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1 UVOD 

 

VDC Tolmin je samostojni javni socialno varstveni zavod.  

Poleg izvajanja osnovne dejavnosti, optimalno prilagajamo program dela individualnim potrebam 

uporabnikov. Potrebe uporabnikov se s starostjo in z dodatnimi spremljajočimi ogrožajočimi dejavniki 

(zdravstvenimi, čustvenimi, psihičnimi, ipd.), nenehno spreminjajo, jačajo. Obenem poskušamo celostno 

obravnavati slehernega uporabnika, po potrebi tudi v sodelovanju z njihovimi svojci oz. z zakonitimi 

zastopniki in tudi z zunanjimi strokovnimi službami. 

Naše delo je usmerjeno v nadgradnjo že obstoječih storitev in v iskanje optimalnih rešitev za uporabnike. 

Pri tem sledimo načelu enake dostopnosti za vse, načelu individualizacije in načelu možnosti izbire.  

Pri načrtovanju dela za leto 2019 smo si zastavili še naprej širiti zaposlitvene dejavnosti, snovati nove 

izdelke lastnega programa, iskati dodatne naročnike izdelkov, promovirati dejavnost na razne načine, 

tudi preko FB strani, ob tem pa uporabnikom nuditi prostor za kvalitetno delo in bivanje v našem centru. 

Želimo si ohraniti izkušnje dobre prakse in naše delo nadgrajevati z novimi spoznanji in strokovnimi 

usmeritvami, zato bo tudi v tem letu velik poudarek na izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. V 

VDC bo redno mesečno potekala supervizija za zaposlene.  

V letu 2019 bomo vstopili v proces pridobivanja standarda kakovosti storitev. Po več letih iskanja 

informacij o različnih sistemih kakovosti socialno varstvenih storitev, smo se odločili za vpeljavo 

evropskega sistema kakovosti Equass. Veliko informacij o praktični vrednosti sistema kakovosti smo 

pridobili na predstavitvi v URI Soča v Ljubljani in tudi v Zavodu Korak v Kranju. Sistem nas je prepričal 

vsaj z dveh zornih kotov, kot prvo, naravnan je na uporabnika, ki storitve uporablja, na zaposlene, ki 

storitve izvajajo in tudi širše, na uporabnikov kontekst. Drugi vidik, ki nas je tudi prepričal, je cenovna 

dostopnost programa. 

 

Program dela je razdeljen v tri sklope:  

 delovni načrt storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (dalje: VVZ) 

 delovni načrt storitev institucionalnega varstva odraslih (dalje: IVO) 

 delovni načrt storitev zdravstvenega varstva 

 

2 UPORABNIKI STORITEV 

 

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta za leto 2019 in kadrovskega načrta določajo 54 načrtovanih 

mest za upravičence na dan 31.12.2019. Vključeni uporabniki prihajajo iz občin Tolmin (21), Kobarid 

(8), Bovec (6), Kanal ob Soči (4) in Nova Gorica (3). 
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Predvideno število uporabnikov po delovnih skupinah v VVZ, po občinah in po spolu, na dan 31.12.2019  

Delovna 
skupina 

 

občina 

skupaj 
Bovec Kobarid Tolmin Kanal 

Nova 
Gorica 

skupaj po 
spolu 

skupina I 
Moški 2 0 5+1 0 0 7+1 

13+2 
Ženske 1+1 2 2 0 1 6+1 

skupina II 
Moški 0 2 1+2 1 0 4+2 

10+4 
Ženske 0 1+2 4 1 0 6+2 

skupina III 
Moški 1 1 4+2 0 0 6+2 

13+2 
Ženske 1 0 3 2 1 7 

skupina IV 
Moški 1 2 2+3 0 0 5+3 

6+4 
Ženske  0 0 0+1 0 1 1+1 

skupaj   6+1 8+2 21+9 4 3 42+12 54 

 

Trenutno imamo vključenih 42 uporabnikov (1 je januarja umrl, 1 se je februarja preselil v drug VDC), 

upamo, da bomo do konca tekočega leta zapolnili vseh 54 mest, kolikor jih določajo izhodišča za 

pripravo Finančnega načrta za leto 2019. Trenutno je na čakalni listi pet upravičencev za storitev VVZ, 

ki so tudi resni interesenti za takojšnjo vključitev. Trije upravičenci trenutno še obiskujejo Podružnično 

šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami (PŠIUOPP) v Tolminu, ena 

upravičenka obiskuje Osnovno šolo s prilagojenim programom v Idriji, eden upravičenec pa obiskuje 

CIRIUS Vipava, vendar želi čimprejšnjo vključitev v VDC, je občan Tolmina. Eden upravičenec izmed 

petih navedenih je samostojen do te mere, da bo s septembrom vključen v VDC. Eden med preostalimi 

štirimi potrebuje stalno in neposredno spremstvo varuha, zaradi težke gibalne motenosti, nenehnega 

tekanja, ipd. Ostali trije upravičenci so na invalidskih vozičkih. Vključeni bodo jeseni, čim bomo zaposlili 

dodatno priznan kader, ki bo delal z novimi uporabniki.  

 

Nujno in čim prej pa moramo urediti sanitarno higienske prostore za nego gibalno oviranih oseb. Vsaj 

minimalne pogoje za izvajanje osebne higiene v ležečem položaju zadostimo z nabavo vozička za 

tuširanje.  

Naj spomnim, da imamo v 2., 3. in 4. gradbeni fazi načrtovano ureditev sanitarno higienskih prostorov 

v kleti prizidka občinske stavbe. V letu 2018 smo realizirali 1. gradbeno fazo in v tem sklopu odprli 4. 

delavnico za starejše uporabnike in osebe na invalidskih vozičkih. Zavoljo nezadostnih finančnih 

sredstev z naslova najemnine (prostori so last Občine Tolmin), v letu 2019 ne bomo mogli izvesti 

preostalih treh gradbenih faz. Da pa bomo lahko vključili uporabnike na invalidskih vozičkih in zanje 

izvajali osnovno oskrbo, je nujna nabava vozička za tuširanje, kot navajam v predhodnem odstavku.  

 

Ker ne izvajamo 24-urnega institucionalnega varstva, prosilcev za 24-urno varstvo ne moremo 

sprejemati in vloge z odločbo zavračamo. Vse pogosteje se zanimajo za vključitev še ne polnoletni 

upravičenci, ki so vključeni v posebne programe na PŠIUOPP Tolmin.  

Zaradi nepredvidenih dogodkov v domačem okolju uporabnikov storitev VVZ (npr. nenadna bolezen ali 

smrt starša oz. skrbnika, ipd.), zaenkrat še lahko nemudoma realiziramo interventne namestitve v bivalni 
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enoti. Vendar pa se doslej proste kapacitete v obeh bivalnih enotah hitro in nepredvideno polnijo. V letu 

2018 so štirje uporabniki pogosteje in za daljše časovno obdobje koristili občasne vključitve v bivalno 

enoto oz. v bivalno skupnost. Dvakrat smo morali prošnjo teh zavrniti, ker nismo imeli prost ih postelj v 

bivalni enoti. Prav ti uporabniki so prvi potencialni kandidati za stalno namestitev. S tem bomo 

popolnoma zapolnili vse razpoložljive kapacitete.  

Potrebe uporabnikov in drugih upravičencev kažejo, da bomo morali čim prej vzpostaviti 24 – urno IVO 

in v prihodnje druge alternativne oblike bivanja (individualna stanovanja, dodatna bivalna enota, ipd.).   

3 KADROVANJE 

 

V letu 2019 bomo kadrovali v skladu s priznanimi dodatnimi zaposlitvami resornega ministrstva, 

upoštevajoč veljavno zakonodajo. Predvidenih upokojitev v letu 2019 ni.   

 

Predvideno število zaposlenih v VDC Tolmin po delovnih mestih, na dan 31.12.2019  

Stopnja 
izobrazbe 

Naziv delovnega 
mesta 

Stanje  
31. 12. 
2018 

Nove 
zaposlitve 

Upokojitve 
 

Pripravniki 
Stanje 
31. 12. 
2019  

IV. 

čistilka II 1,5    1,5 

perica II 0,5    0,5 

vzdrževalec IV 1    1 

voznik za osebe s 
posebnimi potrebami 

0   
 

0,5 

gospodinja 
oskrbovalka 
refundacija invalid 
ZPIZ (0,5 delavke) 

1,5   

 

2,5 

V. 

delovni inštruktor I 2    2 

varuh I 6,5    8 

srednja medicinska 
sestra I 

1   
 

1 

srednja medicinska 
sestra II 

1   
 

0 

VI. skupinski habilitator 1    1 

VII/2 skupinski habilitator 3    3 

VII/1 
medicinska sestra 
vodja tima 

0   
 

1 

VII/1 vodja III 1    1 

VII/1 računovodja VII/1 1    1 

VII/1 
poslovna sekretarka 
VII/1 

0,5   
 

1 

VII/1 delovna terapevtka 1    1 

VII/2 direktorica 1    1 

Skupaj  24 0 0 0 27 
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4 PROSTORSKI POGOJI  

 

V letu 2019 bomo delovali v vseh treh stavbah na Rutarjevi ulici 18 in v Zalogu 7 v Tolminu. Storitve 

VVZ bomo izvajali na Rutarjevi ulici 18, storitve IVO (16-urno)  pa v bivalni enoti na Rutarjevi ulici in v 

bivalni skupnosti v Zalogu. Integrirane oblike zaposlitve bomo izvajali v običajnih delovnih okoljih (Dom 

upokojencev Podbrdo, enota Tolmin, v podjetju Sprinkler sistemi, d.o.o. na Postaji pri Mostu na Soči). 

S 30.12.2016 smo sklenili novo najemno pogodbo z Občino Tolmin in sicer za notranje prostore stavbe 

3 (bruto površina 800m2), ki so last Občine Tolmin ter za zunanje občinske površine (bruto površina 

2.242m2), ki zaokrožajo kompleks treh stavb VDC na Rutarjevi ulici.  

5 DELOVNI NAČRT V STORITVAH VVZ 

 

Leto 2019          Prioritetne aktivnosti          

Januar Priprava letnega poročila in vsebinskega dela letnega načrta 
Anketa in analiza ankete o zadovoljstvu uporabnikov 
Anketa in analiza ankete o zadovoljstvu zaposlenih 
Anketa in analiza ankete o zadovoljstvu staršev, skrbnikov s storitvami v VDC 

Februar Pregled in dopolnitev urnika aktivnosti za uporabnike 
Pogovori z uporabniki o doživljanju dinamike v VDC in željah za IP 
Plenarna konferenca za uporabnike 
Zbor delavcev 
Redna seja Sveta zavoda VDC Tolmin  
Pomoč uporabnikom IVO pri izpolnjevanju prijav za letovanje preko Društva 
Sožitje Tolmin 

Marec Letni razgovori z zaposlenimi  
Ocenjevanje delavcev in postopek napredovanj delavcev 
Sestanek za starše in zakonite zastopnike uporabnikov, materinski dan 
Evalvacije IP – strokovna mnenja delavcev VVZ 
Evalviranje IP s področja zdravstva 
Ažuriranje LOOS lestvice 
Načrt integritete – poročilo skrbnika 

April Register tveganj – prevetritev in dopolnitev registra 
Izobraževanje za uporabnike 

Maj Uskladitveni sestanek za EQUASS 
Realizacija promocije zdravja na delovnem mestu – pohod na Mrzli vrh 
Izobraževanje za uporabnike 

Junij Izvedba letovanja za uporabnike v Baški na Krku 
Načrt integritete – poročilo skrbnika 

Julij Priprava polletnega poročila 
Organizacija počitniškega dela in aktivnosti 

Avgust Dan preživet s skavti 
Organizacija počitniškega dela in aktivnosti 
Strokovna ekskurzija – VDC Nova Gorica 

September Realizacija promocije zdravja na delovnem mestu – aromaterapija  
Pregled in dopolnitev urnika aktivnosti za uporabnike 
Načrt integritete – poročilo skrbnika 
Izvedba letovanja za uporabnike v Izoli 
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Izobraževanje za uporabnike 

Oktober Register tveganj – prevetritev in dopolnitev registra 
Izobraževanje za uporabnike 

November Izobraževanje za uporabnike 
Realizacija promocije zdravja na delovnem mestu – plavanje v bazenu 

December Novoletna prireditev v VDC 
Priprava letnega poročila 
Načrt integritete – poročilo skrbnika 

Tekom celega 
leta 

Prijava začasnih bivališč za uporabnike  
Mesečni programi in poročila 
Priprava individualnih načrtov (IP) za nove uporabnike 
Urejanje čakalne liste upravičencev 
Obravnavanje vlog za sprejem, odpust in premestitev uporabnikov 
Izdelovanje mesečnih bilanc za pregled finančnega stanja 
Opravljanje evalvacij  IP za uporabnike 
Pogovori z zaposlenimi glede izvajanja storitev 
Skrb za dobre medosebne odnose med zaposlenimi 
Zdravstvena preventiva 
Spremljanje prodaje lastnega programa in širitev trga 
Strokovni timi za uporabnike 
Izboljšanje kakovosti storitev na vseh področjih, z uvedbo EQUASS-a 
Nadzor nad izvajanjem in beleženjem storitev 
SAOP – nadzor in beleženje 
DOKSIS – elektronsko arhiviranje 

 

Leto 2019          Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti (VVZ in IVO) 

Januar Peka peciva  z uporabniki skupine 1 
Izlet na Most na Soči 
Peka čokoladne torte 
Verska tematika »Sveti Trije kralji« 
Delavnica »Kako pravilno oprati perilo?« 
Zgodovinska delavnica »Valentin Vodnik« 

Februar Prireditev ob kulturnem prazniku 
Glasbena delavnica  
Ustvarjalna delavnica »Izdelovanje pustnih mask«  
Pohod do cerkve sv. Marka nad Žabčami 
Smučanje na Sorici 
Ogled košarkarske tekme v ŠC Tolmin 
Bralnice pod slamnikom – okrogla miza na temo »Ljubezen skozi čas« 
Sodelovanje na festivalu »Tantadruj« 
Obisk sorodnikov uporabnikov BE 
Ogled razstave keramike v galeriji Keramost v Kanalu ob Soči 
Peka jogurtovih mišk 
Branje ljudskih pravljic s knjižničarko Miro 
Potopisno predavanje »London« 
Verska tematika »Svečnica ali Jezusovo darovanje v templju« 
Glasbena urica z elementi glasbene terapije 

Marec Tradicionalna prireditev ob materinskem dnevu za starše, svojce, skrbnike 
uporabnikov 
Ogled smučarskih skokov v Planici   
Priprava kosila z uporabniki 4. delovne skupine 
Priprava kosila z uporabniki 2. delovne skupine  
Ogled pustne povorke 
Obisk sorodnikov uporabnikov BE 
Ustvarjalna pomladna delavnica 
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Priprava pirinih rezancev v BE 
Verska tematika »Pepelnica in post« 
Čajanka v BS Zalog 
Nakupovanje v Qlandiji 
Glasbeno ustvarjalna delavnica »150 – letnica skladatelja Hectorja Berlioza« 

April Nordijska hoja 
Zasaditev vrtov z zelenjavo v BS Zalog in v BE Rutarjeva 
Kuharska delavnica s skupino 1 
Sprehod od Modreja do Mosta na Soči s skupino 4 
Peka velikonočnih dobrot 
Verska tematika »Velika noč in velikonočni čas« 
Zasaditev balkonskih rož  
Koncert v Kinogledališču Tolmin »Čarovnija izdiha in spa ljubezni« 

Maj Nordijska hoja 
Izlet na Bled s skupino Svet čutil 
Pohod na Matajur 
Kulturoluštni vrtiljak 
Obisk sorodnikov uporabnikov BE 
Slovensko srečanje Vere in luči v Ljubljani 
Verska tematika »Šmarnice« 
Poletna plesna produkcija Plesne šole Urška 
Ogled ZOO Lignano 
Jezdenje konj na posestvu Blata na Žagi 

Junij Pohod do Zapotoških slapov v zadnji Trenti 
Ogled  posestva Bogata v Bovcu 
Letovanje v Baški na otoku Krk 
Nordijska hoja 
Koncert »Pozdravimo poletje s sosedi« na dvorišču VDC Tolmin  
Obisk sorodnikov uporabnikov BE 
Obiranje sivke v Opatjem selu 
Zaključno srečanje Vere in Luči 
Verska tematika »Apostola Peter in Pavel« 
Glasbena delavnica »200 – letnica rojstva Jacquesa Offenbacha« 

Julij Plavanje v termah Cerkno 
Nordijska hoja 
Pohod do planine Zaslap 
Piknik skupine 4 
Kopanje v Nadiži 
Ogled Babje jame pri Gornjem Logu 
Verska tematika »Krištofova nedelja« 
Glasbena delavnica »50 – letnica festivala Woodstock in festivali v Tolminu« 

Avgust Izlet na Soriško planino 
Pohod na planino Lapač 
Sprehod od Modreja do Mosta na Soči s skupino 2 
Kopanje v Nadiži 
Izlet na Široko 
Popoldan pri Soči 
Verska tematika »Marijino vnebovzetje« 

September Izlet na Solarije 
Nordijska hoja 
Letovanje v Izoli 
Otvoritev likovne razstave v galeriji Kulturnega doma v Bovcu 
Izlet na planino Zaprikraj 
Piknik skupine 2 
Izlet na planino Leskovca 
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Verska tematika »Anton Martin Slomšek« 

Oktober Nordijska hoja 
Obisk prireditve »Kmečki praznik« v Tolminu 
Obisk pokopališča 
DEKD in TKD – Umetnost in razvedrilo 
Verska tematika »Rožni venec« 
Delavnica »150 – letnica smrti pesnika Simona Jenka« 

November Nordijska hoja 
Verska tematika »Vsi sveti« 

December Tradicionalna novoletna prireditev v VDC 
Zimska plesna produkcija Plesne šole Urška 
Peka božično novoletnih dobrot 
Udeležba na razstavi jaslic na Sveti Gori 
Jaslična pot v Tolminu 
Miklavžev sejem v Tolminu in v Kobaridu 
Verska tematika »Adventni čas, priprava jaslic in Božič« 

 
Poleg navedenih aktivnosti bodo vsak mesec redno potekale utečene dejavnosti: obisk potujoče 

knjižnice, kuharske delavnice v bivalni enoti, redni mesečni sestanki direktorice z vsemi uporabniki, 

redni mesečni sestanek v BS Zalog in v BE Rutarjeva, srečanje Vera in luč, praznovanje rojstnih dni 

uporabnikov, praznovanje okroglih jubilejev, ipd. 

5.1 Prioritetne dejavnosti in aktivnosti VVZ  

 Uspešna vpeljava sistema kakovosti Equass na vsa področja delovanja VDC, kar nam bo 

omogočalo stalne izboljšave in kakovostnejše delo 

 Pridobitev evropskega znaka kakovosti (Equass) 

 Stalna skrb za še boljše timsko sodelovanje ob reševanju strokovnih vprašanj  

 Spremljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami in stremljenje k visokemu nivoju zadovoljstva 

uporabnikov, staršev, skrbnikov, svojcev in zaposlenih 

 Spremljanje izvajanja socialno varstvenih storitev ter stalno stremljenje h kvalitetnejšemu izvajanju 

storitev, tudi izvajanje dodatnih, novih kvalitetnih programov storitev (športne, zdravstvene, 

izobraževalne, ipd.) 

 Vzdrževanje dobrega sodelovanja s svojci in z zakonitimi zastopniki uporabnikov 

 Snovanje novih artiklov lastnega programa, iskanje novih trgov za prodajo izdelkov lastnega 

programa 

 Krepitev sodelovanja z vsemi kooperanti, naročniki, poslovnimi partnerji, ipd. 

 Iskanje možnosti za izvajanje integrirane zaposlitve znotraj in izven VDC (za še več uporabnikov) 

 Promoviranje dejavnosti preko Facebook strani, na festivalih, na skupščinah, na posvetih, ipd. 

 Spodbujanje prostovoljstva, omogočanje opravljanja študijskih praks, pripravništva, raziskav, ipd. 

 Sodelovanje z drugimi institucijami v lokalni in širši skupnosti 

 Povečanje možnosti sodelovanja in vplivanja uporabnikov na storitve  

 Z uporabniki ohranjati in spodbujati delovno-partnerski odnos 



 

10 

 

 Spodbujanje ter promocija zdravega načina življenja med uporabniki in zaposlenimi  

 Redno beleženje storitev v program ISOV 

 Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi 

 Izvedba izobraževanj za uporabnike in za zaposlene 

 Redno izvajanje supervizije za zaposlene v VDC 

 Izvedba strokovne ekskurzije za zaposlene 

 

Koledar izvajanja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (VVZ) 

Storitve VVZ se ne bodo izvajale med prazniki in ob dela prostih dnevih: 

 1. in 2.1.; 8.2.; 22.4.; 1.5. – 3.5.; 25.6. 

 29.7. – 9.8.2019 (kolektivni dopusti, storitve IVO v Bivalni enoti Rutarjeva) 

 31.10., 1.11.2019; 25. – 31.12.2019 

Uporabnike storitev VVZ vedno povprašamo, če načrtujejo oz. želijo delovne dneve med prazniki in 

dneve v poletnem času delati v delavnicah VDC. Sprašujemo jih tako neposredno na sestankih kot tudi 

preko anketnih vprašalnikov. Na podlagi odgovorov uporabnikov oblikujemo letni koledar dela. Z 

oblikovanjem letnega koledarja je lažje in racionalneje organizirati letne dopuste za zaposlene, 

generalna čiščenja prostorov, ipd. Delavci imajo možnost odločiti se, kdaj bi delali oz. kdaj bi koristili 

letni dopust. Njihove želje v optimalni meri upoštevamo, najpomembneje pa je, da delo v zavodu ves 

čas nemoteno poteka. V letu 2019 se bodo delavnice VDC prvič, na željo uporabnikov, zaprle zgolj en 

teden v juliju in en teden v avgustu (običajno je bilo tako štiri tedne).  

Organizacija delovnega časa 

Storitve VVZ: od ponedeljka do petka – od 6.00 (oz. 7.00) ure do 14.00 (oz. 15.00) ure. 

Če uporabniki storitev VVZ potrebujejo varstvo pred 6.00 ali po 15.00 uri, se lahko vključijo v storitve 

IVO v bivalno enoto na Rutarjevo. Vendar je, zaradi vse zahtevnejšega dela v IVO, potreben predhoden 

dogovor s starši oz. s skrbniki (telefonska najava).  

 

Načrt vsebinskih usmeritev v delovnih skupinah uporabnikov 

Tudi v letu 2019 bodo uporabniki delali v štirih delovnih (matičnih) skupinah, skupina I., skupina II., 

skupina III. in skupina IV. 

Vsak dan pred začetkom dela v skupinah potekajo pogovori med uporabniki in vodjo skupine (npr. o 

počutju, o novostih, o posebnostih, o načrtih dela za tisti dan, ipd.).  

 

V vsaki skupini se opravlja tako kooperantsko (proizvodno) delo kot tudi izdelovanje izdelkov lastnega 

programa. Delo med skupinami je približno enako porazdeljeno. Skupine se razlikujejo glede na 

specifiko in potrebe ter želje uporabnikov. Uporabniki skupine I, II., in III. najraje opravljajo enostavna 

proizvodna dela. V vseh treh skupinah izdelujejo tudi izdelke lastnega programa in se vključujejo v 

delavnice vseživljenjskega učenja (npr. pevske vaje, plesne vaje, dramska skupina, računalniško 
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opismenjevanje, ipd.). V skupini IV. so uporabniki manj storilnostno naravnani. Uporabniki IV. skupine 

radi kuhajo, pečejo, pripravljajo različne čaje in zelišča (mletje mete, trganje kamilic, lipovih cvetov, ipd.), 

se posvečajo aktualnim novicam, ipd. Večina pa jih še vedno zelo rada opravlja enostavna kooperantska 

dela. 

Vsaka skupina je bolj specializirana v svoji prioritetni dejavnosti lastnega programa. V skupini I je 

poudarek na lesnem programu, v skupini II  na izdelovanju izdelkov iz blaga in izdelovanju voščilnic, v 

skupini III na fuziji stekla, v IV. skupini pa radi delajo voščilnice in kaširan papir. Vsi uporabniki se radi 

vključujejo v likovne delavnice pri likovnem pedagogu. 

5.2 Socialno varstvene storitve  

Obsegajo osnovno in socialno oskrbo.  

Pod osnovno oskrbo sodijo bivanje (opisano v poglavju 6.4.), prehrana, tehnična oskrba in prevozi.  

Prehrana (pogodbenik Catering Šorli, Sandro Šorli s.p.): v začetku leta 2019 smo podpisali dveletno 

pogodbo s podjetjem za dostavo in razdeljevanje toplih obrokov. 

Tehnična oskrba: v letu 2019 bo vzdrževalec skozi celo leto opravljal vzdrževalna dela v VDC in v okolici 

VDC-ja. 

Prevozi (pogodbenik Cvetko Koren, s.p., javni avtobusni prevoz, službeno vozilo VDC, lastni prevoz s 

svojci). Zaradi razpršene geografske lege vasi in zaselkov uporabnikov, organiziramo prevoze na razno 

razne načine, da jim le lahko zagotovimo prihod v VDC. Večinoma niso vzpostavljene redne avtobusne 

linije, kjer pa so, se jih samostojni uporabniki redno poslužujejo. Prevozi potekajo vsak dan od 6.00 do 

15. ure. Vendar pa nekateri uporabniki ne morejo vsak dan prihajati v VDC, ker nimajo prevoza iz 

zaselkov do javne avtobusne postaje. Slednje nam predstavlja velik izziv, s katerim se bomo morali 

spopasti v prihodnje, če bomo želeli zagotoviti uporabnikom vsakodnevne storitve.  

Socialna oskrba pa zajema storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. 

5.2.1 Varstvo  

Kontinuirano se zaznava trend rasti števila uporabnikov, ki pri vsakodnevni skrbi zase, pri negi in drugih  

življenjskih aktivnostih, potrebujejo čedalje več pomoči, zato prilagajamo naše storitve. 

Vsi zaposleni smo usmerjeni k podpori uporabnikom pri skrbi zase, promociji zdravega načina življenja 

in urejenosti. Uporabnike spodbujamo k vključevanju v ožje in širše okolje. 

Pomoč zajema področje osebne higiene, pomoč pri hranjenju, spodbujanje in krepitev gibalnih 

sposobnosti, oblačenju, obuvanju, pomoč pri komunikaciji in orientaciji, zaznavanje potreb po invalidskih 

pripomočkih, ipd. 

5.2.2 Vodenje 

Izvajali bomo delovne naloge v skladu s programskimi usmeritvami in skupno vizijo našega centra. 

Uporabnike bomo spodbujali k rednemu vključevanju v aktivnosti, za katere so se sami odločili, skrbeli 
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bomo za ohranjanje in pridobivanje znanj in spretnosti uporabnikov. Omogočeno jim bo izbiranje med 

aktivnostmi in upoštevano bo soodločanje uporabnikov. Uporabnike bomo navajali, da tudi sami 

prepoznajo svoje potrebe, želje ter da jih znajo na primeren način ubesediti. Uporabnikom bomo 

omogočili pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, saj 

vse to stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Uporabnikom bomo za opravljeno delo omogočili 

tudi nagrajevanje. Spodbujali jih bomo k oblikovanju in vzdrževanju pozitivnih vzorcev vedenja, ki  

omogočajo sobivanje v skupini s poudarkom na učenju in utrjevanju veščin za življenje v skupnosti 

(strpnost, sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje, ipd.). Uporabnike bomo tudi ozaveščali 

o pravicah in njihovih odgovornostih.  

 

Strokovno delo  

Strokovno delo bo zajemalo načrtovanje, usmerjanje in spremljanje individualnega dela skupaj z 

uporabnikom. Pozorni bomo na počutje uporabnikov v skupini, na medosebne odnose, na skupinsko 

dinamiko. Pripravljali in spremljali bomo individualne programe, evalvirali in izvajali individualne 

programe za vse uporabnike, pripravili letno poročilo, sodelovali s svojci, pri delu upoštevali Kodeks 

etičnih načel v socialnem varstvu in Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, sodelovali v strokovnih 

timih znotraj zavoda ter v multidisciplinarnih timih drugih služb v lokalni skupnosti (npr. CSD, ZD, PBI, 

PP, OZRK, ipd.), vključevali se v projektne skupine, organizirali delavnice, sodelovali pri različnih 

komisijah znotraj zavoda, pripravljali in vodili strokovno dokumentacijo, ipd. 

Povečujejo se potrebe po individualnem delu, uporabniki potrebujejo vedno več pogovorov glede 

aktivnega vključevanja v delovno okolje, o strpnosti, o medosebnih odnosih (interakcije med uporabniki), 

o zdravstvenih težavah, o življenju uporabnikov po smrti staršev, o samostojnem življenju, o stiskah, o 

željah, o zadovoljstvu, ipd. 

Na področju dnevnih aktivnosti uporabnikov bomo med drugim pozorni na: urejenost in osebno higieno, 

primerne prehranjevalne navade, vključenost v različne interesne dejavnosti, varnost in zdravje pri delu, 

ohranjanje pridobljenega znanja, ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti na področju 

socializacije in komunikacije, ipd. 

Druge aktivnosti, ki jih vzporedno spodbujamo so tudi: urejanje ožje in širše okolice, rokovanje z 

denarjem, pripravljanje in pospravljanje skupnih prostorov, opravljanje gospodinjskih del, seznanjanje s 

starostnimi ali zdravstvenimi spremembami uporabnikov, vključevanje v širše okolje, ipd.  

5.2.3 Zaposlitev pod posebnimi pogoji  

Kooperantska dela  

Cilji kooperantskega dela so razvijati različne zaposlitvene tehnike, pridobivati občutek, kako se zasluži 

denar, razvijati motorične spretnosti pri posamezniku, prepoznavati nevarnosti pri delu, spoznavati in 

uporabljati zaščitna sredstva in delovne pripomočke pri delu, racionalno urediti delovno mesto, 

razumevati, da je delo koristno, ker daje občutek samopotrditve in koristnosti, ipd. 
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Predvidevamo, da bomo v letu 2019 poslovno sodelovali z naslednjimi partnerji: 

1. Bremec Cvetko, s.p. iz Mosta na Soči. Zanj bomo opravljali razna enostavna dela, kot so: 

sestava kovinskih zaskočk in vstavljanje treh kontaktov v elektrostikalo. 

2. Jure Škoberne, podjetje Aurenis, d.o.o. iz Tolmina. Zanj bomo prebirali in sortirali različne 

materiale za nadaljnjo reciklažo.  

3. TKK Srpenica, d.o.o. iz Srpenice. Za njih izdelujemo cevke komponente B.                                                

 

Cilj: Planiranje proizvodne dejavnosti 

Za TKK Srpenico tedensko sestavimo 10.000 komponent B, kot smo dogovorjeni. Predvsem z 

obrtnikoma Bremcem in Škobernetom imamo dokaj trden dogovor, da nam pripeljejo delo kadar ga 

imajo. Če bo obseg proizvodnje podoben kot v letu 2018, bo v letu 2019 izdelano za okoli 20.000,00 € 

bruto proizvodnje. 

Delovni načrt skupinskega habilitatorja – odgovornega za kooperantsko delo 

 Sodelovanje z obstoječimi kooperanti in iskanje novih kooperantov. 

 Upoštevanje dogovorjenih rokov za opravljeno delo. 

 Skrb za natančno opravljeno delo in kontrola nad opravljenim delom. 

 Prilagajanje, koordinacija in spodbujanje sodelovanja med delavnicami za čim bolj samostojno  

zagotavljanje dela ter materiala med delavnicami, za enakomerno, konstantno porazdelitev dela. 

 Iskanje primernega in čim bolj kontinuiranega dela za vse uporabnike.  

 Izdelovanje pripomočkov za lažje delo. 

 Poučevanje vodij skupin in uporabnikov o novem kooperantskem delu, sodelovanje z vodji delovnih 

skupin. 

 Skrb za transport dela. 

 Dogovarjanje s kooperanti glede plačila za opravljeno delo. 

 Izračun denarnih vrednosti opravljenega dela za posamezno skupino. 

 Vodenje evidenc in izstavljanje dobavnic za opravljeno delo. 

 

Delovni načrt delovnega inštruktorja – odgovornega za lastni program  

 Mreženje, povezovanje s čim več strankami in sorodnimi organizacijami. 

 Razvijanje novih izdelkov za trg. 

 Zagotavljanje čim bolj kontinuiranega dela lastnega programa. 

 Razporejanje dela lastnega programa v vse delovne skupine uporabnikov. 

 Skrb za dobre poslovne odnose s strankami, s tržiščem, s predstavniki konsignatorjev, ipd. 

 Navezovanje stikov z novimi strankami, iskanje trga. 

 Promocija izdelkov lastnega programa (razvijanje podjetne ideje, spretnosti, bonton, ipd.). 
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 Natančno vodenje računov, dobavnic – računalniško vodenje – maloprodaja (SAOP) in poročanje 

računov iz vezane knjige računov na Davčno upravo v skladu z zakonom.  

 Vodenje sistema izplačevanja nagrad. 

 Evidentiranje izdelkov in pravilno evidentiranje na računih.  

 Polog denarja. 

 Mesečna specifikacija prodanih izdelkov. 

 Polletno in letno poročilo o lastnem programu. 

 Zagotavljanje vzdrževanja delovnih sredstev in opreme. 

 Zagotavljanje kvalitetnih izdelkov ter prevzemanje odgovornosti za delo. 

 Načrtovanje in izvajanje usposabljanja uporabnikov za posamezno delo. 

 Spremljanje in nadziranje delovne učinkovitosti in kakovosti opravljenega dela uporabnika. 

 

Lastni program  

V vseh delovnih skupinah bomo tudi v tem letu izdelovali različne izdelke lastnega programa:  

 Lesene črke abecede  

 Leseni trinožniki 

 Leseni spominek Javorca 

 Leseni magneti (živali) 

 Svileni šali 

 Grafične slike in voščilnice 

 Slike na platnu 

 Odlitke spominkov z različno tematiko (turizem, šport, kultura, zgodovina, pokrajina, ipd.)  

 Voščilnice z različno tematiko (novoletne, za obletnice, za valentinovo, za praznike, ipd.) 

 Kartice s sožalno, rojstnodnevno vsebino 

 Predpasnike iz blaga 

 Vrečke za živila iz blaga 

 Keramične izdelke (svečniki, nakit, ipd.) 

 Kartonsko embalažo za izdelke lastnega programa 

 Nakit (uhani, zapestnice, broške, ogrlice, prstani, ipd.) 

 Punčke in fantke iz blaga 

 Manjše mehke punčke iz blaga 

 Magnete iz različnih materialov (glina, umetne mase, steklo, ipd.) 

 Izdelke iz fuzije stekla (pladnji za razne priložnosti, pokali za razne prireditve, reprezentančna darila, 

izdelki po naročilu, magneti z različnimi motivi, nakit, ipd.)  

 Druge izdelke, ki se razvijajo med letom 
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Pri izdelovanju izdelkov lastnega programa sodelujejo vsi uporabniki po svojih zmožnostih in željah. 

Izbor izdelkov lastnega programa opravlja Komisija za ocenjevanje izdelkov, ki se sestaja glede na 

potrebe (razvoj izdelkov). Enkrat letno izdelamo ponudbo novoletnih voščilnic, izdelke se slikovno 

predstavlja tudi na Facebook strani VDC.  

Sledili bomo vsem prireditvam v tolminski, kobariški in bovški občini in se dogovarjali za prodajo izdelkov 

na stojnicah. Ob takšnih prodajah poteka tudi predstavitev dela in življenja v VDC-ju. 

 

Razvoj izdelkov lastnega programa 

Cilj: razvoj tržno zanimivih izdelkov 

 Sodelovanje z drugimi  institucijami, podjetji, društvi, javnimi zavodi, zunanjimi strokovnjaki  

 Dopolnjevanje in nadgradnja že obstoječih izdelkov 

 Spremljanje okoljskih trendov, ukinjanje plastične embalaže  

 Vpeljevanje novih programov: nove tehnike pri izdelavi voščilnic, reciklaža, obdelava filca, ipd. 

 Izboljšanje celostne podobe izdelkov – predstavitev (v več jezikih, dodati zgodbo izdelkom 

lastnega programa). 

Cilj: planiranje izdelkov lastnega programa 

Delo lastnega programa planiramo glede na naročila, izdelujemo tudi izdelke na zalogo, mesečno se 

opravi kontrola izdelkov v interni trgovini in se ugotovi potrebe, zaloge izdelkov, ipd. 

 

Trženje 

Cilj: povečanje prepoznavnosti zavoda, povečanje ponudbe izdelkov, novi kupci, novi trgi, povečanje 

prodaje izdelkov 

 prodajne poti: direktni kontakti s potencialnimi kupci, prodaja na stojnicah,  

 predstavitev zavoda navzven: razstavni prostori v centru mesta, predstavitev v medijih, na 

prireditvah, ipd., 

 izdelovanje reprezentančnih daril za podjetja, za občine in izdelovanje pokalov za različna 

športna tekmovanja, 

 prodaja preko spleta – možnost ogleda kataloga in naročilo preko e-pošte, Facebook, 

 izdelava katalogov, zloženk z novostmi v tiskani in spletni obliki, 

 pošiljanje ponudbe aktualnih izdelkov po e-pošti potencialnim kupcem,  

 povezovanje z drugimi VDC-ji, 

 vključitev v prodajno mrežo vseh VDC Slovenije, ko bo le-ta vzpostavljena, 

 povezovanje s turističnimi, kulturnimi, športnimi in drugimi društvi v lokalnem okolju, 

 promocija izdelkov na festivalih, razstavah, ipd. 
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Vodenje sistema izplačevanja nagrad uporabnikom 

Mesečne nagrade uporabnikom izračunavamo na podlagi opravljenih in registriranih ur kooperantskega 

dela v sistemu ISOV, oziroma, kadar je možno na osnovi dejansko izdelanih količin. Izračun nagrad iz 

lastnega programa je bolj zapleten, saj je težko ugotoviti, kdo in kdaj je izdelal na primer turistični odlitek, 

prodan na stojnici. Zalogo izdelkov lastnega programa se kontrolira v računalniškem sistemu 

maloprodaje pod rubriko zaloga. Sistem nam omogoča vodenje celotne prodaje izdelkov lastnega 

programa – poslovanje v celoti.  

 
Integrirane oblike zaposlitve v zavodu 

Uporabnike, vključene v integrirano zaposlitev v zavodu, spremljamo dnevno, vodimo razgovore in jih 

usmerjamo. Tudi v prihodnje bomo ohranjali aktivnosti integrirane zaposlitve v zavodu, katerih cilj je 

ohranjanje in razvijanje sposobnosti, samoiniciativnosti  in odgovornosti uporabnikov.  

 

Vrste del in opravil, ki jih uporabniki izvajajo kot integrirana zaposlitev v VDC  

Vrste del Običajna opravila 

Delo v čiščenju čiščenje prostorov v BE – pomivanje tal, brisanje prahu v skupnih prostorih, 
čiščenje držal, odstranjevanje pajčevine – 2x tedensko;  
čiščenje prostorov v 4. delovni skupini – pomivanje tal, brisanje prahu – 1x 
tedensko 
delo v jedilnici – stresanje prtov, menjava prtov, brisanje miz v večnamenskem 
prostoru – dnevno 

Gospodinjska 
dela 

kuhanje kave za vse uporabnike, pospravilo posode v pomivalni stroj, pospravilo 
posode iz pomivalnega stroja – dnevno 
urejanje kuhinje po zajtrku, zlaganje posode v stroj, čiščenje pladnjev, brisanje 
miz, odnašanje smeti, pometanje – dnevno  

Delo v pralnici občasno zlaganje perila, obešanje perila, pomoč pri nošenju mokrega perila 

Delo na vrtu vzgoja sadik, prekopavanje, sajenje, sejanje, pletje, pobiranje pridelkov, ipd. – 
skozi vse leto 

Delo pri lažjih 
opravilih 

pomoč vzdrževalcu – pomoč pri transportu, pri manjših vzdrževalnih delih – skozi 
vse leto, pomoč pri prenašanju polizdelkov iz skladišča v delavnice in obratno 

Urejanje okolice čiščenje dvorišča, pločnika ob zavodu, zalivanje rož, pletje gredic – skozi vse 
leto, pozimi odstranjevanje snega z uporabnih površin, ipd. 

 

Integrirane oblike zaposlitve izven zavoda 

Z uporabniki, vključenimi v integrirano zaposlitev izven zavoda, se dnevno pogovarjamo o integrirani 

zaposlitvi (o poteku dela, svetovanje, ipd.). S kooperanti sodelujemo korektno, o samem delu, o 

zadovoljstvu, o morebitnem povečanju obsega dela, ipd. se pogovarjamo sproti. S kooperanti se 

najpogosteje slišimo telefonsko, občasno pa jih tudi obiščemo v ustanovi oz. podjetju. Uporabniki imajo 

opravljeno usposabljanje iz varstva pri delu in vsi imajo zagotovljeno delovno obleko. Naloga mentorjev 

je: spodbujanje uporabnikov za delo, krepitev uporabnikov pri razreševanju konfliktov, vključevanje v 

okolje, sodelovanje s kooperantom (obveščanje o odsotnostih uporabnikov, o zadovoljstvu z opravljenim 

delom, o poteku dela, o beleženju ur opravljenega dela, ipd.). 
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Predvideno število vključenih uporabnikov v integrirano zaposlitev izven VDC 
 

Organizacijska enota / podjetnik                       Vključenih uporabnikov 

Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin 2 

Sprinkler sistemi Cuder d.o.o., Postaja 1 

5.2.4 Delovni načrt skupinskih habilitatorjev v storitvah VVZ 

 
VSEBINE LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI  
 

AKTIVNOST VSEBINA ČAS 
IZVEDBE 

SLIKANJE 
 

likovne delavnice z dijaki iz Gimnazije Tolmin v 
okviru medgeneracijskega sodelovanja  
slikanje slik z uporabnikom za samostojno 
likovno razstavo v Bovcu 
likovno ustvarjanje s 4. delovno skupino 
(ustvarjalna delavnica) 
sodelovanje na razstavi jaslic na Sveti Gori 

Tekom leta  

GRAFIKA 
izdelovanje manjših grafik, voščilnic za različne 
namene, novoletne voščilnice, ipd. 

Tekom leta 

KERAMIKA 

izdelovanje že uveljavljenih izdelkov za prodajo 
izdelovanje novih izdelkov v keramični tehniki  
izdelovanje reprezentančnih daril za Občino 
Kobarid  

Tekom leta 

TURISTIČNI SPOMINKI 

izdelovanje že uveljavljenih turističnih 
spominkov za stalne stranke (JZ za turizem 
Dolina Soče, Fundacija poti miru, Planika 
Kobarid, kampi, ipd.) 

Tekom leta 

FUZIJA STEKLA 
izdelovanje različnih izdelkov (pladnji, posodice, 
unikatni pokali iz fuzije, magnetki, ipd.) 

Tekom leta 

IZDELKI IZ LESA 

izdelovanje reprezentančnih daril za Občino 
Tolmin (»Stalčk«) 
izdelava turističnih izdelkov iz lesa za Mestni 
muzej Tolmin (»Javorca«) 
izdelava lesenih živalic magnetkov iz lesa 
poslovna darila iz lesa 

 

Tekom leta 

GLASBENE DELAVNICE 
 

vodenje pevskega zbora  
individualne glasbene vaje  
nastop v vrtcu Ilke Devetak Bignami Tolmin 
izvedba tradicionalnega koncerta »Pozdravimo 
poletje s sosedi«  
nastop na novoletni prireditvi in na drugih 
prireditvah v lokalni skupnosti 

Tekom leta 

Marec 2019 

Junij 2019 

UČENJE INSTRUMENTOV 
kitara –  4 uporabniki (vzdrževanje znanja 
prijema akordov, igranje po tonih) 
sintisajzer – 3 uporabniki 

Tekom leta 

ORFFOV INSTRUMENTARIJ 

skupinske in individualne ure Orffovega 

instrumentarija. 

- na skupinske ure bo vključenih 10 uporabnikov, 

zaradi velikega števila udeležencev bomo 

glasbene točke pripravljali v dveh skupinah. 

Tekom leta 
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-uporaba različnih instrumentov Orffovega 

instrumentarija (zvončki, ksilofoni, resonatorji, 

dežna palica, tamburini, bobni, ipd.) 

-naučili se bodo zaigrati različne pesmi 

-urili bodo spomin in sposobnost koncentracije, v 

pozitivnem vzdušju  

-z glasbenimi točkami bomo sodelovali na 

prireditvi VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 

nastopali bomo na prireditvi v okviru DEKD 

(Dnevi evropske kulturne dediščine) in TKD 

(Teden kulturne dediščine) v oktobru 2019 ter na 

tradicionalni novoletni prireditvi 2019. 

SODELOVANJE Z DRAMSKO 
SKUPINO »TALENT« 

izdelovanje scenske postavitve igre, spremstvo 
in pomoč na gostovanju na prireditvi 
TANTADRUJ v Ljubljani 

Tekom leta 

RAZSTAVE 

ogledi različnih razstav v tolminskih galerijah 
 
postavitev razstave del uporabnika L.K. v Bovcu 

Tekom leta 

Jesen 2019 

SODELOVANJE S SVOJCI IN 
SKRBNIKI UPORABNIKOV 

telefonsko, pisno ali osebno Tekom leta 

SESTANKI 

sodelovanje na dnevnih raportih, na sestankih 
VVZ, na sejah strokovnega sveta, sodelovanje v 
Komisiji za lastni program in v Komisiji za 
urejenost prostorov 

Tekom leta 

SODELOVANJE Z DRUGIMI 
povezovanje z drugimi institucijami, sodelavci, 
nadomeščanje v skupinah, prijavljanje na 
različne natečaje z likovno tematiko 

Tekom leta 

DOKUMENTACIJA 
mesečni program dela, poročilo o izdelavi in 
prodaji novoletnih voščilnic, izvajanje in 
evalviranje IP 

Tekom leta 

LIKOVNA PODOBA VDC 
izdelava kataloga izdelkov lastnega programa, 
zloženk, plakatov, ureditev skupnih prostorov 
zavoda, izdelava koledarja za leto 2020, ipd. 

Tekom leta 

KULTURNI DOGODKI 

so organizacija Kulturnega dne  

so organizacija prireditve ob materinskem dnevu 

sodelovanje pri projektu Bralnice pod slamnikom 

(Ljubezen skozi čas) 

so organizacija dogodka »Kulturoluštni vrtiljak«, 

ki bo tradicionalno pred knjižnico Tolmin 

organizacija likovne razstave v Bovcu 

so organizacija novoletne prireditve 

8. februar  

marec 2019 

februar 2019 

 

maj 2019 

 

jesen 2019 

dec.  2019 

DRUGO 

sodelovanje v projektu Dnevi evropske kulturne 
dediščine in Tedna kulturne dediščine 
jaslična pot v starem delu Tolmina 
krasitev izložbenega okna na CSD Severna 
Primorska, Enota Tolmin 

oktober 2019 

december 

2019 
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VSEBINE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
 

AKTIVNOST VSEBINA 
ČAS 

IZVEDBE 

MOJA KNJIŽNICA 
Uporabniki do meseca marca 2019 preberejo 12 knjig (2 
knjigi vsak mesec). Ob koncu projekta prejmejo nagrado 
(ročna ura). Jeseni se prične projekt za leto 2019/2020. 

Tekom leta 

SKUPINA ZAUPANJA 
»UČENJE ZA 
ŽIVLJENJE« 

Skupino bo v letu 2019 obiskovalo 12 uporabnikov. Teme 
pogovora bomo skupaj z uporabniki določili sproti oziroma 
kadar ne bodo izpostavili nobena teme, bomo izpostavili 
naslednje: ljubezen, spoštovanje, razumevanje, izkoriščanje 
v odnosu, odvisnost od računalnika, nekaj kar si želiš, a je 
težko doseči, na kaj se pogosto jezim, počutje ki ga čutim, a 
si ga ne morem razložiti, sprejmem odgovornost, na kaj sem 
ponosna, ipd. 

Tekom leta 

SPLOŠNA POUČENOST 
IN AKTUALNE NOVICE 

Aktivnosti se bodo izvajale vsakih 14 dni. Pri tem bodo imeli 
uporabniki aktivnejšo vlogo, in sicer, s pomočjo bodo 
pripravili in predstavili temo katera jih zanima, ostalim 
uporabnikom.  
Sledili bomo aktualnim dnevom: 
- obisk muzeja – ob svetovnem dnevu muzejev (maj), 
- svetovni dan družine, zemlje, 
- svetovni dan starejših, ipd. 

Tekom leta 

DELAVNICA 4 

Ob torkih in petkih bomo v delavnici 4. izvajali naslednje 
aktivnosti: 
- priprava dobrot ob praznikih (pust, velika noč, božič, 

ipd.), 
- obisk trgovine in nakupi, 
- poslušanje glasbe, 
- branje pravljic s knjižničarko Miro (vsak drugi mesec), 
- obisk Potujoče knjižnice, 
- izlet na Bled in vožnja z vlakom, 
- piknik pri Sotočju, 
- sprehodi v okolici VDC Tolmin in obisk tržnice, 
- branje časopisa, pravljic in pogovor, 
- ogled ekološkega posestva Mlekarne Planika Bogata v 

Bovcu. 

Tekom leta 

DRAMSKA IN 
LUTKOVNA  SKUPINA 

Z igro »Novo leto, spet staro leto« se bomo že peto leto 
predstavili na Festivalu Tantadruj. Z novo dramsko igro se 
bomo ponovno predstavili na novoletni prireditvi VDC 
Tolmin. Vaje – različne igre vlog - bodo potekale tudi med 
letom. S kratko lutkovno predstavo se bomo predstavili 
otrokom VVZ Ilke Devetak Bignami. 

Tekom leta 

INDIVIDUALNE  
OBRAVNAVE 

Na individualnih urah bomo nadaljevali z razvijanjem 
pismenosti, upoštevajoč njihove želje. Osvajali, utrjevali 
bomo števila v povezavi z denarjem in cenami  (obisk 
trgovine). Pogovori bodo usmerjeni v medosebne odnose in 
zunanjo urejenost. Obravnave bodo naravnane tako, da bo 
uporabnik pridobival na samostojnosti in vključevanju v 
okolje.   

Tekom leta 

EVALVACIJE 
Evalvacije individualnih programov za uporabnike skupine 2. 
Individualni pogovor z uporabniki o počutju v skupini bodo 
potekali skozi celo leto. 

Tekom leta 
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PISANJE 
PRISPEVKOV 

Pisanje člankov o aktualnem dogajanju v in izven VDC-ja. 
Objava člankov v Našem zborniku. 

Tekom leta 

VZDRŽEVANJE 
STIKOV IN 

SODELOVANJE S 
POSAMEZNIKOM OZ. 
NJEGOVIMI SVOJCI 

Starši bodo po telefonu, pisno ali osebno seznanjeni z 
vsebino programov, ki jih pripravljamo in izvajamo. 
 

Tekom leta 

SESTANKI 
Sodelovanje na dnevnih raportih, sestankih VVZ, seje 
strokovnega sveta. 

Tekom leta 

SODELOVANJE Z 
DRUGIMI 

Povezovanje z drugimi institucijami; Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin, Gimnazija Tolmin, VVZ Ilke Devetak 
Bignami Tolmin, Glasbena šola Tolmin, PŠIUOPP OŠ 
Tolmin, DU Tolmin. 

Tekom leta 

DOKUMENTACIJA 
Pisanje mesečnega programa, pisanje strokovnih poročil, 
planov, zapisnikov ipd. 

Tekom leta 

5.3 Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne in terapevtske aktivnosti 

Cilji izvajanja aktivnosti so: sproščanje, učenje socialnih veščin, kreativno razmišljanje in izražanje, 

kakovostno preživljanje prostega časa, medsebojno povezovanje, prepoznavanje lastnih interesov, 

spodbujanje razmišljanja in hkrati bogatenje odnosa do učenja, pridobivanje novih znanj, spretnosti, 

izkušenj (formalno in neformalno). 

Dodatne dejavnosti: ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, kulturne prireditve, različne tematske 

delavnice ob svetovnih dnevih in praznikih, nakupovanje, ogledi razstav, izleti, obiski knjižnice, kuharske 

in gospodinjske aktivnosti, vrtnarjenje, pohodništvo, igranje družabnih iger, skrb za samega sebe – 

delavnice, sprostitveni sprehodi, igre z žogo, fitnes, nordijska hoja, obisk snoezelen sobe, ipd. 

 

Sodelovanje z drugimi 

 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, 

 Gimnazija Tolmin, 

 Muzej Tolmin,  

 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu, 

 Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin,  

 Javni sklad za kulturne dejavnosti, izpostava Tolmin (literarni in drugi natečaji),  

 Posoško razvojni center – LAS Dolina Soča, 

 Fundacija Poti miru, 

 Društvo Sožitje Tolmin, 

 Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, 

 Lions Klub Kobarid Soča, 

 Moto Klub Soča Tolmin, 

 Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, 

 CSD Severno Primorska, Enota Tolmin in Enota Nova Gorica, 
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 Kooperantje, podjetja, konsignatorji, ipd., 

 Občine Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal, Nova Gorica, 

 Humanitarni organizaciji Karitas in Rdeči križ, prostovoljci, 

 Sorodne institucije, drugi slovenski VDC-ji, 

 SOUS, SVDCS, URI Soča, 

 ZZZS, MDDSZ, MZ,  

 Fakultete, srednje šole, ipd. 

 

Načrtovani sestanki in druge aktivnosti 

 Sestanek delavcev storitev VVZ bo potekal enkrat mesečno. Udeležujejo se ga vsi zaposleni, 

ki izvajajo storitve VVZ, sestanek vodi vodja VDC. 

 Sestanek delavcev IVO bo potekal enkrat mesečno. Udeležujejo se ga vsi zaposleni v IVO in 

medicinska sestra vodja tima, sestanek vodi vodja VDC. 

 Sestanek delavcev zdravstvenega varstva bo potekal enkrat mesečno. Udeležujejo se ga 

medicinska sestra vodja tima, zdravstveni tehnik, delovna terapevtka in vodja VDC. 

 Sestanek s področja lastnega programa bo potekal enkrat mesečno v sestavi vodij delovnih 

skupin, vodje VDC in skupinskega habilitatorja – likovnega pedagoga.  

 Strokovni timi za uporabnike bodo potekali po potrebi, celo leto. 

 Sestanke z vsemi uporabniki bo direktorica imela redno enkrat na mesec. 

 Sestanki z vzdrževalcem, čistilko in perico bodo potekali po potrebi. 

 Seje strokovnega sveta bodo potekale redno enkrat mesečno. Udeležujejo se ga strokovni 

delavci in sodelavci, seje sklicuje direktorica. 

 Vsakodnevni raporti bodo potekali ob 6.00, ob 7.30, ob 14.15 in ob 22.00 uri.  

 Vključevali se bomo v sekcije VVZ, IVO in zdravstvenega varstva, v sekcijo računovodij in v 

sekcijo direktorjev pri Skupnosti VDC Slovenije ter na redno letno skupščino SOUS-a in vse 

sklicane sestanke SOUS-a. 

6 DELOVNI NAČRT V STORITVAH IVO   

 

Leto 2019 smo v obeh bivalnih enotah doživeli neprijetne, a vendarle življenjske spremembe. Iz bivalne 

skupnosti Zalog v bivalno enoto na Rutarjevo, smo že konec leta 2018 bili prisiljeni preseliti enega 

uporabnika, zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja. Čim se je pokazala možnost, smo tega 

uporabnika preselili v drugo, njemu primernejšo ustanovo.  V bivalni enoti na Rutarjevi pa smo začetek 

leta izgubili najstarejšega uporabnika, ki je preminil. Začetek leta smo se torej v obeh bivalnih enotah 

srečali z minljivostjo življenja, z zdravstvenimi težavami uporabnikov in sprejemanju le-teh.  
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V pomladnih mesecih sta se dva uporabnika storitev VVZ vključila še v storitve IVO, tako je trenutno 17 

stanovalcev bivalnih enot. 

Vsem sedemnajstim uporabnikom predstavlja bivalna enota njihov dom. Zato so tudi popoldanske 

aktivnosti usmerjene  v učenje o skrbi za samega sebe in ohranjanju veščin o osebni higieni, ohranjanje 

znanja orientacije v prostoru, uporabniki se učijo/ohranjajo veščine gospodinjskih aktivnosti (pomivanje 

posode, čiščenje, rokovanje z gospodinjskimi aparati), aktivni so pri pripravi jedi (kuhanje, peka, ipd.), 

ohranjamo pa tudi tradicionalne navade (praznovanje rojstnih dni, praznikov) in jim omogočimo 

udeleževanja verskih obredov.  

 

Kapaciteta 

Plan namestitev v IVO v letu 2019 

enota zasedenost 

Bivalna enota Rutarjeva 12 

Bivalna skupnost Zalog 5 

SKUPAJ 17 

 

Plan začasnih namestitev  

Običajno trajajo začasne namestitve od enega dneva do enega meseca, lahko tudi več, odvisno od 

potreb svojcev ali skrbnikov (bolezen, hospitalizacija, ipd.). V letu 2019 planiramo začasne namestitve 

za vsaj 4 uporabnike.  

Uporabniki se poslužujejo namestitev tudi, ko imajo sami specialistične preglede v popoldanskem času 

(uporabniki prihajajo iz oddaljenih krajev) ali ko se udeležijo prireditev v organizaciji VDC, ipd. 

V letu 2019 ne planiramo konkretnih prostorskih sprememb v okviru storitve IVO. Opozarjamo pa, da se 

obe enoti vztrajno, a tudi nepredvideno polnita, zato bo potrebno v prihodnje zagotoviti dodatne 

kapacitete v novi bivalni enoti. 

V obstoječi bivalni enoti na Rutarjevi pa bomo morali vzpostaviti 24-urno IVO, zaradi potreb že vključenih 

uporabnikov. 

 

Urnik dela zaposlenih v storitvah IVO pripravlja skupinska habilitatorka. Poleg nje so zaposleni še 

varuhi in gospodinji oskrbovalki. Delajo po vnaprej pripravljenem mesečnem razporedu od ponedeljka 

do petka od 14.00 do 22.00 ure in od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne. V času vikendov delo poteka 

od 10.00 do 22.00 ure oz. od 8.00 do 20.00 ure ter od 22.00 do 10.00 ure naslednjega dne.  

V času praznikov in v času letnih dopustov dežurstva opravljajo tudi delavci VVZ. V tem času urnik dela 

poteka od 20.00 do 8.00 ure naslednjega dne ter od 8.00 do 20.00 ure oz. od 10.00 do 22.00 ure ali od 

10.00 do 20.00 ure in od 22.00 do 10.00 ure naslednjega dne.  
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Bivalna enota na Rutarjevi 

Deset uporabnikov, ki biva v bivalni enoti na Rutarjevi so starejši, med njimi so tudi štirje slepi oziroma 

slabovidni. Njihove potrebe, želje in interesi so specifični zaradi starosti. Uporabniki potrebujejo več 

popoldanskega počitka, kljub vsemu pa se jih vključuje v vse dejavnosti za dvig kvalitete življenja. Dve 

mlajši uporabnici sta se v spomladanskih mesecih na lastno željo tukaj preselili iz Bivalne skupnosti 

Zalog. Starejšim uporabnikom sta v veliko pomoč, podporo in prijetno druženje. 

Uporabniki sodelujejo pri naslednjih opravilih: 

- gospodinjska opravila v kuhinji (priprava pogrinjka, pomoč pri kuhanju, pomivanje posode, 

čiščenje miz, pometanje tal, odnašanje in ločevanje smeti) 

- pospravljanje perila (zlaganje brisač, posteljnine, iskanje pravilnih parov nogavic, skrb za 

urejenost lastne garderobne omare) 

- čiščenje skupnih prostorov (hodnik, dnevna soba, stranišče) 

- vzdrževanje čistoče in redu v svojih sobah (brisanje prahu, sesanje tal) 

- delo na vrtu (sodelujejo pri načrtovanju zasaditve, pri delu na vrtu, pobiranju in pospravljanju 

pridelka) 

 

Skrb za samega sebe, osebna higiena 

Trend povečanega obsega časa za osebno higieno in osebno urejenost ostaja. Čas za osebno higieno 

(večerna nega, tuširanje, zobna higiena, preoblačenje, ipd.) se podaljšuje ne le zaradi starostnega 

upada psiho - fizičnih zmožnosti uporabnikov, pač pa tudi zato, ker uporabniki osebno higieno opravljajo 

sami, s pomočjo zaposlenih (motiviranje, vodenje, konkretna pomoč). Uporabniki se tuširajo vsaj dvakrat 

tedensko (oziroma po potrebi), in sicer v večernem času, po zadnjem obroku. Zaposleni vztrajamo, da 

vse, kar lahko storijo uporabniki sami, to tudi storijo (npr. si sami umivajo noge, čeprav bi bilo lažje in 

hitreje, če bi uporabnikom noge umili zaposleni, ipd.).  

 

Prehrana  

Popoldanska malica je navadno ob 15:00 uri in je največkrat sestavljena iz sadja in pijače (čaj, voda).  

Večerje so ob 18:00 uri. Od ponedeljkih in torkih večerje dostavlja pogodbenik, Catering Šorli. Prav tako 

dostavlja kosila v času vikenda in praznikov. Ob sredah in četrtkih pa mlajši uporabnici sami pripravljata 

večerjo za vse uporabnike. To sta si sami želeli in v tem ju vsi zaposleni podpiramo. Skrbimo, da so 

obroki zdravi in uravnoteženi, upoštevamo pa tudi predpisane diete uporabnikov (sladkorna, žolčna, 

brez laktoze) in navodila zdravstvene službe VDC Tolmin.   
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Urnik popoldanskih aktivnosti v BE Rutarjeva  

Dan v tednu Popoldanske aktivnosti  

PONEDELJEK Redni mesečni sestanki, gospodinjske aktivnosti 

TOREK Sprehodi, kavica v mestni kavarni 

SREDA Čiščenje sob in skupnih prostorov 

ČETRTEK Gospodinjske aktivnosti 

PETEK Nakupi živil, pospravljanje oblačil 

SOBOTA Čiščenje kopalnic, sprehodi, kuhanje večerje 

NEDELJA Verski obred, sprehodi, kuhanje večerje 

 

Skupinsko delo zajema tematsko različna področja. Temeljni cilj skupinskega dela je ustvarjanje 

pozitivne klime in grajenje dobrih medosebnih odnosov. Pri skupinskemu delu bomo zaposleni 

upoštevali načelo individualnosti in vsakemu članu skupine dovolili, da se v skupini izkaže kot dober in 

potreben član skupine.  

Vsakodnevno bodo uporabniki skrbeli za pospravljanje suhega perila, brisač in posteljnine. Pri tem 

opravilu bodo sodelovali vsi uporabniki. 

Tudi v letošnjem letu bomo obdelovali vrt in tudi uporabniki BE Rutarjeva bodo sodelovali pri planiranju 

zasaditve in pri dejanskem delu na vrtu, upoštevajoč individualne fizične zmožnosti uporabnikov. 

Vsak mesec se bomo srečevali na rednih mesečnih sestankih, na katerih so uporabniki obveščeni o 

trenutnih tekočih zadevah. Pomembno pa je, da bodo imeli uporabniki možnost izraziti svoje želje, 

interese, pohvale in pripombe. 

Skupinski pogovori so pomemben del našega vsakdanjika. S skupinskimi pogovori rešujemo tekočo 

problematiko, se pogovarjamo o lokalnih in svetovnih novicah, obujamo spomine na preteklost in dom. 

Še posebej bomo namenili čas in pozornost pogovorom o starših, svojcih in življenju uporabnikov v času 

njihove mladosti, v domačem okolju. 

Izvajali bomo pester program za bolj kvalitetno življenje po načelu vseživljenjskega učenja  (zdravstvene 

delavnice, glasbene delavnice, zgodovinske delavnice, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, 

bralne urice). 

Praznovali bomo rojstne dneve uporabnikov ter verske praznike (božič, velika noč), spominjali in 

obeležili bomo državne praznike z razobešanjem slovenske zastave in pogovoru o prazniku. 

 

Individualno delo  

Vsak uporabnik je enkrat tedensko dežuren v kuhinji, kar pomeni da skrbi za pripravo pogrinjka, čiščenje 

miz, pomivanje in pospravljanje posode. Vsak izmed uporabnikov bo delo opravljal s pomočjo 

zaposlenega. 

Enkrat tedensko bodo uporabniki s pomočjo zaposlenega skrbeli za red in čistočo svoje sobe ter skupnih 

prostorov (pobrišejo prah po policah, pospravijo različne okrasne predmete, posesajo tla in jih po potrebi 

tudi pomijejo). 

Individualni pogovori z uporabniki so izjemno pomembni in jih izvajamo vsakodnevno. 
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Uporabnikom bomo nudili pomoč pri nakupovanju osebnih stvari (pripomočkov za osebno higieno, 

oblačil in obutve), spremljali jih bomo k frizerju, k pedikerju, na banko, ipd. 

 

Bivalna skupnost Zalog 

Pet uporabnikov, ki živi v bivalni skupnosti v Zalogu, pa je samostojnejših pri vsakodnevnih opravilih, a 

kljub temu potrebujejo vodenje in motiviranje. Tudi pri teh uporabniki zaznavamo spremembe, ki so 

razlog, da potrebujejo vedno več konkretne pomoči s strani zaposlenih. Zaradi tega uvajamo 

spremembe na področju že utečenega krogotoka dežurstev. Nekateri uporabniki namreč ne zmorejo 

opravljati določenih dežurstev, zato se le-te prerazporedijo pri drugih uporabnikih. Uporabniki se s tem 

učijo empatije, medsebojnega razumevanja, trenirajo socialne veščine (kot je npr. sposobnost 

dogovarjanja, dvosmerna komunikacija) in fleksibilnosti. Uporabniki potrebujejo pomoč pri izražanju in 

komuniciranju svojih misli, pomoč pri reševanju konfliktov ter pomoč pri organiziranju prostega časa.  

 

Dežurstva za vzdrževanje redu in čistoče 

V letu 2019 spreminjamo krogotok obveznosti. Kljub temu, da nekateri ne zmorejo opravljati določenih 

dežurstev, jih iz krogotoka ne bomo izključevali, pač pa jim bomo zagotovili večjo pomoč in podporo s 

strani zaposlenih. Uporabniki tedensko skrbijo za red in čistočo kopalnic, dnevne sobe, stopnišča in 

dvorišča, skrbijo za odnašanje in ločevanje smeti ter za skupno pranje perila. Vsak četrtek pa bodo 

uporabniki počistili svoje sobe (brisanje prahu, sesanje in pomivanje tal, pospravljanje garderobnih 

omar). 

 

Kuhanje večerij 

Uporabniki sami pripravljajo večerje od ponedeljka do četrtka. Vsak dan obrok pripravi en uporabnik, s 

pomočjo zaposlenega. Uporabniki kuhajo jedi, ki jih že znajo pripraviti sami ali pa nove jedi s pomočjo 

zaposlenega. Zaposleni bomo uporabnike usmerjali k zdravim in uravnoteženim obrokom ter jih 

ozaveščali o zdravi prehrani. 

 

Prosti izhodi 

Vsakodnevni prosti izhodi bodo za uporabnike od 14:15 do 14:45 ure, potem se bodo uporabniki skupaj 

z zaposlenim odpravili v bivalno skupnost v Zalogu. Prav je, da so odhodi v bivalno skupnost skupinski 

zaradi omogočanja varnosti v prometu. Vsi dostopi do bivalne skupnosti v Zalogu so prometno nevarni 

(neurejen prehod čez cesto na eni strani ter po drugi strani hoja po cesti, ker ni pločnika). Vsak torek pa 

bodo uporabniki imeli prosti popoldan za sprehode, nakupe. Ostale dneve v tednu pa prostih izhodov 

ne bo, bodo pa organizirani s strani z zaposlenih (skupni sprehodi, pohodi, izleti). 
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Graditev pozitivnih medosebnih odnosov 

Tudi v tem letu bomo posebno skrb namenili graditvi pozitivnih odnosov med uporabniki sostanovalci. 

To bomo dosegli z boljšo organizacijo popoldanskih aktivnosti, s poudarkom na skupinskem delu.  

Skupinsko delo bo zajemalo: 

- redne mesečne sestanke z uporabniki BS Zalog 

- izvedba socialnih iger z vsemi petimi uporabniki 

- izvedba različnih delavnic po načelu vseživljenjskega učenja (zdravstvene delavnice, 

zgodovinske delavnice, glasbene delavnice, kuharske delavnice, aktualne novice) 

- skupinske delovne akcije na vrtu in dvorišču 

- skupinski pohodi, sprehodi in izleti 

- skupinske igre (človek ne jezi se, karte, balinčki, ipd.) 

- skupinske ustvarjalne urice, namenjene okraševanju skupnih prostorov in ustvarjenje občutka 

domačnosti 

- skupinski pogovori z namenom reševanja tekoče problematike 

 

Urnik popoldanskih aktivnosti v BS Zalog 

14:15 – 14:45      Prosti izhod 

14:45 – 15:30      Odhod v BS Zalog, priprava popoldanske malice 

15.30 – 16.00      Odmor 

16.00 – 17:00      Skupinske aktivnosti 

17:00 – 18:00      Priprava večerje, opravljanje tedenskih dežurstev 

18:00 – 18:30      Večerja 

18.30 – 20.00      Opravljanje dežurstev 

20:00-                  Gledanje televizije, skupno druženje, nočni počitek 

 
Vključevanje v lokalno okolje 

Uporabniki tako BS Zalog kot tudi BE Rutarjeva se bodo samostojno oziroma v spremstvu udeleževali 

lokalnih prireditev, koncertov, ogledali si bodo filme v Kinogledališču Tolmin in poslušali potopisna 

predavanja v Knjižnici Tolmin.  

Samostojno oziroma s pomočjo bodo hodili po nakupih v trgovine (nakup živil, osebnih higienskih 

pripomočkov, oblačil in obutev). 

Po načelu osebne urejenosti pa bodo obiskovali tudi frizerja in pedikerja. 

Spremstvo jim bomo nudili tudi pri opravkih na banki, pri pregledih pri zdravnikih in specialistih. 

6.1 Delovni načrt skupinske habilitatorke v storitvah IVO 

Vsebina dela Aktivnosti Čas izvedbe 

Sestanki s sodelavci Sodelovanje na sejah 
strokovnega sveta. 
Sodelovanje v Komisiji za 
sprejem, odpust in premestitev 
uporabnikov. 
Sodelovanje na sestankih 
zaposlenih IVO. 

Tekom leta (mesečno, 
tedensko, po potrebi) 
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Sodelovanje na dnevnih 
raportih.  
Predstavnica zaposlenih v 
Svetu zavoda. 

Sestanki z uporabniki Vodenje sestankov z 
uporabniki Bivalne enote 
Rutarjeva in Bivalne skupnosti 
Zalog 

Tekom leta (mesečno) 

Sodelovanje s starši, skrbniki Telefonsko, osebno, pisno, na 
roditeljskem sestanku. 

Tekom leta (po potrebi) 

Terensko delo Obisk staršev uporabnikov. Tekom leta (po potrebi) 

Individualni načrti uporabnikov Sodelovanje v timu za 
posameznega uporabnika. 
Izdelava načrtov in evalvacij za 
uporabnike storitev IVO. 

Tekom leta 

Evalvacije  Evalvacije IP Tekom leta 

Individualno delo z uporabniki Individualni pogovori z 
uporabnikom, svetovanje, 
reševanje osebnih stisk. 

Tekom leta 

Organizacija prostega časa Organiziranje prostega časa za 
uporabnike storitev IVO: 
delavnice, izleti, predavanja, 
ipd. 

Mesečno planiranje 

Sodelovanje z drugimi 
institucijami 

V okviru načrtovanih projektov Tekom leta 

Sodelovanje z zdravstveno 
službo 

Dnevna izmenjava informacij o 
stanju uporabnikov, navodila za 
delo, predlogi, ipd. 

Tekom leta 

Izpolnjevanje dokumentacije Beleženje prisotnosti 
uporabnikov, izdelava 
mesečnega programa in 
poročila. 

Mesečno 

Organiziranje dežurstev za 
uporabnike 

Priprava seznama dežurstev 
uporabnikov (gospodinjska 
opravila, skrb za perilo, ipd.) 

Tekom leta 

6.2 Prioritetne aktivnosti v storitvah IVO  

Tudi v letu 2019 bomo poseben poudarek namenili graditvi pozitivnih medosebnih odnosov med 

uporabniki BS Zalog zaradi sprememb v številu stanovalcev. To bomo dosegli s skupinskem delom in 

boljši organizaciji popoldanskih aktivnosti (skupinske aktivnosti bodo zajemale: delo na vrtu, sprehodi in 

pohodi v bližnji okolici, preživljanje sončnih popoldni na dvorišču – čiščenje, pletje izdelava zunanjega 

okrasja, igranje iger - balinčki, badminton, človek ne jezi se, karte, ipd.). Hkrati pa bomo spodbujali 

vsakega individuuma, da se razvija in ohranja svoje osvojene veščine, čas pa bomo namenili tudi 

individualnim pogovorom. 

Tudi letos bomo ohranili že obstoječi 'zeleni program'. Obetamo si večjega pridelka sivke v BS Zalog in 

si s tem zagotovili možnost izdelovanja izdelkov iz te dišavnice (punčke, dišeče blazinice, ipd.).  

Posebno skrb bomo namenili ohranjanju fizične kondicije uporabnikov ter zdravemu načinu 

prehranjevanja (vsakodnevni sprehodi, s tistimi ki zmorejo, daljši sprehodi oziroma pohodi, skrb za 

uravnoteženo prehrano). 
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Objavljali bomo prispevke o dogajanju v obeh bivalnih enotah v lokalnem časopisju Sočasnik. 

6.3 Delovni načrt skupnih služb 

Vzdrževalec opravlja vsa vzdrževalna dela v zavodu, sodeluje v vseh investicijah, po potrebi koordinira 

delo, po potrebi se vključuje v program zaposlitve pod posebnimi pogoji (priprava orodij za kooperantsko 

delo in lastni program), po potrebi opravlja prevoze uporabnikov (ponedeljek, sreda od 12.30 do 14.00 

ure), sodeluje pri delu na vrtu (oranje, ipd.), ipd. Sodeluje z uporabniki, ki opravljajo integrirano 

zaposlitev znotraj VDC (urejanje okolice, košnja trave, rezanje žive meje, pomoč pri lažjih vzdrževalnih 

delih, ipd.). 

Čistilka,  perica:  

Vsakodnevno čiščenje prostorov poteka zjutraj od 6.00 do 14.00 ter od 12.00 do 20.00 ure od ponedeljka 

do petka. Čiščenje opravlja ena in pol čistilka. Po dogovoru se izvaja generalno čiščenje prostorov. 

Uporabniki nudijo pomoč v jedilnici (menjava in stresanje prtov) ter v bivalnem prostoru (čiščenje 

dnevnega prostora in hodnika). Uporabniki dnevno posesajo ali pometejo delavnice, počistijo mize ter 

ločeno odnašajo smeti. V bivalnem prostoru uporabniki enkrat tedensko brišejo prah v sobah in sesajo. 

Delo v pralnici opravlja ½ perice in sicer od ponedeljka do petka. Perici pri obešanju in pobiranju perila 

pomagajo uporabniki. Večino perila (brisače, spodnje perilo, kuhinjske krpe) uporabniki zložijo sami. 

Poleg pranja izvaja perica tudi likanje in šivanje oblačil uporabnikom. 

Uprava 

Direktorica opravlja delo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure. Direktorica vodi in upravlja 

celoten zavod. Računovodkinja opravlja računovodska dela od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 

ure.  

Zelo smo veseli, da smo v izhodiščih dobili priznano še drugo polovico deleža poslovne sekretarke. 

Tako bo s 1. julijem zaposlena za poln delovni čas, od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure. 

7 DELOVNI NAČRT SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE 

 

Januarja 2019 smo zaposlili diplomiranega zdravstvenika na delovno mesto medicinska sestra vodja 

tima, ki je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti.  

Storitve zdravstvene nege bomo izvajali v programu VVZ in v programu IVO. Da bomo dosegali čim 

boljše rezultate dela, bomo negovalne procese določali skupaj z uporabnikom, njegovimi svojci in 

skrbniki. Sodelovali bomo tudi z ostalimi strokovnimi delavci in sodelavci znotraj ustanove, kot tudi z 

izbranimi zdravniki ter nekaterimi drugimi specialisti zdravstvene stroke. 

Zdravstvena služba se bo sestajala enkrat oziroma po dogovoru tudi dva krat mesečno. Na sestankih 

bomo skupaj planirali aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe za tekoči mesec ter pregledali že izvedene 

aktivnosti preteklega meseca. Program zdravstvene nege in oskrbe zajema področje preventive in 

kurative.  
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V področje preventive spadajo preventivni pregledi, cepljenje proti gripi, druga cepljenja na željo 

uporabnika. Uporabnike bomo spremljali v laboratorij na odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave in 

zobozdravstvene preglede. Izvajali bomo vse potrebne ukrepe iz Programa preprečevanja in 

obvladovanja bolnišničnih okužb. Izvajali in nadzorovali bomo razkuževanje in ustrezno čiščenje ožjega 

uporabnikovega okolja. Zagotavljali bomo ustrezna zaščitna sredstva in zdravstveno podučili 

uporabnike in sodelavce glede preprečevanja okužb, poškodb oziroma drugih neljubih dogodkov. Vodili 

bomo ustrezno zdravstveno dokumentacijo. 

V sklopu preventivnega programa se bomo veliko posvečali aktivnosti za zdrav življenjski slog. Tako 

bomo tekom celega leta izvajali zdravstveno vzgojne delavnice za uporabnike VVZ in IVO; tečaj 

nordijske hoje; sprehodi; uporabljamo fitnes naprave pod nadzorom zdravstvenega delavca; skrbimo za 

vsakodnevno razgibavanje in vsako leto izvedemo posebni projekt pod naslovom »Dnevi zdravja«. 

Skrbimo, da imajo uporabniki glede na svoje zdravstveno stanje primerne obroke hrane in diete. 

Uporabnike tudi vsako leto ocenimo po LOSS lestvici. 

Področje kurative zajema spremljanje uporabnika pri pregledih zdravnikov, tako osebnem zdravniku kot 

pri specialistu. To področje zajema tudi izvajanje vseh negovalnih procesov pri akutnih stanjih kot tudi 

pri izvedbi negovalnih procesov kronično bolnih uporabnikov. Sem spada tudi razdeljevanje 

medikamentozne terapije, naročanje na preglede in kontrole pri osebnih zdravnikih ali specialistih, skrb 

za pravočasno izdajo receptov, nabava zdravil in drugih potrebnih pripomočkov za izvajanje negovalnih 

procesov, urejanje vse potrebne dokumentacije pri napotitvi uporabnika na hospitalno zdravljenje, stalen 

kontakt z osebjem v bolnišnicah kjer se zdravi naš uporabnik ter sodelovanje s svojci oziroma skrbniki, 

za zagotovitev boljše nege in oskrbe. Redno vodimo vso potrebno dokumentacijo. 

7.1 Plan aktivnosti osebnih zdravnikov in zdravnikov specialistov 

Vsebina dela Aktivnost Izvajalec 

Zdravstvene storitve v 
osnovni zdravstveni 
dejavnosti pri osebnem 
zdravniku 

zagotavljanje diagnostičnih, terapevtskih in 
rehabilitacijskih storitev, določenih za primarno 
raven zdravstvene dejavnosti, preventivne 
storitve po programu 

Osebni zdravniki 
uporabnikov  
(8 zdravnikov) 

Zdravstvene storitve v 
zobozdravstveni dejavnosti 

zagotavljanje storitev s področja zdravljenja 
zobnih in ustnih bolezni, preventivna 
zobozdravstvena dejavnost 

Osebni 
zobozdravniki 
uporabnikov  

Zdravstvene storitve v 
osnovni zdravstveni 
dejavnosti pri osebnem 
ginekologu 

zagotavljanje ženskam storitve s področja 
kontracepcije, zgodnje odkrivanje raka na vratu 
maternice, preventivni pregledi in storitve 
diagnostike in zdravljenja ginekoloških bolezni  

Osebni ginekolog 

Psihiatrična obravnava psihiatrične obravnave uporabnikov Specialist 
psihiater 

Pregledi pri zdravnikih 
specialistih 

zdravstvene obravnave zdravnikov specialistov 
(internist, nevrolog, okulist, ortoped, 
endokrinolog, onkolog, kardiolog, hematolog, 
pulmolog, psiholog, kirurg, ipd.)  

Različni 
specialisti 

Zdravstvena preventiva zaščita uporabnikov s cepljenjem proti sezonski 
gripi 

Andreja Krivec 
Urbas, dr. med. 
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7.2 Delovni načrt medicinske sestre vodje tima 

Aktivnost  Čas 
izvedbe 

vodenje sestanka službe zdravstvene nege in oskrbe  Mesečno  

sodelovanje na sestanku zaposlenih v VVZ in IVO Mesečno 

sodelovanje na raportih med delovnimi izmenami Vsak dan 

sodelovanje na sejah strokovnega sveta Mesečno 

sodelovanje v strokovnih timih za uporabnike storitev VVZ in IVO Po potrebi 

sodelovanje v SOUS Po potrebi 

sodelovanje s starši, skrbniki Tekom leta 

sodelovanje z osebnimi zdravniki, s specialisti Tekom leta 

sodelovanje v Komisij za sprejem, premestitev in odpust  Po potrebi 

nadzor procesa zdravstvene nege Tekom leta 

pregled dopisov za uporabnike Tekom leta 

nadzor nad pripravo zdravil ter potrebnega sanitetnega materiala za posameznega 
uporabnika, ki odhaja domov/na letovanje, ipd. 

Tekom leta  

nadzor nad naročanjem uporabnikov na preglede Tekom leta 

nadzor nad nabavo zdravil in materiala Tekom leta 

nadzor nad obračunom zdravstvenih storitev za posamezni mesec, ipd. Tekom leta 

mentorstvo študentom, sodelovanje s pripravniki, praktikanti Tekom leta 

priprava in izvedba projekta »Dnevi zdravja« Tekom leta 

organiziranje in izvedba izobraževalno zdravstvenih delavnic Tekom leta 

priprava individualnih načrtov zdravstvene nege Tekom leta 

evalviranje IP s področja zdravstvene nege in oskrbe Tekom leta 

priprava delovnih nalogov ter pridobitev podpisov s strani zdravnikov Na tri 
mesece 

organiziranje, načrtovanje, usklajevanje procesa dela (spremstva na preglede pri 
zdravnikih, nadomeščanja v ambulanti, ipd.). 

Tekom leta 

7.3 Delovni načrt zdravstvenega tehnika 

Aktivnost  Čas 
izvedbe 

Priprava zdravil, po potrebi – ob odsotnosti medicinske sestre vodje tima Tekom leta 

Evidentiranje porabe sanitetnega materiala in naročanje novega (po potrebi) Tekom leta 

Naročanje na preglede pri splošnem zdravniku, specialistih ter spremstvo Tekom leta 

Skrb za izpolnjene delovne naloge Vsako 
trimesečje 

Vpisovanje zdravstvenih storitev v ISOV - nega II v SVZ (Medicinska oskrba - dan) Vsak dan 

Nadzor ter beleženje procesa zdravstvene nege Tekom leta 

Obveščanje svojcev o zdravstvenih posebnostih uporabnika (po potrebi) Tekom leta 

Skrb za razkuževanje instrumentov ter skrb za čisto delovno okolje Tekom leta 

Delovni sestanek z medicinsko sestro vodjo tima  (po potrebi) Tekom leta 

Dnevni raport (predaja informacij zdravstvene službe zaposlenim) Tekom leta 

Sodelovanje na sestankih IVO (po potrebi) Tekom leta 

Obračun zdravstvenih storitev za posamezen mesec Mesečno  

Skrb za nemoteno delovanje ISOV programa ter ZZZS storitev (uvajanje novosti v 
obstoječi računalniški program – izhaja iz potreb dela) 

Tekom leta 

Sodelovanje na  sestankih zdravstvene službe Tekom leta 

Skrb za jutranjo nego uporabnikov storitev IVO  Tekom leta 

Skrb za športno udejstvovanje uporabnikov – planinarjenje po lažjih planinskih poteh 
in lažje dostopnih hribovskih vrhovih (planina Zaslap pod Krnom, Zapotoški slapovi, 

Tekom leta 
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Zadnja Trenta, dvodnevni izlet v kočo pod Matajur), izlet za 4. delovno skupino (planina 
Zaprikraj, Soriška planina, ogled Bohinjskega jezera z avtovlakom) 

Preventivni program hoje – lažja/težja zahtevnostna stopnja Tekom leta 

Zdravstveno vzgojni program – zdravstvene delavnice Tekom leta 

Ocenjevanje – LOOS lestvica (skrb za samooskrbo) Tekom leta 

Medicinska oskrba uporabnikov (merjenje krvnega tlaka, telesne teže, dihanje, 
merjenje telesne temperature, opazovanje in beleženje psihiatričnega stanja, 
ukrepanje ob epi napadu, aplikacija zdravil, merjenje saturacije, preveza rane, ipd.) 

Tekom leta 

Sodelovanje z drugimi zaposlenimi Tekom leta 

Urejanje spletne strani Tekom leta 

Izobraževanje za uporabnike »Dnevi zdravja« Tekom leta 

Vodenje aktivnih odmorov za uporabnike Tekom leta 

Izpolnjevanje obrazcev ob neljubem dogodku, spremljanje uporabnika ob bolezni, ipd. Tekom leta 

Preventivni program hujšanja - trening hujšanja in splošna kondicija Tekom leta 

Vključevanje v 4. delovno skupino Tekom leta 

7.4 Delovni načrt fizioterapevtke  

Fizioterapija je veda, ki se ukvarja z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in s krepitvijo zdravja ter s 

funkcionalnostjo gibalnega sistema pri človeku. Razvija, vzdržuje ali ponovno vzpostavlja optimalno 

gibanje in funkcijske sposobnosti pri posamezniku v vseh obdobjih življenja. Ohranja ali obnavlja 

gibljivost sklepov, krepi mišice, preprečuje kontrakture mišic, povečuje preskrbo s krvjo, zmanjšuje 

edem in lajša bolečine. Namenjena je čim hitrejši rehabilitaciji, saj le-ta mnogo bolj pospešuje ter 

spodbuja gibanje samo, kot pa počitek.  

Plan fizioterapevtskih obravnav 

RNO obravnave 

vaje za krepitev mišic, raztezanje 

trening koordinacije 

pasivno razgibavanje, mobilizacija – večanje obsega gibljivosti sklepov, večanje mišične moči in 
mišične vzdražljivosti 

dihalne vaje – respiratorna fizioterapija 

hidroterapija- uporaba masažne kadi za sproščanje 

aktivne vaje – skupinske 

obravnava akutnih stanj – poškodbe, pooperativna stanja 

aktivni sprehodi za uporabnike, z namenom krepitve vzdržljivosti, moči, krepitve kardiovaskularnega 
sistema  

skrb za varnost uporabnikov 

motiviranje uporabnikov za zdrav način življenja, ki vključuje veliko gibanja 

7.5 Delovni načrt delovne terapevtke 

Delovna terapija je osredotočena na posameznika, kateremu želi omogočiti vključevanje v njemu 

smiselne dejavnosti in hobije, ki izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, 

struktur in zgradb ter dejavnosti. Dejavnosti ter aktivnosti najdemo v vsem kar nas obdaja, vključno s 

tuširanjem in umivanjem zob, plačanim ali prostovoljnim delom, prostočasnimi ali športnimi aktivnostmi, 

tudi spanjem. 
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Plan aktivnosti delovne terapevtke 

RNO obravnave 

trening koordinacije za usklajenost gibov, prehajanje preko sredine, ipd. 

okupacijska DTH – izboljšanje fine motorike uporabnikov ter organiziranje prosto časovnih aktivnosti 

vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti – skrb zase 

individualne aktivne vaje 

Sprehodi 

okupacijska skupina – skupina »Svet čutil« v sodelovanju s skupinsko habilitatorko 

skupina za ženske: materinstvo, menstruacija, hormonske spremembe, zakaj me boli, ipd. 

skupinske obravnave z uporabo iger in športa (za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju) kot 
terapevtski medij (košarka, nogomet, tenis, žoganje, balinanje, družabne igre Človek ne jezi se, 
spomin, ipd.) 

nordijska hoja: v preteklem letu se je izkazala kot dober terapevtski medij, katero so uporabniki zelo 
dobro sprejeli ter uspešno osvojili dvotaktni diagonalni korak ter nekateri dvokorak s soročnim 
odrivom.  

terapija ob glasbi – »Malo naokrog«. Posluževali se bomo raznih gibalnih vzorcev in pripomočkov, ob 
spremljavi glasbe ter tako odkrivali naše telo, njegov položaj v prostoru, krepili orientacijo, ipd. 

obisk in uporaba senzorne sobe: izkazala se je za aktivnost, ki je požela veliko zanimanja, zato jo 
bomo obiskovali tudi letos. 

V sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin bomo tudi letos enkrat mesečno izvajali gospodinjske 
aktivnosti, kjer si bodo uporabniki samostojno ob vodenju delovne terapevtke pripravili obrok. 

Delovno terapevtska obravnava pri akutnih stanjih uporabnikov (poškodbe – post travmatska stanja, 
pooperativna stanja, ipd.) ter pri uporabnikih, kjer prihaja do intenzivnega upada motoričnih in 
kognitivnih funkcij – pogostejše obravnave, poudarek na izvajanju dnevnih aktivnosti. 

Izobraževalne vsebine za uporabnike iz področja zdravja. 

Skrb za ustrezno prilagoditev ožjega okolja uporabnikom tako, da uporabniku omogoča čim večjo 
samostojnost pri izvajanju dnevnih aktivnosti.  

Učenje pravilne uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov. 

Skrb za varnost uporabnikov. 

Motivacija uporabnikov za zdrav način življenja, ki vključuje veliko gibanja. 

Izvajanje jutranje nege v sodelovanju z zdravstvenim tehnikom v BE (vsako jutro). 

Priprava individualnih načrtov za uporabnike ter evalvacije. 

Sodelovanje na dnevnih raportih. 

Sodelovanje na sestankih službe zdravstvene nege in oskrbe. 

Sodelovanje na sestankih VVZ. 

Vpisovanje delovno terapevtskih obravnav v ISOV program. 

Sodelovanje s starši oziroma skrbniki naših uporabnikov: možnost pogovora individualno osebno ali 
telefonsko. 

Sodelovanje z osebnimi zdravniki uporabnikov ter specialisti. 

Sodelovanje s sodelavci zavoda (zdravstveno negovalna služba ter strokovnimi delavci in sodelavci 
VDC). 

7.6 Delovni načrt specialno rehabilitacijske pedagoginje  

Obravnava uporabnikov je timsko usklajena z ostalimi strokovnimi delavci. Pridobljena znanja so v 

povezavi s prakso, z vsakdanjim življenjem in z delom ter z interesi uporabnikov. Obseg in način 

podajanja obravnav je individualiziran in poteka individualno, če je potrebno tudi v dvojicah ali skupini. 

Plan specialno pedagoških obravnav 

govorne vaje za izboljšanje izgovorjave (sem spadajo vaje ustnic, dihalne vaje, vaje za boljšo izreko 
nekaterih glasov) 

pregled tekočih novic in seznanjenje z aktualnimi dogodki (branje Dela, pogovor) 

razvijanje pismenosti (vaje za izboljšanje bralne tehnike, prepis in zapis različnega besedila, branje 
navodil, pisanje voščil, čestitk, sožalja, razglednice). 
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utrjevanje in osvajanje številk  

razvijanje časovne orientacije – povezava s socialnimi dejavnostmi, določitev praznikov, osebnih 
praznikov družinskih članov ipd.) 

izkustveno učenje – praktična uporaba denarja z nakupom v trgovini (izbira izdelka, tehtanje sadja, 
zelenjave, primerjava cen) 

učenje denarja: utrjevanje poznavanje evrov, vrednotenje bankovcev in evrov, seštevanje kovancev 
in večjih zneskov)  

osnovna pravila lepega vedenja v VDC- ju in v širši okolici – vključevanje v okolje (obisk knjižnice, 
trgovine, muzeja, banke, pošte ipd.) 

 

8 DELOVNI NAČRT VODJE VDC 

 

Vsebina dela Aktivnost  Čas izvedbe 

Prijava/odjava bivališča Prijavljanje/odjavljanje začasnega bivališča 
uporabnikov storitev IVO 

Tekom leta  

Komisija za sprejem, 
odpust in premestitev 
uporabnikov 

Vodenje  in sodelovanje Tekom leta 

Sprejem, odpust in 
premestitev uporabnikov 

Vodenje postopkov sprejema, odpusta in 
premestitve ter spremljanje uporabnikov v 
poskusnem obdobju 

Tekom leta 

Prisotnost uporabnikov Priprava podatkov o prisotnosti uporabnikov storitev 
VVZ in IVO  

Mesečno 

Podatki o uporabnikih Ažuren vnos podatkov v bazo podatkov – M disk Ob spremembah 

Sestanki Vodenje sestankov delavcev v VVZ 
Vodenje sestankov delavcev v IVO 
Sodelovanje na sestankih delavcev zdravstvene 
službe  
Vodenje sestankov delavcev lastnega programa 
Sodelovanje na dnevnih raportih 
Sodelovanje na sejah strokovnega sveta 

Enkrat mesečno, 
po potrebi 

Individualni načrt za 
uporabnike 

Sodelovanje v timu za posameznega uporabnika 
Izdelava in evalvacija individualnih programov za 
uporabnike 

Po potrebi, tekom 
leta 

Krizne situacije Pomoč, pogovori, sodelovanje v multidisciplinarnih 
timih na CSD 

Po potrebi 

Vodenje bivalnih enot Sestanki, obvestila, dnevni raporti, strokovno 
vodenje, kontrola urnika za zaposlene, ipd. 

Tekom leta 

Organiziranje prostega 
časa 

Iskanje idej uporabnikov, treningi različnih 
spretnosti, pogovori 

Tekom leta 

Delo v VVZ Individualno in skupinsko delo z uporabniki, 
izdelava urnika aktivnosti za uporabnike, izdelava 
urnika za zaposlene, sestanki v delovnih skupinah 
uporabnikov, ipd.                                 

Tekom leta 

Sodelovanje s tehničnim 
osebjem 

Koordinacija generalnega čiščenja, spremljanje 
vzdrževanja, pogovori, dogovarjanja, nudenje 
pomoči, nabava materiala - sodelovanje 

Tekom leta 

Terensko delo Obiski na domu, obiski v domu upokojencev za 
integrirano zaposlitev, iskanje trga, ipd. 

Tekom leta 

Medinstitucionalno delo Sodelovanje z drugimi institucijami: CSD, gimnazija, 
vrtec, VDC – ji, društvi (DOR; Sožitje, ipd.), ipd. 

Tekom leta 
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Delo z zaposlenimi Individualno delo s sodelavci, svetovanje 
sodelavcem pri obravnavi uporabnika, pogovori z 
novimi sodelavci, praktikanti, pripravniki, priprava 
izobraževanj za sodelavce, ipd. 

Tekom leta 

Sodelovanje s starši, 
skrbniki 

Telefonsko, srečanja na domu, srečanja v VDC, 
svetovanje, psihosocialna pomoč 

Tekom leta 

Skupinsko delo z 
uporabniki 

Delavnice, prostočasne aktivnosti, aktivnosti za 
kvalitetnejše bivanje uporabnikov, nadomeščanja v 
skupini, sestanki, vodenje komisij 

Tekom leta 

Individualno delo z 
uporabniki  

Sodelovanje in vodenje timov, pogovori, sprostitveni 
sprehodi, integrirana zaposlitev,  ipd. 

Tekom leta 

Skrbniško poročilo Za dve uporabnici Enkrat letno 

Statistična poročila Priprava podatkov o uporabnikih, o integrirani 
zaposlitvi, o vračilih, zbirnik napovedi dogodkov, 
ipd. 

Tekom leta 

Projektne skupine Materinski dan, novoletna prireditev Marec 2019, 
december 2019,  

Organizacija 
prostovoljnega dela, 
študentskega dela 

Sodelovanje, povezovanje s prostovoljci, študenti in 
uporabniki, koordiniranje 

Po potrebi 

Letovanje Vodenje, usmerjanje vodij letovanja Po potrebi 

Pomoč pri kadrovanju Sodelovanje pri izbiri kandidatov Po potrebi 

Sodelovanje s 
fakultetami 

Mentorstvo študentom Tekom leta 

Kronika Urejanje kronike VDC Tekom leta 

Komisije Vodenje Komisije za prehrano, Komisije za 
urejenost prostorov, Komisije za pritožbe in pohvale 
na izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih 
storitev 

Mesečno 
 

ISOV program Spremljanje, nadgrajevanje vsebin, spodbujanje 
zapisovanja storitev, ipd. 

Tekom leta 

Koledar Priprava koledarja aktivnosti za uporabnike, 
zaposlene 

Tekom leta 

Nagrade za uporabnike Priprava nagrad lastnega programa za uporabnike Mesečno 

Prevozi uporabnikov Obveščanje prevoznikov, naročilo mesečnih 
vozovnic, naročanje polnjenja kartic voženj za 
uporabnike 

Mesečno 

Nabave  V smislu dobrega gospodarja se usklajuje nabavo 
živil, materiala za lastni program, ipd. 

Tedensko 

 

9 PROGRAM IZVAJANJA DEJAVNOSTI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  

 

V okviru Zakona o varnosti in zdravja pri delu, Zakona o varstvu pred požarom in Izjave o varnosti z 

oceno tveganja, bo izvajala pooblaščena oseba za varstvo pri delu naslednje aktivnosti (Ostan, d.o.o.):  

 usposabljanje novih zaposlenih iz področja zdravja in varstva pri delu, 

 svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, 

 svetovanje glede opreme delovnih mest in delovnega okolja, 
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 vodenje določenih evidenc iz varnosti in zdravja pri delu iz ZVZD (usposabljanja iz VD, 

zdravniški pregledi, delovna oprema, meritve MKO), 

 spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi, odkrivanje vzrokov 

zanje in pripravljanje poročil s predlogi ukrepov, 

 svetovanje  pri načrtovanju, izbiri opreme iz področja varstva pred požari, 

 seznanjanje naročnika z določili aktualne zakonodaje iz področja požarne regulative, 

 opravljanje obdobnih meritev električnih veličin, 

 opravljanje obdobnih meritev mikroklime in osvetljenosti, 

 periodični pregledi delovne opreme in strojev, 

 revidiranje Izjave o varnosti z oceno tveganja, 

 revidiranje Požarnih redov in ažuriranje evidenc, 

 izvajanje vaje evakuacije 1x letno in sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, 

 druge aktivnosti v skladu z Zakonom.  

 

Na osnovi 14. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. list RS, št. 25/16) se opravi enkrat letno periodični 

pregled in preskus novo vgrajenih dvigal na objektih 1 in 2. V okviru sklenjene pogodbe o vzdrževanju 

osebnih dvigal se izvaja redno servisiranje dvigala 1 in dvigala 2 ter prikaz reševanja ujetih oseb iz dvigal 

za zaposlene VDC.  

10 NAČRT IZOBRAŽEVANJ ZA ZAPOSLENE IN ZA UPORABNIKE   

 

Predvidena izobraževanja za zaposlene izven VDC Tolmin 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 

Gibalno plesna aktivnost URI Soča 

Beleženje storitev v delovni terapiji URI Soča 

Sporočanje slabe novice stranki v socialni stiski Združenje Akademija za socialne vede 

Sočasno prisotne različne duševne motnje Socialna zbornica Slovenije 

Sladkorna bolezen 2019 Slovensko osteološko društvo 

Komuniciranje in konflikti v delovnem okolju Socialna zbornica Slovenije 

Motivacijski intervju Socialna zbornica Slovenije 

Čustvena inteligentnost in kako komunicirati 
asertivno? 

Socialna zbornica Slovenije 

Specifična znanja za socialno vključevanje in 
individualno delo v skupini 

Firis Imperl d.o.o. 

Kulturni bazar 2019 Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za 
šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska 
nacionalna komisija za Unesco 
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Predvidena izobraževanja za zaposlene v VDC Tolmin 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 

EQUASS URI Soča 

Naglušnost in gluhota Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske 

Prva pomoč RK Tolmin 

Supervizija dr. Nevenka Podgornik, realitetna 
psihoterapevtka in imetnica evropske diplome 
iz psihoterapije, sociologinja in antropologinja 

 

Predvidena izobraževanja za uporabnike znotraj in izven VDC Tolmin 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 

Gospodinjske aktivnosti Sonja Leban Kavčič, dipl. del. ter. 

Test hoje Iris Bratina dipl. m. s., ZD Tolmin 

Tečaj nordijske hoje Sonja Leban Kavčič, dipl. del. ter. 

Dnevi zdravja Martin Skrt, dipl. zn.,  Matevž Melinc, zdt., Sonja Leban Kavčič, 
dipl. del. ter. 

Zdravi zobje Ana Volarič, dipl. m. s., Špela Sovdat, dipl. m. s., ZD Tolmin 

Prvo posredovanje pri epi napadu 
in pri drugih življenjsko 
ogrožajočih stanjih 

Tadej Kranjec, Rdeči križ Slovenije 

Sprostitvene tehnike Gabrijela Mežnar, dipl. m. s. in aromaterapevtka 

Art therapy Tapiwa Chapo, mednarodno priznan kipar 

 

V marcu 2019 so bila izvedena ocenjevanja vseh zaposlenih in tudi napredovanja v plačne razrede za 

tiste zaposlene, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji plačni razred.  

Udeležba na izobraževalnih programih za računovodstvo in finance, za poslovno sekretarska dela in za 

poslovodenje se izoblikuje sproti glede na razpisane seminarje. Kandidatke: Kristina Čujec, Elvira 

Koren, Sandra Medveš Berginc. 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS, št. 43/2011) bo delodajalec izvajal 

program promocije zdravja na delovnem mestu oz. nudil dobre osnove za varno in zdravo vodenje 

delavcev v svojem okolju. Ena skupina zaposlenih izvede pohod na Mrzli vrh, druga skupina se udeleži 

sprostitvene aromaterapije, tretja skupina zaposlenih pa se bo sproščala v Termah Cerkno. 

11 PROJEKTNE SKUPINE 

 

 Skupina za vpeljavo sistema kakovosti Equass  

 Skupina za organizacijo kulturnega dneva v VDC Tolmin 

 Skupina za organizacijo tradicionalne prireditve ob materinskem dnevu 

 Skupina za izpeljavo projekta »Bralnice pod slamnikom« - okrogla miza na temo Ljubezen skozi 

čas 

 Skupina za izpeljavo projekta Kulturoluštni vrtiljak 
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 Skupina za organizacijo letovanja za uporabnike 

 Skupina za izpeljavo projekta Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 

 Skupina za pripravo tradicionalne novoletne prireditve 

12 KOMISIJE  

 

 Komisija za prehrano 

 Komisija za urejenost prostorov 

 Komisija za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih storitev 

 Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov 

 Komisija za  izbor in potrditev izdelkov lastnega programa 

 Komisija za popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin in opredmetenih 

osnovnih sredstev 

 Komisija za popis zalog, sredstev, terjatev, obveznosti in vrednotnic 

13 PRIORITETNE AKTIVNOSTI  

 

Načrti za delo v letu 2019 so usmerjeno zastavljeni. Poleg izvajanja redne dejavnosti so v ospredju 

naslednje prednostne naloge: 

Aktivnosti  Cilji  Termin  

Priprava Letnega poročila za leto 
2018 

Realizacija načrtovanega dela v letu 2018 februar 2019 

Priprava Finančnega načrta in 
programa dela za leto 2019  

Načrtovano delo tekom celega leta februar 2019 

Letni razgovori z zaposlenimi 

Sistematično izvajanje letnih razgovorov z 
zaposlenimi 
Ocenjevanje vseh zaposlenih in izvedba 
napredovanj 

marec 2019 

Konstituiranje Sveta zavoda za novo 
mandatno obdobje 

Verifikacija članov Sveta zavoda za novo 
mandatno obdobje (2019 – 2023) 

februar 2019 

Predstavitveni sestanek za uvedbo 
sistema Equass Assurance 

Pridobitev evropskega znaka kakovosti 10. maj 2019 

Mesečna bilanca stanja Racionalno poslovanje tekom celega leta 
vsak mesec 
sproti 

Organizacija in izvedba večjih 
projektov 

Okrogla miza  »Ljubezen skozi čas« 
 
Materinski dan in sestanek s svojci, 
skrbniki 
 
Tradicionalna novoletna prireditev 

12. februar 
2019 
25. marec 
2019 
december 
2019 

Pregled internih aktov Uskladitev z zakonodajo med letom  

Strokovna ekskurzija za zaposlene  Spoznavanje novih praks, povezovanje  avgust 2019  
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14 NAMESTO ZAKLJUČKA 

 

V zavodu se bomo še naprej trudili udejanjati svoje poslanstvo, slediti jasni viziji zavoda, se posvetiti 

posamezniku, prepoznavati potenciale in potrebe slehernega uporabnika, se strokovno izpopolnjevati, 

ustrezno prilagajati programe in delovno ter bivalno okolje uporabnika, kakovostno izvajati storitve, kar 

se bo odražalo v še večjem zadovoljstvu uporabnikov, njihovih svojcev, skrbnikov in vseh zaposlenih.  

 

Delovni načrt pripravili: 

direktorica Sandra Medveš Berginc s sodelavci in sodelavkami 

 


