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1 UVODNI DEL 

1.1 IZPOLNJEVANJE CILJEV IN AKTIVNOSTI 2021 

Tabela 1: Kazalniki doseganja ciljev 2021 

 
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 29.  

1.2 GLAVNE URESNIČENE AKTIVNOSTI 2021 
1. Z aktivnostmi smo uresničevali strateške usmeritve VIP VDC Zasavje 2020–2025 

(vključujoče, inovativno, povezano, vztrajno dosegamo cilje za dobro človeka in narave), 
ki izhajajo iz nacionalnih in mednarodnih razvojnih usmeritev. 

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

DNEVNE ENOTE 
Real. 
2021 

Plan 
2021 

Real. 
2020 

Real. 
2019 

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

Št. uporabnikov VVZ, dne 31. 12. 134 136 135 133 

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

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

Št. uporabnikov VVZ – enota Litija, dne 31.12. 25 27 26 22 

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

%  zasedenosti prostorskih kapacitet v dnevnih enotah* 92,5 94 93 96 

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

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

Št. zaposlenih program socialna vključenost 2 2 2 2,1 

Primanj. zaposlenih v % glede na normative MDDSZ 23 17 17 17 

Št. objav v medijih 73 70 66 66 

Število domačih prostovoljcev + socialna aktivacija 10+2 5 5+1 13 

Število mednarodnih ESE prostovoljcev 0 0 2 2 

Število praktikantov 1 0 1 2 

     

INSTITUCIONALNO VARSTVO V 2 ENOTAH V SKUPNOSTI     

Št. stalnih stanovalcev, dne 31. 12. 28 28 27 26 

% zasedenosti prostorskih kapacitet inst. varstvo** 97 97 93 90 

Število zaposlenih IV sociala, dne 31. 12. 11 10 10 9,5 

Število zaposlenih iz ZZZS, 31. 12. 4 5 5 3,9 

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

SKUPAJ ZAPOSLENI 31. 12.  (redni) 50,5 50,5 50,5 49 
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3. Delovali smo po sistemu kakovosti E-QALIN, uresničevali predlagane izboljšave 
uporabnikov, svojcev, zaposlenih in ostalih interesnih skupin zavoda.  

4. Velik delež aktivnosti v letu 2021 smo posvetili gradnji prizidka. Naredili smo  projektno 
dokumentacijo, pridobili dovoljenja, objavili razpis in z izbranim izvajalcem začeli z gradnjo 
prizidka k objektu na Cesti 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, ki bo dokončana do aprila 
2022. Prizidek bo v višini 80 % financiralo pristojno ministrstvo, 20% pa bomo zagotovili iz 
lastnih virov. S prizidkom bomo izboljšali kakovost življenja in varnost stanovalcev z 
ločitvijo čistih in nečistih poti, s posebnim vhodom in požarnim stopniščem do mansarde, 
povečali kapacitete bivanja za 2 začasni in 2 stalni namestitvi, omogočili dodatni skupni 
prostor in balkon v enoti bivanja v mansardi, uredili prostor za individualne obravnave, 
rehabilitacije ter sobe za izobraževanja, sestanke.  

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

6. Aktivni smo bili pri »gradnji« VIP Zasavja – vključujočega in povezanega lokalnega okolja, 
ki omogoča še bolj delovno in socialno vključujoče ter samostojnejše življenje našim 
uporabnikom. V ta namen smo do junija 2021 izvajali tudi projekt EU3 – Gradimo VIP 
Zasavje, nato pa smo s temeljnimi aktivnostmi projekta nadaljevali trajnostno.  

7. Povezali smo direktorje 5 občinskih uprav, iz katerih prihaja večina uporabnikov 
zasavskega VDC. Imeli smo skupinsko srečanje z njimi, s ciljem nadaljnjega dobrega 
sodelovanja in sofinanciranja naših razvojnih projektov in nadstandardnih aktivnostih za 
uporabnike. Za VIP Zasavje. 

8. Prizadevali smo si za vzpostavitev načrta reševanja stanovanjske problematike v 
zasavskih občinah vključujoč Litijo, za uporabnike zasavskega VDC, ki si želijo živeti 
samostojno. Opozarjali smo 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 (izgradnja inkluzivnih stanovanjskih objektov). 

9. Partnerstvo smo gradili naprej z IC GEOSS Litija pri EU projektu MeTura in z ZLU pri EU 
projektu E+ Učenje na daljavo za ranljive ciljne skupine. 

10. Ohranjali smo trajnost projekta Novo rojstvo (EU1). Zbirali in reciklirali smo star jeans, 
zavese, bombaž in izdelovali eko blagovno znamko »Prešito«. Lokalno okolje smo 
ozaveščali o pomenu skrbnega ravnanja z naravo.  

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

12. Prizadevali smo si za čim hitrejše cepljenje naših uporabnikov in zaposlenih, ki so to 
želeli ter nadaljevali z vsemi potrebnimi preventivnimi ukrepi za zaščito pred Covid-19, s 
hkratnim ohranjanjem individualne naravnanosti storitve na uporabnika. Dosegli smo 
100% precepljenost stanovalcev in zaposlenih v enotah bivanja in 90% v dnevnih enotah. 
Niti en dan, nobena izmed naših dnevnih enot ni bila zaprta zaradi okužb. V naših treh 
enotah bivanja se nihče izmed stanovalcev ni okužil s Covid-19 in tako tudi v letu 2021 ni 
bilo potrebe po vzpostavitvi rdeče cone v našem VDC-ju. 

13. Vsaj za 80 % uporabnikov smo zagotavljali zaposlitvene aktivnosti. Uporabniki so 
imeli delovno okupacijo glede na individualne zmožnosti. Vsi so prejeli darila ob 
rojstnih dnevih, praznikih ter imeli možnost udeleževanja v nadstandardnih aktivnostih. 
Uporabniki, ki so ustvarjali z delom dodano vrednost, so prejemali nagrade skladno s 
pravilnikom. Dejansko izvedene nadstandardne aktivnosti v letu 2021 so bile v veliki meri 
odvisne od spreminjajočih se omejitev Covid-19, ki smo jih upoštevali. 

14. Uspešno smo izvedli najbolj številčno letovanje v zgodovini zasavskega VDC, ki so si ga 
uporabniki, po neizvedbi zaradi Covid-19 v letu 2020, v 2021 izjemno želeli in bili presrečni, 
ko smo to realizirali. 
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15. Po desetletju prizadevanj smo bili uspešni pri potrditvi sprememb ustanovitvenega akta 
s spremembo naziva VDC Zagorje ob Savi v VDC Zasavje, saj smo s pomočjo MDDSZ 
pridobili sklep vlade o potrebnih spremembah. Skladno s spremembami ustanovitvenega 
akta smo ažurirali tudi Statut in ga potrdili na seji Sveta zavoda. 

16. Prijavili smo se na razpis za inovacije pri Zasavski gospodarski zbornici 2021 in za 
koncept VIP prejeli zlato priznanje in priznanje za najboljše reševanje izziva Covid-19. 
Uvrstili smo se naprej na nacionalni nivo in tudi tam prejeli najvišje priznanje za reševanje 
izziva Covid-19 in bili s strani javnosti izbrani za najboljšo slovensko inovacijo 2021. 

17. Dosegli smo zelo visoko zadovoljstvo uporabnikov in stanovalcev.  
18. Skrbeli smo za njihovo participacijo, vpliv na življenje in delo v VDC-ju, možnost izbire 

in individualno obravnavo.  
19. Obdržali smo 100% vključenost uporabnikov v interesne in nadstandardne 

aktivnosti, ki si jih uporabniki izbirajo sami in jim popestrijo delovni vsakdan.  
20. Skrbeli smo za dobre odnose s svojci, se trudili za redne stike z njimi, čeprav v večini še 

vedno na daljavo, jih redno obveščali o aktualnih dogajanjih in jih vabili k sodelovanju. 
21. Vzpodbujali smo zdrav način življenja uporabnikov in zaposlenih tudi v okviru 

internega motivacijskega projekta promocije za zdravje – VIP poti do zdravja. 
22. Vzpodbujali smo dobre medsebojne odnose in  usmerjenost vsakega posameznika 

k skupaj postavljenim ciljem – izvedli smo letno anketo o zadovoljstvu in ugotovili zelo 
visoko zadovoljstvo zaposlenih.   

23. V načrtu izobraževanja smo dali poudarek skupinskim in strokovnim izobraževanjem 
ter prenašanju znanja med zaposlenimi z internimi izobraževanji. Vsak zaposlen se je 
udeležil vsaj 3 izobraževanj.  

24. Ohranjali smo dobre odnose s stalnimi prostovoljci.  
25. Ohranjali smo dobre odnose z obstoječimi kupci in kooperanti in poiskali tudi nove. 

Nadaljevali smo z razvojem naše EKO BLAGOVNE ZNAMKE – »Prešito«, ki smo jo tudi 
redno oglaševali. 

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

27. V mesecu oktobru smo organizirali jubilejni, 10. zasavski tek in hojo za upanje na daljavo, 
v obliki VIP poti do zdravja. 

28. Sodelovali smo 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. 

29. V okviru Skupnosti VDC SLO smo aktivno sodelovali pri pripravi strategije razvoja 
delovanja slovenskih VDC-jev in v skupini za pripravo sprememb standardov in 
normativov. 

30. Uspešno smo se prilagajali aktualnim razmeram na področju Covid-19 tako, da smo 
čim bolj ohranjali varnost za uporabnike, stanovalce in zaposlene, a se kljub temu potrudili 
uresničiti individualne potrebe naših uporabnikov in stanovalcev, v sodelovanju s svojci in 
lokalnim okoljem.  

1.3 GLAVNE NEURESNIČENE AKTIVNOSTI 2021 
1. Zaradi slabih epidemioloških razmer nismo izvedli strokovne ekskurzije za spoznavanje 

dobrih praks za zaposlene. Izvedli jo bomo, ko bodo razmere to varno dopuščale.  
2. Zaradi slabih epidemioloških razmer nismo vključevali novih prostovoljcev in ESE 

(evropskih) prostovoljcev. Ko bodo varnostne razmere na področju epidemije Covid-19 to 
dopuščale, bomo aktivnosti na tem področju obudili. 
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1.4 OSNOVNI PODATKI  
 
Tabela 2: Osnovni podatki o javnem zavodu 

Naziv zavoda VDC Zasavje 

Sedež zavoda Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zasavje 

Tel.  + 386 3 5669 790  

Elektronska pošta info@vdc-zasavje.si 

Internet www.vdc-zasavje.si  

Facebook www.facebook.com/vdczasavje 

Leto ustanovitve  1984 (Delavnice pod posebnimi pogoji) 

Vpis v sodni register (VDC) Okrožno sodišče LJ, št. vložka 1/14312/00, dne 10. 1. 1992; 

sprememba Okrožno sodišče LJ, Srg 2021/13273, 27. 5. 2021 

Matična številka 5549612 

Davčna številka 13699539 

Transakcijski pri UJP 01100-6030307770 

Standardna klasifikacija dej. 88.109 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne 

osebe 

Naziv dnevne enote 1 Zagorje ob Savi 

Naslov Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi 

Tel.  + 386 3 5669 790  

Naziv dnevne enote 2 Litija 

Naslov Ljubljanska cesta 3, Litija 

Tel. + 386 5 9334 950 

Naziv enote bivanja 1 Ribnik  

Ribnik 1 Trboveljska cesta 6, Zagorje ob Savi 

Ribnik 2 Trboveljska cesta 12, Zagorje ob Savi  

Tel.  + 386 5 9731 177  

Naziv enote bivanja 2 Podvelnarji 

Sedež enote Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi 

Tel. + 386 3 5655 454  

1.5 ZGODOVINSKI RAZVOJ  
 
Tabela 3: Zgodovinski razvoj 

1984 ustanovitev Delavnic pod posebnimi pogoji na Trboveljski cesti 6 v Zagorju (enota OŠ 
dr. Slavko Grum), 21 uporabnikov iz 3 zasavskih občin, 3 zaposleni 

1988 prva vključitev uporabnice iz občine Litija (uporabniki iz 4 občin) 

1989 pričetek sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje (usposabljanje težko zaposljivih) 

1992 samostojni zavod – VDC Zagorje ob Savi, 36 uporabnikov, 6 zaposlenih 

1993 adaptiran objekt VDC-ja na Trboveljski cesti 6 v Zagorju ob Savi 

1999 MDDSZ potrdi investicijski program za izgradnjo novega VDC 

2000 položitev temeljnega kamna za izgradnjo novega VDC, 85 uporabnikov, 11 zaposlenih 

2002 pričetek gradnje novega VDC-ja 

2003 prejem 1. certifikata narodne in umetnostne obrti za slovensko narodno vezenino 

2004 
zgrajen nov VDC na Cesti 9. avgusta 59c v Zagorju, vselitev, 90 uporabnikov, 17 
zaposlenih 

2006 prvič izbrani kot izvajalec programa socialne vključenosti, začetek adaptacije hiše 
bivalne enote, uvedba vprašalnikov o zadovoljstvu, 95 uporabnikov,  18 zaposlenih 

2007 uvajanje mednarodnega modela kakovosti E-Qalin, 100 uporabnikov, 19 zaposlenih 

mailto:info@vdc-zasavje.si
http://www.vdc-zasavje.si/
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2009 odprtje 1. bivalne enote VDC Zagorje ob Savi, izdelava mansarde, prejem 3. certifikata 
narodne in umetnostne obrti za črno vezenino, 110 uporabnikov, 12 stanovalcev 
bivalne enote, 27 zaposlenih 

2010 začetek uporabe mansarde (telovadnica, računalniška učilnica, delavnica), vključitev 
bivalne enote v sistem kakovosti E-Qalin, drugič izbrani na razpisu za izvajanje 
programa socialne vključenosti, 112 uporabnikov, 12 stanovalcev, 28  zaposlenih 

2011 pridobitev prvega certifikata E-Qalin, 114 uporabnikov, 15 stanovalcev, 29  zaposlenih 

2012 izgradnja dvigala v bivalni hiši, zaradi polne zasedenosti bivalnih kapacitet začetek 
akcije »1EUR+1EUR=nova bivalna enota«, prilagajanje krizi v državi z aktivnostmi za 
zniževanje stroškov, 114 uporabnikov, od tega 10 socialna vključenost, 15 stanovalcev, 
29 zaposlenih 

2014 druga uspešna presoja sistema kakovosti E-Qalin, uspešna prijava na 2. razpis 
programa socialna vključenost 2015–2019,  akreditacija za ESE – evropsko 
prostovoljsko organizacijo, upokojitev prve direktorice VDC-ja,  118 uporabnikov,  od 
tega 12 socialna vključenost, 16 stanovalcev, zaposlenih 29 + 4 javni delavci 

2015 odprtje nove stanovanjske skupine, 124 uporabnikov, od tega 14 socialna vključenost, 
19 stanovalcev, 34 zaposlenih + 6 javnih delavcev 

2016 zlato priznanje za inovativnost GZS OE Zasavje, začetek projekta »Delam, torej sem«, 
aktivno prizadevanje za vzpostavitev nove dnevne enote v Litiji, 128 uporabnikov, od 
tega 14 socialna vključenost, 20 stanovalcev, 40,5 zaposlenih + 6 javnih delavcev 

2017 pripravili vse pogoje za odprtje nove dnevne enote zasavskega VDC-ja v Litiji, kupili 
stanovanjsko hišo za povečanje kapacitet bivalne enote, uspešno smo se prijavili na 2 
EU projekta, nadaljevali smo »boj« za pravičnejši sistem financiranja zdravstva, 131 
uporabnikov, od tega 16 SV,  23 stanovalcev, 40,5 zaposlenih + 6 javnih delavcev  

2018 odprtje enote VDC Litija, vselitev 7 stanovalcev v novo hišo na Trboveljski c. 12, 
pridobitev višjega financiranja zdravstva za stanovalce (10 EUR), uspešno izvajanje 2 
EU projektov Novo rojstvo in Nasmeh za vse, 143 uporabnikov (15 SV),  27 
stanovalcev, 47,5 zaposlenih + 7 javnih delavcev 

2019 pridobitev financiranja zdravstva za stanovalce IV enako vsem VDC-jem (17,35 
EUR/uporabnika/oskrbni dan), uspešna prijava na razpis programa socialna 
vključenost 2020–2024, začetek aktivnosti za VIP (vključeno in povezano Zasavje) – 
prijava na razpis LAS in prijava z VDC Polž Maribor na pilotni projekt razvoja in 
preizkušanja podpornih storitev po ZSVI, 148 uporabnikov (15 SV), 26 stanovalcev, 
49,5 zaposlenih + 4 javni delavci  

2020 uspešna prilagoditev epidemiji Covid-19, razširitev enote v Litije, priprava in oddaja 
DIIP-a za prizidek glavne stavbe VDC, aktivno delovanje na projektih Gradimo VIP 
Zasavje in S teboj lahko … (preselitev stanovalke iz enote bivanja v svoje stanovanje), 
149 uporabnikov (14 SV), 27 stanovalcev, 50,5 zaposlenih 

2021 nadaljnje uspešno prilagajanje epidemiji Covid-19, začetek gradnje prizidka, 
prejem najvišjih regionalnih in nacionalnih priznanj za inovativnost pri GZS za 
VIP Zasavje, aktivno delovanje na projektih VIP, S teboj lahko in pri sistemskih 
spremembah, preko Skupnosti VDC SLO, 148 uporabnikov (14 SV), 28 
stanovalcev, 50,5 zaposlenih 

1.6 DEJAVNOST IN NAČELA PRI IZVAJANJU 
VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni socialnovarstveni zavod in sodi med 

neprofitne organizacije. Opravljamo dve socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o 

socialnem varstvu (ZSV) (Ur. l. RS št. 3/07) za uporabnike iz šestih občin: Hrastnik, Trbovlje, 

Zagorje, Litija, Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica: 

1. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) in 
2. institucionalno varstvo (IV) 

ter dodaten program socialne vključenosti (SV), v skladu z Zakonom o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) (Ur. l. RS, št. 16/07, 87/2011).  
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Tako kot v letu 2020 smo tudi v 2021 izvajali 2 pomembna EU projekta za deinstitucionalizacijo, 

večjo vključenost in normalizacijo življenja naših uporabnikov: Gradimo VIP Zasavje in pomoč 

pri širitvi pilotnega projekta razvoja in preizkušanja podpornih storitev ZSVI – S teboj lahko … 

v Zasavju, pod okriljem VDC Polž Maribor. Poleg tega smo ohranjali trajnost 2 EU projektov, 

ki smo jih izvajali v preteklih letih: Nasmeh za vse in Novo rojstvo. 

Pri izvajanju naših aktivnosti upoštevamo naslednja načela: 

- vsakega uporabnika je skladno z njegovimi sposobnostmi nujno potrebno vključiti v 
soustvarjanje življenja v VDC in tudi zunaj njega; vsakemu uporabniku je nujno 
potrebno omogočiti uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti; vsakemu uporabniku 
je potrebno omogočiti različna in pestra dela glede na njegove zmožnosti; 

- vsakemu uporabniku je potrebno zagotoviti možnost izbire in soodločanja; 
- vsakemu uporabniku je potrebno zagotoviti zasebnost in intimnost ob upoštevanju 

njegove osebnosti; 
- svojcem uporabnikov je potrebno omogočiti sodelovanje pri reševanju vprašanj, ki 

so v interesu uporabnika in VDC-ja. 

1.7 ORGANIZACIJA DELA  
Dnevni enoti sta bili v letu 2021 odprti od ponedeljka do petka od 7.00. ure  do 15.00. V 
primeru potrebe uporabnikov ali svojcev smo organizirali tudi dežurstva. Obe dnevni enoti sta 
bili odprti vse delovne dni leta 2021, z izjemo prvih dveh tednov avgusta, ko smo imeli kolektivni 
dopust v dnevnih enotah, z nujnimi varstvi.  
Enoti bivanja sta v letu 2021 delovali ob delavnikih od 14.00. ure popoldan do 7:30. ure zjutraj. 
Med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom pa 24 ur dnevno. Stanovalci bivalnih enot so bili 
dopoldne, ob delavnikih, vključeni v prilagojene delavnice storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji na lokacijah enot bivanja (prilagojena garaža, dnevna soba v 
Ribniku, telovadnica v Podvelnarjih), s ciljem njihove zaščite pred okužbo s Covid-19. 
Vrata naše hiše so bila v letu 2021 odprta za obiskovalce po naročilu. Spoštovali smo vse 

potrebne varnostne protokole Covid-19. Zaradi slabih epidemioloških razmer smo večino 

stikov z zunanjimi deležniki opravili preko IT tehnologije, če je bilo to le mogoče in smiselno.  

Organizacijska shema VDC Zasavje na dan 31. 12. 2021 se nahaja v Prilogi 1. 

1.8 ORGANI ZAVODA IN NJIHOVO DELOVANJE 
1. Direktorica: dr. Špela Režun (drugi mandat od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025).  
2. Svet zavoda sestavljajo (od 15. 9. 2020 do 14. 9. 2024): predstavniki ustanovitelja: Miha 

URBANIJA, Urška CILENŠEK, Nina BEJA, Ana GUNA, predstavnica svojcev: Darja 
ZUPAN, predstavnica Sožitja: Bojana VITTORI ZOR, predstavnica zaposlenih VDC 
Zasavje: Marta KLOPČIČ. Svet zavoda je imel v letu 2021 2 redni seji v živo in 1 
korespondenčno sejo na daljavo. 

3. Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda. Strokovni svet se je sestajal 
po potrebi (reševanje aktualne strokovne problematike, postavljanje strokovnih usmeritev, 
dajanje predlogov k novi socialnovarstveni zakonodaji, strateškim usmeritvam, 
spremembe grup nagrad uporabnikov …). Sestajal se je tudi ob vseh nujnih sprejemih v 
času epidemije in ocenjevanju tveganj na podlagi poslanih vprašalnikov 
svojcev/uporabnikov pred ponovno vključitvijo. 

4. Kolegij sestavljajo vodstveni delavci zavoda. Sestajal se je enkrat tedensko, v času 
epidemije pa po potrebi, s ciljem spremljanja delovanja glede na plan, reševanja aktualne 
problematike in sprejemanja ustreznih, pravočasnih ukrepov za dosego postavljenih ciljev. 
Tudi v letu 2021 je bilo veliko pozornosti usmerjeno v obvladovanje epidemije pri našem 
delovanju, s ciljem varnosti in hkratnega uresničevanja potreb naših uporabnikov. 

5. Zaposleni smo imeli redne mesečne sestanke. Večino mesečnih sestankov je bilo še 
vedno preko google meeta, saj so bile epidemiološke razmere večino leta slabe in v izogib 
prenašanju okužbe nismo mešali »mehurčkov« zaposlenih na skupnih sestankih. 

6. Predstavniki uporabnikov so imeli sestanke v svojih »mehurčkih« z mentorji, ki so potem 
dogovorjeno, potrebe in želje uporabnikov sporočili naprej vodstvu. 
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7. Stanovalci enot bivanja so imeli sestanke z zaposlenimi, večkrat tudi z vodstvom, ki je 
skupaj z njimi dogovarjalo varnostne ukrepe glede na aktualno epidemiološko situacijo. 

8. Tim lastnega programa in kooperacijsko delo po delavnicah smo usklajevali dnevno.  
9. Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov se je sestajala po potrebi (v 

primeru novih vlog, vključitev, premestitev in odpustov uporabnikov).  
10. Skupine E-QALIN so imele srečanja po načrtu. Ažurirale so tudi register tveganj VDC 

Zasavje. Vodstvena skupina je izpolnila samoocenitveni vprašalnik za Izjavo o oceni 
notranjega nadzora javnih financ. 

1.9 PRIPRAVA IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC IN AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ 
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 2021, ki je v Prilogi tega poročila, smo 
naredili na podlagi samoocenitvenega vprašalnika na kolegiju. Upoštevali smo že dane 
predloge, pobude, ocene kriterijev in kazalnikov skupin za kakovost E-Qalin ter izpolnjenih 
vprašalnikov o zadovoljstvu. Samoocenitev je potekala 24. 1. 2022. Koordinirala jo je 
direktorica, ki je nato v skladu z ocenjevalno lestvico, zapisano v Navodilu za upravljanje s 
tveganji v VDC Zasavje, ocene prevedla v Izjavo. V pripravo izjave je bilo tako vključenih 5 
članov kolegija in direktorica. 
Register tveganj smo v letu 2021 ažurirali v skladu z Navodili za upravljanje s tveganji v 
VDC Zasavje. Dopolnili smo ga z aktualnimi tveganji oz. ažurirali pomen in verjetnost 
posameznega opredeljenega tveganja. Na novo so bila opredeljena predvsem tveganja na 
področju varnosti uporabnikov in zaposlenih za zaščito pred Covid-19. 

2 UPORABNIKI 
Na dan 31. 12. 2021 smo imeli v VDC Zasavje vključenih 148 uporabnikov: 

1. 109 uporabnikov v socialnovarstveni storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji (VVZ) v dnevni enoti Zagorje ob Savi, 25 uporabnikov v dnevni 
enoti v Litiji. To so osebe po 18. letu starosti, ki imajo znižano raven inteligentnosti, 
nižje sposobnosti na kognitivnem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje 
veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.   

2. Ob koncu  leta 2021 je  bilo v skupnostne oblike bivanja institucionalnega varstva v 3 
objektih vključenih 28 stanovalcev. 

3. 14 oseb z odločbo o nezaposljivosti je bilo vključenih v program socialne 
vključenosti.  

4. 15 uporabnikov je bilo vključenih v izvajanje pilota razvoja in preizkušanja podpornih 
storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, S teboj lahko. 

2.1 STATISTIKE O UPORABNIKIH  
● Število uporabnikov skupaj (na dan 31. 12. 2021): 148. 
● Povprečna starost uporabnikov (na dan 31. 12. 2021): 43  let. 
● Povprečno število let vključenosti v VDC (na dan 31. 12. 2021): 18,2 let. 
● Struktura uporabnikov po spolu (na dan 31. 12. 2021): 53,4 moških in 46,6 % žensk.  

 

2.1.1 VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  

Od novembra 2019 dalje imamo s strani ustanovitelja priznanih 136 uporabnikov. Dejansko 
število uporabnikov v letu 2021 je bilo za 1 do 2 uporabnika nižje.  
Velike fluktuacije uporabnikov tudi v letu 2021 nismo beležili. 1. 9. 2021 se je v VDC Zasavje 
enota Litija vključila ena uporabnica iz občine Litija, ki je zaključila šolanje na OŠ Litija – 
program NIZ. V mesecu oktobru smo na isti dan beležili odpust in sprejem uporabnika iz/v DE 
Zagorje. En uporabnik iz DE Zagorje si je želel poizkusiti novo delovno okolje v VDC Tončke 
Hočevar v Ljubljani. Uporabniku smo nudili potrebno pomoč pri urejanju birokracije in vključitvi 
v novo  delovno okolje. Na podlagi vloge smo vključili uporabnico, ki je pred tem obiskovala 
IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2021 

11 
 

Ljubljana. V mesecu decembru smo izključili uporabnico, ki se je zaradi posledic možganske 
kapi in napredovale demence vključila v institucionalno varstvo v Domu starejših v Tisju.  
Gibanje števila dejansko vključenih uporabnikov po občinah prikazuje Tabela 4. 

Tabela 4: Število uporabnikov storitve VVZ po občinah in mesecih 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA 
ŠMARTNO 
pri LITIJI 

IVANČNA 
GORICA 

SKUPAJ 

JANUAR 45 35 22 21 10 1 134 

FEBRUAR 45 35 22 21 10 1 134 

MAREC 45 35 22 21 10 1 134 

APRIL 45 35 22 21 10 1 134 

MAJ 45 35 22 21 10 1 134 

JUNIJ 45 35 22 21 10 1 134 

JULIJ 45 35 22 21 10 1 134 

AVGUST 45 35 22 21 10 1 134 

SEPTEMBER 46 35 22 21 10 1 135 

OKTOBER 46 35 22 21 10 1 135 

NOVEMBER 46 35 22 21 10 1 135 

DECEMBER 46 35 22 20 10 1 134 

POVPREČJE 45,3 35 22 20,9 10 1 134,25 

 
V Tabelah 5, 6 in 7 so prikazane strukture uporabnikov vključenih v storitev VVZPP po starosti, 
spolu, stopnji motenosti in bivalnem okolju v letu 2021. 
 
Tabela 5: Število uporabnikov storitve VVZPP po starosti in spolu 

SPOL/STAROST do 25 od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 1 21 24 17 10 73 

Ž 0 15 18 14 14 61 

SKUPAJ 1 36 42 31 24 134 

 
Tabela 6: Struktura uporabnikov storitve VVZPP po spolu in motenosti 

 STOPNJA MOTENOSTI  

 

 

SPOL 

osebe z 

lažjo motnjo 

v duševnem 

razvoju  

osebe z 

zmerno 

motnjo v duš. 

razvoju 

osebe s težjo 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

osebe s 

težko 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

osebe z 

več 

motnjami  

 

 

SKUPAJ  

M 1 33 8 1 30 73 

Ž 0 30 9 1 21 61 

SKUPAJ 1 63 17 2 51 134 

 
Tabela 7: Struktura uporabnikov storitve VVZPP po bivalnem okolju 

 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI 

OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

ENOTE 

BIVANJA 

SAMOSTOJNO SKUPAJ 

ŠTEVILO 95 4 26 9 134 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2021 

12 
 

2.1.2 SOCIALNA VKLJUČENOST  

Januarja 2021 smo imeli v program socialne vključenosti (SV) vključenih 14 uporabnikov. 

Novih vključitev ali izključitev iz programa v letu 2021 ni bilo. V letu 2021 se je kljub epidemiji 

program socialne vključenosti izvajal skozi vse leto. Upoštevali smo vse zaščitne ukrepe in se 

uspešno izogibali množičnim okužbam.  

Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je bila v zadnjih dveh mesecih dalj časa iz programa 

odsotna 1 uporabnica, vsi ostali vključeni uporabniki so z veseljem in redno  obiskovali 

program. 

 
Tabela 8: Število uporabnikov SV po občinah in mesecih v letu 2021 

 

UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ 

JANUAR 8 2 4 0 14 

FEBRUAR 8 2 4 0 14 

MAREC 8 2 4 0 14 

APRIL 8 2 4 0 14 

MAJ 8 2 4 0 14 

JUNIJ 8 2 4 0 14 

JULIJ 8 2 4 0 14 

AVGUST 8 2 4 0 14 

SEPTEMBER 8 2 4 0 14 

OKTOBER 8 2 4 0 14 

NOVEMBER 8 2 4 0 14 

DECEMBER 8 2 4 0 14 

POVPREČJE  8 2 4 0 14 

 
Strukture uporabnikov SV po starosti, spolu in bivalnem okolju prikazujeta Tabeli 9 in 10. 
 
Tabela 9: Struktura uporabnikov SV po starosti in spolu na dan 31. 12. 2021 

SPOL/STAROST do 25 
od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

SKUPAJ 

M 0 1 4 1 0 6 

Ž 0 0 4 4 0 8 

SKUPAJ 0 1 8 5 0 14 

 
Tabela 10: Struktura uporabnikov SV po bivalnem okolju na dan 31. 12. 2021 

BIVALNO 

OKOLJE 

DOMA S 

STARŠI 

S SORODNIKI OZ. 

ZAKONITIMI 

ZASTOPNIKI 

BIVALNE 

VDC 

ZAGORJE 

SAMOSTOJNO SKUPAJ 

ŠTEVILO 7 0 2 5 14 

 

2.1.3 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTNIH OBLIKAH  

Januarja 2021 je bilo v institucionalno varstvo (IV) VDC Zasavje vključenih 27 stanovalcev. V 
mesecu marcu smo zaradi  nasilja v domačem okolju  krizno namestili uporabnika iz občine 
Zagorje ob Savi, ki se je v institucionalno varstvo vključil direktno iz UPK Ljubljana in v bivalni 
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enoti tudi ostal. V decembru 2021 smo imeli začasno vključitev stanovalca, ki je potreboval 
nujno namestitev zaradi mamine hospitalizacije.  
Gibanje števila stanovalcev po občinah in mesecih je prikazano v Tabeli 11. 
 
Tabela 11: Število stanovalcev po občinah in mesecih  2021 

 UPORABNIKI 

MESEC ZAGORJE TRBOVLJE HRASTNIK LITIJA 
ŠMARTNO 

PRI LITIJI 
KAMNIK 

SKUP

AJ 

JANUAR 11 7 4 4 1 0 27 

FEBRUAR 11 7 4 4 1 0 27 

MAREC 12 7 4 4 1 0 28 

APRIL 12 7 4 4 1 0 28 

MAJ 12 7 4 4 1 0 28 

JUNIJ 12 7 4 4 1 0 28 

JULIJ 12 7 4 4 1 0 28 

AVGUST 12 7 4 4 1 0 28 

SEPTEMBER 12 7 4 4 1 0 28 

OKTOBER 12 7 4 4 1 0 28 

NOVEMBER 12 7 4 4 1 0 28 

DECEMBER 12 7 4 4 1 0 28 

POVPREČJE  11,83 7 4 4 1 0,0 27,83 

 

Strukturo stanovalcev po starosti, spolu in stopnji motenosti prikazujeta Tabeli 12 in 13. 
 
Tabela 12: Število stanovalcev po starosti in spolu na dan 31. 12. 2021 

SPOL / STAROST 

do 

25 

od vključno 

25 do 35 

od vključno 

35 do 45 

od vključno 

45 do 55 

od 

vključno 

55 dalje 

 

SKUPAJ 

M 0 1 5 4 5 15 

Ž 0 1 0 6 6 13 

SKUPAJ 0 2 5 10 11 28 

Tabela 13: Število stanovalcev glede na stopnjo motenosti na dan 31. 12. 2021 

 C1  

Odrasle 

osebe z 

dolgotrajnimi 

težavami v 

duš. razvoju 

C2  

Odrasle 

osebe z 

zmerno 

motnjo v 

duš. 

razvoju 

C3  

Odrasle 

osebe s 

težjo 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C4  

Odrasle 

osebe s 

težka 

motnjo 

v duš. 

razvoju 

C5  

Odrasle 

osebe z 

več 

motnjami 

C6  

Odrasle osebe s 

težjo ali težko 

obliko gib. ali 

senz. oviranosti, 

ki niso več 

sposobni 

samostojnega 

življenja 

 

 

 

S 

K 

U 

P 

A 

J 

M 0 0 0 0 9 7 16 

Ž 0 0 0 0 8 4 12 

SKUPAJ 0 0 0 0 17 11 28 

 

2.2 INDIVIDUALNI PROGRAMI, NAČRTI IN EVALVACIJE 
Individualizacija izraža spoštovanje človekovega dostojanstva in njegove enkratnosti. 

Zaposleni v VDC-ju smo »orodje« za uresničevanje interesov, želja in potreb 

uporabnikov. Pomembnejše potrebe uporabnikov vključujejo: dobre odnose med ožjimi in 

širšimi družinskimi člani, podpora v njihovi samostojnosti,  varnost, bivanje, zaposlitev, 
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preživljanje prostega časa, druženje, osebni razvoj, urejanje in koordinacija stikov z različnimi 

službami in pripadanje skupnosti.  

Izražanje želj in oblikovanje ciljev temelji na dveh procesih: domišljiji in refleksiji. Po eni strani 

nam načrtovanje omogoči, da uzremo svoje življenje, da ga vidimo v celoti, da svoje težave 

povežemo s svojo osebno zgodovino, pa tudi umestimo v zgodovino človeka (Feire, 1972; 

Flaker, 1988). Ko uzremo svoje življenje, lahko naša stvarnost postane predmet dialoga, 

razgovora o življenju in spremembah v njem. Ko uzremo svoje življenje, ga zmoremo želeti 

spremeniti. Dobimo moč nekoga, ki ni predmet svoje usode, temveč je oseba, ki ga lahko 

spreminja. Moč subjekta. Ko uzremo svoje življenje, se nam sprosti domišljija o tem, 

kakšno bi naše življenje še lahko bilo. Velja pa tudi obratno. Če si želimo spremeniti 

življenje, če si zamislimo, kakšno bi lahko bilo, tudi lažje vidimo, kakšno je. Oznanitev 

spremembe ga naredi bolj znosnega, lažje se soočimo s težavami, ki jih imamo. Domišljija 

nam omogoči realizem soočanja.  

Individualni programi, načrti in evalvacije so bili v letu 2021 osnova za ciljno usmerjeno 

individualno obravnavo uporabnikov. Na takšen način je omogočen aktiven odnos 

uporabnikov skozi leto, z vsemi pravicami in obveznostmi, kar posledično krepi njihovo 

samozavest in pozitivno samopodobo.  

Individualni načrt uporabnika v zasavskem VDC-ju pomeni, da zaposleni skupaj z vsakim 

uporabnikom posebej analiziramo dejansko situacijo in načrtujemo ter uresničujemo, kar 

si uporabnik želi. Uporabnik pove, kaj si želi. Nekateri ne vedo, kakšno vrsto pomoči 

potrebujejo, ne zmorejo ali ne znajo artikulirati svojih želja, prepoznavati svojih potreb, zato je 

pri takšnih uporabnikih potrebno, da zaposleni pomaga, razišče vire, se skuša kar najbolj 

vživeti v njihove situacije, iskati pomoč pri osebah, ki so takšnemu uporabniku blizu. Vsak 

individualni načrt je drugačen, ker so tudi potrebe uporabnikov različne. Metoda načrtovanja 

je individualna in temelji na osebnem pristopu in individualnih srečanjih. Delo temelji na 

partnerskem odnosu in upoštevanju različnosti posameznika. Uporabnik je lastnik problema, 

lastnik načrta in hkrati udeleženec v rešitvi. Je enakovreden partner v procesu iskanja 

virov pomoči in kar je najpomembnejše, tudi lastnik odločitev, ki jih skupaj s strokovnim 

delavcem zapišeta v njegovem osebnem načrtu in tako vplivata na spremembe v 

življenju posameznika.  

V letu 2021 se je tudi storitev VDC izvajala skozi vse leto »v živo«. Aktivnosti na daljavo in 

podpora uporabnikom v domačem okolju so ponovno zamenjale vsakodnevne aktivnosti v 

VDC-ju, ki smo jih zaradi nevarnosti okužb izvajali na prilagojen način. Stanovalci 

institucionalnega varstva so še vedno ločeni od dnevnega dela in storitev VVZPP se 

vsakodnevno 8 ur izvaja na lokacijah IV. Zaradi lažje organizacije in nesmiselnosti podvajanja 

pri zapisovanju individualnih načrtov je VVZPP storitev načrtovana in evalvirana kar v načrtu 

institucionalnega varstva. Zapisali so jo skupaj z uporabniki zaposleni v storitvi VVZPP in IV.  

Z zaposlenimi smo krepili medsebojno zaupanje v uporabnika in njegove sposobnosti. 

Uporabniki se tako učijo prepoznavati svoje želje, spoznavajo samega sebe, se 

zavedajo svojega obstoja in tega, da imajo pravico živeti tukaj in zdaj. Pomembno je, da 

čutijo, da so njihove potrebe in izkušnje pomembne. S pomočjo individualnih načrtov razvijamo 

in udejanjamo aktivnosti, ki nudijo možnost izbire glede na želje in potrebe uporabnikov in 

njihovih družin. Skratka, trudimo se omogočati uporabnikom, da so to, kar so in da začno 

sami oziroma s podporo okolja uporabljati moč, ki jo imajo.  

Individualne programe za uporabnike je sestavil strokovni tim, z vsakim uporabnikom 

individualno. Na podlagi individualnega programa je izdelal individualni načrt uporabnika. V 

letu 2021 smo izdelali 3 individualne programe za novo vključeni uporabnice v storitvi VVZPP 

ter 1 individualni program za novo vključenega stanovalca v storitvi IV. 

Izdelali smo individualne načrte 2021 za vse vključene uporabnike z evalvacijami ob 

zaključku leta. Skupaj z uporabniki smo pregledali in ugotovili, do kam smo prišli, ter ocenili, 

kaj še lahko stori vsak uporabnik sam, oziroma kje mu pri tem lahko pomagajo svojci ali 
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strokovni delavci. Pomembno je, da načrtovalec in uporabnik željene cilje postavita na 

trdno osnovo in se že v času načrtovanja dogovorita  za možnost, pot, vire za realizacijo. 

Pomembno je, da tako v načrtih kakor v evalvaciji navajamo tisto, kar uporabnik želi, in da 

dejansko moč vpliva damo v njegove roke.  

Načrt in evalvacijo je uporabnik, ko ni imel več pripomb, podpisal. Individualni načrt je last 

uporabnika. Če se je uporabnik strinjal, smo svojce povabili k sodelovanju ter načrt skupaj 

pregledali in dopolnili z njihovim mnenjem in opažanjem. Evalvacije individualnih načrtov s 

podpisi uporabnikov, svojcev oz. skrbnikov smo ob zaključku leta vložili v osebne mape 

uporabnikov. Programe, načrte in evalvacije shranjujemo tudi v informacijski sistem ISOV. 

Pri individualnem načrtovanju si pomagamo s petimi Brandonovimi magneti: 

1. VPLIV: ali lahko uporabniki bistveno vplivajo na svoje življenje (obleka, hrana, finance, 
počitnice, partnerstvo, odnosi z drugimi, bivalno okolje); 

2. STIKI: ljubezen, naklonjenost, povezanost, prijateljstvo, prepoznavanje ožje in širše 
socialne mreže; 

3. SPRETNOSTI: ali so uporabniki spodbujeni, da razvijejo lastno osebnost in spretnosti, 
ki jih imajo, jih sami prepoznavajo, kakšne možnosti za razvijanje spretnosti jim mi 
ponudimo (osebne spretnosti, socialne spretnosti, spretnosti pri dejavnostih); 

4. BOLEČINA: ali lahko uporabniki zaznajo bolečino (zavedanje bolezni, staranje, 
neuresničljive želje po spolnosti, partnerstvu, depresija, obup, osamljenost, 
zmedenost, izgubljenost, občutki, da si izključen, drugačen, ponavljajoča se stanja 
strahu in nelagodja); 

5. ŽELJE: ali znajo (zmorejo, upajo) izražati tisto, kar si želijo. 
S petimi magneti skušamo pomagati uporabnikom razkriti njihove osebne zgodbe. Na 

podlagi zgodb skupaj lažje določimo cilje delovanja, aktivnosti in ne nazadnje vrsto in 

obliko pomoči. Če si uporabnik želi, da mu pri spreminjanju razmer ali uresničevanju želja 

zaposleni pomaga, postane strokovni delavec tudi ključna oseba, s pomočjo katere uporabniki 

udejanjajo svoje želje in potrebe. Če smo v prejšnjem letu pisali, da se je večina zastavljenih 

ciljev premaknila v naslednje leto, je bilo v letu 2021 realiziranih večino ciljev.  

Spraševalci (mentorji) so uporabljali metodo odkritega pogovora z udeležbo anketiranca 

(uporabnika). Narejeno je bilo kodiranje izjav, ki so bile razdeljene v kategorije.  

V primerjavi s prejšnjimi leti je opaziti velik preskok v razmišljanju uporabnikov, predvsem kar 

se tiče njihovega načina življenja v prihodnosti, ko svojci ne bodo  zmogli več poskrbeti zanje. 

Vzrok za to pripisujemo temu, da smo se z uporabniki v skupnem času res precej pogovarjali 

o samostojnosti, o tem, kaj je po njihovem mnenju potrebno, da bi lahko po smrti svojcev 

samostojno bivali, saj si večina izmed njih ne želi živeti v instituciji, kar je sovpadalo tudi s 

pilotnim projektom razvoja podpornih storitev na podlagi Zakona o socialnem vključevanju – S 

teboj lahko. Uporabniki, ki so vključeni v pilotni projekt  S teboj lahko, so izpostavili zadovoljstvo 

zaradi aktivnosti, ki so jim bile omogočene in možnost pridobitve dodatne osebe v svoje 

življenje, na katere se lahko zanesejo. To jim omogoča nek dodaten občutek varnosti, da bi 

zmogli sami poskrbeti zase, tudi ko jim svojci ne bodo več na razpolago za pomoč. To 

pomembno prispeva k občutku, da imajo možnost izbire in soodločanja glede pomembnih tem 

v svojem življenju, kar odločitev glede bivanja zagotovo je. Zavedajo se tudi svojih omejitev in 

poznajo svoja močna področja. S pomočjo zaposlenih in podpornih oseb v projektu so razvijali 

zavedanje glede teh tematik in prepoznavali področja, kjer potrebujejo pomoč.  

»V bodočnosti si želim živeti sama, mislim, da bi zmogla, pa s tem projektom bi mi lahko malo 

pomagali, pa bi šlo.« 

»Drugače sem samostojna, ampak mi je bilo vseeno všeč, da sem imela ob sebi nekoga, ki 

mu lahko zaupam.« 

»Si pa zelo želiva, da bi enkrat skupaj (s partnerjem) živela v tem stanovanju, kjer sedaj živimo 

z mojo mami. Seveda pa s podporno osebo, ker najbolj me skrbi kako z denarjem in plačevati 

položnice.« 
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Storitev VVZPP se je izvajala na prilagojen način. Po ponovnem odprtju VDC-ja so se 

uporabniki združevali po mehurčkih in niso bili razporejeni v svoje običajne delavnice. V času 

izdelave individualnih načrtov je bilo veliko uporabnikov še doma, s storitvami na daljavo, 

zaradi strahu pred okužbami. Glede ukrepov za zagotavljanje varnosti so se pojavljale teme, 

kot so ujetost, strah pred okužbo, težko nošenje mask, pogrešanje prejšnjih časov. Nekateri 

so ukrepe in omejitve sprejeli brez večjih težav. 

»Kako sem vesela, da lahko spet hodim v VDC.« 

»Ko nismo smeli nikamor it, je blo mal težko, sploh k nismo smel iz občine. Sem se počutil kot 

v priporu.« 

Spet drugi so vztrajali, da se bodo v delavnice vrnili šele, ko bo vse po starem. Tukaj je bila 

pomembna vloga svojcev in mentorjev, ki so lahko pomagali uporabnikom odkrivati vire moči 

za sprejemanje novih okoliščin. Skupaj smo iskali rešitve, ki so bile prilagojene individualnim 

potrebam posameznih uporabnikov ob hkratnem upoštevanju veljavnih ukrepov. Mnogi so si 

tekom leta premislili in so vseeno sprejeli novo situacijo.  

»Nazaj bom pršu ko bomo v svoji delavnici …« 

»V delavnici 6 se počutim super – v drugo delavnico ne bi šla.« 

»Ne želim si še v VDC, bi raje počakal, da bo vse mimo in da bomo v svoji delavnici kot stara 

ekipa.« 

»…tele maske mi grejo grozn na živce…« 

V primerjavi z lanskim letom je opaziti nekaj stagnacije pri uporabnikih, saj je situacija z 

epidemijo upočasnila določene aktivnosti in napredek uporabnikov. Razgovori so bili 

pričakovano zaznamovani s trenutno najbolj aktualno temo – epidemijo in zdravjem. Okrog 

tega se vrti večino razmišljanja uporabnikov in tudi določena mera zaskrbljenosti glede 

prihodnosti. Zaznati je močno željo vseh nas, da se življenje vrne v ustaljene tirnice pred 

epidemijo. Veliko se pojavlja tema, kdo bo v kateri delavnici po zaključku epidemije.  

»Tale epidemija mi gre že ornk na živce.« 

»Želim si, da bi bilo te korone konec, da se lahko objamemo in se spet družimo, pa da teh 

mask ne bi bilo več.« 

 »Sem se kar navadila, da sem v drugi delavnici, a ko bo spet mogoče, želim nazaj v našo 

delavnico.« 

»Upam, da gremo kmal nazaj v našo delavnico.« 

»Svojo skupino že močno pogrešam.« 

»Pogrešam svobodo.« 

Uporabniki močno pogrešajo aktivnosti, ki so se jih udeleževali pred nastopom epidemije. 

»Pogrešam tud plesne, likovne delavnice, pa da gremo na sprehod al pa na kavo.« 

Vse to je močno zaznati tudi v enotah bivanja, kjer so omejitve v povezavi z epidemijo še bolj 

občutili, saj se je njihov vsakdan zelo spremenil. Močno smo se trudili, da smo stanovalcem 

omogočali varne stike s svojci, obiske glede na takrat veljavne ukrepe, uresničevanje njihovih 

želja in individualnih potreb (kavica v lokalu, sprehod, nakupi v trgovini, obisk grobov …). 

Pojavila se je tudi tema hvaležnosti za vse stvari, ki smo jih imeli do pred kratkim za 

samoumevne. »Kaj nam je bilo vse samoumevno, a smo sedaj izgubili zaradi virusa in 

epidemije.«  

Ob vsej negotovosti, ki nas obdaja, pa je iz pogovorov zaznati tudi optimizem in vero v 

boljše čase, kar lepo povzema stavek uporabnice: »A mi se ne damo, ko bomo spet lahko 

– bomo vse nadoknadili.« 

2.3 PARTICIPACIJA, VPLIV IN SAMOZAGOVORNIŠTVO 
 
V letu 2021 skupnih sestankov vseh predstavnikov delavnic in vodstvom, zaradi Covid-19 
ukrepov – izvajanja storitev po mehurčkih nismo imeli. Za uresničevanje pravice do 
enakovrednega vključevanja in odločanja o življenju in delu v VDC smo imeli v VDC Zasavje, 
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enoti Zagorje, z uporabniki 19 mesečnih sestankov, ločeno po mehurčkih, v dnevni enoti Litija 
pa so imeli uporabniki 8 rednih mesečnih srečanj z zaposlenimi.  
V enoti Zagorje in Litija  so se na rednih srečanjih uporabniki najprej seznanili z zapisnikom 
zaposlenih. Uporabniki so prejeli informacije glede prihodkov, mase za nagrade, razdelitvi,  
rezervaciji sredstev za letovanje, aktivno so se vključevali in predlagali aktivnosti po 
posameznih mehurčkih: jutranja priprava kave, prinašanje kave iz avtomatov, delitev malice, 
opozarjali na problematiko pri uporabi sanitarij, razkuževanju, zaklepanju, zagotavljanju 
zasebnosti …  
V enoti Zagorje se je potem večina srečanj vrtela okrog spoštovanja in dogovarjanja glede 
veljavnih ukrepov, bilo je veliko vprašanj v povezavi s cepljenjem, kdaj, katero cepivo, varnost 
cepiva, uporabniki so želeli informacijo, kaj se bo po polnem odmerku cepiva spremenilo v 
samem poteku izvajanja storitve, zelo pogosto so uporabniki izražali željo po  izletih znotraj 
skupin. Uporabniki so bili samoiniciativni pri oblikovanju predlogov, pri samem načrtovanju, 
zbiranju informacij … Dober primer takšnega izleta je bi kopalni dan v Izoli na predlog 
uporabnika ali izlet med krošnjami, ki so ga zaposleni res z veliko mero entuziazma izvedli za 
najtežje gibalno ovirane uporabnike in jim s tem omogočili povsem drugačen pogled na naravo. 
Vseskozi so bili uporabniki samoiniciativni pri dajanju predlogov in pobud za čim bolj aktivno 
in zanimivo dogajanje v VDC-ju.  
V enoti Litija so na pobudo uporabnikov potekale številne aktivnosti od joge (sprostitvene 
tehnike), kuharskih delavnic in vrtnarjenja v okviru projekta MeTura. V času, ko so epidemične 
razmere dovoljevale, so v DE Litija prihajali tudi prostovoljci. Na takšen način je bilo izvedenih 
nekaj delavnic (npr. kaligrafija in ustvarjanje z glino). Uporabniki so podali predlog po 
organizaciji kolesarskega dneva (prestavljen cilj v 2022), želeli so obiskati domačijo ene izmed 
zaposlenih (cilj je bil izveden), kjer se ukvarjajo s konji. Lotevali pa so se tudi resnejših tem, 
kot je npr. odgovornost do kooperantskega dela, za katerega se skupaj dogovorijo, ali ga 
prevzamejo, ali ne, ter o posledicah, ki jih ima odsotnost uporabnikov glede izpolnjevanja 
naročil.  
V enoti Litija imajo tudi samozagovorniško skupino, v kateri so se v letu 2021 pogovarjali 
predvsem o spretnostih in znanjih, ki jih je potrebno po mnenju uporabnikov obvladati za 
samostojno življenje. Pomembna novost je tudi ta, da so se iz samozagovorniške skupine 4 
udeleženci odločili za sodelovanje na samozagovorniški skupini na državni ravni (preko 
spleta), ki poteka v okviru Sožitja ter se sestajajo v povprečju dva do štirikrat tedensko. To je 
pomemben napredek, saj se uporabniki VVZPP-ja vključijo v dolgotrajne aktivnosti, ki niso del 
»matične« institucije in tako dejansko širijo svojo socialno mrežo. 
Uporabniki in svojci imajo na razpolago skrinjico za pripombe in pritožbe, ki je nameščena 
v avlah stavb VDC, tako da je anonimnost zajamčena. V skrinjici v letu 2021 ni bilo nobene 
pritožbe. Uporabniki in njihovi svojci so imeli skozi vse leto možnost dajanja pritožb tudi na 
posebnem obrazcu. V letu 2021 na obrazcu nismo prejeli nobene pisne pritožbe nad našim 
delom. Manjše pripombe in predloge smo sproti obravnavali na osebnih srečanjih s svojci, 
uporabniki z direktorico, ali pa smo se individualno pogovorili z uporabnikom, svojci ter se 
potrudili poiskati čim bolj sprejemljivo rešitev za vse.  
V letošnjem letu bi zelo težko podali informacijo, koliko je bilo opravljenih vseh telefonskih 
klicev, video klicev, video srečanj, tako z uporabniki, pa seveda tudi s svojci, saj je pogosto 
zmanjkalo časa za beleženje. Skupaj smo bodrili drug drugega, ko smo imeli omejitve gibanja, 
ko smo prebolevali Covid, iskali informacije, ki so nam pomagale pri premagovanju težav in 
stisk, ki so nas pestile. 
Veliko pozitivnih informacij prejmemo preko našega FB profila, kjer redno objavljamo naše 
aktivnosti in dogodke. S pomočjo sodobne komunikacije uporabnikom in stanovalcem širimo 
socialno mrežo. Komentarjev na našem profilu je bilo res veliko: 
 
Kolektiv Vdc-ja ve in zna kako osrečiti varovance kljub težkim trenutkom ob njihovem 
pomembnem praznovanju kot je rojstni dan.  

Prostovoljstvo lepša življenje...  
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Ustvarjalni in srečni!!! 

Ne morem verjeti kaj vse naredite za svoje varovance. Hvala, da ste nas ozavestili na fb. 

Hvala vam veliko veselje ste naredili. Ko osrečuješ druge s tem najbolj osrečiš samega sebe. 
Hvala vam. 

Nepozabne trenutke ustvarjate .....in smeha in sreče in še pa še ..... 
 
V letu 2021 smo imeli ob podpori mentorjev tri radijske oddaje na internem radiu. Vodila sta 
jih dva uporabnika. V prispevkih so obveščali o aktualnostih doma in po svetu, brali zanimive 
prispevke, obveščali o športnih dosežkih naših športnikov, poslušali glasbo po izboru 
uporabnikov in zaposlenih ter spregovorili tudi o naših državnih praznikih. 
Na formalnih in neformalnih srečanjih smo krepili moč uporabnikov, se pogovarjali in 
razmišljali o tem, kaj je tisto, kar jim življenje nudi, kljub temu, da se je naš skupni 
vsakdan napolnil z omejitvami. Z vstopom v projekt S teboj lahko … prepoznavamo, da 
so se uporabniki pričeli dodatno zavedati svojih sposobnosti in odgovornosti. Veliko 
pogovorov, srečanj,  najrazličnejše komunikacije preko e-srečanj je še bolj kot doslej 
namenjenih njihovi samostojnosti, prihodnosti, kdo in koliko naj starši oziroma svojci skrbijo za 
uporabnika, kje se konča njihova odgovornost in prične lastna uporabnikova odgovornost. Ob 
takšnih vprašanjih je bilo zanimivo izmenjati različna stališča in izkušnje uporabnikov. 
Uporabniki  dnevnih enot in stanovalci v bivalnih enotah imajo možnost soodločanja o poteku 
dneva, o vključevanju v aktivnosti, skratka  o vseh ključnih vprašanjih njihovega življenja v 
VDC-ju. Veliko konstruktivnih predlogov podajo tudi  v sistemu kakovosti E-Qalin, ki za 
procese, ki vključujejo uporabnike, poteka prav po vseh skupinah. Bistvenega pomena je, da 
uporabniki preko različnih navedenih samozagovorniških aktivnosti razvijajo občutek lastne 
vrednosti, prepoznavajo lastne sposobnosti, znajo izbirati in sprejemati odločitve, 
poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo, jo sami ponudijo ter med seboj razvijajo dobre 
odnose, razumevanje. Ob zaključku leta so uporabniki izpolnili vprašalnike o 
zadovoljstvu – rezultati so prikazani v naslednjem poglavju. 

2.4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 

2.4.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV STORITVE VVZPP 

Novembra in decembra 2021 smo izvajali anketiranje uporabnikov v sodelovanju z zunanjim 

partnerjem Skupina FABRIKA. Anketiranje je potekalo s strani podporne osebe, ki je nudila 

razlago uporabnikom, če so jo potrebovali. Vprašalnikov niso izpolnjevali stanovalci enot 

bivanja, saj so bili v 2021 storitve VVZPP deležni v prilagojenih delavnicah bivalnih enot in bi 

zadovoljstvo težko ločevali. Uporabniki so imeli možnost izbire med odgovori »da«, »včasih« 

in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, »včasih« z 2 točkama in »ne« z 1 točko. 

Uporabnike smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo, zakaj so zadovoljni oz. niso, 

da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Anketo je skupaj izpolnilo 74 uporabnikov storitve 

VVZPP v enoti Zagorje in Litija, od 107, ki so bili prisotni v dnevni enoti (brez stanovalcev). 33 

uporabnikov ankete ni moglo izpolniti zaradi nezmožnosti odgovarjanja.  

Povprečno zadovoljstvo uporabnikov v letu 2021 je ostalo zelo visoko in bilo ocenjeno 

najbolje do sedaj. Sumarno zadovoljstvo je 2,93 in je za 0,12 boljše kot v letu 2020. Slika 2 

prikazuje oceno splošnega zadovoljstva uporabnikov v letu 2021 s primerjavo na 2020 in 2019 

ter oceno posameznih področij v 2021. 
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Slika 1: Zadovoljstvo uporabnikov v storitvi VVZPP splošno in po področjih 

 

2.4.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V ENOTAH BIVANJA 

Izvedena je bila tudi anketa zadovoljstva stanovalcev v enotah bivanja. Pri anketiranju je 

stanovalcem pomagala podporna oseba. Tudi v enotah bivanja so imeli stanovalci možnost 

izbire med odgovori »da«, »včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, 

»včasih« z 2 točkama in »ne« z 1 točko.  

Stanovalce smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo, zakaj so zadovoljni oz. niso, 

da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Na anketo je odgovarjalo 24 stanovalcev, kar je 

največ do sedaj. Kljub minimalnemu znižanju zadovoljstva za 0,02 ocene, je povprečno 

zadovoljstvo stanovalcev ostalo zelo visoko, s sumarno oceno 2,76, kar je ob vseh 

omejevalnih ukrepih epidemije razveseljivo. Kaže na to, da so bili stanovalci stalno informirani 

in vključeni v dogajanje glede sprejemanje epidemioloških ukrepov, zaposleni smo jim bili na 

razpolago za odgovore, pojasnila. Ob izboljšanju epidemiološke situacije so se stanovalci 

udeležili pomladovanja v Ribnici na Pohorju in letovanja v Pinesti, kar je prineslo veliko dobre 

volje za vse. Razumljivo pa je, da samih aktivnosti v lokalnem okolju, prireditev, glede na slabe 

epidemiološke razmere ni bilo veliko, zato so tudi spremljevalne aktivnosti najslabše ocenjene.    

Slika 3 prikazuje oceno splošnega zadovoljstva stanovalcev enot bivanja v letu 2021 s 

primerjavo na 2020 in 2019 ter ocene po področjih.  
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Slika 2: Zadovoljstvo stanovalcev v enotah bivanja splošno in po področjih 

 

3. STORITEV  
V razvojnem programu VDC Zasavje 2020–2025 v središče postavljamo  nadaljnje 

uresničevanje potreb uporabnikov, odraslih oseb s posebnimi potrebami, na vseh 3 področjih 

človeških potreb: imeti, ljubiti in biti (Allardt, 1973): omogočanje njihove socialne in delovne 

vključenosti, samostojnosti skladne z njihovimi zmožnostmi, varnosti, dostojanstva, polnega 

življenja, ob celoviti podpori zaposlenih VDC-ja, lokalnega okolja in države.   

3.1  E-QALIN – UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO  
Decembra 2020 smo uspešno opravili zunanjo presojo s strani Bureau Veritasa. Prejeli smo 

certifikat kakovosti po sistemu E-qalin z veljavnostjo od 4. 1. 2021 do 3. 1. 2024.  

V letu 2021 smo aktivno sodelovali pri optimalizaciji sistema kakovosti E-qalin B, ki pokriva 

naše področje delovanja. Dosegli smo združenje določenih podobnih kriterijev pri vidiku 

uporabnikov in stanovalcev, kar pomeni poenostavitev sistema brez izgube uporabne 

vrednosti. Tako se z novim poslovnikom spremlja 48 kriterijev in 12 kazalnikov. Kazalniki so 

tudi priloga Poročila o delu. Izvedli smo interna izobraževanja, ki so bila namenjena splošnemu 

poznavanju sistema kakovosti, pomembnosti le- tega in njegovi uporabni vrednosti. Skrbniki 

kriterijev so pregledali načrte in jih po potrebi ažurirali. Spremljali smo kazalnike in na podlagi 

analiz sprejemali potrebne ukrepe. Skladno z novim Poslovnikom E-Qalin B smo posodobili 

informacijski sistem MAPP, ki ga uporabljamo za vodenje kakovosti. 

3.2 VODENJE 
Vodenje zajema aktivnosti, ki pri vključenih osebah obravnavajo pridobljene sposobnosti, 
ohranjajo in razvijajo ustrezne osebne značilnosti in tako ustvarjajo harmonično 
funkcioniranje osebe v okolju. Vsebine vodenja so: 

− ohranjanje in razvoj samostojnosti; 
− soustvarjanje in pomoč pri izvajanju osebnih/individualnih načrtov; 
− ohranjanje in razvoj komunikacij ter ohranjanje že pridobljenih znanj in spretnosti; 
− aktivno preživljanje prostega časa; 
− razvoj socialnih odnosov; 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2021 

21 
 

− aktivno vključevanje v okolje; 
− pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk; 
− korekcija in terapija vedenjskih in osebnostnih motenj; 
− socialna oskrba; 
− svetovalno terapevtsko delo s starši. 

3.2.1 INTERESNE AKTIVNOSTI 

Interesne aktivnosti v letu 2021 so bile načrtovane na način, da smo jih lahko varno izvajali. 
Potekale so prilagojeno epidemiološkim razmeram Covid-19 in veljavnim ukrepom ter 
priporočilom NIJZ. Z njimi smo popestrili delovni vsakdan, omogočali razvoj, ohranjanje 
različnih znanj in sposobnosti.  
Interesne aktivnosti pozitivno vplivajo na psihofizično počutje uporabnikov. Izvajamo športne, 
izobraževalne, kulturne in rehabilitacijske aktivnosti. Nekatere tudi v obliki projektov. Z njimi se 
vključujemo in povezujemo z in v lokalno okolje.  
V letu 2021 smo ohranjali trajnost dveh EU projektov Novo rojstvo ter Nasmeh za vse. Uspešno 
smo zaključili EU projekt Gradimo VIP Zasavje (Vključujoče in povezano Zasavje) in 
ohranjamo njegovo trajnost. Ta projekt je še bolj v ospredje postavil pomen vključevanja 
uporabnikov v lokalno okolje in povezovanja Zasavja.  
Vse prisotnosti na interesnih in nadstandardnih aktivnostih mentorji vpisujejo v informacijski 
sistem ISOV.  
 
Slika 3: Primerjava števila izvedb in udeležb na interesnih aktivnostih po področjih 

 

Zaradi ukrepov proti preprečevanju korona virusa je bilo število izvedenih aktivnosti za 6 % 

nižje, vendar je bilo pri njih vključenih za 5,4 % več uporabnikov kot leta 2020. V približno 

enakem obsegu kot v letu 2020 smo v 2021 izvajali aktivnosti rehabilitacije in izobraževanja.  

Različne interesne aktivnosti, ki so jih mentorji izvajali v mehurčkih delavnic, niso 

vpisane, saj so bile realizirane spontano, glede na razpoloženje, počutje, želje 

uporabnikov, ki smo se jim zaposleni prilagajali, da smo ostali vsi skupaj dobre volje. 

V letu 2021 so uporabniki pri analizi zadovoljstva izkazali zadovoljstvo s spremljevalnimi 
(interesnimi) aktivnostmi na zelo visokem nivoju, in sicer je bilo zadovoljstvo ocenjeno z 2,94. 
K dobri oceni je poleg zapisnih dejstev največ prispevala izvedba letovanja, ki so si ga 
uporabniki možno želeli in vse do zadnjega dne nismo bili prepričani, ali ga bomo lahko 
izpeljali. In smo ga, v veliko zadovoljstvo vseh.  
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Slika 4: Zadovoljstvo z interesnimi aktivnostmi 

 
Tabela 14: Izvedene aktivnosti skupine vodenja 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

udeležb POROČILO 2021 

KNJIŽNICA – 

BERIMO SKUPAJ – 

MAVRIČNA 

BRALNICA 

44 552 

V letu 2021 smo projekt Berimo skupaj izvajali na 

kombiniran način: nekaj časa na daljavo, kjer smo se 

dobivali tedensko in skupaj prebirali daljše pripovedno 

besedilo. V jesenskih mesecih  smo ponovno začeli z 

ustaljenimi srečanji s knjižničarko v knjižnici oz. v 

VDC-ju. Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer smo 

srečanja ponovno preselili na splet – in se s 

knjižničarko družili na daljavo, knjige pa smo v VDC-ju 

brali sami ali s pomočjo mentorjev. 

LAHKO BRANJE 19 39 
Uporabniki so za malico in urnik urejali oglasno desko 

v lahkem branju.  

LETOVANJE 1 90 

Med 23. in 28. avgustom smo v Pinesti izvedli 

letovanje, ki se ga je udeležilo 90 uporabnikov. Vsega 

skupaj nas je letovalo 140, saj so se mentorjem in 

prostovoljcem pridružili tudi družinski člani in svojci 

uporabnikov ter osebni asistenti. Tako je bilo letovanje 

najštevilčnejše do sedaj.  

VIKEND 

LETOVANJE 
1 18 

Taborjenje DE Litija v Ponovičah med 15. 6 in 16. 6. 

Uporabniki so skupaj z zaposlenimi postavili tabor in 

prespali  na lokaciji. 

POMLADOVANJE 1 27 

Med 7. in 11. junijem smo se namesto marčevskega 

zimovanja ob izboljšanju epidemioloških razmer, 

odpravili na pomladovanje. Zaradi varnosti v 

mehurčkih in manjših namestitvenih kapacitet so se ga 

udeležili le stanovalci v enot bivanja in sicer vsi, razen 

ene, ki se takšnih aktivnosti ne zmore več udeležiti. 

GLASBENE 

DELAVNICE 
30 250 

V delavnicah so, kadar je bilo mogoče znotraj mehurčkov, 

potekale glasbene delavnice, ki so jih vodili mentorji v 

mehurčku.  

GLASILO KAMENČKI in 

VDC KOTIČEK 
2 37 

V letu 2021 sta izšla dva izvoda Kamenčkov. Prispevke so 

pripravili uporabniki in zaposleni. Objavljeni so tudi na 

spletni strani. 

GOSPODINJSKE 

DELAVNICE 
29 209 

Gospodinjskih delavnic je bilo letos precej, del leta so 

potekale na daljavo, kjer so se uporabniki skupaj z voditelji 

delavnic lotevali tudi zahtevnejših receptov – po 

vnaprejšnjem dogovoru. V drugi polovici leta pa so delavnice 

potekale tudi v živo – pred prazniki in ob dogovorjenih 

priložnostih.   
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KRAJŠI/DALJŠI IZLET 32 202 
Čez leto so predvsem v enotah bivanja izvedli različne izlete 

za popestritev vsakdan stanovalcev.  

LIKOVNE DELAVNICE 48 297 
Med letom so znotraj mehurčkov potekale tudi likovne 

delavnice, kjer so uporabniki izražali svojo kreativnost.  

NASTOP: Pevski, 

Plesne, Skokic, Na 

zabavi RD, ... 

8 12 
V sklopu nekaterih dogodkov so uporabniki nastopili na 

prireditvi.  

PEVSKI ZBOR 2 22 V Enoti Litija so se dvakrat poizkusili s pevskim zborom.  

RADIO VDC 3 3 

Izvedli smo 3 radijske oddaje, v katerih so uporabniki 

prebirali razne novice, seznanjali ostale uporabnike z 

aktualnimi prazniki, običaji, izbirali glasbo po svojem okusu 

in se preizkušali v voditeljski vlogi. 

RIBIŠTVO 87 95 
V enotah bivanja se stanovalec redno ribari v lokalnem 

ribniku v Zagorju.  

SAMOZAGOVORNIŠK

A SKUPINA 
32 267 

Pri prebiranju zapisnikov se v delavnicah pogovarja o 

aktualnih stvareh.  V DE Litija poteka samozagovorniška 

skupina večinoma enkrat tedensko. 

SESTANEK 

UPORABNIKOV Z 

VODSTVOM 

13 194 

Sestanki so potekali po mehurčkih in so jih vodili mentorji v 

delavnicah.  

SKRB IN UKVARJANJE 

Z ŽIVALMI 
342 951 

Stanovalci redno skrbijo za domače živali, ki jih imajo. 

VRTIČKANJE 24 93 
V enoti Litija imajo dve visoki gredi, za kateri skrbijo 

uporabniki.  

ZABAVA 29 339 
Uporabniki so se udeležili raznih zabav, ki so bile 

organizirane skladno z ukrepi Covid-19.  

 

5 MINUT ZA 
ZDRAVJE 

20 188 
Uporabniki so s pomočjo mentorjev v delavnicah izvajali 5-

minut za zdravje.  

ALTERNATIVNA 
TERAPIJA ZA 
BOLJŠE POČUTJE 

49 317 
Tekom leta so potekale različne aktivnosti za boljše počutje kot 

je joga, dihalne vaje, masažni stol, uporaba motomeda in 

podobno.  

ATLETIKA 7 32 
Potekali so treningi pred nastopom športnikov na atletskem 

mitingu v Mariboru. 

NAMIZNI TENIS 11 33 Uporabniki so igrali namizni tenis, kolikor so to dovoljevale 

okoliščine glede Covid-19.  

NOGOMET 13 117 Sistematično so potekali treningi na zunanjem travnatem 

igrišču v sklopu priprav na turnirje.  

NORDIJSKA 

HOJA/SPREHOD 

320 4418 Najštevilčnejša in najbolj obiskana aktivnost so bili sprehodi, ki 

so dnevno potekali skozi celo leto. Redno se je uporabnike 

spodbujalo, da so prosti čas izkoristili za sprehod in aktivnost 

na prostem.  

PLANINARJENJE 3 24 Organizirani so bili trije pohodi, tudi v času pomladovanja, ki 

smo ga izvedli na Ribnici na Pohorju.  

PLAVANJE 2 7 Stanovalci so se pod okriljem lokalnih društev Sožitje udeležili 

plavanja.  

PLES 37 244 Uporabniki so se del leta srečevali na daljavo, kjer so 

pripravljali kratke nastope tudi za ostale uporabnike. Del 

srečanj pa je potekal v živo, v obliki vaj pred nastopom – v 

skladu z epidemiološkimi razmerami.  

REKREACIJA IN 

RAZGIBAVANJE 

101 575 Čez leto redno poteka rekreacija in razgibavanje v delavnicah 

in enotah bivanja.  
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TEKMOVANJE   

SOS in druga 

tekmovanja 

3 24 Udeležili smo se dveh nogometnih turnirjev in atletskega 

mitinga. Ostala tekmovanja so bila zaradi razmer odpovedana.  

OGLED OBISK  

PRIREDITEV 

11 121 

Kolikor so dopuščale razmere smo se udeleževali prireditev 

in druženj.  
RAZLIČNA DRUŽENJA  

(organizacije in 

društva) 

19 194 

 
Tabela 15: Izvedene rehabilitacijske aktivnosti (izven sistemskega zdravstva) 
 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

udeležb POROČILO 2021 

FIZIOTERAPIJA VIP 10 22 Uporabnikom dnevnih enot smo v okviru trajnosti VIP 

omogočali prve brezplačne preglede in uvodno terapijo. 

KINEZIOLOŠKA 

VADBA 

23 61 Ob koncu leta smo pričeli sodelovati s kineziologom, ki je 
stanovalce pregledal in jim začel pomagati pri izboljšanju 
hoje, stabilnosti in ravnotežja.  

MASAŽA, 

SPROŠČANJE 

23 34 Uporabniki so med seboj izvajali masaže (Nasmeh za vse). 

REHABILITACIJA - 

BIOPTRON 

1 1 

Aktivnosti so potekale v zmanjšanem obsegu oziroma so 

se beležile pod druge aktivnosti.  

REHABILITACIJA S 

HOJICO / STOJKO 

5 7 

REHABILITACIJA 

VODNA 

4 4 

 
Tabela 16: Izvedena izobraževanja uporabnikov 
 

NAZIV STORITVE 
št. 

izvedb 
št. 

udeležb POROČILO 2021 

PISANJE / BRANJE / 
RAČUNANJE 

45 84 Uporabnike in stanovalce se je spodbujalo k ohranjanju 
znanja pisanja, branja in računanja. 

TUJI JEZIK 1 9 Tuj jezik je potekal samo enkrat, saj smo se preventivno 
izogibali zunanjim izvajalcem zaradi preprečevanja 
Covid- 19.   

3.2.2 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH  

V letu 2021 so bila tekmovanja zelo omejena, zaradi COVID-19. Kljub temu smo se uspeli 

udeležiti dveh nogometnih turnirjev, in sicer enega v Ljubljani, drugega pa smo organizirali v 

Zagorju. Udeležili smo se tudi atletskega državnega mitinga, ki je potekal v Mariboru.   

 

3.2.3 PROJEKTI 

NAZIV PROJEKTA POROČILO 2021 

HRIBOVANJE, 

LETOVANJE, 

ŠOTORJENJE 

Izvedli smo hribovanje – pomladovanje za stanovalce, poleti pa 

tradicionalno letovanje na morju za uporabnike, ki so to želeli. V 

Litiji smo na željo uporabnikov organizirali 2-dnevno šotorjenje v 

domačih krajih. 

BERIMO SKUPAJ in 

MAVRIČNA 

KNJIŽNJICA 

Projekt opismenjevanja in branja smo nadaljevali tudi v letu 2021 

v sodelovanju s knjižnicam Zagorje, Trbovlje in Litija. Aktivnosti so 

v obdobju slabših epidemioloških razmer potekale na daljavo. 

LAHKO BRANJE 
Prilagajali smo različna literarna in ostala besedila, zbrali in priredili 

nekaj receptov za osnovne obroke ter jih uredili v zvežčič 



POROČILO O DELU VDC ZAGORJE OB SAVI 2021 

25 
 

RAZLIČNA SREČANJA 

S SVOJCI 

Srečanja s svojci v živo, upoštevaje epidemiološke razmere, je bilo 

manj kot pred epidemijo. Redno pa smo jih bomo obveščali o 

aktualnem dogajanju preko mesečnih informacij in dodatnih 

obvestil (pisnih, preko telefonov, FB, internetna stran).  

EU1 – NADALJEVANJE 

Novo rojstvo 

Nadaljujemo s trajnostjo projekta. Ozaveščali smo drug drugega 

pomenu skrbi za okolico, naravo. Uporabniki so se vključevali v 

eko delavnice, spoznavanje zdravilnih rastline, zbiranje materialov 

za reciklažo blagovne znamke »Prešito«.  

EU 2 – 

NADALJEVANJE 

Nasmeh za vse 

Nadaljujemo s trajnostjo projekta. Izvajali smo aktivnosti masaž s 

strani uporabnikov. 

EU 3 – VIP Zasavje 

Izvajali smo aktivnosti projekta Gradimo VIP Zasavje, odobrenega 

pri LAS Zasavje in nadaljevali s trajnostjo projekta po juniju 2021, 

ko se je formalno zaključil. VIP poti do zdravja, VIP izobraževanja, 

VIP rehabilitacijske aktivnosti, ki niso sistemsko financiranje 

(fizioterapija dnevni del, kineziologija, psihoterapija …) 

PILOTNI PROJEKT 

razvoja in preizkušanja 

podpornih storitev S 

TEBOJ LAHKO… 

Nadaljevali smo z izvajanjem projektnih aktivnosti pilotnega 

projekta 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  
Pripravili smo delavnico ob tednu vseživljenjskega učenja v 

Zasavju. 

VIP poti do zdravja 

Imeli smo mesečne aktivnosti za vzpodbujanja zdravega 

življenjskega sloga pri uporabnikih in zaposlenih. 10. tek in hojo za 

upanje je  1. 10. 2021 zaradi slabšanja epidemioloških razmer 

nadomestil virtualni tek in hoja za upanje pod pokroviteljstvom 

Europa Donna, na spletnih straneh in družabnem omrežju FB VDC 

Zasavje. 

TRŽENJE LP 

Izdelke lastnega programa smo sistematično tržili tudi skupaj z 

uporabniki. Udeleževali smo se različnih dogodkov po Zasavju, 

kjer smo predstavljali svoj asortiman, če so le epidemiološke 

razmere to varno dopuščale. 

VDC KOLEDAR 2022 
Pripravili, oblikovali smo koledar  VDC Zasavje z izdelki lastnega 

programa 2022. 

E-QALIN 

Aktivno smo delovali na področju kakovosti E-Qalin. Skladno z 

novim poslovnikom smo 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 smo nadaljevali tudi 

v 2021 – vrtnarstvo, hortikultura, terapevtske delavnice vrtnarjenja, 

kuhanja – vseživljenjsko učenje iz vsebin narave in kuhanja, 

konference … 
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PRIZIDEK VDC 

V letu 2021 smo pristopili k pridobivanju vse potrebne 

dokumentacije, javnemu razpisu in začeli z gradnjo prizidka k 

objektu VDC Cesta 9. avgusta 59. c, Zagorje ob Savi. 

SPREMSTVO BUS 

COVID-19 

Zaradi potrebne kontrole zdravstvenega stanja uporabnikov pred 

vstopom na prevoz – merjenje vročine, smo uvedli dodatno 

spremstvo po potrebi, glede na epidemiološke razmere. 

PREVOZ 

STANOVALCEV NA 

TABORE SOŽITJA 

Stanovalcem, ki nimajo svojcev, smo zagotovili prevoz na 

letovanja Sožitja, ki so se jih želeli udeležiti. 

 

3.2.4 SOCIALNE OBRAVNAVE 

Socialno delo v VDC-ju je v letu 2021 obsegalo v prvi vrsti podporo in pomoč pri stiskah 

uporabnikov ter pomoč njihovim svojcem. 

Individualna obravnava uporabnika je potekala v obliki pogovorov in svetovanj in timskih 

srečanj z različnimi enotami CSD Zasavje. Namen individualne obravnave je prepoznavanje 

stisk, ki nastajajo v družinskem, delovnem ali drugem okolju, stisk, ki nastajajo zaradi 

zavedanja prikrajšanosti (spolnost, družina, otrok, vozniški izpit, poklic, samostojno bivanje) 

ter stisk, ki nastajajo zaradi neustreznega ravnanja oseb s posebnimi potrebami. Rezultat 

individualnih obravnav je iskanje, organiziranje in nudenje ustreznih oblik pomoči, pri čemer je 

velikega pomena motiviranje uporabnika za sodelovanje v iskanju rešitev. V letu 2021 smo 

zaradi negotovih razmer, ki jih je prinesla epidemija, še bolj pozorno spremljali uporabnike, 

prepoznavali njihove stiske in potrebe.   

3.3 VARSTVO 
Varstvo zajema aktivnosti, ki so namenjene telesnemu razvoju, zaščiti in varnosti oseb in 
vključuje: 

− izvajanje osebne nege; 
− hranjenje, varovanje oseb; 
− izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil; 
− skrb za normalno, zdravo in varno življenje ter bivanje; 
− spremljanje in podpora pri zagotavljanju občutka varnosti; 
− organiziranje prevozov uporabnikov.  

3.3.1 PREHRANA 

Gostilna Kovač iz Litije nam je tudi v letu 2021 zagotavljala malice za uporabnike dnevnih enot 

v Zagorju in Litiji ter kosila za stanovalce. Malice so bile pripravljene po jedilniku. Pri sestavi 

jedilnika smo upoštevali želje uporabnikov in smernice zdrave prehrane. V primeru bolezni ali 

drugih težav smo malico in kosilo prilagajali potrebam posameznega uporabnika.  

Zaradi zagotavljanja večje varnosti pred okužbami Covid-19, so uporabniki dnevnih enot, 

večino leta 2021 jedli malico v individualno pakirani embalaži, v »mehurčkih« in niso odhajali 

v skupno jedilnico. 

Stanovalci so vse obroke jedli v jedilnicah enot bivanja. Kosila so jim vozili iz gostilne Kovač 

vse dni v letu. Ostale obroke pa so v enotah bivanja pripravljali zaposleni skupaj s stanovalci. 

Na mesečnih sestankih stanovalcev so se stanovalci skupaj z zaposlenimi dogovorili o tem, 

kaj bodo kuhali in jedli v prihodnjem mesecu.  

 

Okvirni čas prehrane v letu 2021 je bil:  
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OBROK DELAVNIK VIKEND, PRAZNIK, DOPUST 

ZAJTRK 6.00 – 7.30 8.00 – 9.30 

MALICA 9.30 10.30 

KOSILO 13.00 13.00 

VEČERJA 18.00 18.00 

3.3.2 PREVOZI 

Prevozi so bili tako kot v preteklih letih, tudi v 2021 organizirani na več različnih načinov. Tako 

smo ohranili našo prilagodljivost potrebam uporabnikov in njihovim svojcem z namenom, da je 

za uporabnike pot od doma v VDC in iz VDC-ja domov čim varnejša in prijetna. S takšno 

organizacijo prevozov je naš VDC dostopen vsem uporabnikom.  

V dnevni enoti VDC v Zagorju in v Litiji se je v letu 2021 vozilo 132 uporabnikov, 7 jih je  

prihajalo peš, 10 jih je bivalo v bivalni enoti Podvelnarji, ki je v mansardi dnevne enote Zagorje.  

Prevozi so bili prilagojeni potrebam uporabnikov in organizirani na pet različnih načinov in 

občasno tudi kombinirani med seboj.  

Za lastne prevoze v dnevnih enotah smo uporabljali 4 vozila. Redne dnevne relacije so bile:  

• VDC Zagorje–Dol pri Hrastniku–VDC Zagorje 

• VDC Zagorje–Krnice–Hrastnik–VDC Zagorje 

• VDC Zagorje–Retje–VDC Zagorje 

• VDC Zagorje–Trbovlje–VDC Zagorje 

• VDC Zagorje–Mlinše–Izlake–Kisovec–VDC Zagorje 

• VDC Zagorje–Tepe–Renke–VDC Zagorje 

• VDC Zagorje–Zagorje lokalno–VDC Zagorje (3 vožnje) 

• VDC Zagorje–Litija lokalno–VDC enota Litija 

• VDC enota Litija–Šmartno pri Litiji lokalno–VDC enota Litija 

Z lastnimi kombiji smo v VDC in iz njega vozili 59 uporabnikov.  

Za  44 uporabnikov smo imeli organiziran posebni avtobusni prevoz, in sicer na relaciji Marno–

Hrastnik–Trbovlje–Zagorje ob Savi.  

16 samostojnejših uporabnikov se je brezplačno vozilo z javnim avtobusnim prevozom, in sicer 

na relacijah: Izlake, Kisovec, Čemšenik, Čolnišče, Podkum, Gabrovka, Šmartno pri Litiji in 

Hotič.  

3 uporabniki so za prevoz uporabljala vlak, in sicer na relacijah Litija–Zagorje in  Jevnica–Litija. 

Uporabnikom smo po potrebi nudili spremstvo od in do avtobusne postaje in si prizadevali za 

njihovo čim večjo samostojnost. Uporabnikom, ki jim nobeden od prevozov ni ustrezal, so 

prevoze nudili svojci in smo jim povrnili stroške prevozov. V letu 2021 je bilo takšnih stalno 8, 

občasno pa še 2. 
 
Tabela 17: Uporabniki po načinu prevoza 

NAČIN PREVOZA ŠTEVILO UPORABNIKOV * 

AVTOBUS – ORGANIZIRAN S STRANI VDC 44 

JAVNI AVTOBUSNI PREVOZ 16 

KOMBIJI VDC 59 

LASTNI PREVOZI ALI PREVOZ SVOJCEV 10 

VLAK 3 

SKUPAJ SE JE VOZILO UPORABNIKOV 132 

*število uporabnikov po načinu prevoza se je tekom leta spreminjalo 

Poleg rednih dnevnih voženj od doma uporabnikov v dnevne enote VDC-ja in iz njih domov 

smo kombije uporabljali za: 

● prevoze za zdravstvene namene uporabnikov (prevoz k zdravniku, zobozdravniku, 
specialistu, bolnico …),  
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● prevoze k sorodnikom,  
● interesne in nadstandardne aktivnosti, 
● nabave in 
● službena potovanja, izobraževanja zaposlenih. 

Vestno upoštevamo zakonodajo. Za brezhibnost vozil je skrbel vodja osnovne oskrbe ter 

servis, ki nam popravila opravi v času, ko vozil ne potrebujemo (popoldan, ob vikendih). Leto 

2021 smo prevozili brez prometnih nesreč. Zaradi dotrajanosti, stalnih okvar in potrebnih 

popravil  na 2 kombi vozilih več kot 10 let, smo po pridobljenem predhodnem soglasju k porabi 

poslovnega izida s strani MDDSZ, uspešno objavili javno naročilo za nabavo novih. Zaradi 

dolgih dobavnih rokov bomo nove kombije dobili predvidoma do oktobra 2022. 

3.3.3 NEGA  

V dnevnih enotah: 
− pomagamo uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti; 
− jim dajemo zdravila, ki jih potrebujejo, po naročilu zdravnika, previjamo rane; 
− jim merimo krvni sladkor (sladkorni bolniki), krvni tlak; 
− uporabnike, ki se strinjajo, redno tehtamo; 
− naročamo jih in jih spremljamo na specialistične preglede, kontrole; 
− jim nudimo prvo pomoč po potrebi. 

Zdravstveno nego v dnevni enoti Zagorje in dnevni enoti Litja sta skupaj z ostalimi zaposlenimi 
izvajali medicinski sestri na delovnih mestih varuhinje. Pozorni smo na spremembe v 
zdravstvenem stanju uporabnikov, ob  večjih  odstopanjih obvestimo svojce in zakonite 
zastopnike. Če so ukrepi urgentni, obvestimo tudi enoto nujne medicinske pomoči.   
Nadaljevali smo z opozarjanjem na potrebno vzpostavitev sistemskega financiranja 
zdravstva glede na potrebe uporabnikov tudi v dnevni storitvi VVZPP (staranje 
uporabnikov, več uporabnikov z zdravstvenimi težavami). S prizadevanji za vzpostavitev 
sistemskih zdravstvenih storitev, ki jih uporabniki potrebujejo, bomo aktivno nadaljevali tudi v 
letu 2022. 

3.4 ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI 
Cilj zaposlitve pod posebnimi pogoji je optimalna uporaba delovnih zmožnosti, razvijanje 
novih spretnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in participiranje 
uporabnikov k družbeni skrbi zanje.  
Zajema vsebine: 

● usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji; 
● zaposlovanje s proizvodnimi deli v serijah in prilagojenih fazah, ki so med seboj 

povezane; 
● zaposlovanje na delovnih mestih, kjer postopek izvajanja del ni programiran in je zato 

potrebna delna samoorganiziranost;  
● usposabljanje za spremenjene in nove delovne programe; 
● razvijanje sposobnosti in zmožnosti za doseganje kvalitete in količin v časovnih rokih, 

s čimer se dosega tržna vrednost dela in ustvarjajo pogoji za integracijo oseb v življenje; 
● usposabljanje in uvajanje za varno delo ter upoštevanje navodil in delovnih postopkov; 
● okupacija in zaposlitev z manjšo zahtevnostjo; 
● pomoč in vzpodbuda pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji. 

V VDC Zasavje smo imeli v letu 2021 sledeče zaposlitvene programe: 
1. lastni program,  
2. kooperacijski program, 
3. ostala dela v VDC-ju, 
4. zaposlitev v okolju VDC-ja in  
5. zaposlitve v okviru trajnosti evropskih projektov EU 1 – Novo rojstvo in EU 2 – 

Nasmeh za vse. 
Uporabnikom so bile glede na individualne želje in zmožnosti nudene različne zaposlitvene 

vsebine, v različnem obsegu.  
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3.4.1 LASTNI PROGRAM 

Lastni program v letu 2021 je obsegal inovativne, unikatne, ročno izdelane proizvode: 
1. LINIJA “PREŠITO”: reciklirani copati, reciklirane toaletne torbice, reciklirane 

peresnice, reciklirane drobižnice, reciklirane borše – torbe, reciklirani nahrbtniki, 
kozmetične pralne blazinice, reciklirane blazine – medvedki, reciklirane oprijemalke, 
juta torbe, filc torbe in pozorne vrečke; 

2. IZDELKI IZ UMETNEGA USNJA: copati, toaletne torbice, peresnice, drobižnice, velike 
in male torbe, nahrbtniki; 

3. OBESKI za ključe: obeski iz ostankov blaga, filca, gumbov in usnja; 
4. Modni dodatki: uhani, medaljoni, prstani, šali; 
5. Kolekcija KRST: krstni prtiček, krstna sveča, krstna vizitka; 
6. Kolekcija SIVKA: brisača z vezenino sivka (velika in mala) 
7. Kolekcija FROTIR ZA OTROKE: Brisačka z vezenino, kopalni plašč; 
8. Kolekcija AJDA: ajdova blazina za otroke – sovice, velika ajdova blazina 50 x 70, 

blazina z ajdo v obliki medvedka; 
9. VEZENE DEKORATIVNE BLAZINE; 
10. VIZITKE/VOŠČILNICE; vezene, slikane in lepljene; 
11. IZDELAVA ZAŠČITNIH MASK za obraz za službeno rabo in prodajo izven. 

 Obseg naročil in roke smo v letu 2021 dodatno prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti 
naših uporabnikov, zaradi Covida-19. V času izolacij in karanten uporabnikov smo jim na 
njihovo željo omogočali tudi delo od doma. Uporabnice so šivale juta vrečke in naročene 
prtičke za krst in ostalo vezenino, ki jo lahko izvajajo samostojno doma. 
V letu 2021 smo začeli s šivanjem jaken BZ More than beauty by me in skupaj z lastnico licence 
miss Slovenije pripravili modno revijo naših uporabnic  s finalistkami miss  Slovenije 2021, kot 
zaključek projekta Gradimo VIP Zasavje.  
Za konec leta smo pripravili skupaj z enoto Litija veliko lepljenih voščilnic, ki smo jih v celoti 
prodali. Zato bomo v naslednjem letu pripravili večjo količino le-teh že med letom. Skupaj s 
stalnimi in novimi kupci smo razvijali izdelke po njihovih željah; naročila smo prejemali osebno, 
po telefonu, elektronski pošti, preko facebooka in spletne prodaje. 
Naročila so bila kontinuirana vsak mesec. Naredili smo veliko izdelkov po željah 
kupcev. Obseg naročil in roke smo prilagajali zmožnostim in razpoložljivosti naših 
uporabnikov. Uporabljali smo eko materiale  in med seboj kombinirali naravna tekstilna vlakna, 
vezenino, usnje, ostanke blaga, gumbe. V lastnem programu je vedno večji delež izdelkov 
narejen iz recikliranega jeansa, ostankov blaga in starih zaves, na kar smo še posebej ponosni. 
Delamo z ljudmi za ljudi in hkrati ohranjamo naravo. Delamo na trajnostnem razvoju. 

3.4.2 KOOPERACIJA 

Tudi v letu 2021 je proces kooperacijskega dela zaznamovala epidemija, saj smo morali biti 

pri logistiki previdni in upoštevati varnostne ukrepe. Z gradnjo prizidka v Zagorju so se nam v 

enoti Zagorje znižale kapacitete skladiščenja in smo morali skupaj s kooperanti reorganizirati 

proces sodelovanja tako, da smo imeli v VDC-ju minimalne zaloge (JIT princip), česar se bomo 

držali tudi vnaprej. 

V letu 2021 smo začeli sodelovati s 3 novimi kooperanti (Zoyo baby, Chipolo, Grčar Uroš s. p.) 

in ohranili uspešno dolgoletno sodelovanje z ostalimi 9:  

1. ZOYO BABY - sestavljanje škatel, lepljenje nalepk na kable, vlaganje končnih izdelkov.  
2. CHIPOLO – sestavljanje embalaže za njihove izdelke. 
3. Grčar Uroš s. p. - pakiranje kavnih pokrovčkov. 
4. EUROBOX d. o. o. Cerknica, enota Trbovlje  

S podjetjem za proizvodnjo kartona in  kartonske embalaže sodelujemo od leta 2012, za njih 

sestavljamo kartonske izdelke, večinoma pregrade. Delo je primerno za večje število 

uporabnikov, saj ni zahtevno. Pregrade naši uporabnik zelo radi sestavljajo.  

5. KUMPLAST d. o. o. Zagorje 
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Uspešno sodelovanje smo v letu 2021 imeli tudi s podjetjem Kumplast, s katerim sodelujemo 

že od leta 1990 dalje. Za to podjetje opravljamo različne delovne operacije,  sestavljamo 

njihove izdelke, jih sortiramo in pakiramo. Z delom lahko zaposlimo večje število uporabnikov, 

saj so določene delovne operacije zelo enostavne in jih tako zmore večina uporabnikov.  

6. ETI ELEKTROELEMENT Izlake 
V letu 2018 smo začeli sodelovati z izlaškim Eti-jem. Občasno jim sestavljamo komponente, 

ali pa delamo razgradnjo različnih varovalk.   

7. DEWESOFT d. o. o. Trbovlje 

S podjetjem sodelujemo od leta 2017. Za to podjetje občasno opravljamo storitve sortiranja, 
štetja in pakiranja raznih polizdelkov. Naročila so manjša, a zelo zaželena pri uporabnikih. 

8. JeMOTT d. o. o., Radeče 
Kot že nekaj zadnjih let, smo tudi v letu 2021 občasno lepili papirnate vrečke za pečen 

krompirček. Delo je preprosto, uporabniki ga imajo radi, lahko ga izvaja večje število 

uporabnikov. Že nekaj let kooperant brezplačno tiska in dostavlja zastavice za akcijo Manj 

svečk za manj grobov. 

9. JE&GR d. o. o.,  Zagorje 
S podjetjem JE&GR sodelujemo od leta 1996. Sodelovanje se občasno poveča, včasih pa je 

tega dela manj. V lanskem letu je bilo sodelovanja manj, vendar podjetje  štejemo med stalne 

kooperante. 

10. KOMO d. o. o. Polšnik 

enota Litija je še naprej sodelovala s tem podjetjem, ki je z vidika dela, ki se opravlja v 

delavnicah, najbolj pomemben partner s področja kooperacije za Litijo. Delo je letos obsegalo 

iste artikle kot prejšnja leta in nekaj novih izdelkov. To so predvsem različne vrste stikal in 

podobnih komponent za aparate, el. naprave. Z njimi sodelujemo uspešno od leta 2018.  

11. Tiskarna ACO s. p. Litija 
S Tiskarno Aco sodelujemo v enoti Litija  od leta 2018. Delo poteka enkrat mesečno, gre za 

zlaganje (sestavo) litijskega časopisa Občan. Delo pomeni za uporabnike (običajno sodelujejo 

3 ali 4 uporabniki) popestritev, saj je poteka le enkrat v mesecu. Delo je prijetno tudi zaradi 

papirja – je topel, bolj prijazen od plastike, kovine. 

12. Tiskarna LINEA – AV  Litija 

Z omenjeno tiskarno sodelujemo v Litiji od leta 2019. Delo je občasno. Delo obsega vlaganja 

aneksov v najemne pogodbe, zlaganje (zgibanje) zdravstvenih kartotek, sestava in lepljenje 

map ter končno delanje paketov. Delo omenjene tiskarne je glede na vrsto naročila primerno 

za uporabnike različnih sposobnosti. Tudi to delo je zaželeno med uporabniki, zaradi 

popestritve rutine in zaradi rokam prijaznega materiala – mehkega kartona in papirja. 

Sodelovanje z vsemi kooperanti je bilo zelo dobro. Delo je bilo opravljeno kvalitetno, brez  

reklamacij in v dogovorjenih rokih. Spornih terjatev iz naslova zaračunanih storitev kooperacije 

ni. Tudi v spremenjenih razmerah smo zagotavljali uporabnikom raznoliko in zanimivo delo, ki 

jim je bilo v veselje in jim je omogočilo, skladno s pravilnikom, prejemati tudi mesečne 

nagrade. Delo uporabnikom veliko pomeni, saj ohranja in razvija njihove delovne 

zmožnosti in gradi dobro samopodobo, samozavest.  

Ob zaključku leta 2021 smo na podlagi razgovorov s kooperanti ugotovili obojestransko 

zadovoljstvo ter prejeli ustna zagotovila o nadaljevanju sodelovanja.  

3.4.3 OSTALA DELA V VDC-ju 

Uporabniki so na lastno željo in po svojih zmožnostih in skladno z varnostnimi ukrepi Covid-

19 pomagali tudi pri različnih ostalih delih: 

● gospodinjska opravila (likanje, pranje, priprava in pospravljanje miz, kuhanje kave …); 
● čiščenje (praznjenje košev, brisanje miz, pometanje, čiščenje kombijev …); 
● vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih); 
● logistična opravila (pomoč pri nakladanju in razkladanju materiala, izdelkov, malice …); 
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● urejanje okolice (košnja trave, pometanje listja, urejanje cvetličnih nasadov); 
● pomoč ostalim uporabnikom, sprehajanju z vozičkom, spremstvu v kombijih ... 

Stanovalce v naših enotah bivanja smo po njihovih zmožnostih in skladno z varnostnimi ukrepi 

Covid-19, vključevali v enostavna gospodinjska in vzdrževalna dela, kot so priprava in 

pospravljanje miz, pomoč pri čiščenju sob, likanje in zlaganje perila. V skladu z zmožnostmi 

so sodelovali pri pripravi obrokov (zajtrki in večerje). Urejali so okolico in izdelovali okrasne 

tematske aranžmaje. Glavni namen je razvijati ter ohranjati samostojnost in avtonomnost 

stanovalcev.  

Uporabniki in stanovalci pri teh aktivnostih sodelujejo prostovoljno. Na takšen način 

zaživijo polnejše življenje ter pridobivajo temeljne socialne in življenjske izkušnje, kar 

jim omogoča višjo kvaliteto življenja. 

3.4.4 ZAPOSLITEV V OKOLJU VDC-ja IN EU PROJEKTIH 

Z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji v okolju VDC-ja in EU projektih Novo rojstvo in Nasmeh za 

vse uporabniki preizkušajo različne zmožnosti za delo, se naučijo novih delovnih aktivnosti in 

se tako samopotrjujejo ter so bolj zadovoljni. Uporabniki so se v letu 2021 lahko vključevali v: 

● čiščenje okolice v Zagorju ob Savi (Europark); 
● čiščenje stekel in okolice poslovne stavbe ŠMELC v Litiji, v kateri deluje dnevna enota 

VDC Litija – čiščenje stekel poteka praviloma enkrat mesečno (odvisno od vremena, v 
zimskih mesecih redkeje). Enako je bilo s čiščenjem okolice, ki v normalnih razmerah  
poteka trikrat tedensko.  

● Novo rojstvo (EU1) – zbiranje odpadnega jeansa, program »Prešito«. 
● Nasmeh za vse (EU 2) – sprostitvene tehnike za vrat in hrbet za uporabnike znotraj 

mehurčkov. 

3.4.5 PORABA PRIHODKOV OD DELA, NAGRAJEVANJE 

Nagrade uporabnikov VDC Zasavje ureja interni Pravilnik o nagrajevanju uporabnikov. 
Uporabniki so s pravilnikom seznanjeni in soodločajo, kako se bo prihodek porabil. Osnova za 
izplačilo denarne nagrade je grupa, v katero je uporabnik uvrščen na podlagi letne evalvacije 
in opravljenega števila delovnih  ur  v tekočem mesecu. Med letom se po potrebi, ki izhaja iz 
spremenjenih delovnih zmožnosti uporabnika, sestane strokovni svet, ki ažurira grupe nagrad. 
Uporabniki so razvrščeni v 9 plačilnih grup od 1 do 5 po naraščajoči skali za 0,5.  
Uporabniki programa socialne vključenosti so mesečno prejemali znesek nagrade, skladno s 
pravilnikom in določili pogodbe o višini nagrade. Glede na učinkovitost pri delu so bili tudi 
stimulirani. 
Prihodke, ki so jih uporabniki skupaj z zaposlenimi ustvarili pri zaposlitvi pod posebnimi pogoji 
v letu 2021, smo tako v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uporabnikov in 
dogovorom na mesečnih sestankih z uporabniki, porabili za: 

● kritje materialnih, storitvenih in ostalih stroškov, ki so nastali pri zaposlitvi pod 
posebnimi pogoji, 

● izplačilo mesečnih nagrad delovno aktivnim uporabnikom na podlagi prisotnosti, 
opravljenih delovnih ur, grupe nagrade in razpoložljive dogovorjene mase za nagrade; 

● skupno porabo uporabnikov (športne aktivnosti SOS, športna oprema, kulturne 
prostočasne aktivnosti, darila ob rojstnih dnevih, praznovanja, pomladovanje, letovanje 
sofinanciranje evropskih projektov, njihovo trajnost, za višjo kakovost življenja 
uporabnikov). 

3.5 INSTITUCIONALNO VARSTVO V SKUPNOSTI 
Institucionalno varstvo obsega: 
− osnovno oskrbo – bivanje v eno in dvoposteljnih urejenih sobah, organizirano prehrano, 

tehnično oskrbo in prevoz; 
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− posebne oblike varstva – te so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju 
socialnih odnosov, delovni okupaciji, aktivnemu preživljanju prostega časa in reševanju 
osebnih ter socialnih stisk; 

− socialno oskrbo – strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne 
preventive, terapije in vodenja uporabnikov; 

− zdravstveno nego – po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 
Zagotavljali smo 16-urno institucionalno varstvo v skupnosti ob delavnikih in 24-urno ob ostalih 
dnevih v letu. Skozi vse leto smo 8-urno storitev VVZPP pri stanovalcih izvajali ločeno od 
dnevne enote, v prilagojenih prostorih, kjer se sicer izvaja 16-urno institucionalno varstvo, 
zaradi nevarnosti  vnosa okužbe s SARS CoV-2.  
Ob koncu leta 2021 je v bivalnih kapacitetah zasavskega VDC-ja bivalo 28 stanovalcev. Med 

letom 2021 smo enemu uporabniku omogočili začasno namestitev, za čas hospitalizacije 

edinega svojca, ki drugače izvaja skrb za uporabnika. 

3.5.1 ZDRAVSTVENA NEGA IN SODELOVANJE Z ZDRAVNIKI 

Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva, s celostno zdravstveno obravnavo 
uporabnikov, pripomore k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni uporabnikov. V letu 
2021 smo za oskrbni dan stanovalca v povprečju prejeli dovolj sredstev za izvajanje nujno 
potrebnih zdravstveno-negovalnih storitev v skladu z zdravstveno doktrino. Imamo strokoven 
kader za vodenje in izvajanje zdravstvene nege po pogodbi in v okviru rednih zaposlitev: 

• vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije za stanovalce; 

• naročanje stanovalcev na specialistične preglede, kontrole; 

• spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov; 

• meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega tlaka in priprava terapije; 

• pomoč uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti. 
Še vedno bomo opozarjali na nerešeno problematiko financiranja zdravstva za uporabnike 
dnevnih enot. Glede na trenutne potrebe uporabnikov bi bilo nujno, da tudi njim zagotovimo 
ustrezno sistemsko financirano zdravstveno oskrbo in dovolj zdravstvenega kadra.  
Zdravstveno nego je vodil diplomirani zdravstvenik pogodbeno. Dnevno je spremljal naše delo 
preko informacijskega sistema, imel sestanke z zdravstvenim timom in skupaj z njimi in 
vodstvom zavoda pripravljal ustrezno dokumentacijo s področja zdravstva. V institucionalnem 
varstvu smo imeli konec leta 2021 4 redno zaposlene na zdravstvenem področju: 3 
zdravstvene tehnike in 1 bolničarko. 
Zamenjava izbrane osebne zdravnice v letu 2020 se je izkazala za zelo pozitivno. Z izjemo 
enega stanovalca so se vsi ostali opredelili zanjo. V času epidemije nam je zavzetost dr. Mojce 
Zaviršek in pripravljenost na pomoč, ne glede na delovni čas njene ambulante, prihranila 
marsikatero skrb, da smo brez večjih težav, tudi v času epidemije, ustrezno izvajali vse 
potrebne zdravstvene preglede. Naši stanovalci so že v začetku meseca januarja prejeli prvi 
odmerek cepiva proti Covid 19. Vsa tri cepljenja vključno s cepljenjem proti gripi je opravila 
zdravnica v enotah bivanja, kar je bilo v teh okoliščinah še posebej dobrodošlo. Naši stanovalci 
so bili vedno napoteni k specialistom, če je zdravstveno stanje stanovalca to zahtevalo. Na 
podlagi skupnega dogovora z vodstvom ZD Zagorje nimamo več ambulante 1x tedensko, 
vendar z odličnim sodelovanjem z vodstvom ZD Zagorje in samo zdravnico  dobro 
koordiniramo, da imajo stanovalci ob vsakem času zagotovljeno tisto, kar potrebujejo glede na 
njihovo trenutno zdravstveno stanje. 
Leto 2021 si težko predstavljamo tudi brez pomoči zdravnice medicine dela prometa in 
športa dr. Irene Manfredo, ki nam je  nudila pomoč pri načrtovanju in organiziranju protokolov 
za preprečevanje in širjenje okužb z novim SARS CoV-2, nam bila na razpolago 24-ur dnevno.  
Koordinacijo je sredi leta prevzela dr. Darja Smolej, ki je prav tako pokazala velik interes in 
pripravljenost za pomoč  pri oblikovanju čistih in nečistih poti, svetovanju v vseh dilemah, ki se 
tičejo zaščitnega ravnanja pred okužbo v institucionalnem varstvu ter ravnanja  v  primeru 
izbruha. 
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Že v  letu 2019 smo postavili temelje sodelovanja s Srednjo šolo Zagorje – smer srednji 
zdravstvenik o opravljanju praktičnega pouka v VDC Zasavje za dijake 2. letnika. V preteklem 
letu so se dijaki in naši stanovalci družili na daljavo,  preko pisem, video predstavitev, v 
letošnjem letu pa smo v jesenskih mesecih uspeli realizirati nekaj obiskov in druženj med dijaki 
in našimi stanovalci.   
Stanovalci so bili v letu 2021 pospremljeni in obravnavani: na infekcijski kliniki v Ljubljani (redna 
kontrola), slikanje zob, obiski pri zobozdravnikih, endokrinologu, ginekologu, travmatologu 
oziroma kirurgu, okulistu, diabetologu, vodenje treh stanovalcev v nevrološki ambulanti, obiski 
laboratorija, diabetične ambulante, redno vodenje dveh stanovalcev v nefrološki ambulanti, 
UZ, EKG, ter ostali pregledi pri splošnem zdravniku. Trikrat smo med letom potrebovali tudi 
NMP. Redno (na 3 mesece) smo stanovalcem priskrbeli recepte za zdravila in naročilnice za 
vložke in plenice ter se dogovorili s pristojnimi zdravniki za pisanje obdobnih naročilnic za 
medicinske pripomočke ter obnovljive recepte za zdravljenje hipertenzije. V letu 2021 smo 
imeli eno hospitalizacijo na UPK Ljubljana.  
 

3.5.2 PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE 

Pod vodstvom psihiatra dr. Petra Zajca smo nadaljevali z individualnimi in skupinskimi 

psihiatričnimi obravnavami uporabnikov, ki so potekale v enotah bivanja stanovalcev VDC.   

S timskim pristopom (uporabnik, svojec, soc. delavec, spec. psihiatrije) smo težave 

uporabnikov analizirali iz različnih vidikov in skušali z uporabo različnih socialnih virov in metod 

pomagati uporabniku. Najpomembnejša komponenta, ki so jo izpostavili uporabniki, je bil čas, 

ki smo ga namenili posamezniku in njegovim težavam. V kriznih situacijah nam je bil 

pogodbeni psihiater na razpolago tudi na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje v Ljubljani, 

da so lahko svojci z uporabniki tudi v vmesnem času koristili njegovo pomoč. Svojci so 

dobrodošli na psihiatričnih obravnavah naših uporabnikov, kjer lahko na srečanjih s psihiatrom 

izvedo, zakaj ima predpisano takšno terapijo, lahko povedo svoje izkušnje, skratka, da tudi 

predpis psihiatrične terapije temelji na nekem odnosu in sodelovanju ter da resnično delamo 

vsi skupaj za dobro stanovalca.  

Eden izmed stanovalcev pa se še vedno vodi v psihiatrični ambulanti ZD Trbovlje pri dr. 

Bobnovi, ki dobro pozna in spremlja problematiko celotne družine in ga zaradi tega nismo 

prestavljali. 

  

3.5.3 FIZIOTERAPIJA 

Za izvajanje fizioterapije smo nadaljevali sodelovanje s Fizio5ra, saj nimamo zaposlenega 

fizioterapevta. V letu 2021 je bilo izvedenih 499 individualnih fizioterapevtskih storitev. Na 

obravnavah je bilo udeleženih 26 stanovalcev iz enot bivanja. Fizioterapija je potekala enkrat 

tedensko, izvajali pa so jo trije fizioterapevti. Prvi in drugi val pandemije je pustil velike 

posledice na stanovalcih. V okviru projekta VIP Zasavje smo uspeli pridobiti finančna sredstva, 

ki smo jih namenili za prve obravnave uporabnikov dnevne enote, ki jim fizioterapevtske 

storitve niso sistemsko financirane. Za uporabnike dnevnih enot je bilo opravljenih 22 prvih 

obravnav v 10 srečanjih. Pri posameznikih se je v tem času opazil upad v fizični kondiciji, 

bolečinah ter v zmanjšanju njihove funkcionalnosti. Obravnav so se veselili in imeli izredno 

zanimanje za sodelovanje, kar se je pozitivno poznalo na rezultatih terapij. Stanovalci so se 

tudi dobro pripravili na obravnave, ki so potekale z določenimi omejitvami zaradi ukrepov NIJZ. 

Cilji naših fizioterapevtskih obravnav so bili:  

● izboljšanje psihofizičnega stanja, 

● izboljšanje funkcionalnosti v danem okolju, 

● izboljšanje gibljivosti, 

● korekcija in izboljšanje hoje, 

● korekcija in izboljšanje drže, 

● zmanjšanje bolečine, 

● zmanjšanje otekline (pri posameznikih), 
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● aktivacija koordinacije s senzomotorično terapijo. 

Končna evalvacija za leto 2021, v katerem smo opravljali delo, je kljub pandemiji Covid-19 

pozitivna. Vidni so napredki pri vsakem posamezniku, ki je bil vključen v fizioterapije. Določeni 

posamezniki so žal tudi nazadovali, ravno zaradi nekontinuiranih obravnav ali zato, ker niso 

uspeli priti na vrsto za obravnavo. Prav zato je nujno, da se obravnave nadaljuje redno.  

 

3.5.4 PSIHOTERAPIJA 

V letu 2021 je bilo zaradi ukrepov in omejitev pri preprečevanju koronavirusa opaženih veliko 

stisk pri uporabnikih. Za lažje premagovanje stisk in izboljšanja medosebnih odnosov smo 

organizirali psihoterapijo. Vse aktivnosti z uporabniki so bile izvedene na prostem, med 

sprehodi. Vključene osebe so bile izbrane glede na zaznane stiske in njihov lasten interes. 

Največ zaznanih stisk je bilo prav s področja medosebnih odnosov. Kar nekaj težav so 

uporabnikom storitve povzročale tudi omejitve, povezane z epidemijo in posledično precejšnjo 

osamljenostjo in občutkom utesnjenosti. Uporabniki so med sprehodi v varnem okolju lažje 

ubesedili svoja doživljanja, jih osmislili in konstruktivno prenašali v svoje odnose. 

3.6 SKRBNIŠTVO 
Skrbništvo je prostovoljna in častna funkcija. S skrbništvom želimo zaščititi pravice in koristi 
uporabnika, ki ni sposoben ščititi svojih osebnih ali premoženjskih koristi in ki v domačem 
okolju nima ustrezne podpore, socialne mreže. Večino stanovalcev ima za skrbnike svoje 
svojce. Ostali stanovalci imajo finančna skrbništva urejena na CSD-jih. VDC Zagorje ob Savi 
zaradi kolizije interesov izvaja skrbništva le v omejenem obsegu, za varstvo osebnih pravic in 
koristi. Preko CSD Zagorje ob Savi izvajamo takšno skrbništvo za 9 stanovalcev, preko CSD 
Trbovlje za 1 stanovalko in enega uporabnika dnevne enote, preko CSD Litija za 1 stanovalca. 
CSD s koordinacijo socialne delavke v VDC-ju skrbi, da stanovalci pravočasno prejmejo 
finančna sredstva za žepnino in da so tekoči stroški in oskrbnine poravnane iz njihovih 
transakcijskih računov. Ob koncu leta oddamo transparentno poročilo o porabi finančnih 
sredstev na pristojne CSD-je. 
Socialna delavka VDC-ja je pomagala tudi skrbnikom – svojcem stanovalcev opravljati njihove 
dolžnosti in pripravljati skrbniška poročila. 

3.7 PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST (SV) 
V letu 2021 je bilo skozi vse leto v program vključenih 14 uporabnikov z odločbo o 
nezaposljivosti. Ni bilo novih vključitev, prav tako pa tudi programa socialne vključenosti ni 
zapustil nihče izmed uporabnikov.  
Uporabniki programa SV so bili v večini delovnega časa združeni v posebni delavnici, 
namenjeni izvajanju programa. Uporabnikom SV je bila dana možnost, da so se preizkusili 
v različnih delovnih okoljih (delavnicah lastnega programa in kooperacije), spoznavali različne 
materiale, postopke izdelave najrazličnejših pakiranj, različne načine vodenja in organiziranosti 
delavnic in skladišča ter tako spoznavali celovit delovni proces. 
Podlaga za individualno obravnavo, zaznavanje težav, potreb in hotenj uporabnikov programa 
je bil individualni načrt. Preko Brandonovih magnetov skupaj z uporabnikom opišemo 
življenjsko situacijo, vanjo vnesemo prednosti, tveganja, pričakovanja, težave in nemoč. 
Uporabnika vključujemo v aktivnosti, ki so mu všeč, in mu pomagamo, kjer potrebuje našo 
pomoč. Največjo težavo še vedno predstavlja njihov status. Določeni uporabniki so v tem 
programu že 15 let, njihove delovne zmožnosti so ocenjene pod 30 %, povečuje se njihova 
starost in starost njihovih staršev, skrbnikov, saj večina ni sposobna samostojnega 
življenja, ne v socialnem in ne v finančnem oziru. Na to problematiko opozarjamo tudi 
pristojno ministrstvo, da bi imeli možnost pridobiti ustrezen status za dostojno in vključujoče 
življenje tudi na starost. 
Uporabniki imajo možnost individualnih pogovorov, svetovanja, podpore in pomoči pri 
razreševanju osebnih stisk s socialno delavko in mentorji. Individualne pogovore opravljamo 
vsak dan. Preko mobilnih telefonov jim nudimo podporo in pomoč tudi izven delovnega časa. 
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Ključne osebe uporabniki izberejo sami, le-te jim tako pomagajo pri normalizaciji in integraciji 
v širše družbeno okolje, kjer se najbolj pogosto pojavljajo težave. 

3.7.1 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV PROGRAMA SV 

Pri analizi zadovoljstva uporabnikov opravimo posebno analizo za program socialne 
vključenosti. Anketo so v letu 2021 uporabniki izpolnili sami. Uporabniki so imeli možnost izbire 
med odgovori »da«, »včasih« in »ne«. Odgovor »da« je ovrednoten s 3 točkami, »včasih« z 2 
točkama in »ne« z 1 točko. Uporabnike smo pozvali, naj pri vsakem odgovoru tudi navedejo, 
zakaj so zadovoljni oz. niso, da bomo lahko sprejeli ustrezne izboljšave. Anketo je oddalo  10 
uporabnikov socialne vključenosti od 14, kar je največ do sedaj.   
Analiza je pokazala enako zadovoljstvo kot v letu 2020 in 2019 in sicer 2,81. Uporabniki so 
najbolj zadovoljni z zaposlenimi in z delovnimi aktivnostmi. Najmanj so zadovoljni s 
spremljevalnimi aktivnostmi, katerih se uporabniki socialne vključenosti tudi ne udeležujejo v 
veliki meri, saj si želijo delovne aktivnosti. Manjši upad je zaznan tudi na področju prehrane, 
saj so večino leta, zaradi varnosti, jedli porcijsko pripravljene obroke v mehurčkih in je bilo 
manj možnosti za »repete«.  
 
Slika 5: Zadovoljstvo uporabnikov programa socialne vključenosti 

 

4 ZAPOSLENI 

4.1 STATISTIKE O ZAPOSLENIH 
Dne 31. 12. 2021 smo imeli 50,5 redno zaposlenih v vseh naših enotah, storitvah in 

programih, kar je enako kot 31. 12. 2020, ko smo tudi imeli 50,5 redno zaposlenih.  Realizacija 

na področju zaposlovanja 2021 je skladna s kadrovskim načrtom. Štirje od redno zaposlenih 

imajo priznan status invalida, s čimer izpolnjujemo predpisano invalidsko kvoto. 

V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 povečalo število zaposlenih ob zaključku leta na 

storitvi IV za 1 (iz 10 na 11) ter zmanjšalo število zaposlenih na storitvah zdravstvene nege v 

IV za 1 (iz 5 na 4). V letu 2021 smo za nadomeščanja 2 dolgotrajnih odsotnosti zaposlili 2 

delavki (2 porodniški, od tega 1 za polovičen delovni čas in skrajšanje polnega delovnega časa 

na polovičnega po vrnitvi iz porodniške pri eni zaposleni). Statistike so narejene na celo število, 
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51 zaposlenih. Tabele v nadaljevanju prikazujejo starostno strukturo, strukturo glede na spol, 

izobrazbo in delovno dobo redno zaposlenih na dan 31. 12. 2021. 

 
Tabela 18: Primerjava števila redno zaposlenih po storitvah in programih  

 Enota/storitev/program 31. 12. 

2019 

31. 12. 

2020 

31. 12. 

2021 

Povečanje v primerjavi z 

lanskim letom 

Dnevna enota Zagorje VVZ 29,5 29,5 29,5 0 

Dnevna enota Litija VVZ 4 4 4 0 

Dnevna enota Zagorje SV 2,10 2 2 0 

IV brez zdravstva 9,5 10 11 +1 

Zdravstvo 3,9 5 4 -1 

Skupaj 49 50,5 50,5 0 

 
Tabela 19: Število zaposlenih po spolu in starosti 

 SPOL 20 – 

25 

let 

25 – 

30 

let 

30 – 

35 

let 

35 – 

40 

let 

40 – 

45 

let 

45 – 

50 

let 

50 – 

55 

let 

55 – 

60 

let 

60 let 

in več 

Skupaj 

moški 1 0 4 5 3 1 2 3 0 19 

ženske 0 3 3 2 5 10 3 5 1 32 

Skupaj 1 3 7 7 8 11 5 8 1 51 

Povprečna starost zaposlenih: 43,95 let.  
Spol zaposlenih: moški = 19 (37 %), ženski = 32 (63 %) 
 
Tabela 20: Število zaposlenih po st. izobrazbe 

Stopnja 

izobrazbe 

II IV V VI/1 VI/2 VII VIII/1 VIII/2 

Število 

zaposlenih 

1 4 25 6 6 7 1 1 

Največ zaposlenih (25) ima peto stopnjo izobrazbe (49 % zaposlenih). 5 zaposlenih ima nižjo 
izobrazbo (10 % zaposlenih), ostali (22) pa višjo izobrazbo od pete stopnje (41 % zaposlenih). 

Tabela 21:Število zaposlenih po skupni delovni dobi 

Skupna 

delovna 

doba 

0–

5  

5 – 10  10 –

15  

15 –20  20 –

25   

25 – 30  30 – 35   35 – 40  

Število 

zaposlenih 

3 11 6 4 9 6 6 6 

Povprečna skupna delovna doba zaposlenih: 19,58 let. 

Tabela 22: Število zaposlenih po delovni dobi v VDC 

Delovna doba v VDC 0–5  5–10  10–15  15–20  20–25  25–30 

Število zaposlenih 14 17 7 5 5 3 
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Povprečna delovna doba zaposlenih: 10 let. 

Povprečna starost zaposlenih se je v letu 2021 povečala iz 43 let na skoraj 44 let. Delež moških 
in žensk je v letu 2021 ostal enak kot v letu 2020. V zavodu tako kot v preteklem letu prevladuje 
peta stopnja izobrazbe, povprečna delovna doba v zasavskem VDC-ju pa se je v primerjavi z 
letom 2020 zvišala iz 9 let na 10 let. Prav tako se je v primerjavi z letom 2020 povečala skupna 
delovna doba iz 18,6 let na 19,6 let. 
Poleg osnovnih zadolžitev, ki izhajajo iz sistemizacije delovnih mest VDC Zasavje, smo imeli 

zaposleni dodatne zadolžitve pri trajnosti evropskih projektov (EU1 – Novo rojstvo, EU2 – 

Nasmeh za vse) in projektih v teku EU 3 – Gradimo VIP Zasavje in pilotnem projektu S teboj 

lahko), naloge in aktivnosti povezane s Covid-19, spremljanju uporabnikov na pomladovanje, 

letovanje, izvajanje postavljenih nalog sistema kakovosti E-Qalin. 

Z dobrimi medsebojnimi odnosi, veliko fleksibilnostjo (reorganizacijami delovnih 

obveznosti glede na potrebe), vztrajnostjo in dobro voljo smo uspeli realizirati glavne 

postavljene cilje 2021 in hkrati ohranili visoko zadovoljstvo zaposlenih, ne glede na vse 

težave in negotovosti, ki nam jih je 2021 prineslo. 

4.2 PSIHOHIGIENA, ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU 
Za kakovostno opravljanje socialnovarstvene dejavnosti je pomembna optimistična 

naravnanost vseh zaposlenih. Skrb za osebno ravnovesje, fizično in psihično zdravje je v 

domeni posameznega zaposlenega. Zasavski VDC pa vse zaposlene vzpodbuja, da se tega 

zavedajo in jih pri tem podpira.  V letu 2021 je bilo to še toliko bolj pomembno zaradi  epidemije, 

ki je še vedno grobo posegala v naš vsak dan. 

4.2.1 PSIHOHIGIENA NA DELOVNEM MESTU  

Skrb smo posvečali dobrim medsebojnim odnosom. Poskušali smo delovati čim bolj v 

skladu z Zlatimi pravili zaposlenih zasavskega VDC-ja: zaposleni se medsebojno spoštujemo, 

neposredno medsebojno komuniciramo, ravnamo v skladu s kodeksom poklicne etike, 

preverjamo informacije in ne obsojamo ter ne spreminjamo drugih, ampak le sebe, na bolje 

seveda. Za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov je (bila) bistvena odkrita komunikacija, 

ki dovoljuje in podpira izražanje dvomov, problemov, predlogov, kritik in pohval, ki jih imamo 

zaposleni. To je bistveno za naše dobro delo in počutje na delovnem mestu.  

V letu 2021 je imela večina zaposlenih SIP dneve z Janijem Prgićem na temo škodljivih 

komunikacijskih navad, kjer smo predelali zlata pravila komunikacije. Šest zaposlenih se je 

udeležilo izobraževanja na temo obvladovanje stresa, burn-out ter ogled snoozeln sobe, 

kakršno predvidevamo urediti tudi v VDC-ju. 20 zaposlenih se je udeležilo tudi delavnic 

obvladovanja stresa, organiziranih s strani ministrstva za zdravje.  

Tudi v letu 2021 se je pokazalo, kako pomembno je dobro, tekoče informiranje zaposlenih s 

strani vodstva ter dobra informacijska podpora v zavodu, ki je bila ključ do nemotenega dela v 

času Covida-19 (opravljanje dela od doma, nemoteno redno informiranje zaposlenih v času 

Covid-19, izvajanje storitev na daljavo, nadaljevanje z rednimi mesečnimi sestanki preko 

google-meeta, itd). 

4.2.2 PROMOCIJA ZA ZDRAVJE 

Zaposlenim v zasavskem VDC je bilo za dobro psihofizično počutje v letu 2021 ponujeno: 
● 5 minut za zdravje (nasmeh) – vadba skupaj z uporabniki med delom,  
● Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje (usposabljanje Zasavska 

ljudska univerza – Helena Ditar, Živa Kramar. 
● Joga, meditacija – Tina Košir, 
● Dihajmo z Natašo, v delavnicah skupaj z uporabniki, 
● Maraton pozitivne psihologije – preko spleta, 
● prijazno delovno okolje, 
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● direktna komunikacija med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom, ki dovoljuje in 
podpira izražanje predlogov, dvomov, konstruktivne kritike …, 

● pohvale zaposlenim, ki prispevajo k dobremu delovanju VDC-ja,  
● vzpodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti vsakega zaposlenega, 
● spodbujanje k uporabi stopnic in prihoda v službo peš ali s kolesom,  
● strokovno izobraževalni planski dan na Ravenski s pohodom iz Zagorja, 
● prednovoletni tim up zaposlenih, 
● neformalna druženja v času in na način, ko je bilo fizično varno oz. preko spleta, 
● Zlata pravila zaposlenih v zasavskem VDC-ju, 
● VIP poti do zdravja.  

4.2.3 VARSTVO PRI DELU 

V zasavskem VDC-ju je temeljna varnost zagotovljena s pravili, ki imajo ustrezno soglasje in 
ki se v praksi tudi izvajajo. Za vsa delovna mesta v VDC-ju upoštevamo oceno tveganj, s ciljem 
preprečevanja nesreč pri delu in ohranjanja zdravja zaposlenih. V skladu z načrtom smo v letu 
2021 opravili:  

● zdravniške preglede ob vseh novih zaposlitvah (2 novi – nadomeščanja), periodične 
zdravniške preglede zaposlenih (19); 

● usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstvo pred požarom smo izvedli za 12 
zaposlenih, usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije smo izvedli za 26 zaposlenih. 2 novi zaposleni sta izvedli vsa usposabljanja 
(varstvo prid delu, varstvo pred požarom, gašenje začetnih požarov ter evakuacija). 

Svoje delovanje smo pravočasno prilagajali zakonodajnim zahtevam. V letu 2021 smo imeli 2 

manjši nesreči pri delu. 

4.3 LETNI RAZVOJNI POGOVORI (LRP) 
Letni razvojni pogovori z zaposlenimi v zasavskem VDC za leto 2021 potekajo od oktobra 2021 

do marca 2022. Na septembrskem SIP dnevu je direktorica najprej vsem zaposlenim pojasnila 

strukturo LRP 2021, ki se razlikuje od pogovorov prejšnjih let. Razlog za to so negotovi, 

spremenljivi časi, ki zahtevajo veliko fleksibilnost zaposlenih in usklajenost ekipe VDC-ja na 

višjih življenjskih nivojih, kot le raven okolja in sama dejavnosti zaposlenega.  

LRP 2021 tako potekajo po strukturi Diltzove življenjske piramide – okolje (kje, s kom, kdaj), 

dejavnost (kaj), strategije, kompetence (kako), prepričanja (v kaj verjamem), vrednote (kaj mi 

je v življenju pomembno, za kar vlagam trud in čas), identitete (kdo sem) in poslanstva (zakaj 

sem prišel na ta svet). Za razmislek zaposlenim o tem, kako usklajeno je njihovo službeno 

življenje z njihovo življenjsko piramido, vrednotami, prepričanji, poslanstvom, so imeli vsi 

zaposleni možnost udeležbe na virtualnem izobraževanju Junakovo potovanje.  

Večina letnih razgovorov je opravljena v gibanju, s čimer direktorica poudarja pomen le-tega 

za zdravje, dobro počutje vseh.  

4.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Izobraževanja v letu 2021 so bila večinoma skupinske narave oz. so potekale preko online 

kanalov. Med najpomembnejšimi, najučinkovitejšimi za prenos v prakso sta bila Škodljive 

komunikacijske navade, predavatelja Janija Prgića ter Obvladovanje stresa, burn outa v režiji 

Firis Imperl d.o.o.  

 
Tabela 23: Realizirana  izobraževanja 

Izvajalec izobraževanja Realizirana izobraževanja v 2021 
Št. 

zaposlenih 

ZDRAVSTVO     

UKC Ljubljana* 

Tečaj pravilnega rokovanja z napravami za aplikacijo 
kisika v predbolnišničnem okolju 

7 
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Zaloker* Regijsko izobraževanje o sladkorni bolezni 4 

Socialna zbornica Multidisciplinarni pristop k demenci  1 

SOCIALA     

Firis Imperl d.o.o.* E-Qalin presojevalec 1 

Androgoški center RS* 

Usposabljanje kandidatov za člane komisij za 
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij za pridobitev licence (Komisija za 
potrjevanje NPK delovni inštruktor) 

1 

Center za kreativnost Povezovalna komunikacija z uporabniki 1 

Socialna zbornica Duševne motnje in odzivi svojcev 2 

Zveza sožitje* 

Sistemska skrb za odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, predavateljic Vojke Lipovšek Polc 
in Mateje De Reya. 

1 

Socialna zbornica Krepitev odnosa z uporabniki 1 

Zasavska ljudska 
univerza/Ciper* 

Learning teaching training activity: Distance learning 
for adults with special needs and unemployed 

2 

Akademija za socialne 
vede 

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA »ko se zanesem na to 
kar vem in mislim« 

1 

OSTALO     

Silvia Dirnberger 
Puchner, Firis Imperl 
d.o.o. 

Postavljanje mej 7 

Silvia Dirnberger 
Puchner, Firis Imperl 
d.o.o. 

Izgorelost in preprečevanje izgorevanja na 
delovnem mestu 

7 

Svetovalno 
izobraževalni center MI  

Uporaba kart za podporo uporabnikom, zaposlenim pri 
reševanju problemov, razvoju 

10 

Zasavska ljudska 
univerza* 

Obvladovanje čustev, stresa, tehnike 15 

Zasavska ljudska 
univerza* 

Študijski krožek Naravno, zabavno do znanja. 2+20 

Svetovalno 
izobraževalni center MI  

Junakovo potovanje-coaching model 50 

Svetovalno 
izobraževalni center MI  

NLP praktik in mojster praktik 1 

Sindikat ZSVS Seminar za sindikalne zaupnike 1 

Nastja Mulej s.p. Lateralno razmišljanje po de Bonu 1 

Svetovalno 
izobraževalni center MI  

SIP dnevi/Škodljive komunikacijske navade 40 

Katijana Harašić, Firis 
Imperl d.o.o. 

Stres, burn-out, snoozen soba 6 

Društvo Lojtra* 
delavnica ročne izdelave papirja pod mentorstvom 
Maje iz Destilator solutions. 

1 

Zavod za izob.* izpit za člana komisije za NPK  1 

Zavod Risa* Posvet o lahkem branju z naslovom Jezik pride naproti 1 

Inštitut za gozdno 
pedagogiko* 

Nazaj k naravi, gozdna pedagogika 2 

VDC Zasavje, Špela 
Režun* 

Diltzova življenjska piramida 50 
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RAČUNOVODSTVO     

Zveza računovodij in 
finančnikov 

Dnevi računovodij 2021 1 

SAOP SAOP letni dopust 1 

Uradni list Sporočanje podatkov o evidenčnih naročilih 1 

Verlag Dashofer 8. srečanje računovodij v javnem sektorju 2 

Zaposleni, ki so bili na eksternih izobraževanjih, so zapisali poročila, ki so skupaj z gradivom 
dostopna vsem zaposlenim v informacijskem sistemu VDC-ja.  

4.5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  
V začetku decembra 2021 je bilo zaposlenim po elektronski pošti poslano obvestilo z navodili 
za izpolnitev spletnega anketnega vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih. Odgovore je zbirala 
Skupina FABRIKA. Anketa je bila anonimna. Za merjenje zadovoljstva posameznih področij 
se je uporabila 5-stopenjska merska lestvica. Analiziranih je bilo 52 vprašalnikov, kar pomeni, 
da so vprašalnik izpolnili vsi zaposleni. Splošno zadovoljstvo zaposlenih v letu 2021 se je v 
primerjavi z letom 2020 nekoliko znižalo, in sicer za 0,19 ocene. Znašalo 4,44 in bilo visoko.  
Analizo rezultatov so prejeli vsi zaposleni na služben elektronski naslov. Direktorica je na 

prvem mesečnem sestanku zaposlenih obrazložila ugotovitve analize vseh skupin, uporabniki, 

stanovalci, svojci in zaposleni. »V celoti so rezultati zelo dobri, večina zaposlenih je zadovoljna 

pri svojem delu, vidi v njem smisel, je ponosna da dela v VDC-ju in ve, da je vsak sam 

soodgovoren, kako se bo počutil, kaj bo naredil ali ne naredil na delovnem mestu in v odnosih 

s sodelavci, vodstvom in tudi s samim s seboj. Splošno znižanje zadovoljstva zaposlenih je 

minimalno. Iz analize pa se vidi, da je nekaj posameznikov 1–2 (nezadovoljnih. Teh ne iščemo, 

kdo so. Apelira pa direktorica na vse, da naj si vsak poišče način, lahko tudi skupaj z njo, kako 

bi se bolje počutili v VDC-ju, če njihovo nezadovoljstvo traja dalj časa. Če posamezniki ne 

znajo točno izraziti, kaj bi radi oz. je tisto kar bi radi v VDC-ju nedosegljivo, pa je čas, da 

razmišljajo o menjavi službe, saj bodo le tako lahko povečali svoje zadovoljstvo v življenju, 

prav tako pa tudi vzdušje v VDC-ju, saj bo brez takšnih posameznikov vzdušje in delovanje še 

boljše. V ta namen je bilo vsem zaposlenim posredovano novoletno darilo – izobraževanje 

Junakovo potovanje, ob katerem je vsak zaposlen lahko razmislil, ali živi smiselno, 

zadovoljujoče življenje in kaj lahko sam stori, če to ni takšno kot si želi.« 
Slika 6: Zadovoljstvo zaposlenih splošno in po področjih 
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5 POVEZAVE Z OKOLJEM 

5.1 SODELOVANJE IN DELO S SVOJCI 
Temelj dobrega opravljanja naše storitve so redni stiki zaposlenih s svojci uporabnikov. 

Naš cilj je bil in bo tudi v bodoče ustvarjati skupaj z uporabniki in svojci mrežo, ki bo pokrivala 

področje podpore uporabnikom s strani različnih posameznikov in organizacij.  

V letu 2021 smo izdali kar 13 pisnih mesečnih  informacij, v katerih  smo svojce obveščali o 

aktualnem dogajanju. Večina informacij je bila na temo ukrepov in ravnanja, na kakšen način 

zagotoviti, da bi lahko nemoteno delovali in varno, z vsemi veljavnimi protokoli izvajali storitev.  

Zelo je bil  aktualen VDC-jevski facebook profil, na katerem svojce in širšo javnost obveščamo, 

kako preživljamo čas v VDC-ju, kaj delamo, načrtujemo ... Vseh tradicionalnih oblik druženj, 

kot smo jih bili vajeni v preteklih letih s svojci – izleti, individualne govorilne ure, obiski v VDC-

ju, piknik, v letu 2021 nismo izvajali. Ne glede na težko situacijo, v kateri smo se znašli, smo 

bili v pogostih stikih. Svojci so nas obveščali, kakšno je stanje doma, kako se počutijo naši 

uporabniki, redno so nas informirali, če je kdo izmed njih zbolel.  

Mogoče ni napak, da tudi na tem mestu izrazimo hvaležnost vsem svojcem, ki so sprejeli 
trenutno situacijo z vso odgovornostjo. Vsak ima svoja stališča in to spoštujemo. Prav tako 
smo hvaležni tudi našim zaposlenim, ki so skoraj v večini prepoznali cepljenje kot nekaj, kar 
nas bo vse skupaj hitreje vrnilo nazaj v normalizacijo življenja. Verjetno nikoli več ne bo tako, 
kot je bilo, pa vendarle smo vsi polni  novega optimizma in energije. 
Organiziranih skupinskih srečanj s svojci v letu 2021 ni bilo. Zaposleni smo se s svojci 
srečevali, med druženji z uporabniki na daljavo, ki se niso že takoj v januarju vključili v storitev, 
občasno se je sprehodu in pogovoru z zaposlenim pridružil tudi kdo izmed svojcev.  
Delo s svojci v letu 2021 je obsegalo še: 

● obveščanje svojcev o aktualnih zadevah s pisnimi obvestili in po telefonu; 
● možnost obiska pri socialni delavki, vodstvu; 
● telefonski klici, video klici,  
● omogočanje video klicev uporabnikov s svojci, ki so nameščeni v domovih za starejše; 
● možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice ali v osebnih 

individualnih pogovorih, na roditeljskih sestankih, po telefonu in elektronski pošti; 
● možnost posvetovanja pri psihiatru v VDC Zagorje ob Savi (po predhodnem dogovoru); 
● dogovorjeni obiski pri starših ali sorodnikih stanovalcev; 
● sodelovanje v individualni projektni skupini za mladoletnega otroka stanovalke; 
● možnost udeležbe svojcev na skupnih izletih, športnih prireditvah in letovanju; 
● udeležba na VIP poti do zdravja, ki je letos nadomestila 10. Tek in hojo za upanje; 
● pomoč pri napotitvah uporabnikov k zobozdravniku, ginekologu, psihiatru, ortopedu; 
● pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, dohodnina …). 

Pomembnejše individualne kontakte, pogovore in sodelovanje svojcev smo beležili v 

informacijski sistem ISOV, iz katerega je razvidna vsebina in pogostost stikov s svojci 

posameznih uporabnikov. Pogostost sodelovanja s svojci na letni ravni je razvidna tudi iz letnih 

evalvacij uporabnikov. Z navedenimi formalnimi in neformalnimi oblikami druženja in dela s 

svojci želimo nuditi oporo pri premagovanju vsakodnevnih težav in stisk, ponuditi čim več 

konkretne pomoči ter svojce spodbuditi k prepoznavanju potreb uporabnika.  

5.1.1 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV  

Z decembrsko mesečno informacijo smo vsem svojcem poslali anketni vprašalnik o njihovem 

zadovoljstvu  v letu 2021, skupaj s kuverto in znamko, da so lahko nazaj poslali izpolnjen 

vprašalnik. Na anketo je odgovorilo 83 svojcev, kar so trije manj kot leto prej. Zadovoljstvo 

svojcev v letu 2021 se je povečalo za 0,06 in znaša 4,84, kar je najvišje do sedaj. Verjamemo, 

da je to posledica dobrega medsebojnega sodelovanja, vključevanja in komuniciranja v teh 

nepredvidljivih, organizacijsko težkih epidemioloških časih. Slika 8 prikazuje splošno 
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zadovoljstvo svojcev v primerjavi z zadnjima dvema letoma in zadovoljstvo po posameznih 

področjih.  
Slika 7: Zadovoljstvo svojcev splošno in po področjih 

 

5.2 SODELOVANJE Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
V VDC Zasavje smo v letu 2021dobro sodelovali z: 

− Občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji. 
− VDC-ji in drugimi socialno varstvenimi organizacijami po Sloveniji. 
− Društvi Sožitje Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Litija in Zvezo Sožitje Slovenija,  
− Regionalno razvojno agencijo Zasavje. 
− Zasavsko ljudsko univerzo in IC GEOSS.   
− LAS Partnerstvom Zasavje. 
− Društvom za zdravilne rastline Zagorje ob Savi. 
− DPM Zagorje ob Savi in Trbovlje. 
− Partnerji evropskih projektov.. 
− Strokovnimi institucijami v regiji (CSD, ZRSZZ, ZZZS). 
− Zdravstvenimi domovi v Zasavju in bolnišnico Trbovlje. 
− Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Trbovlje in Litija. 
− Mladinskimi centri Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik, zavodom Manipura. 
− Srednjo zdravstveno šolo Zagorje ob Savi. 
− Vrtcem Zagorje ob Savi, Hrastnik. 
− Glasbeno šolo Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.  
− Društvi invalidov. 
− Združenjem Evropa Donna. 
− TIC Litija. 
− Društvo Lojtra 
− Policijsko upravo RS, enoti  Zagorje in Trbovlje. 
− Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje. 
− OŠ dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi.  
− OŠ Litija in OŠ Šmartno pri Litiji. 
− Rdečim križem Zagorje in Trbovlje in s Karitasom Trbovlje. 
− Humanitarček. 
− Slovensko društvo Hospic. 
− Policijsko upravo RS, enoti  Zagorje in Trbovlje. 
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SODELOVANJE Z DRUŠTVI SOŽITJE  
Dobro prakso sodelovanja z društvi Sožitje smo nadaljevali tudi v letu 2021 in na ta način 
našim uporabnikom zagotovili raznovrstne dejavnosti. Dobra komunikacija in medsebojna 
povezanost je potekala preko telefonskih pogovorov, elektronske pošte, obiskov in občasne 
prisotnosti zaposlene VDC-ja na njihovih sestankih. V letošnjem letu je bilo zaradi epidemije 
delovanje društev Sožitje v Zasavju okrnjeno. Kljub temu je na aktivnosti vseživljenjskega 
učenja v letu 2021 skupno odšlo 29 uporabnikov in stanovalcev VDC. Zastopanost po 
posameznih društvih je bila sledeča: Iz društva Sožitje Litija in Šmartno pri Litiji se je taborov 
VŽU udeležilo 14 uporabnikov in stanovalcev, iz DS Zagorje 6, iz DS Hrastnik 5 ter iz Društva 
Sožitje Trbovlje dva uporabnika in stanovalca.  
V Društvu Sožitje Litija in Društvo Zagorje ob Savi imamo v izvršnem odboru vključene 3 
zaposlene iz VDC Zasavje, da pomagajo pri koordinaciji  in izvajanju aktivnosti.  
 
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM HUMANITARČEK 
V mesecu decembru smo se povezali z društvom Humanitarček. Stanovalci bivalne enote so 
za vsakega zaposlenega izdelali kamenček prijaznosti, z naključno prijaznostjo smo 
razveseljevali in bili razveseljeni. Stanovalci in zainteresirani zaposleni smo bili Božiček za en 
dan in razveselili dodeljenega starostnika ali brezdomca. 

5.3 SODELOVANJE PRI RAZVOJU STROKE 
Zaposleni v VDC Zasavje smo aktivno sodelovali pri razvoju stroke: 

• s širitvijo pilotnega projekta S teboj lahko … v Zasavje smo sooblikovali sistemske 
rešitve, ki bodo napisane v Pravilniku za podporne storitve Zakona o socialnem 
vključevanju invalidov; 

• s prispevkom smo sodelovali na mednarodnem usposabljanju Learning teaching 
training activity: Distance learning for adults with special needs and unemployed na 
Cipru v sodelovanju z ZLU; 

• sodelovali smo pri nadaljnjem izboljševanju informacijskega sistema oskrbe 
uporabnikov – ISOV in MAPP; 

• sodelovali smo pri razvoju sistema kakovosti ‒ E-QALIN (usposabljanja novih 
presojevlacev); 

• sodelovali smo pri oblikovanju zakonodaje s podajanjem strokovno utemeljenih 
predlogov (Zakon o dolgotrajnji oskrbi, Zakona o socialnem vključevanju, Zakon o 
osebni asistenci, Resolucija SV do 2027 …); 

• ostalim socialnovarstvenim organizacijam smo omogočali prenos naših izkušenj ter 
znanja; 

● aktivno smo sodelovali na sestankih sekcij VDC SLO in v Izvršnem odboru VDC SLO; 
● sodelovali smo v IO Specialne olimpiade Slovenije; 
● direktorica zasavskega VDC je vodila sekcijo direktorjev slovenskih VDC-jev, vodja 

računovodstva in financ pa je pomagala voditi sekcijo računovodij pri Skupnosti VDC; 
● aktivno smo koordinirali in sodelovali v skupini VDC-jev, ki je podala predlog novih 

kadrovskih normativov v VDC-jih, ki temeljijo na potrebah uporabnikov in ne njihovi 
kategorizaciji glede na stopnje motenosti. 

5.4 TRŽENJE  
V letu 2021 smo uporabljali predvsem naslednje prodajne poti: 

• Prodaja preko spletne trgovine, preko mailov, telefonskih klicev. 

• Prodaja preko zunanjih trgovin: Mavi Trbovlje, Trgovina Zdravstveni dom Zagorje, 
NAMA Ljubljana – Brodnik d. o. o. in TIC Litija. 

• Pomembna je bila osebna prodaja zaposlenih in uporabnikov, svojcev. 

• Na facebook strani VDC smo redno objavljali naše izdelke.  

• Na treh kombijih smo obdržali reklamne nalepke za izdelke našega lastnega programa 
in kontakte za prodajo. 
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• Izdelke lastnega programa smo mesečno oglaševali tudi v časopisu SAVUS in 
pripravljali zanimive prispevke o izdelkih za spletni portal SAVUS in ZON. 

• Naredili smo stenski koledar zasavskega VDC za leto 2022 z izdelki lastnega programa 
in ga poslali vsem, ki z njimi sodelujemo namesto novoletnih voščilnic. 

• Dobili smo najvišje priznanje GZS Slovenije za INOVATIVNOST koncepta VIP, kjer je 
vključena tudi linija izdelkov lastnega programa Prešito in inovativno sodelovanje pri 
šivanju jaken More than beauty by me.  

• V naših trgovinicah v enoti Zagorje in Litija smo prodajali v manjšem obsegu, saj smo 
se držali strogih varnostnih ukrepov s strani obiskovalcev, kupcev in tako raje 
uporabljali prodajne poti na daljavo. 

• Prodajali smo na stojnicah ob različnih povabilih iz lokalnega okolja: 
19. 6. 2021 Zagorje ob žlici 
11. 9. 2021 Festival trajnosti v Litiji 
18. 9. 2021 Medgeneracijski festival v Litiji 
23.12. 2021 Božični sejem v Litiji 

Še vedno ugotavljamo, da je največja reklama dobro ime, kvaliteta naših izdelkov ter zadovoljni 
kupci, ki delajo reklamo od ust do ust.   

5.5 MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 
V letu 2021 smo o pomembnih aktualnih dogodkih redno obveščali javnost preko medijev. 
Proaktivno smo sodelovali z eksternimi mediji v slovenskem prostoru. S tem smo krepili 
pozitivno javno podobo drugačnosti, enakih možnosti uporabnikov, zaposlenih in organizacije 
VDC Zasavje. Imeli smo vsaj 73 evidentiranih objav v eksternih medijih: SAVUS, ZON, 
Občan, Radio in TV Slovenija, Radio Aktual Kum 24, Reporter, ETV, ATV, Gorenjska TV, 
Savinjska TV, Slovenske novice. 
Objave so bile kontinuirane skozi celo leto. Največ objav smo imeli na temo uspešnega 
organizacijskega prilagajanja zasavskega VDC Covid-19, o spremembi imena VDC Zagorje v 
VDC Zasavje, o EU projektih Gradimo VIP Zasavje in S teboj lahko – razvoj in preizkušanje 
podpornih storitev, o obisku ministra Janeza Ciglerja Kralja in ministra za javno upravo 
Boštjana Koritnika, o začetku gradnje potrebnega prizidka glavne stavbe. Veliko objav je bilo 
tudi na temo začetka sodelovanja z miss Slovenije in o izvedbi zaključne prireditve VIP Zasavje 
z miss Slovenije. Objave so se nanašale tudi na osvojitev zlatega in posebnega priznanja GZS 
Zasavje, uvrstitve na nacionalni nivo inovacij pri GZS in osvojitev naslova naj inovacija 2021 
po izboru javnosti in naj inovacija za reševanje postavljenega izziva Covid-19. Ostali mediji, ki 
smo jih uporabljali za obveščanje javnosti: 

● Facebook stran: https://www.facebook.com/vdczasavje; ki smo jo redno ažurirali in 
objavljali aktualne dogodke s slikovnim gradivom; 

● spletna stran www.vdc-zasavje.si; konec maja 2020 smo jo prenovili, da je postala 
preglednejša in dostopnejša. V maju 2020 smo spletno stran povezali z Google 
Analytic, kjer je možno izvajati analize obiskov spletne strani. Tako smo v letu 2020 
zabeležili, da je spletno stran obiskalo 4.644 različnih uporabnikov. Imela je 50.561 
ogledov.  

● Twitter: @VDCZagorje; 
● interni glasili Kamenčki (enota Zagorje ob Savi) in VDC kotiček (enota Litija); 
● interni radio; 
● informacijski sistem ISOV, ki vključuje intranet; 
● mesečne in ostale informacije za svojce. 

5.6 DONATORJI IN SPONZORJI 2021 

V letu 2021 se zahvaljujemo naslednjim sponzorjem in donatorjem: DEWESoft za prenosne 
računalnike, Avtomatic Servis za letovanje, Cvetka Meh za sofinanciranje VIP projekta in Sedo 
za sofinanciranje osnovnih sredstev v Litiji. 

https://www.facebook.com/vdczasavje
http://www.vdc-zasavje.si/
https://twitter.com/VDCZagorje
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5.7 PROSTOVOLJSTVO 
Prostovoljci povečujejo kakovost bivanja uporabnikov in sebi bogatijo življenje. Prostovoljno 
delo je dejavnost, za katero se ne pričakuje finančne nagrade. Je dejavnost, za katero se 
človek odloči na podlagi lastne volje. V VDC Zasavje v letu 2021 nismo evidentirali 
prostovoljskih ur, saj smo zaradi nevarnosti vnosa okužb med stanovalce in uporabnike 
vključevanje prostovoljcev omejili. Redno smo prostovoljno vključevanje omogočili g. Riku in 
ga. Mojci, ki sta naše stanovalce razvajala s petjem, pogovori in druženji skozi vse leto. Po 
zaključku praktičnega usposabljanja se je prostovoljno vključevala v izvajanje storitve tudi 
prostovoljka Maja v enoti Litija. 
Nekaj druženj nam je ob ugodnejši epidemiološki sliki uspelo izpeljati tudi v okviru 
Večgeneracijskega druženja v obliki pogovornih uric s Tonetom in Nino, ki jih imajo naši 
stanovalci zelo radi. 
V času  letovanja in pomladovanja so se prostovoljno v pomoč pri organiziranju in izvajanju 
prostočasnih aktivnosti vključevali tudi starejši otroci zaposlenih, ki so s plesom, ustvarjalnimi 
igrami in družabništvom popestrili letovanje in pomladovanje. V mesecu decembru je nekaj 
prostovoljskih ur prispevala tudi prostovoljka Pika, ki je skupaj s stanovalci izdelovala 
novoletne voščilnice, ki jo jih stanovalci  pred prazniki odposlali svojim domačim. 
Prav tako je po zaključku projekta Nasmeh za vse kot prostovoljka ostala vključena Alja Vozelj. 
S stanovalci so preko psihoterapevtskih obravnav, ki so potekale vzporedno v okviru projekta, 
spletli prijateljske vezi, zato so kakšne proste urice izkoristili za obisk pokopališča, sprehod do 
Europarka ali ribnika.  
Ob zaključku leta je naredila prostovoljni operni nastop za stanovalce naših enot bivanja 
kandidatka za miss Slovenije 2022 Talita. Stanovalci so bili navdušeni nad njenim petjem in 
prijaznostjo. 

5.8 VDC KOT UČNA BAZA 
Zavedamo se, kako pomembno je, da mladim ljudem, ki se izobražujejo za različne poklice za 
delo z ljudmi, predstavimo le-te čim bolj praktično, z vrednotami, ki dajejo tem poklicem 
poseben družbeni pomen. V jesenskem času smo izvedli nekaj srečanj z dijakinjami 
zdravstvene nege na  Srednji šoli Zagorje in našimi stanovalci v okviru modula Zdravstvena 
nega in socialna oskrba v domačem okolju. Večina praktičnega usposabljanja je zaradi 
epidemije potekalo v letu 2021 na daljavo, z medsebojnimi pogovori in dopisovanji. 

6 INVESTICIJE, JAVNA NAROČILA, PROSTORSKI POGOJI 

6.1 INVESTICIJE, NABAVE, VZDRŽEVANJE 
 

Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ v dnevnih enotah na storitvi 

VVZPP smo:  

• zamenjali del dotrajane opreme informacijske tehnologije v upravi, ki ni več uporabna  
1 prenosnik, 4 monitorje, 1 mobilni telefon); 

• kupili 11 kinestetičnih stolov in 4 kinestetične mize za bolj zdravo sedeče delo,  

• zamenjali dotrajani  profesionalni pomivalni stroj v dnevni enoti Zagorje, ki je v času 
Covid-19 dodatno obremenjen in je pomembno, da brezhibno deluje, 

• kupili 1 školjkasti stol z mizico, za uporabnike na invalidskih vozičkih v dnevni enoti, ki 
potrebujejo spremembe položajev sedenja tekom dneva, 

• zamenjali dotrajano kitaro in kupili električni klavir za glasbene delavnice in različne 
interne prireditve v VDC-ju. 

 

Iz amortizacijskih sredstev v enotah bivanja smo: 

• kupili 5 brezžičnih dostopnih točk in stikalo Switch za nemoten dostop do wi-fi-ja v vseh 
nadstropjih, 

• kupili 1 negovalno posteljo za stanovalko v enoti bivanja Ribnik, ki jo je potrebovala, 
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• kupili 1 nočno omarico za stanovalko v bivalni Ribnik, ki jo je potrebovala, 

• zamenjali pokvarjeni sef v bivalni Podvelnarji, ki se ni dal popraviti, 

• zamenjali pokvarjen projektor v bivalni Podvelnarji, ki se ni dal popraviti, 

• kupili potreben servirni voziček v bivalni Podvelnarji, 

• kupili 2 mehčalca vode za pomivalni stroj v bivalni Podvelnarji in Ribnik, za daljšo 
življenjsko dobo aparatov. 

 

Iz poslovnega izida smo:  

• sofinancirali prizidek k objektu, Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi. 
Že v letu 2021 smo želeli nadomestiti 2 dotrajani kombi vozili in kupiti 1 osebni avtomobil za 
prevoze uporabnikov, kar pa bo zaradi dolgih dobavnih rokov in pomanjkanja avtomobilov na 
tržišču realizirano šele v letu 2022. Javno naročilo je bilo objavljeno decembra 2021, po 
pridobljenem predhodnem soglasju k porabi poslovnega izida, finančna sredstva poslovnega 
izida pa so rezervirana za nabavo v 2022. Analiza gospodarnosti nabave lastnih vozil je bila 
oddana na MDDSZ pred pridobitvijo predhodnega soglasja k nabavi iz poslovnega izida. Stara 
kombi vozila so bila stalno na popravilih in ne zagotavljajo več nemotenega, varnega prevoza.  
Kot donacijo podjetja smo prejeli 3 prenosnike za uporabnike v dislociranih enotah, da se 

lahko vse enote povezujemo na daljavo. 

Iz namensko prejetih sredstev v upravljanje MDDSZ za investicijo prizidka smo pričeli z 

deli gradnje prizidka k objektu, Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, skladno s terminskim 

načrtom izgradnje (preostali del bo realiziran v 2022). 

 
Investicijsko vzdrževanje v 2021 smo namenili: 

• Zamenjavi dotrajanih radiatorjev v bivalni hiši Ribnik 2, Trboveljska c. 12, Zagorje, ki 
se jih ni dalo več gospodarno popravljati, saj se je izgubljala toplotna energija (skladno 
s priporočilom za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti v zavodu). 

• Zamenjavi preostalega dela 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. 

• Zamenjavi dotrajanih javljalnikov požara v enoti, Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje, katerih 
brezhibno delovanje je nujno za varno vsakodnevno delovanje zavoda. 

Opravili smo tudi vsa ostala tekoča vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za normalno 
delovanje zavoda in za preprečitev večjih škod v prihodnosti. Okolico smo uredili s sezonskimi 
in trajnimi nasadi na vseh  lokacijah. 

6.2 JAVNA NAROČILA 
Racionalni sistem nabav do meje, od katere začne veljati ZJN-3, imamo opredeljen v Pravilniku 

o računovodstvu VDC Zasavje. 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 smo izvedli dve javni naročili male vrednosti, čiščenje vseh prostorov VDC Zasavje 

ter nakup dveh kombi vozil in enega osebnega službenega vozila. Izbran najugodnejši 

ponudnik za čiščenje je bil čistilni servis Romana Bizjak s. p., za vozila pa Avtohiša Klemenčič. 

Vozila bodo dostavljena sukcesivno v letu 2022.  

V letu 2021 smo izvedli tudi javno naročilo gradnje po odprtem postopku, prizidava in 

rekonstrukcija enote VDC Zagorje ob Savi. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec A. 

M. D. Gradnje, d. o. o. Dela bodo dokončana predvidoma do marca 2022.  
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6.3 PROSTORSKI POGOJI IN ENERGETIKA 
Svojo dejavnost smo v letu 2021 opravljali na 4 lokacijah: 

 

V dnevni enoti Litija smo imeli v letu 2021 in imamo tudi srednjeročno gledano do 2025 dovolj 

prostora, saj smo v 2020 uspeli skleniti pogodbo o dolgoročnem najemu sosednjega prostora, 

ki zagotavlja zadostne kapacitete tudi za predvidene sprejeme v naslednjih 4 letih. 

Z izgradnjo prizidka na enoti v Zagorju, Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi, ki bo 

predvidoma končana pomladi 2022, bomo zadostili potrebam po dodatnih sprejemih 

uporabnikov do leta 2025 in začastnih namestitvah (hospitalizacije, dopusti svojcev), ki jih je 

vedno več, v institucionalnem varstvu. Investicija bo omogočila tudi ločitev čistih in nečistih 

poti z ločenih vhodom za dnevni in bivalni del. Zgradili bomo tudi požarno stopnišče za 

zagotavljanje večje požarne varnosti uporabnikov v masardi objekta.  

V primeru smrti več svojcev uporabnikov, ki imajo samo enega svojca in so na čakalni listi za 

sprejem v bivalno enoto, bi v Zasavju potrebovali novo enoto bivanja. In v ta namen moramo 

zagotoviti zadostna finančna sredstva predvidoma do leta 2025 (če bo potreba zasavskih 

uporabnikov in priložnost nakupa primernega objekta, pa že prej). 

V Zasavju bi bila nujno potrebna gradnja primernih stanovanja za uporabnike, ki so zmožni 

samostojnega bivanja s podporo, da bi jih sami lahko najeli in zaživeli čim bolj neodvisno 

življenje.  

Prostori v naših enotah zagotovljajo dostopnost za vse uporabnike brez arhitektonskih 

ovir v sam objekt tako v delavnicah, sobah, WC-jih, na hodnikih kot tudi v večnamenskih 

prostorih. Uporabniki se lahko samostojno gibajo (tudi težje gibalno ovirani) po VDC-ju 

(dvigalo) in se udeležujejo prireditev, interesnih in nadstandardnih aktivnosti, ki jih zanimajo. 

Edino stanovanjska hiša na Trboveljski cesti 12, Zagorje ob Savi, je namenjena 

samostojnejšim uporabnikom in ni prilagojena za gibalno ovirane.  

Z vzpostavljenim energetskim knjigovodstvom na vseh naših lokacijah smo skrbno spremljali 

porabo energentov pri izvajanju naše dejavnosti in sprejeli potrebne ukrepe za možne dodatne 

racionalizacije na tem področju. Temu področju je bilo namenjenega tudi večino investicijskega 

vzdrževanja v letu 2021, opisanega v prehodni točki, ki vključuje najpomembnejša navedena 

priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti.  

7 NAMESTO ZAKLJUČKA 
»Vsi viri, ki jih posameznik potrebuje, so v njem samem. Naše vedenje je usmerjeno k 

prilagajanju.« (Aksioma NLP)  

Cesta 9. avgusta 59c, 

Zagorje ob Savi: 

1. uprava  

2. dnevna enota ZAGORJE (VVZ+SV)  

3. enota bivanja v mansardi (IV) -
Podvelnarji. 

Ljubljanska cesta 3, 

Litija:  

dnevna enota LITIJA (VVZ)

Trboveljska cesta 6,

Zagorje ob Savi: 

enota bivanja v hiši (IV) - Ribnik 1

Trboveljska cesta 12, 

Zagorje ob Savi:

enota bivanja v hiši (IV) - Ribnik 2
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Zasavski VDC-jevci smo v letu 2021 kreativno aktivirali svoje vire in se prilagajali zahtevnim 

okoliščinam, ki jih je narekoval Covid-19. Uresničili smo postavljene cilje, ob visokem 

zadovoljstvu deležnikov, ob hkratnem spoštovanju varnosti. Niti en dan nismo bili zaprti zaradi 

okužb. V enotah bivanja nismo imeli okužb in rdečih con.  Z dobro medsebojno povezanostjo, 

zaupanjem, odgovornostjo, sodelovanjem smo fleksibilno uresničevali skupaj postavljene 

strateške usmeritve zasavskega VDC 2020–2025. Le-te temeljijo na celovitem uresničevanju 

potreb uporabnikov ter podpirajo naš skupni in osebni nadaljnji razvoj na vseh temeljnih 

področjih delovanja.  

VIP VDC za dobro človeka in narave.  

Vključujoče, Inovativno, Povezano, Vztrajno Dosegamo Cilje za dobro človeka in narave. 

Strateška usmeritev 1: Podpora uporabnikom pri uresničevanju potreb: imeti, ljubiti, biti. 

Strateška usmeritev 2: Smiselno delo vseh zaposlenih po načelu EKIPA (Enotna 

Kompanija Itak Premaga Ase). 

Strateška usmeritev 3: Participativno, gospodarno, transparentno, pravično in 

razvojno naravnano vodenje z lastnim zgledom. 

Strateška usmeritev 4: Vključujoče in povezovalno delovanje VDC-ja v ožjem in širšem 

okolju. 

Strateška usmeritev 5: Učeči se, inovativni in ozaveščeni VDC-jevci. 

Letno poročilo pripravili: Heda Kovač, Domen Pociecha, Robi Lazar, Eva Babič, Alja Vozelj in 

Špela Režun v sodelovanju z zaposlenimi. 

 

    

  Zagorje ob Savi, februar 2022 

8 PRILOGE 
Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zasavje na dan 31. 12. 2021 

Priloga 2:  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2021 

Priloga 3:  Kazalniki E-qalin 
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Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SVET ZAVODA 

 DIREKTOR/ICA 

 
Finančno računovodska 

-kadrovska služba  
Služba  

osnovne oskrbe  
Služba  

socialne oskrbe 

 
Instuticionalno  

varstvo 

 

Bivalna enota 
 v 2 hišah  
16-urno 

 
Stanovanjska skupina v 

mansardi VDC  
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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Priloga 2: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2021 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 2021 

v / na  (naziv proračunskega uporabnika) 

 Varstveno delovnem centru ZASAVJE 

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) 

 Cesta 9. avgusta 59 c, 1410 Zagorje ob Savi 

Šifra:  88.109  

Matična številka:  5549612  

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 
financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 
uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo 
doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, 
da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje 
ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 
financ v / na (naziv proračunskega uporabnika) 

 Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

Oceno podajam  na podlagi:   

* ocene notranje revizijske službe za področja:     

* samoocenitev: 

 kolegij (vodstvo) na srečanju 24. 1. 2022 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 
nadzornih organov EU, …) za področja: 

V / Na (naziv proračunskega uporabnika) 

Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 

 je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje (v označeno polje vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja ciljev: 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 
ravnanja z njimi  

a) na celotnem poslovanju,  X 
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b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, 
ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,     

c) na posameznih področjih poslovanja,   

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 
notranje revizijsko službo  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave  

1. Realizirano dodatno izobraževanja na temo asertivne komunikacije za zaposlene (SIP dan s 
predavateljem Prgićem o škodljivih komunikacijskih navadah). 

2. Etični kodeks, vrednote smo obnovili na sestanku zaposlenih in bomo to storili vsako leto. 
3. Zaposlene smo ozaveščali o pomenu obvladovanja tveganj – register tveganj, individualne ocene 

tveganja uporabnikov, varnostni ukrepi Covid-19. 
4. Aktivno smo sodelovali pri predlogih sprememb normativov, ki izhajajo iz potreb uporabnikov. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 
še ne obvladujem v zadostni meri  

1. Dodatno izboljšanje medsebojne komunikacije, konstruktivnega sodelovanja med zaposlenimi z 
razumevanjem različnih tipov osebnosti. Usposabljanja iz tega področja na SIP zaposlenih 2022. 

2. Ažuriranje pravilnika o računovodstvu. 
3. V letu 2022 vodstvena ekipa v juniju dolgoročne cilje VIP VDC Zasavje 2020-2025 dopolni glede 

na aktualno dogajanje (konkretizacija Zakona o socialnem vključevanju invalidov, Zakona o 
dolgotrajni oskrbi s Pravilniki, prostorske spremembe – prizidek, stanje – nadaljnji ukrepi na 
področju Covid-19 …) in nato z vključenostjo vseh zaposlenih posodobiti razvojno strategijo VIP 
VDC Zasavje 2020 – 2025. 

4. Vztrajanje na spremembi kadrovskih normativov, ki izhajajo iz potreb uporabnikov. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

Direktorica  dr. Špela Režun 

 Zagorje ob Savi, 24. 1. 2022 
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Priloga 3: Kazalniki E-qalin 2021 

 

KAZALNIKI KAJ SE PREVERJA P2019 R2019 P2020 R2020 P2021 R2021

VIDKI UPORABNIKI

1a.2 Naravnanost na 

potrebe in delovni pogoji

Prihodki od dela uporabnikov z 

mentorji v EUR
 125.000 €  157.523 €  150.000 €  70.894 €  75.000 €  73.933 € 

1a.4 Participacija
Zadovoljstvo uporabnikov z 

možnostmi soodločanja
>2,7 2,89 >2,7 2,65 >2,7 2,87

VIDKI STANOVALEC

1b.4 Participacija
Zadovoljstvo stanovalcev z 

možnostmi soodločanja
>2,7 2,8 >2,7 2,76 >2,7 2,79

1b.3 Komunikacija
Zadovoljstvo stanovalcev s 

socialnimi odnosi
>2,7 2,68 >2,7 2,63 >2,7 2,7

VIDIK ZAPOSLENI

2.1 Motivacija
Stopnja zadovoljstvo z delovnimi 

pogoji
>4,5 4,29 >4,5 4,54 >4,5 4,41

2.2 Oblikovanje delovnega 

časa

Stopnja zadovoljstva z 

združljivostjo poklica in družine
>4,5 4,39 >4,5 4,63 >4,5 4,37

2.3 Komunikacija in 

sodelovanje

Stopnja zadovoljstva z 

medosebnimi odnosi v 

organizaciji

>4,5 4,41 >4,5 4,65 >4,5 4,44

VIDIK VODSTVO

3.1 Politika ustanove

Stopnja zadovoljstva zaposlenih 

z usklajenostjo lastnih ciljev z 

vizijo, strategijo organizacije

>4,5 4,51 >4,5 4,7 >4,5 4,5

3.2 Organizacija

V organizaciji dobro rešujemo 

konflikte
>4,5 4,08 >4,5 4,47 >4,5 4,19

3.3 Gospodarnost

Delež prihodkov, ustvarjenih z 

lastno aktivnostjo (programom, 

kooperacijo, sponzorstvi, 

donacijami, razpisi) v %

15% 15% 10% 11% 10% 9%

OKOLJE

4.1 Svojci in druge 

pomembne osebe
Splošno zadovoljstvo svojcev >4,5 4,8 >4,5 4,78 >4,5 4,84

UČEČA SE ORGANIZACIJA

5.1. Upravljanje znanja
Delež zaposlenih vključenih v 

usposabljanja, izobraževanja
100% 100% 100% 100% 100% 100%


