlenih, zato je težko vsak dan vse 

prepeljati na sveži zrak. S skupnim prostorom v obliki »zimskega vrta«, bi lahko vsak 

dan, tudi nepokretni stanovalci, bili na svežem zraku.  

o v enoti Litija bi z najemom dodatnih prostorov, omogočili dovolj prostora v enoti za 

vse predvidene vključitve v naslednjih letih, za  1 dodatno delavnico, saj je enota z 

letošnjim letom polna. To delavnico bi uporabljali tudi za različne prostočasne 

aktivnosti, izobraževanja, medgeneracijsko druženje, saj je sedaj na voljo le 

jedilnica. 

 Pravočasno opozarjanje MDDSZ na potrebno povečanje števila mest v storitvi vodenje, 

varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (uporabniki z odločbo po Zakonu o 

socialnem vključevanju invalidov). 

 Ponovna prijava na razpis programa socialne vključenosti za osebe s posebnimi 

potrebami, ki imajo odločbo o nezaposljivosti (delovne zmožnosti nižje od 30%). Prijava 

bo potrebna do konca leta 2024, ko trajanje obstoječega programa SV 2020-2024 

preneha. 

Cilj 4: Zagotoviti delo, zaposlitev pod posebnimi pogoji za čim več uporabnikov, v 

skladu z njihovim potencialom, individualnimi zmožnostmi. 

Aktivnosti: 

 Razvijanje  lastnega programa z dodano vrednostjo in prijaznega do narave, v katerega 

delo je lahko vključeno čim več uporabnikov. 

 Ohranjanje obstoječih kooperantskih del in pridobivanje novih, ustreznih za delo čim 

več uporabnikov. 

 Razvijanje in vzpodbujanje novih projektnih del za uporabnike (medsebojna pomoč, 

izvajanje sprostitvenih tehnik, vodenje 5 minut za zdravje, igranje v predstavah, 

slikanje, eko ambasadorstvo, delo izven VDC-ja…) 

 Zagotavljanje delovne okupacije za delovno manj zmožne uporabnike. 

Cilj 5: Zagotoviti široko izbiro izobraževalnih in interesnih aktivnosti, projektov 

(letovanje, zimovanje), nastopov, v skladu z željami in potrebami uporabnikov. 

Aktivnosti: 

 Vzpodbujanje opismenjevanja, vključno z znanjem uporabe novih informacijskih 

tehnologij uporabnikov. Redno izvajanje ostalih izobraževalnih in interesnih aktivnosti 

po dogovorjenem urniku z uporabniki. 
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 Nadaljnji razvoj lahkega branja (dokumenti, publikacije, pomembni za uporabnike, v 

lahko berljivi obliki). 

 Nastopi uporabnikov v VDC-ju in izven njega (pevski zbor, plesna skupina, recitatorji, 

gledališki klub…). 

Cilj 6: Zagotoviti dostopnost in ustrezen delovni čas VDC-ja za vsakega uporabnika, 

glede na njegove potrebe oz. potrebe njihovih svojcev 

Aktivnosti: 

 V glavnih objektih VDC-ja zagotavljanje dostopnosti »brez ovir«, za samostojno gibanje 

uporabnikov. 

 Zagotavljanje dežurstev VDC-ja poleg rednega delovnega časa, glede na potrebe 

uporabnikov oz. svojcev. 

 Zagotavljanje ustreznega prevoza do VDC-ja za vsakega uporabnika. Vzpodbujanje 

samostojnosti pri prevozih, glede na zmožnosti uporabnikov (javni prevoz, posebni 

avtobusni prevoz, peš, prevozi s kombiji, …). 

 Prizadevanje za sistemsko vzpostavitev javnih prevozov za osebe s posebnimi 

potrebami v Sloveniji. 

Kazalnik: 

Cilj 7: Vzpodbujati zdravo življenje uporabnikov 

Aktivnosti: 

 Trajnostno izvajati aktivnosti projekta Nasmeh za vse - zagotavljanje redne rekreacije 

za uporabnike, glede na njihove individualne potrebe, sproščanje za uporabnike, 

svetovanje o zdravem načinu življenja, izvajanje različnih delavnic in dogodkov 

povezanih z zdravim načinom življenja. 

 Aktivno sodelovanje v Specialni olimpijadi Slovenije. Udeleževanje uporabnikov, ki si 

to želijo, na različnih športnih tekmovanjih.  

 Zagotavljanje menijev zdravih malic in zdrave vsebine avtomatov za hrano in pijačo. 

Možnost vpliva uporabnikov na malice in vsebino avtomatov.   

A 2. INSTITUCIONALNO VARSTVO – ENOTE BIVANJA 

Cilj 8: Zagotavljati domačnost, toplino, podporo, integralno oskrbo, vključenost v 

gospodinjsko-vzdrževalna opravila in integracijo v lokalno okolje stanovalcev v 

institucionalnem varstvu.  

Aktivnosti 

 Ohranjanje domačega, družinskega vzdušja. 

 Zagotavljanje zadostnih kapacitet, glede na potrebe. 

 Zagotavljanje integralne oskrbe in podpore stanovalcem (povezane socialne, osnovne 

in zdravstvene storitve, storitve dolgotrajne oskrbe).  

 Vključevanje stanovalcev v gospodinjsko-vzdrževalna opravila glede na njihove 

zmožnosti. 

 Vzpodbujanje stanovalcev, zagotavljanje možnosti za njihovo integracijo v okolje 

(družina, prijatelji, društva...). Širitev njihove socialne mreže. 

 Vzpodbujanje izmenjave s stanovalci bivalnih enot, stanovanjskih skupin po Sloveniji. 

A. 3 ZDRAVSTVO 

Cilj 9: Zagotoviti zdravstvene storitve financirane s strani ZZZS za vse uporabnike, ki jih 

potrebujejo. 

Aktivnosti: 

 Ohranjanje sistemsko financiranih in strokovno opravljenih zdravstvenih storitev v 

institucionalnem varstvu. 
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 Opozarjanje na potrebe uporabnikov po zdravstvenih storitvah tudi v dnevnih enotah. 

Predvsem potrebe po delovni terapiji, fizioterapiji, za ohranjanje čim daljše 

samostojnosti, pa tudi po storitvah zdravstvene nege. 

 Opozarjanje na potrebo po integralni, celoviti storitvi z in za človeka, ki združuje 

socialne in zdravstvene storitve in vse ostale storitve.  

 Proučiti možnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti s strani drugih izvajalcev - 

povezovanje (najbližji zdravstveni dom, sortiranje tablet v lekarni, patronaža…) 

A. 4 UVEDBA DODATNIH STORITEV, PROGRAMOV  

Cilj 10: Koordinacija podpornih storitev socialnega vključevanja po ZSVI Aktivnosti: 

 Sodelovanje pri pilotnem projektu razvoja in preizkušanja storitev socialnega 

vključevanja ZSVI, ki bo osnova za sistemsko vpeljavo podpornih storitev v 

zakonodajo. 

 Omogočiti uporabnikom, ki si želijo samostojnega življenja, bivanja doma, da s 

podpornimi storitvami, ki jih koordinira zasavski VDC, bivajo v skupnosti in jim ni 

potrebna preselitev v institucijo. 

 Vzpodbujanje zasavskih občin k gradnji oz. prilagoditvi stanovanj za invalide.  

 Uvedba ustreznih tehničnih pripomočkov za podporo bivanju na domu, ob izkazanih 

potrebah uporabnikov. 

Cilj 11: Uvedba 24-urnega institucionalnega varstva za starejše (v primeru potreb)  

Aktivnosti: 

 V primeru ugotovljenih potreb, uvesti prilagojene storitve, programe za starejše v enoti 

bivanja – mansardi VDC. 

Cilj 12: Uvesti izvajanje paliativnega programa za uporabnike in svojce uporabnikov, v 

primeru izkazanih potreb. 

Aktivnosti: 

 Usposobitev kadra, povezava z društvom HOSPIC. 

 Vzpostavitev srečanj v VDC-ju na temo paliative. Prijava na razpise za pridobitev 

finančnih sredstev. 

Cilj 13: Priti v mrežo javne službe izvajalcev dolgotrajne oskrbe, če bo to potrebno oz. 

dobro za uresničevanje potreb naših uporabnikov  

Aktivnosti: 

 Aktivno slediti postopkom sprejemanja Zakona o dolgotrajni oskrbi. 

B. ZAPOSLENI  

Strateška usmeritev 2:  

Smiselno delo vseh zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna Kompanija Itak Premaga 

Ase) 

Cilj 14: Omogočati osebni razvoj vsem zaposlenim, saj je kolektiv zaposlenih »močan« 

toliko kot je »močan« njegov najšibkejši člen.  

Aktivnosti: 

 Izvajati program izobraževanj, ki je usklajen s potrebami uporabnikov, procesa dela 

VDC-ja, zahtevami zakonodaje ter željami zaposlenih, upoštevaje razpoložljiva 

finančna sredstva.  

 Vsak zaposlen se vsako leto udeleži vsaj 3 izobraževanj, usposabljanj. Zaposleni, ki 

se udeležijo zunanjih izobraževanj, pripravijo interno izobraževanje za ostale. 

 Prenašanje znanj, izkušenj med zaposlenimi z internimi izobraževanji, pogovori, »job 

rotation« (spoznavanje dela na drugih delovnih mestih, organizacijah), preko 

interneta...). 



PLAN DELA VDC ZAGORJE OB SAVI 2020 
 

18 
 

 Prenosi dobrih praks dela iz sorodnih slovenskih in tujih organizacij. 

Cilj 15: Poskrbeti za možnost vključenosti vseh zaposlenih v načrtovanje, izvajanje in 

nadzor delovanja VDC-ja, uresničevanja individualnih ciljev zaposlenih, ki so usklajeni 

s cilji VDC-ja. 

Aktivnosti: 

 Letni strokovno-izobraževalni-planski (SIP) dnevi za zaposlene, kjer zaposleni skupaj 

z vodstvom pregledamo postavljene strateške usmeritve in jih ažuriramo glede na 

aktualno dogajanje v okolju. Izvede se izobraževanje na aktualno tematiko. Naredi se 

tudi strokovni obisk sorodne organizacije, za izmenjavo dobrih praks.  

 Možnost sodelovanja vseh zaposlenih v skupinah za kakovost, ki ocenjujejo procese 

delovanja VDC-ja, predlagajo izboljšave. 

 Redni, vsaj letni, razvojni pogovori med zaposlenimi in direktorico. 

 Redni mesečni sestanki direktorice z zaposlenimi.  

 Dobro sodelovanje s sindikatom/i. 

Cilj 16: Ohranjati in graditi dobre medosebne odnose in timsko delo   

TEAM (Together Everybody Achives More) = EKIPA (Enotna Kompanija Itak Preseže Ase)  

Aktivnosti: 

 Spoštovanje Zlatih pravil, ki smo jih zaposleni VDC-ja zapisali jeseni 2009: se 

medsebojno spoštujemo, odkrito medsebojno komuniciramo, delujemo etično ter ne 

obsojamo in spreminjamo drugih, ampak le sebe (na bolje seveda). 

 Usposabljanja iz področja mediacije, paralelnega razmišljanja, »team buildingi, team 

up« dogodki, ki izboljšujejo komunikacijo, odnose. 

 Neformalna druženja ob »jutranji kavi«, praznovanju rojstnih dni, praznikov, na športnih 

in kulturnih dogodkih, izletih. 

Cilj 17: Zagotavljati varnost na delovnem mestu in promocija zdravja, odpornosti 

zaposlenih 

Aktivnosti: 

 Dosledno izvajane aktivnosti za varnost na delovnem mestu zapisanih v Izjavi o oceni 

tveganj delovnih mest in njeno redno ažuriranje. 

 Uresničevanja programa promocije za zdravje zaposlenih VDC-ja. 

 1. oktobra vsako leto organizacija Teka in hoje za upanje pod okriljem Europadonna. 

Za promocijo zdravja vseh Zasavcev, tako invalidov, starejših, otrok, kot tudi 

zaposlenim v različnih organizacijah. 

 Vzpodbujanje zaposlenih h krepitvi 11 faktorjev odpornosti (relizientnosti) v življenju: 

samoodgovornost, občutek lastne vrednosti, samoučinkovitost, usmerjenost v rešitev, 

dobri socialni odnosi, usmerjenost v prihodnost, regulacija čustev, hvaležnost, 

sprejetje, čuječnost in optimizem (Silvia Dirnberger-Puchner, 2019).  

Cilj 18: Biti družini prijazen delodajalec 

Aktivnosti: 

 Možnost usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti zaposlenih, s prilagajanjem 

delovnega časa, dopustov in ostalih aktivnosti v okviru organizacijskih in zakonskih 

možnosti.  

 Vključevanje družinskih članov zaposlenih v aktivnosti VDC-ja.  

 Zagotavljati varnost zaposlitve (življenjske eksistence) za vse odgovorne zaposlene, ki 

uresničujejo skupaj dogovorjene usmeritve VDC-ja. 

 Uresničevanje načrta VDC-ja glede združljivosti družinskega in poklicnega življenja 

zaposlenih. 
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Cilj 19: Prijavljati se na razpise za javna dela in ostale ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja (APZ) ter vključevati domače in ESE prostovoljce, praktikante in 

udeležence socialne aktivacije. 

Aktivnosti: 

 Spremljanje aktualnih razpisov APZ, s ciljem pridobiti dodaten kader za večjo 

individualno obravnavo uporabnikov. 

 Redno prijavljanje na razpise za javna dela na ZRSZ. Dogovarjanje z zasavskimi 

občinami o sofinanciranju javnih delavcev. 

 Možnost opravljanja prostovoljstva in prakse v VDC-ju. Promocija prostovoljstva. 

Članstvo in aktivno delovanje v slovenski filantropiji.  

 Možnost opravljanja dela v okviru socialne aktivacije v VDC-ju. 

 VDC Zagorje ob Savi kot učna baza za dijake, študente.  

 VDC Zagorje ob Savi kot akreditirana ESE prostovoljska organizacija, ki gosti vsako 

leto vsaj 1 evropskega prostovoljca. 

 Ustvarjanje baze usposobljenega kadra v Zasavju za kakovostno podporo, 

pomoč, delo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. 

C. VODENJE 

Strateška usmeritev 3:  

Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in razvojno naravnano vodenje 

z lastnim zgledom. 

Cilj 20: Utrjevati, graditi, močno organizacijsko kulturo ozaveščenosti, ki temelji na 

lastni odgovornosti, fleksibilnosti in medsebojnem spoštovanju. 

Aktivnosti: 

 O vrednotah govoriti, pisati, se ozaveščati, predvsem pa jih Živeti. 

 Lasten zgled, po načelu »bodi ti prva pozitivna sprememba, ki si jo želiš pri drugih«.  

CILJ 21: Načrtovati, spremljati in nadzirati gospodarno delovanje VDC-ja  

Aktivnosti: 

 Načrtovanje od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Tako strateško kot operativno. 

Vključenost vseh interesnih skupin (uporabnikov, zaposlenih, svojcev, lokalne 

skupnosti, države, kupcev, kooperantov…). 

 Transparentne informacije o doseganju načrtovanih ciljev, o katerih so informirani tako 

zaposleni kot uporabniki na mesečnih sestankih z vodstvom.  

 V primeru negativnih odstopanj od postavljenih ciljev, pravočasno sprejemanje 

korektivnih ukrepov. Če so odstopanja negativna, problematična, pravočasno 

informirati tudi člane Sveta zavoda in ustanovitelja (MDDSZ). 

CILJ 22: Transparentno izbirati nove, kompetentne kadre 

Aktivnosti: 

 Pravočasno načrtovanje kadrovskih potreb, v skladu s povečanimi potrebami pri 

izvajanju dejavnosti.  

 Transparentna objava potreb po novih zaposlenih v skladu zakonodajo. Za izbiro 

zadolžena Komisija sestavljena iz različnih profilov zaposlenih. 

 Uvajanje zaposlenih v skladu z napisanim procesom v sistemu kakovosti. 

CILJ 23: Gospodarno upravljati s finančnimi viri 

Aktivnosti: 

 Usklajeno strateško in operativno načrtovanje aktivnosti in finančnih virov. 
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 V primeru nezadostnih finančnih virov, pravočasno načrtovati in izvesti aktivnosti za 

njihovo pridobivanje (prijava na različne razpise, sponzorstva, donacije, sodelovanje 

za dosego sinergij, ekonomije obsega, pomoč lokalne skupnosti…). 

 Diverzifikacija virov financiranja (zmanjševanje odvisnosti VDC-ja od enega 

financerja).  

 Lastna aktivnost za pridobivanje razvojnih finančnih sredstev in sredstev za 

nadstandardne aktivnosti za uporabnike. 

 Upoštevanje gospodarnega in transparentnega ravnanja z vsemi finančnimi viri. 

CILJ 24: Tržiti inovativen lasten program prijazen do ljudi in narave 

Aktivnosti: 

 PROIZVOD/STORITEV Ohranjanje kakovostnih, inovativnih izdelkov z dodano 

vrednostjo, zgodbo, s poudarkom na recikliranih, naravnih materialih (nadaljnji razvoj 

eko blagovne znamke »Prešito«).  

 CENA. Prodajna cena mora pokriti vse stroške izdelave izdelka, vključujoč nagrade 

uporabnikov in sredstva za nadstandardne aktivnosti. 

 PRODAJNE POTI. Ohranitev obstoječih (interni prodajalni, zunanje trgovine, spletna 

trgovina, tržnice, prodaja na prireditvah, komisijska prodaja…) in iskanje novih 

prodajnih poti (darila za zaposlene v podjetjih, razvoj izdelkov skupaj s kupci…). 

 PROMOCIJA. Zadovoljni kupci širijo »dober glas« o nas, internetna stran, Facebook, 

twitter, naši partnerji, lokalni mediji, reklame na naših kombi vozilih…  

CILJ 25: Gospodarno, transparentno in zakonito nabavljati vsa sredstva 

 Aktivnosti: 

 Upoštevanje načela gospodarnosti, transparentnosti iz zakonitosti pri nabavah.  

 Upoštevati zakonodajo o javnem naročanju in napisana interna pravila glede 

racionalnih naročil manjše vrednosti (zahtevek za naročilnico, naročilnica). 

 Upoštevanje lokalnega, kratkih verig in potreb uporabnikov, zaposlenih pri nabavah 

(vključenost v postopke, izbiro) 

CILJ 26: Nadaljevati z razvojem informacijskega sistema (SAOP, ISOV) 

Aktivnosti: 

 Nadgradnja obstoječega sistema v skladu s potrebami in zakonskimi zahtevami. 

 Za transparentno spremljanje celovite podpore uporabnikom bomo aktivno sodelovali 

pri razvoju in uporabljali informacijski sistem za oskrbo uporabnikov. 

 Za transparentno in učinkovito računovodstvo, finance, administracijo, podporo 

kadrovski funkciji, prodaji, nabavi ter kontrolingu, bomo aktivno sodelovali in uporabljali 

integrirani informacijski sistem SAOP. 

CILJ 27: Upoštevati zakonodajo in sodelovati pri njenih spremembah –»naravnanost na 

uporabnika«, debirokratizacija, večja avtonomija vodenja. 

Aktivnosti: 

 Aktivno, konstruktivno opozarjanje na potrebne spremembe zakonodaje na področjih, 

kjer je preveč toga za doseganje postavljenih ciljev Sodelovanje pri spremembah. 

 Iskati možnosti za DEBIROKRATIZACIJO skupaj z ustanoviteljem, državo. 

 Večja avtonomija direktorjev pri vodenju organizacije, s postavitvijo ključnih ciljev 

ustanovitelja direktorju, ki jih mora v organizaciji doseči, s prejetimi finančnimi viri 

ustanovitelja. 

 Pomembnejša vloga (pristojnosti in odgovornosti) članov Sveta zavoda (prenos še več 

pooblastil iz države-ministrstev na Svet). 

CILJ 28: Ureditev arhiva 

Aktivnosti: 
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 Ureditev Arhiva v skladu z navodili Arhiva Slovenije. 

Č. OKOLJE 

Strateška usmeritev 4:  

Vključujoče in povezovalno delovanje VDC-ja v ožjem in širšem okolju. 

CILJ 29: Ohranjati, graditi dobre odnose in aktivno sodelovati s svojci. 

Aktivnosti: 

 Ohranjanje pristnih stikov s svojci. Redno informiranje svojcev. 

 Ozaveščanje svojcev za čim daljše ohranjanja samostojnosti uporabnikov, skladno z 

njihovimi zmožnostmi. 

 Uvedba skupin za samopomoč pod vodstvom strokovnega delavca/ke, za še večjo 

podporo, pomoč svojcem, ki bi si to želeli, potrebovali. 

 Srečanja s svojci – individualna, po delavnicah in skupinska. Formalna (sestanki) in 

neformalna (piknik, izleti). 

 Izvajanje ostalih aktivnosti zapisanih v načrtu sodelovanja s svojci (izobraževanja, 

individualna pomoč in podpora...). 

CILJ 30: Dobro sodelovati s kupci, kooperanti in se medsektorsko povezovati. 

Aktivnosti: 

 Ohranjanje dobrih odnosov z obstoječimi kupci in kooperanti ter iskanje novih.  

 Projekti, organizacija in obiskovanje dogodkov, kjer se povezujemo z ostalimi sektorji 

(kmetijstvom, zdravstvom, gospodarstvom…). 

 Organizacija različnih okroglih miz v VDC-ju. 

CILJ 31: Aktivno, dobro sodelovati z mediji in ohranjati, graditi našo prepoznavnost v 

okolju  

Aktivnosti: 

 Ustvarjanje pozitivne podobe, naklonjenosti osebam s posebnimi potrebami v javnosti, 

s ciljem njihovega vključevanja v družbo, destigmatizacije.  

 Celostna podoba zasavskega VDC-ja s predstavitvenim gradivom, za ustvarjanje 

pozitivne družbene konstrukcije drugačnosti - Zasavski Vztrajno Do Ciljev, Vključujoče, 

Inovativno, Povezovalno za dobro človeka in narave.  

 Redno informiranje medijev o aktualnem dogajanju v VDC-ju. 

 Ozaveščanje otrok v šolah, vrtcih o pomenu sprejemanja drugačnosti, strpnosti, preko 

različnih projektov (povabila na Tek in hoja za upanje, povabila v VDC na druženje in 

delo z nami, odhod naših uporabnikov na učne ure v srednje šole, priprava 

izobraževalnih vsebin za vrtce in šole, skupnih dogodkov).  

 Sodelovanje z različnimi lokalnimi nevladnimi organizacijami. Integracija uporabnikov 

in zaposleni v okolje (individualna članstva v različnih društvih, vključevanje v aktivnosti 

izven VDC-ja, sodelovanje z mladinskimi centri, medgeneracijskimi društvi…). 

Odprtost VDC-ja za vse, ki ga želijo obiskati, videti in gradnja na odprtosti okolja za 

VDC-jevce. 

CILJ 32: Aktivno, dobro sodelovati z občinami in organizacijami v njih  

Aktivnosti: 

 Vključevanje v občinske organe, ki obravnavajo, načrtujejo potrebe socialnega varstva, 

zdravstva v občinah (Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji). 

 Podpora občin VDC-jevskim strateškim usmeritvam. Vključevanje in obveščanje občin 

o načrtovanih in izvedenih aktivnostih. 

 Pravočasni dogovor o potrebni širitvi institucionalnega varstva v skupnostnih oblikah, 

ki ga sofinancirajo občine. 
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 Letni dogovori za sofinanciranju dejavnosti in  javnih delavcev. 

 Vključevanje naših aktivnosti v občinske dogodke (aktivno sodelovanje VDC-jevcev na 

različnih prireditvah). 

 Sodelovanje z ostalimi organizacijami, društvi. Iskanje sinergij, možnih skupnih 

projektov za kakovostnejše bivalno okolje, življenje, v regiji (knjižnice, glasbene šole, 

CSD, domovi za starejše, Društva Sožitje, invalidske organizacije, zdravstvene 

organizacije, vrtci, šole, medgeneracijska društva, mladinski centri, športna in kulturna 

društva, humanitarne organizacije …)   

CILJ 33: Sodelovati, se povezovati za prijave na različne razpise 

Aktivnosti: 

 Biti nosilec ali partner v prijavah na evropske razpise, ki uresničujejo naše strateške 

usmeritve. 

 Poiskati in se prijavljati na ostale razpise za finančna sredstva z našimi aktivnostmi, 

projekti za uresničevanje potreb uporabnikov. 

CILJ 34: Aktivno sodelovati v Skupnosti VDC SLO, SOUS 

Aktivnosti: 

 Aktivno sodelovati v Skupnosti VDC SLO, SOUS, njihovo medsebojno povezovanje, s 

ciljem, doseči večjo učinkovitost in  moč v dobro oseb s posebnimi potrebami.  

 Vzpodbujati skupen dogovor o strateških usmeritvah slovenskih VDC-jev. 

CILJ 35: Dobro sodelovati z ustanoviteljem – državo (MDDSZ) 

Aktivnosti: 

 Konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem.  

 Spoštovanje predpisanega in opozarjanje na potrebne spremembe (strategija, širitve, 

investicije, sistemske spremembe, debirokratizacija, deregulacija), s ciljem uresničitve 

postavljenih razvojnih ciljev (kakovostno in racionalno opravljanje razvojno naravnane 

socialnovarstvene storitve in programov). 

CILJ 36: Iskanje in izkoriščanje energetskih potencialov stavb in okolice VDC-ja 

Aktivnosti: 

 Spremljanje energetskih smernic ter iskali priložnosti za energetske potenciale.  

 Uresničevanje izboljšav predlaganih v analizi rezultatov energetskega knjigovodstva 

zavoda. 

D. UČEČA SE ORGANIZACIJA 

Strateška usmeritev 5: 

Učeči se, inovativni in ozaveščeni VDC-jevci. 

CILJ 37: Vseživljenjsko se učiti. 

Aktivnosti: 

 Izmenjava dobrih praks z različnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, tako zaposlenih 

kot tudi uporabnikov (strokovni ogledi, izmenjave, job-rotation). 

 Objavljanje strokovnih in znanstvenih člankov povezanih z našo dejavnostjo. 

Sodelovanje na konferencah doma in v tujini.  

 Sodelovanje zaposlenih in uporabnikov kot predavateljev v različnih izobraževalnih 

programih. 

CILJ 38: Kreativno misliti, biti inovativen VDC-jevec 

Aktivnosti: 

 Učenje in spodbujanje kreativnega mišljenja zaposlenih in uporabnikov. 

 Vzpodbujanje izboljšav, inovacij pri uporabnikih, zaposlenih, pa tudi pri svojcih. 

Postavitev sistema vzpodbud za inovacije na različnih področjih VDC-ja, ki prispevajo 
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k njegovemu razvoju, uresničevanju postavljenih ciljev iz vidika kakovosti delovanja in 

gospodarnosti. 

 Prijave inovacij na razpise.  

CILJ 39: (Postati, biti) in ostati ozaveščen VDC-jevec, ki ozavešča tudi druge 

Aktivnosti: 

 Vsak samoiniciativno uresničuje skupaj in individualno postavljene cilje za dobro 

človeka in narave in se povezuje z vsemi akterji, ki so pomembni za dosego ciljev ter 

pravočasno ukrepa v primeru odstopanj. 

 Vsak občuti smisel svojega dela. 

 Vključevanje v projekte in ostale akcije, za družbeno in naravno dobro v Zasavju, 

Sloveniji in v tujini. 

 Izmenjave, usposabljanja preko Erasmus +  uporabniki in zaposleni (predvsem ESE – 

evropska solidarnostna enota). 

 

Plan dela VDC Zagorje ob Savi 2020 v sodelovanju z zaposlenimi in uporabniki pripravila: 
Direktorica dr. Špela Režun   
 
 
 
 

10 PRILOGE: 
Priloga 1: Organizacijska shema na dan 31. 12. 2021 
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Priloga 1: Organizacijska shema 31. 12. 2021 
 

SVET ZAVODA

DIREKTOR/ICA

Finančno 
računovodska -

kadrovska služba

Služba 

osnovne oskrbe

Služba 

socialne oskrbe

Instuticionalno 

varstvo

ENOTA BIVANJA

RIBNIK 1,2

16 urno

ENOTA BIVANJA 
PODVELNARJI

16 urno

Dnevna enota -
socialna vključenost

Dnevni enoti - Varstvo, 
vodenje, zaposlitev pod 

posebnimi pogoji

Enota Litija

Enota Zagorje

Služba 

zdravstvene oskrbe

Služba za 

projekte in kakovost
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