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1 UVOD 

 

Varstveno delovni center Tolmin je bil ustanovljen 8. avgusta 2001 in od 1. januarja 2002 je samostojni 

javni socialno varstveni zavod, ki na dan 31.12.2018 vključuje 44 uporabnikov.   

Vseskozi smo se trudili v optimalni meri uresničevati poslanstvo našega zavoda, ki v najširšem pomenu 

besede pomeni udejanjanje čim kakovostnejših socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev za vsakega 

posameznega uporabnika – odraslega z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter odraslega s 

pridobljeno možgansko poškodbo. 

Zadovoljni smo, da smo pretežni del planiranih ciljev dosegli, nekatere celo presegli, npr. v številu 

vključenih uporabnikov, v realizaciji posameznih pomembnih  investicij, v uspešnem pridobivanju 

nepovratnih evropskih sredstev na razpisu LAS Dolina Soče, v uspešnem sodelovanju na različnih 

prireditvah v lokalni skupnosti in širše, ipd. V nadaljevanju navajamo konkretnejše cilje oz. dosežke 

tako uporabnikov kot samega zavoda. 

 

Doseženi cilji v letu 2018:  

 realizirana 1. faza preureditve občinskih prostorov v kleti prizidka VDC in ureditev 4. delavnice 

za starejše uporabnike in za osebe na invalidskem vozičku 

 otvoritev novo opremljenih prostorov – celotno pomično opremo je donirala Švicarska fundacija 

Thoolen Foundation iz Vaduza 

 v 4. delavnico smo premestili starejše uporabnike iz treh obstoječih delavnic ter začeli izvajati 

diferenciran program dela 

 uspešno smo kandidirali na javnem razpisu LAS Dolina Soče s projektom »Vrtičkanje – 

hortikulturna terapija« in pridobili 85% nepovratnih sredstev iz podukrepa – Podpora za 

izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče (Podukrep 19.2)  

 dokončna uvedba elektronskega arhiviranja z uporabo Doksis programa 

 uveljavitev splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov 

 uspešno izvedena notranja revizija poslovanja za leto 2017 

 uspešna predstavitev prispevka na temo Soški bosonog, na otvoritveni slovesnosti Dnevov 

evropske kulturne dediščine v Notranjskem muzeju v Postojni 

 uspešna predstavitev dejavnosti VDC (prodajna stojnica, promocija izdelkov, nove poslovne 

vezi, ipd.) na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani 

 udeležba na predstavitvi sistema kakovosti Equass na URI Soča v Ljubljani ter dogovor za 

uvedbo tega sistema kakovosti v VDC Tolmin z letom 2019 

 obisk ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak in 

ogled prenovljenih občinskih prostorov 

 upokojitev dolgoletne sodelavke čistilke II – perice II in realizacija nadomestne zaposlitve  
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 uspešno izvedena evakuacijska vaja v primeru požara  

 uspešno izvedeno letovanje za vse uporabnike v Izoli in v Baški 

 uspešno izvedena strokovna ekskurzija za vse zaposlene – ogled VDC Murska Sobota 

 uspešna učna baza pripravnikom in študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih smeri  

 uspešno realizirana interna izobraževanja za uporabnike in za zaposlene 

 

Dosežki uporabnikov v 2018: 

 uspešno organiziran in realiziran projekt pod naslovom Kar sem prinesel od doma domov, v 

okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine v galeriji Knjižnice 

Cirila Kosmača Tolmin 

 uspešna predstavitev prispevka na temo Moji sivi lasje, moj dom, moja bivalna enota, v okviru 

državnega posveta pod naslovom Izzivi staranja, v organizaciji VDC Tončke Hočevar v 

Ljubljani 

 uspešna otvoritev likovne razstave slikarskih del uporabnikov v galeriji Knjižnice Cirila 

Kosmača Tolmin 

 uspešno zaključen računalniški tečaj za uporabnike v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin 

 uspešno organiziran in realiziran projekt Kulturoluštni vrtiljak v okviru Tedna ljubiteljske 

kulture, kjer smo povezali druge javne ustanove v Tolminu (igralci iz VDC Tolmin, folklorna 

skupina iz Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 

Tolmin, učenci Glasbene šole Tolmin, otroci Vrtca Ilke Devetak Bignami iz Tolmina, program 

sta povezovala dijaka Gimnazije Tolmin) 

 uspešen nastop igralcev dramske skupine »Talent« na srečanju gledaliških skupin oseb z motnjo 

v duševnem razvoju, v Centru kulture Španski borci v Mostah; na srečanju starejših nad 80 let 

v Okrepčevalnici Tolminska korita v Zatolminu; na tradicionalni novoletni prireditvi v VDC 

 uspešen nastop pevcev pevskega zbora na otvoritvi likovne razstave uporabnikov in na 

kulturnem dogodku v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine v galeriji Knjižnice Cirila 

Kosmača Tolmin; ob otvoritvi 4. delavnice, ob materinskem dnevu in na novoletni prireditvi v 

VDC  

 uspešen nastop Orffovih instrumentalistov na tradicionalni novoletni prireditvi VDC 

 uspešen nastop plesalcev plesne skupine Frika na poletni in na zimski plesni produkciji Plesne 

šole Urška v Tolminu; na Miklavževem sejmu pred Kmetijsko zadrugo Tolmin; na novoletni 

prireditvi v VDC 

 uspešne prodajno-razstavne stojnice z izdelki uporabnikov na novih lokacijah (Ljubljana). 
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Doseganje zastavljenih ciljev, določenih v obrazložitvi Finančnega načrta in programa dela za leto 2018 

ocenjujemo po posameznih področjih dejavnosti:  

- področje dejavnosti dnevnega varstva (storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji),  

- področje dejavnosti celodnevnega institucionalnega varstva (storitev institucionalnega varstva 

odraslih) 

- področje dejavnosti zdravstvenega varstva. 

2 PODROČJE DEJAVNOSTI DNEVNEGA VARSTVA  

 

Obsegajo osnovno in socialno oskrbo. Osnovna oskrba zajema bivanje, prehrano, tehnično oskrbo in 

prevoze. Socialna oskrba pa zajema vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

Osnovna oskrba 
Opis storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

Bivanje: dejavnost dnevnega varstva se je v celoti izvajala na lokaciji Rutarjeva ulica 18 v Tolminu, 

razen v primerih integrirane zaposlitve uporabnikov, ki so potekale v Domu upokojencev v Tolminu in 

na Postaji pri Mostu na Soči. 

Prehrana (pogodbenik Catering Šorli, Sandro Šorli s.p.): v letu 2018 nam je pogodbenik dostavljal in 

razdeljeval tople obroke od ponedeljka do petka. 

Tehnična oskrba: v letu 2018 je vzdrževalec skozi celo leto opravljal razna vzdrževalna dela: popravilo 

ogrevalnih teles v sobi uporabnikov, odmašitev lijaka, menjava žarnic, pritrjevanje ograje, pritrjevanje 

kljukic za obešanje brisač, menjava ročajev omar, montaža držal v sanitarijah, popravilo ključavnice na 

dvoriščnih vratih, popravilo vtičnice, popravilo okenskih navojev, zamenjava pokrova na školjki, 

popravilo vrtnega orodja, izvajanje interne selitve, vzdrževanje radiatorjev (izpust zraka), redno 

beleženje evidenc za legionelo, vzdrževanje strojev in skrb za redno servisiranje, vzdrževanje voznega 

parka, urejanje zelenice in dvorišča, košnja trave, prekopavanje vrtov, izdelovanje pripomočkov za 

kooperantsko delo ali za izdelovanje izdelkov lastnega programa, ipd. Z zunanjimi izvajalci pa so bila 

opravljena druga vzdrževalna dela, ki jih je koordiniral vzdrževalec (sodelovanje na operativnih 

sestankih tekočih investicij v VDC, servisiranje klima naprav, ipd.) 

Prevozi uporabnikov so bili v  letu 2018 organizirani na najrazličnejše načine, saj uporabniki prihajajo 

iz oddaljenih zaselkov in vasi, kjer niso vzpostavljene redne avtobusne linije. Prevozi so potekali vsak 

dan med 6.00 in 15.00 uro. Uporabniki so koristili vožnje s kombijem pogodbenika Cvetko Koren, s.p.; 

z javnim avtobusnim prevozom; z lastnim prevozom s svojci; s službenim vozilom VDC. Peš je v VDC 

vsak dan od doma prihajalo 5 uporabnikov, iz bivalne enote oz. skupnosti pa 17 uporabnikov.  

Dejstvo je, da storitev prevozi z leta v leto težje realiziramo za vse uporabnike vsak dan, ker so 

uporabniki iz oddaljenih zaselkov, kjer ni javnih prometnih povezav; ker živijo posamično v zelo 
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oddaljenih vaseh. Če bi želeli vse uporabnike vsak dan pripeljati v VDC, bi vožnje trajale celo dopoldne, 

kar pomeni, da se ne bi mogli vključevati v program dnevnega varstva.   

Socialna oskrba 
Opis storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

Dejavnost dnevnega varstva se je izvajala od januarja do septembra v treh delovnih skupinah, od oktobra 

do decembra pa v štirih delovnih skupinah, kar prikazuje sledeča tabela. 

 

Delavnica oz. 

delovna 

skupina 

Št. 

uporabnikov 

JAN - SEPT 

Povprečna 

starost 

uporabnikov 

Št. 

uporabnikov 

OKT - DEC 

Povprečna 

starost 

uporabnikov 

Vodja 

delavnice 

 

I. 15 44,80 14 40,92 Delovni 

inštruktor I 

II. 14 55,79 10 55,31 Delovni 

inštruktor I 

III. 15 42,80 13 41,08 Skupinski 

habilitator 

IV. 0 0 7 62 Bo določen, ko 

bo priznan 

dodaten kader 

skupaj 44 47,796 44 49,827  

Dejavnost dnevnega varstva in zdravstvenega varstva se je izvajala tudi v drugih prostorih zavoda po 

urniku, npr. v t.i. likovnem ateljeju, v prostoru za delovno terapijo, v ambulanti, v t.i. predavalnici.  

 

Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v dnevnem varstvu, po spolu in po stopnji motenosti, na dan 

31.12.2018 

Delovna 

skupina 

 motnja Skupaj po 

spolu 

skupaj 

lažja zmerna težja težka kombinirana 

skupina I Moški  / 5 / / 3 8 14 

Ženske  / 3 / / 3 6 

skupina II Moški  / 2 / / 2 4 10 

Ženske  / 2 2 / 2 6 

skupina III Moški  / 4 / / 2 6 13 

Ženske  / 6 1 / / 7 

skupina IV Moški  / / / / 6 6 7 

Ženske  / / / / 1 1 

skupaj  / 22 3 / 19 M: 24 Ž: 20 44 
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Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v dnevnem varstvu, po občinah in po spolu, na dan 

31.12.2018 

Delovna 

skupina 

 občina skupaj 

 Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 

Gorica 

skupaj po 

spolu 

 

skupina I Moški 2 0 6 0 0 8 
14 

Ženske 1 2 2 0 1 6 

skupina II Moški 0 2 1 1 0 4 
10 

Ženske 0 1 4 1 0 6 

skupina III Moški 1 0 5 0 0 6 
13 

Ženske 1 0 3 2 1 7 

skupina IV Moški 1 3 2 0 0 6 
7 

Ženske 0 0 0 0 1 1 

skupaj  6 8 23 4 3 44 44 

 

 

Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v dnevnem varstvu, po starosti in po spolu, na dan 

31.12.2018 

Delovna 

skupina 

 starostno obdobje skupaj 

 18-

20 

21-

25 

26-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

64 

65- skupaj po 

spolu 

 

skupina I Moški 1 1 2 1 2 1 / 8 
14 

Ženske / / 2 2 2 / / 6 

skupina II Moški / / 2 1 / 1 / 4 
10 

Ženske / / 1 / 1 1 3 6 

skupina III Moški / / 2 2 / 1 1 6 
13 

Ženske / / 6 / 1 / / 7 

Skupina IV Moški / / / / 1 2 3 6 
7 

Ženske / / / / / 1 / 1 

Skupaj   1 1 15 6 7 7 7 44 44 

 

Povprečna starost 44 uporabnikov dnevnega varstva je 46,66 let. Nad starostjo 55 let je že 14 

uporabnikov dnevnega varstva, kar predstavlja 31,82% vseh vključenih uporabnikov. 

 

DIFERENCIRAN  PROGRAM DELA V 4. DELAVNI SKUPINI  

V oktobru 2018 je v novih prostorih, katere smo obnovili s pomočjo donacijskih sredstev, začela delovati 

4. delovna skupina uporabnikov. V skupino je bilo vključenih 7 uporabnikov. 3 uporabniki so bili prej 

vključeni v 2. skupino, 2 uporabnika v 3. skupino in 2 uporabnika v 1. skupino.  

Nova skupina je namenjena uporabnikom, ki zaradi starosti in spremljajočih težav, kot je zmanjšana 

mobilnost, ipd., težko sledijo programu oziroma potrebujejo več neposredne pomoči pri vsakodnevnih 

življenjskih opravilih.  

Skupina je po številu članov manjša in bolj homogena, kar omogoča zaposlenim, da lažje prisluhnemo 

dejanskim potrebam, željam in pričakovanjem uporabnikov ter da nudijo individualno pomoč 

uporabnikom. Uporabniki so bili s to spremembo dosti bolj aktivno vključeni v skupino in imeli so večjo 

možnost za medsebojno komunikacijo. V 4. delovni skupini so starejši uporabniki dobesedno zaživeli. 
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Uporabniki v tej delavnici še vedno delajo kooperantsko delo, izdelujejo enostavne izdelke lastnega 

programa, vendar niso prvenstveno storilnostno naravnani, delajo kolikor zmorejo in želijo.  

Poleg zaposlitvenega programa, smo izvajali pretežno aktivnosti, glede na njihov interes in ugodje, to 

so poslušanje glasbe, novic, kulinarika, razvedrilo ipd.  

Pomembno je, da je vsak posameznik začutil, da ima možnost odločanja in vplivanja, da mu zaposleni 

in drugi uporabniki v skupini prisluhnemo in ga spoštujemo. Stremeli smo k temu, da smo uporabnike 

motivirali za aktivnosti, za izkoriščanje preostalih osebnih sposobnosti ter spodbujali njihove potenciale. 

Opazili smo, da so vloge uporabnikov v homogeni skupini prišle bolj do izraza (en uporabnik je rad 

poiskal in prinesel v skupino sestavine za peko, dva uporabnika sta izrazila večjo željo po peki različnega 

peciva, ena uporabnica je bolj pogosto izražala potrebo po sprehodu, en uporabnik je pogosteje kot drugi 

izražal potrebo po kooperantskem delu, ipd.).  

 

V skupini sta delovala dva zaposlena, to sta skupinski habilitator in gospodinja oskrbovalka ali 

zdravstveni tehnik, po vnaprej pripravljenem razporedu.  

Aktivnosti, ki so v letu 2018 potekale v 4. delovni skupini so naslednje: 

- enostavno kooperantsko delo, 

- likovne delavnice – izdelovanje novoletnih voščilnic skupaj z otroki iz VVZ Tolmin, 

- delavnica čajev (spoznavanje zelišč in izdelava čajnih vrečk), 

- peka raznega dietnega peciva, kruha iz ajdove moke, obisk trgovine z uporabnikom in nabava 

sestavin za peko, 

- priprava tradicionalnega slovenskega zajtrka (peka medenjakov, medenega in ajdovega kruha), 

- kuhanje kave, čaja in priprava dopoldanske malice, 

- krasitev prostorov (postavitev smreke in obešanje okraskov), skrb za čiste prostore, 

- miselne aktivnosti – ugibanje ugank ipd., 

- branje časopisa Delo in pregled novic doma in po svetu, 

- branje pravljic s knjižničarko Miro, 

- obisk Knjižnice Tolmin, 

- sprehodi (skupinski in individualni),  

- jesenski piknik, 

- vključevanje v okolje - kosilo v gostil Zatolmin 

Uporabnikom so veliko pomenili vsakodnevni rituali kot je kuhanje čaja, kave in priprava malice. Pri 

tem so skoraj vsi zelo aktivno sodelovali. 
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2.1 VODENJE  
Oblikovanje, izvajanje in vodenje individualnih načrtov, evalvacije in poročila: tekom leta 2018 smo 

izvajali evalvacije individualnih programov za vse uporabnike. Uporabniki so aktivno in po svojih 

zmožnostih sodelovali pri opredeljevanju ciljev za prihodnje obdobje. Izdelan je bil tudi individualni 

program za uporabnika, ki se je vključil novembra. 

Obravnava in sodelovanje z uporabniki ter drugo strokovno delo: uporabniki so se z vključevanjem v 

aktivnosti učili novih spretnosti. Spodbujali smo jih, da so aktivno sodelovali tako pri načrtovanju kot 

pri izvedbi aktivnosti.  

Drugo strokovno delo je obsegalo evalvacije in izvajanje individualnega načrta za vsakega uporabnika, 

delo s svojci, skrbniki uporabnikov, sklicevanje in sodelovanje v strokovnih timih za uporabnike, 

sodelovanje z zdravstveno službo, sklicevanje in vodenje sestankov za uporabnike, Komisije za 

prehrano, Komisije za urejenost prostorov in Komisije za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno 

varstvenih in zdravstvenih storitev, vodenje dokumentacije za uporabnike, ipd. Pri strokovnem delu je 

med drugim pomembno, da so vsi zaposleni seznanjeni s počutjem uporabnikov, saj le tako lahko nudijo 

kvaliteten support (pogovori, dogovori o kratkoročnih ciljih, ipd.) in različne tehnike sproščanja 

(sprehodi, družabne igre, uporabnik nudi pomoč zaposlenemu pri delu, možnost umika uporabnika, 

ipd.).  

Opolnomočenje uporabnikov: se je izvajalo na najrazličnejše načine, npr. redni mesečni sestanki z 

direktorico, sestanki delovnih skupin, sestanki v bivalnih enotah, individualni zaupni pogovori, 

klepetalnice pri direktorici, sodelovanje uporabnikov v različnih komisijah, ki delujejo v centru, interna 

izobraževanja za uporabnike, ipd. 

Sodelovanje s svojci in s skrbniki uporabnikov: v letu 2018 smo se srečali trikrat, in sicer na vsakoletnem 

sestanku marca 2018, kjer smo predstavili Letno poročilo za leto 2017 ter Finančni načrt in program 

dela za leto 2018. Vse svojce in skrbnike smo junija 2018 povabili na otvoritev nove 4. delavnice, kjer 

smo tudi predstavili diferencirani program dela v tej delavnici. Ob koncu leta pa smo se ponovno srečali 

na tradicionalni novoletni prireditvi. 

Sodelovanje v multidisciplinarnih timih (uporabniki, zakoniti zastopniki uporabnikov, zaposleni, CSD, 

ipd.): v preteklem letu smo bili vabljeni na multidisciplinarni tim na CSD Tolmin (obravnava nasilja v 

družini). Prav tako smo omogočili strokovnim delavcem CSD, da so lahko opravili pogovore z 

uporabniki v prostorih VDC (npr. urejanje skrbništva, urejanje denarnih zadev, ipd.).  

Vsebine vseživljenjskega učenja predstavljamo v posebnem poglavju v pričujočem poročilu.  

Interesne dejavnosti: 

 dramska skupina »Talent« (nastop v Centru kulture Španski borci v Ljubljani, kjer je potekalo 

srečanje gledaliških skupin oseb z motnjo v duševnem razvoju z igro »Poroka bo in pika«; nastop v 

Okrepčevalnici Tolminska korita v Zatolminu na srečanju starejših občanov; nastop na tradicionalni 

novoletni prireditvi v VDC s skeči na temo »Praznovanje nekoč, praznovanje danes«),  
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 pevski zbor VDC Tolmin (nastop v galeriji Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin ob otvoritvi likovne 

razstave ter ob kulturnem dogodku v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine; v VDC ob 

materinskem dnevu, ob otvoritvi 4. delavnice in na novoletni prireditvi), 

 Orffov instrumentarij (nastop na novoletni prireditvi v VDC), 

 plesna skupina »Frika« (nastop na poletni in zimski plesni produkciji Plesne šole Urška v Šolskem 

centru Tolmin, nastop na Miklavževem sejmu v Tolminu in nastop na tradicionalni novoletni 

prireditvi v VDC). 

Uporabniki so se vključevali tudi v projektne oziroma nadstandardne dejavnosti, kot so letovanja na 

različnih lokacijah. V letu 2018 smo organizirali letovanje za vse uporabnike, ki so želeli letovati. 

Letovali so v Baški na Krku in v Izoli.  Letovanja v Baški se je udeležilo 19 uporabnikov in 3 

spremljevalcev, letovanja v Izoli pa 10 starejših uporabnikov in 6 spremljevalcev. 

2.2 VARSTVO  
Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju 

osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, 

pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji, varstvo pri prihodih in odhodih ter 

spremstvo pri prevozih.  

Iz leta v leto narašča potreba po varstvu in neposredni pomoči uporabnikom, ki se starajo in ki jih 

spremljajo različna bolezenska stanja. V primerjavi s preteklimi leti potrebujejo veliko več pomoči pri 

vseh vsakodnevnih opravilih, pri skrbi za samega sebe, pri opravljanju gospodinjskih opravil, ipd.  Smo 

med redkimi VDC-ji v Sloveniji, kjer imamo kar 6 slepih oz. slabovidnih uporabnikov, ki vselej 

potrebujejo neposredno spremstvo. Poleg tega so bili v letu 2018 trije uporabniki na invalidskih vozičkih 

zaradi različnih zdravstvenih stanj in težjih obolenj. 

2.3 ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  
Kooperantsko (proizvodno) delo 

V letu 2018 smo sodelovali s kooperantom Cvetko Bremec s.p. (sestava kovinskih zaskočnikov in 

sestava tri kontaktnega okroglega stikala), s podjetjem Aurenis d.o.o.(sortiranje različnih artiklov) in s 

podjetjem TKK Srpenica d.o.o. (sestava B cevk). 

 

Dosežena bruto proizvodnja po posameznih kooperantih od 1.1.2018  do 31.12.2018 

KOOPERANT 

MESEC 

 

TKK     

 

AURENIS 

 

BREMEC 

 

SKUPAJ 

JANUAR 1.400,00 € 110,00 € 556,13 € 2.066,13 € 

FEBRUAR 1.400,00 €   50,00 € 513,75 € 1.963,75 € 

MAREC 2.100,00 € 924,00 € 247,05 € 3.271,05 € 

APRIL 1.400,00 € 220,20 € 351,38 €  1.971,58 € 

MAJ 1.750,00 € 140,00 € 147,23 € 2.037,23 € 

JUNIJ 1.400,00 €  50,00 € 197,05 € 1.647,05 € 

JULIJ 0 0 0 0 

AVGUST 1.400,00 €    0,00 €  414,80 € 1.814,80 € 
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SEPTEMBER 1.400,00 €   30,00 € 178,09 € 1.608,09 € 

OKTOBER 1.400,00 €   60,00 € 807,50 € 2.267,50 € 

NOVEMBER   350,00 € 300,00 €     0,00 €   650,00 € 

DECEMBER 1.050,00 € 101,00 € 253,58 € 1.404,58 € 

SKUPAJ VREDNOST 15.050,00 € 1.985,20 € 3.666,56 € 20.701,70 € 

IZDELANO V % 72,80% 9,50% 17,70 % 100,00 % 

 

V primerjavi z letom 2017 se je skupna vrednost proizvodnega dela v letu 2018 zvišala kar za 22% oz. 

za 4.572,92€. Slednje pomeni, da smo za podjetje Aurenis d.d. opravili za 386,20€ več dela kot leto prej, 

za Cvetka Bremec s.p. za 1.563,54€ manj dela, medtem ko za TKK Srpenica, d.o.o. kar za 5.750,26 € 

več opravljenega dela. 

Skupno beležena bruto letna vrednost proizvodnje v letu 2018 je znašala 20.701,76€ (največja dosežena 

vrednost doslej). 

 

Dosežena vrednost bruto proizvodnje po delovnih skupinah od 1.1.2018 do 31.12.2018 

SKUPINA 

MESEC 

SKUPINA I. SKUPINA II. SKUPINA III. SKUPAJ 

JANUAR 632,97 € 691,58 € 741,58 € 2.066,13 € 

FEBRUAR 624,70 € 696,33 € 624,72 € 1.963,75 € 

MAREC 1.128,94 € 912,66 € 1.229,45 € 3.271,05 € 

APRIL 670,43 € 612,25 € 688,90 €  1.971,58 € 

MAJ 782,59 € 528,99 € 725,65 € 2.037,23 € 

JUNIJ 634,31 € 548,10 € 464,64 € 1.647,05 € 

JULIJ 0 0 0 0 

AVGUST 597,24 € 628,55 € 589,01 € 1.814,80 € 

SEPTEMBER 512,68 €  530,77 € 564,64 € 1.608,09 € 

OKTOBER 795,59 € 647,57 € 824,34 € 2.267,50 €  

NOVEMBER 253,40 € 136,50 € 260,10 € 650,00 € 

DECEMBER 484,98 € 438,29 € 481,31 € 1.404,58 € 

SKUPAJ VREDNOST 7.117,83 € 6.371,59 € 7.212,34 € 20.701,76 € 

IZDELANO V % 34,38% 30,78 % 34,84  % 100,00 % 

 

 

Lastni program (izdelovanje unikatnih izdelkov)  

Na področju lastnega programa so sodelovale vse štiri delovne skupine in likovni pedagog.  

V skupini I. so delali predvsem barvne lesene črke, izdelovali so tudi voščilnice, kartonsko embalažo, 

izdelke iz umetne mase in gline ter predpasnike.  

V skupini II. so delali predvsem izdelke iz blaga (komponente za izdelavo punčk iz blaga, predpasnike, 

angeli iz blaga), namenske voščilnice za posebne priložnosti, obdelovali umetne mase in glino.  

V skupini III. so delali  predvsem steklene izdelke: pladnje, svečnike obeske za ključe in magnetke. 

V skupini IV so delali predvsem novoletne voščilnice in izdelke iz umetnih mas in gline. 
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Prodaja  izdelkov lastnega programa v letu 2018 v EUR 

 
Specifikacija prodanih izdelkov je razvidna iz tabele. V preteklem letu je bilo prodanih največ izdelkov 

iz keramike, novoletnih voščilnic, iz blaga in iz lesa.  

 

Prodaja izdelkov lastnega programa 

V letu 2018 smo sodelovali z vsemi že obstoječimi partnerji. Pred začetkom turistične sezone smo vsem 

trgovinam dostavili nove izdelke. Po potrebi nam izdelke sproti naročajo, zato skrbimo, da je  na zalogi 

vedno dovolj izdelkov. 

Skozi vse leto so bili naši izdelki tako na voljo v prodajalni Planika Kobarid, v kampu Nadiža, v 

poslovalnicah Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (Kobarid, Tolmin, Javorca, Tolminska korita, 

Bovec), v Fundaciji pot miru Kobarid, v Muzeju Tolmin, v kampu Koren ter v cvetličarni Rožca v 

Tolminu. 

Tekom leta smo se udeležili tudi več prodaj izdelkov lastnega programa izven VDC-ja: 

 23.06.2018 - smo se udeležili sejma Kobariški tek in sejem v Kobaridu, 

 03.10.2018 - smo se udeležili Festivala za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, 

 13.10.2018 - smo se udeležili Kmečkega praznika v Tolminu, 

 01.12.2018 - smo izdelke prodajali na Miklavževem  sejmu v Tolminu, 

 05.12.2018 - smo se udeležili Miklavževega sejma  v Kobaridu, 

 22.12.2018 - smo se udeležili Božično novoletnega sejma v Tolminu. 

Oktobra smo načrtovali tudi prodajo na Jestivalu v Kobaridu, a je žal zaradi slabega vremena prodaja 

odpadla. 

Pri vseh prodajah izven Varstveno delovnega centra Tolmin so sodelovali tudi uporabniki. 

Vse naše izdelke pa lahko najdete tudi v naši interni trgovini. 

ŠTEVILKA

zap. RAČUNA VOŠČILNICE VOŠČILNICE IZDELKI  IZ STEKLO SVILA LESENI NAKIT IZDELKI  IZ DRUGI SKUPAJ 

ALI NOVOLETNE DRUGE PAPIRJA GRAFIKA SLIKANJE KERAMIKA IZDELKI BLAGA

št. DOBAVNICE 76040 76040 76040 76040 76040 76040 76040 76040 76040 76040 76040 76040

 470-4-2 470-4-2  4700-4-2 471-4-2 472-4-2 476-4-2 477-4-2 473-4-2  474-4-2 475-4-2  478-4-2 479-4-2

1 Januar 5,00 3,00 194,50 202,50

2 februar 15,00 200,00 215,00

3 marec 35,00 2,00 544,00 581,00

4 april 36,00 180,00 216,00

5 maj 7,00 120,00 180,00 15,50 322,50

6 junij 9,00 59,00 181,00 100,00 21,00 24,00 394,00

7 julij 3,00 70,00 182,00 255,00

8 avgust 22,00 436,00 57,50 515,50

9 september 13,00 199,00 20,00 28,00 56,00 316,00

10 oktober 2,00 4,00 9,50 6,00 322,00 343,50

11 november 330,00 4,00 270,00 604,00

12 december 1.165,50 19,00 112,00 73,50 52,00 8,00 255,50 1.685,50

28 0,00

1.495,50 56,00 45,00 561,00 0,00 90,00 1.898,50 0,00 599,00 38,00 867,50 0,00 5.650,50

60% PRIHODKI 897,30 33,60 27,00 336,60 0,00 54,00 1.139,10 0,00 359,40 22,80 520,50 0,00 3.390,30

20% 76048-NAGRADE 299,10 11,20 9,00 112,20 0,00 18,00 379,70 0,00 119,80 7,60 173,50 0,00 1.130,10

10% 76321-4 -2 SP 149,55 5,60 4,50 56,10 0,00 9,00 189,85 0,00 59,90 3,80 86,75 0,00 565,05

10% 76322-4 -2 REZ 149,55 5,60 4,50 56,10 0,00 9,00 189,85 0,00 59,90 3,80 86,75 0,00 565,05

PRIHODKI  OD  PRODAJE ZA LETO 2018

LIKOVNI  IZDELKI
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Glede prodaje izstopajo predvsem izdelki iz keramike in umetnih mas, pod to kategorijo spadajo 

predvsem različni magneti (pokrajine, značilnosti Posočja, planine, ipd.) in portret Simona Gregorčiča, 

ki smo jih izdelovali za Občino Kobarid. Povečala se je tudi prodaja izdelkov iz lesa. Za Občino Tolmin 

smo, ob podelitvi posebnega priznanja Evropske komisije Javorci – Znak  evropske  dediščine, izdelali 

tipične trinožnike iz masivnega lesa. Prav tako smo ob tej priložnosti izdelali tudi poslikave motiva iz 

Javorce na lesu, za potrebe Muzeja Tolmin. 

 

Integrirane oblike zaposlovanja uporabnikov 

V integrirano zaposlitev izven VDC Tolmin je bilo vključenih največ 5 uporabnikov, v integrirano 

zaposlitev znotraj VDC Tolmin pa je bilo vključenih 14 uporabnikov. 

 

Integrirana zaposlitev izven VDC  

Delodajalec Število uporabnikov Število delovnih ur v 

letu 2018 

Nagrada 

skupno 

Dom upokojencev Podbrdo – 

enota Tolminu 

3  

1 (samo v mesecu 

januarju) 

2 (skozi vse leto) 

511 812,80€ 

Sprinkler sistemi d.d. na Mostu 

na Soči 

1 584 1.168,00€ 

Levplast, d.o.o.,  v Levpi 1 

( v mesecu maju) 

8 16,00€ 

skupaj 5 1103 1.996,80€ 

 

Skupina I: uporabnica iz skupine I. je od januarja do sredine aprila, trikrat tedensko čistila prostore 

Doma upokojencev Tolmin. Delo je samostojno opravljala ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 8h do 

12h. Od 16.04.2018 dalje uporabnica zaradi zdravstvenih težav ni več opravljala integrirane zaposlitve. 

Ponovno se je v integrirano zaposlitev v DU Tolmin vključila s septembrom 2018 in delo opravljala 

dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in petkih od 8.00 do 12.00. Druga uporabnica je dvakrat tedensko 

vključena v integrirano zaposlitev v DU Tolmin. Prostore čisti samostojno, ob ponedeljkih in četrtkih, 

od 8h do 11h.   

Skupina II: v skupini II. so v mesecu maju potekali pogovori o možni vključitvi v integrirano zaposlitev 

v podjetju Levplast v Levpi. En uporabnik je zaposlitev nekajkrat obiskal, nato smo se zaradi varnosti 

odločili, da dokler delovno mesto in stroj ne bosta preverjena s strani varnostnega inženirja, uporabnik 

dela ne bo opravljal. Ker s strani podjetja nismo dobili varnostnih zagotovil, uporabnik ni vključen v 

integrirano zaposlitev. 

Skupina III: v skupini III sta bila v integrirano zaposlitev vključena 2 uporabnika. Uporabnica, ki je 

obiskovala integrirano zaposlitev v Domu upokojencev Podbrdo – enota Tolmin, je integrirano 

zaposlitev obiskala samo v mesecu januarju, saj zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, integrirane 

zaposlitve ne more več opravljati. Še vedno je v integrirano zaposlitev vključen uporabnik, ki delo 
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opravlja v Spinkler sistemih d.d. na Mostu na Soči (Postaja). Delo opravlja štirikrat tedensko po štiri ure 

in pol dnevno. 

 

Oblika integrirane zaposlitve znotraj VDC Tolmin  
Vrsta dela Število vključenih uporabnikov 

Čiščenje skupnih prostorov na Rutarjevi ulici 

(skupnih prostorov BE in prostorov skupine 4) 

1 

Čiščenje gospodinjske kuhinje 4 

Pometanje dvorišča 2 

Kuhanje kave za vse uporabnike 2 

Urejanje jedilnice 2 

Pomoč vzdrževalcu 2 

Delo na vrtu 1 

 

Zdravje in varnost pri delu 

Zelo velik poudarek posvečamo čistim in prehodnim komunikacijskim potem, čistoči in urejenosti 

delavnic, skupnih in sanitarnih prostorov, osebni urejenosti in higieni, uporabi rokavic, zaščitnih očal in 

delovne obleke, poznavanju procesa dela in pravilnemu rokovanju z raznim orodjem, sprotnemu 

razreševanju konfliktov in težav, pogovorom, ipd. Ob slabem vremenu namestimo pred vhodna vrata 

opozorilne table »Pozor drsi«. 

Med 9.30 in 10.00 uro zdravstveni tehnik izvaja 10 minutno telovadbo za uporabnike v delavnicah. 

V času obnove spodnjih prostorov smo zaposleni posvečali dodatno pozornost in skrb za varnost 

uporabnikov. Opozarjali smo na možnost nezgod ob nahajanju v sicer zavarovanem gradbišču. 

Skrbeli smo za zadosten vnos tekočine, zlasti pri starejših uporabnikih. Uporabnikom smo priporočali, 

da s seboj prinašajo dodatna oblačila, da se v primeru potenja ali druge nezgode, lahko preoblečejo.  

 

Delovna sredstva (varnostna zaščita strojev, vzdrževanje orodja in strojev) 

V letu 2018 smo dali velik poudarek na uporabo zaščitnih rokavic in očal. Vsaka skupina ima na 

razpolago zaščitna sredstva za varno delo. 

Uporabnikom smo v mesecu decembru nabavili ustrezno obutev. Stroje uporabljajo samo pod nadzorom 

zaposlenega.  

Vzdrževalec skrbi za redne preglede in brezhibno delovanje strojev in naprav. Uporabnike se stalno 

opozarja na pravilno rokovanje z aparati, rabo zaščitnih oblačil, obutve, ipd. 

2.4 VSEBINE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
Splošno izobraževalni del 

V okviru splošno izobraževalnih vsebin dela je bil poudarek predvsem na izkustvenem in praktičnem 

učenju (pridobivanje izkušenj v okolju, kot je npr. obisk trgovine in nakupi v trgovini, obisk knjižnice, 

upravne enote in drugih ustanov).  

Na urah, kjer so potekale splošno izobraževalne vsebine smo se osredotočili na naslednje vsebine: 

praktični nakup v trgovini, orientacija v času – števila do 12 (za lažjo predstavljivost ure), do 31 
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(orientacija na koledarju), rokovanje z mobitelom na dotik – učenje nove tehnologije, rokovanje z 

denarjem, spremstvo v trgovino in svetovanje ob nakupu čevljev, oblačil ipd., računalništvo (rokovanje 

z elektronsko pošto), reševanje križank, ugibanje ugank, razni prepisi, bralno razumevanje ipd.  

Individualno delo je zajemalo tudi: pogovor o varčevanju in o porabi denarja (šibka predstavljivost na 

tem področju), vaje za boljšo izreko glasov, poudarek na tempu govora ter na pravilni uporabi sičnikov 

in šumnikov. 

Skupina za mlade »Učenje za življenje« 

Uporabnike so v letu 2018 zanimale teme o prijateljstvu, o zaupanju, zakaj so nekateri prijatelji 

zamerljivi, enkrat prijazni, drugič manj prijazni ipd. Ob 8. marcu smo se pogovarjali o ženskah, o 

njihovih pravicah in nasilju. Zanimalo jih je, kaj se zgodi v družinah kjer vlada nasilje, kakšen je položaj 

otrok ipd.). Pogovarjali smo se tudi o socialnih omrežjih, natančneje o Facebook-u. Velikokrat smo se 

pogovarjali o aktualnih zadevah, ki so jih zasledili na televiziji.  

Pogovor o uporabi telefona med vožnjo ali hojo po cesti, varnost v prometu. Ogledamo si dokumentarni 

film, kratek video o uporabi telefona med hojo. 

Računalništvo 

Na uri računalništva so uporabniki urejali razna besedila, katera so kasneje po elektronski pošti poslali 

v objavo na revijo Naš zbornik. Uporabnike smo opozarjali na pravilen zapis besed pri pisanju 

elektronskih sporočil. Na uri računalništva so utrjevali tudi naslednje: shranjevanje besedila, seznanjanje 

z internetom, kako priti do želene informacije, ohranjanje znanja črkovanja in oblikovanja povedi, 

osvajanje znanja kopiranja fotografij iz fotoaparata na računalnik in nato na usb ključ, ipd.). Ena 

uporabnica je doma natipkala zapisnik zbora uporabnikov in na individualni uri s pomočjo besedilo 

jezikovno uredila in pregledala. Največ pomoči so potrebovali pri vpisu gesla in uporabniškega imena. 

Učenje slovenskega jezika 

Pri slovenskem jeziku smo se posluževali uporabe interaktivnega zaslona. Uporabniki so manj 

zapisovali v zvezek in ustno reševali razne naloge in vaje. Izkušnje pri delu so pokazale, da se znanje 

pisanja in branja pri uporabnikih tako razlikuje, da pri zapisu, prepisu ali pisanju po nareku vzame 

uporabnikom preveč časa.  

Na uri slovenskega jezika smo se pogovarjali o praznikih (velika noč, pust, ipd.), uporabniki so sestavili 

poved v pravilnem zaporedju, igranje spomina, spoznali so državni red v R Sloveniji, se pogovarjali o 

volitvah v državni svet in o volitvah predsednika R Slovenije. Večkrat smo si pogledali tudi novice 

Infodrom in glavne novice zapisali v zvezek. 

Splošna poučenost 2 

Splošno poučenost je tudi v letu 2018 obiskovalo 10 do 20 uporabnikov. Spoznali smo: 

- Običaji na Slovenskem in šege (primerjamo običaje ob porokah, smrti, ob praznikih ipd. v 

različnih regijah po Sloveniji). Dotaknemo se tudi narečij, ki se prav tako razlikujejo po regijah.  

- Spoznamo aktualne novice po svetu. 

- Izdelamo plakat za 8. marec in se pogovarjamo o položaju žensk po svetu danes. 
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- Aljažev stolp, pogovor o alpinizmu, o nevarnostih gora, o planinstvu.  

- V mesecu septembru smo uporabnikom v besedi in sliki predstavili Benetke. 

- Kuhanje s skupino 1 in spoznavanje kulinarike in tipične jedi po svetu. Naredimo kratek kviz o 

tipičnih jedeh (slovenska tipična jed – potica, znana skoraj po celem svetu). 

Sodelovanje s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin: 

 »Projekt Moja knjižnica«  

V akciji Moja knjižnica je v letu 2018 sodelovalo 15 uporabnikov. Ob koncu akcije so dobili nagrado - 

dežnik. Akcijo je uspešno končalo 14 uporabnikov. Enkrat mesečno je VDC obiskala tudi Potujoča  

knjižnica. 5 uporabnikov je sodelovalo tudi v projektu Hribranje – v okviru Knjižnice Tolmin. 

»Bralnice pod slamnikom« 

V mesecu februarju je v okviru projekta Bralnice pod slamnikom potekal dogodek z naslovom  »Ko se 

prebudim v nov dan«. Skupaj z uporabniki in zaposlenimi smo pripravili kratek kulturni program, ki je 

vključeval branje zgodb o novih začetkih tako uporabnikov VDC Tolmin kot stanovalcev DU Tolmin, 

nastop pevskega zbora in dramsko igro-skeč. Nekaj besed smo povedali tudi o likovnih izdelkih, ki so 

prav tako potekali v okviru projekta Bralnice pod slamnikom. Bralnice pod slamnikom smo ustvarjali 

skupaj s stanovalci DU Tolmin. Na delavnici so uporabniki VDC Tolmin in stanovalci DU Tolmin 

izdelali lesene obešanke, na katero smo z akrilnimi barvicami narisali svoje astrološko znamenje. 

Likovna dela so nastajala pod mentorstvom likovnika skupinskega habilitatorja. 

 Računalniški tečaj 

V Knjižnici Tolmin je v dveh sklopih potekal računalniški tečaj. Udeležilo se ga je 6 uporabnikov.   

Svet skozi čutila 

Skupina, katero je obiskovalo 6 uporabnikov (starejši uporabniki ter slepi in slabovidni uporabniki), se 

je srečevala ob četrtkih. Skupaj z delovno terapevtko sva vodili skupino in skupaj planirali delo v 

skupini.  

- Skrbeli smo za dekoracijo miz v večnamenskem prostoru. 

- Peka različnega dietnega peciva, saj uporabniki zelo radi pečejo. 

- S peko različnega peciva smo razvijali tudi vonj in okus. 

- Veliko smo brali in obnavljali vsebino prebranega. 

Dramska vzgoja  

Dramsko skupino je v letu 2018 obiskovalo 8 uporabnikov.  

V mesecu februarju je v Ljubljani, v Centru kulture Španski borci v Mostah, potekalo srečanje 

gledaliških skupin oseb z motnjo v duševnem razvoju. Festivala se je že četrto leto udeležila tudi 

dramska skupina VDC Tolmin, skupina »Talent«. Nastopali so z igro »Poroka bo in pika«. Dramska 

skupina se je z igro ponovno predstavila na srečanju starejših nad 80 let. Uporabniki dramske skupine 

so se s skeči predstavili na novoletni prireditvi. 
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Pisanje člankov 

V letu 2018 so uporabniki zapisali naslednje članke: Čajanka, Moja prva potica, Moj dopust, Planica, 

Izlet na Gorenjsko, Obisk predsedniške palače. 

2.5 VSEBINE LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI 
Slikarstvo  

Poslikali smo fasado stavbe 1 na dvorišču VDC Tolmin. Naslikali smo motiv, ki ga je prispeval 

uporabnik VDC Tolmin. Pri sami izdelavi slike na fasadi je sodelovalo 8 uporabnikov. 

V galeriji Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin smo pripravili likovno razstavo petih uporabnikov, kateri 

so se likovno ustvarjalno izražali v letošnjem letu. Slikarska razstava je vsebovala 13 slik z akrilom na 

platnu. Od teh slik so bile štiri naslikane v preteklih letih, ostala dela pa so nastala v letu 2018.  

Slikanje dveh velikih slik z akrilom na platno, s katerimi smo nato opremili dnevni prostor skupine 1. 

Sliki je ustvarjalo 6 uporabnikov iz skupine 1, tako da je vsak slikal določeno fazo dela ali pa določen 

motiv na sliki.  

Sodelovali smo pri postavitvi Jaslične poti po starem delu Tolmina. Letos smo jaslični motiv naslikali z 

akrilnimi barvami na slikarsko platno. Pri slikanju so sodelovali 3 uporabniki.  

Za dramsko skupino Talent, ki je v februarju nastopila na festivalu Tantadruj v Ljubljani, smo izdelali 

kuliso. 

Risanje 

V okviru projekta Bralnice pod slamnikom, ki ga je organizirala Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, smo 

risali vsak svoje astrološko znamenje, na temo »Ko se prebudim v nov dan«.  

Kiparstvo/keramika  

Pri keramiki je bilo izdelanih veliko število različnih odlitkov/spominkov za prodajo v turistične namene 

Zgornjega Posočja. Uporabniki so pomagali pri izdelavi odlitkov iz kalupa ter samostojno barvali odlitke 

do končne podobe. Odlitki so bili različnih motivov, od ovčk, malih sirov do majhnih posnetkov 

kulturnih in naravnih znamenitosti v okolici Kobarida, Breginjskega kota in Tolmina.  

Izdelali smo tudi več poslovnih daril za Občino Kobarid. Za velikonočno razstavo pirhov, ki je potekala 

v prostorih KZ Tolmin, smo izdelali 9 velikonočnih jajc iz gline, ki so izgledali kot svečniki. 

Fuzija 

Oblikovali in izdelali smo 18 steklenih pokalov za dve športni prireditvi v skoku s padalom.  

Prav tako se je izdelovalo različno velike pladnje in svečnike za potrebe prodaje lastnega programa. V 

tehniki fuzije smo izdelali tudi večje število obeskov na temo Javorce za Mestni muzej Tolmin. 

Les 

Skozi leto smo izdelali večje število trinožnih stolčkov iz masivnega jesenovega lesa za protokolarno 

darilo Občine Tolmin. Na lesene plošče smo za Mestni muzej Tolmin naslikali vzorec značilen za cerkev 

sv. duha v Javorci. 
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Okraševanje večnamenskega prostora 

Skupaj z uporabniki smo okrasili prostor s pomladno, poletno in jesensko okrasitvijo. Največ dela 

zavzema novoletna okrasitev, ki je najbolj obsežna in kjer sodeluje tudi največ uporabnikov. 

Fotografija 

Sodelovanje na natečaju ob »240. obletnici prvega vzpona na Triglav«, ki ga je pripravil TNP Slovenije. 

S svojimi fotografskimi prispevki so na natečaju sodelovali 4 uporabniki. 

Novoletne voščilnice 

Od oktobra do decembra 2018 je potekala izdelava novoletnih voščilnic. Ročno izdelane unikatne 

voščilnice so bile na razpolago v štirih variantah. Izdelanih je bilo okoli 1200 voščilnic, v grafični 

tehniki, mešani tehniki, slikarski tehniki in embossing tehniki. Pri izdelavi je sodelovalo okoli 20 

uporabnikov. 

Likovno ustvarjalna delavnica z otroci VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, ki je potekala  v decembru 

v prostorih VDC Tolmin. Skupina 25-ih otrok je skupaj s šestimi uporabniki ustvarjala novoletne 

voščilnice. 

V okviru Miklavževega sejma v Tolminu smo organizirali delavnico ustvarjanja novoletnih voščilnic. 

Pevski zbor VDC Tolmin 

Bistvo pevskega zbora uporabnikov je ohranjati ljubezen do petja, zapomniti si besedila in krepiti 

samozavest z javnim nastopanjem. Prav javno nastopanje je pomemben sociološki vidik uporabnika, saj 

se skozi glasbo identificira v družbi, pridobiva na samozavesti in si širi socialno okolje.  

Za letošnji repertoar smo si izbrali slovenske ljudske pesmi izbranih po pokrajinah. Pevski zbor je 

nastopal na več javnih prireditvah, o čemer smo že pisali v pričujočem poročilu. 

Poučevanje kitare  

V letu 2018 so se aktivnosti igranja kitare udeleževali 4 uporabniki. Poudarek  je učenje osnovnih 

akordov in ohranjanje naučenega. Vsi uporabniki so nato nastopili s krajšo glasbeno točko na novoletni 

prireditvi v VDC Tolmin. 

Igranje na sintesajzer 

Na sintesizer sta se učila 2 uporabnika. Učenje je potekalo po načelu postopnosti in sistematičnosti. 

Skladbice so se priredile zmožnostim uporabnikov, ki pa so se postopoma nadgrajevale (najprej učenje 

osnovne melodije z eno roko, nato pa tudi nadgrajevanje same melodije z melodičnimi okraski). En 

uporabnik je sam prinašal skladbe, ki bi si jih želel naučiti. Zaradi pomanjkanja časa, smo v drugi 

polovici leta opustili te glasbene ure. Drugi uporabnik igra na sintesizer samostojno, skladbe se uči sam 

doma, po posluhu. Potreboval je le nekaj pomoči pri igranju z levo roko. Igra pa z enim prstom ene roke. 

Orffov instrumentarij 

Število članov orffovega instrumentarija se povečuje. V tem letu je bilo 10 uporabnikov vključenih v 

ure orffovega instrumentarija. Ker je s takim številom uporabnikov težje delati, smo jih razdelili v dve 

skupini. Prva skupina 4 uporabnikov so pripravili skladbo 'Božična pravljica', druga skupina 6 

uporabnikov pa so pripravili skladbo 'Božično drevo', ki so jo predstavili na tradicionalni novoletni 
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prireditvi 2018. Učenje skladb je najprej potekalo individualno, šele nato skupinsko. Uporabniki z 

učenjem na različne instrumente vadijo spomin, koncentracijo, poleg tega pa se učijo delovati kot 

skupina. Pri urah orffovega instrumentarija je velik poudarek na pozitivni klimi ter na pozitivnih 

medosebnih odnosih. 

3 PODROČJE DEJAVNOSTI CELODNEVNEGA INSTITUCIONALNEGA 

VARSTVA 

 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki, ki 

upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.  

Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.  

 

Vključeni uporabniki, po bivalnih enotah v celodnevnem varstvu, po spolu in po stopnji motenosti, na 

dan 31.12.2018 

Bivalna enota  Motnja Skupaj po 

spolu 
skupaj 

lažja zmerna težja težka kombinirana 

Bivalna 

skupnost Zalog 

Moški / 1 / / 2 3 
5 

Ženske / 1 / / 1 2 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / / / / 7 7 
12 

Ženske / 1 1 / 3 5 

Skupaj   / 3 1 / 13 M: 10 Ž: 7 17 

 

Vključeni uporabniki v bivalnih enotah  v celodnevnem varstvu, po občinah in po spolu, na dan 

31.12.2018 

Bivalna enota  Občina 
Skupaj po 

spolu 
skupaj Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 

Gorica 

Bivalna 

skupnost Zalog 

Moški / 1 2 / / 3 
5 

Ženske 1 / / / 1 2 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / 3 4 / / 7 
12 

Ženske / 1 1 1 2 5 

Skupaj   1 5 7 1 3 M: 

10 

Ž: 7 
17 

 

Vključeni uporabniki po bivalnih enotah v celodnevnem varstvu, po starosti in po spolu, na dan 

31.12.2018 

Bivalna enota 

 starostno obdobje  

Skupaj po spolu skupaj 18-

20 

21-

25 

26-

39 

40-

49 

50-

54 

55-

64 

65- 

Bivalna skupnost 

Zalog 

Moški / / 1 1 1 / / 3 
5 

Ženske / / / 2 / / / 2 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / / / / 1 3 3 7 
12 

Ženske / / 1 / 1 2 1 5 

Skupaj   / / 2 3 3 5 4 M: 10 Ž: 7 17 
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Povprečna starost uporabnikov celodnevnega varstva je 54 let. Nad starostjo 55 let je 9 uporabnikov 

celodnevnega varstva, kar predstavlja 52,94% vseh uporabnikov celodnevnega varstva. 

3.1 OSNOVNA OSKRBA 
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.  

 

Bivanje: v letu 2018 se je celodnevni program izvajal na dveh lokacijah. V bivalni enoti na Rutarjevi 

biva dvanajst, starejših uporabnikov. V bivalni skupnosti v Zalogu pa biva pet uporabnikov.  

En uporabnik  dnevnega varstva se je julija 2018 vključil v institucionalno varstvo.  V mesecu oktobru 

2018 smo izvedli preselitev, na željo ene uporabnice, in sicer iz bivalne skupnosti Zalog v bivalno enoto 

na  Rutarjevo. V mescu decembru 2018 pa se iz BS Zalog preselil v BE Rutarjeva, uporabnik kateremu 

se je poslabšalo zdravstveno stanje in je potreboval stalno pomoč. 

Tudi v tem letu smo imeli začasne vključitve uporabnikov dnevnega varstva, v bivalno enoto, v poletnih 

in jesenskih mesecih. Uporabnika, ki sta se začasno vključevala v program institucionalnega varstva, 

smo vključevali v vse aktivnosti za dvig kakovosti preživljanja prostega časa. Vključevali smo ju tudi v 

popoldanske gospodinjske aktivnosti ter jima pomagali pri samostojnejši skrbi za samega sebe.  

Organiziranje prehrane (pogodbenik Catering Šorli, d.o.o.): v letu 2018 je večerje v BE Rutarjeva 

dostavljal pogodbenik, in sicer: 

-  od ponedeljka do četrtka (od januarja do septembra) 

- ob ponedeljkih, torkih in četrtkih (od oktobra do decembra).  

S preselitvijo uporabnice iz BS Zalog v BE Rutarjeva je le ta ob sredah samostojno pripravljala večerjo 

za vse uporabnike BE Rutarjeva. 

Prav tako pogodbenik dostavlja kosila ob sobotah in nedeljah. Večerje ob petkih in vikendih pa 

pripravljajo zaposleni skupaj z uporabniki. Uporabniki so vključeni v celoten proces, od ideje (iskanje 

ravnotežja med željami uporabnikov in zdravim načinom prehranjevanja), do priprave hrane (lupljenje, 

rezanje, kuhanje, peka) do čiščenja kuhinje po obroku. Pri pripravi prehrane zaposleni upoštevamo 

zdravstveno stanje uporabnikov (diete – sladkorna, želodčna, holesterol, občutljivost na laktozo, ipd.) 

in navodila zdravstvene službe VDC Tolmin. 

Zajtrke za uporabnike BE Rutarjeva so pripravljali od ponedeljka do petka delavci dnevnega varstva, 

uporabniki BS Zalog si zajtrke pripravljajo samostojno.  

V BS Zalog pa uporabniki sami, s pomočjo zaposlenega, pripravljajo večerje od ponedeljka do četrtka. 

Vsakodnevno je bilo potrebno uporabnike usmerjati in ozaveščati o zdravem prehranjevanju. 

Uporabniki so namreč želeli kuhati obilne večerje, bolj primerne kosilom, zato so se z njihove strani 

pojavili očitki, da ne upoštevamo njihovih želja. Z uporabniki smo se o tem pogovorili ter jim razložili, 

zakaj morajo biti večerje lahke in količinsko ne preobilne, ozaveščali smo jih o zdravi prehrani ter se 

pogovarjali tudi o težavah, ki jih nepravilno prehranjevanje prinaša. 
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Tehnično oskrbo je v institucionalnem varstvu opravljal vzdrževalec. Zaposleni so vzdrževalcu v knjigo 

del za vzdrževanje zapisovali njihova opažanja. Vzdrževalec je dnevno pregledoval knjigo opažanj in 

sprotno odpravljal napake.  

Čiščenje: skrb za bivalno okolje (pomoč pri urejanju bivalnih prostorov, sob, omar, pomoč pri urejanju 

okolice hiše, vrta, rož). V bivalni enoti na Rutarjevi je pripravljen razpored uporabnikov, ki so dnevno 

dežurni v gospodinjstvu. V to dežurstvo je vključenih vseh 12 uporabnikov, ki ga opravljajo po svojih 

zmožnostih (priprava pogrinjka, pomivanje posode, čiščenje tal, ločevanje odpadkov in odnašanje 

smeti).  Uporabnico, ki se je z oktobrom 2018 preselila iz BS Zalog na BE Rutarjevo, smo ravno tako 

vključili v vsa dežurstva. Poleg tega smo se z njo dogovorili, da je prav, da ohranja znanja in veščine ter 

ohranja čim večjo samostojnost pri vseh opravilih. Za pranje svojega perila skrbi sama – v pralnici in 

pri rokovanju s pralnim strojem je popolnoma samostojna. Poleg tega pa ob četrtkih v popoldanskem 

času opravlja integrirano zaposlitev znotraj zavoda, in sicer čisti prostore delavnice 4.  

V bivalni skupnosti v Zalogu pa imajo uporabniki pripravljen krog dežurstev. Samostojno skrbijo za 

čistočo skupnih prostorov, kopalnic, stopnišča in skupne omare s čevlji ter dežurajo v kuhinji in v 

pralnici. Krog dežurstev se zamenja enkrat tedensko (en teden je en uporabnik dežuren v pralnici, 

naslednji teden skrbi za čistočo skupnih prostorov, ipd.).  

Vsi uporabniki, tako iz BE Rutarjeva kot BS Zalog, so ob pomoči zaposlenih navadno vsako sredo čistili 

sobe in skupne prostore – brisanje prahu, talno pomivanje in sesanje.  

Čistilka je dnevno vzdrževala čistočo v sanitarijah, skupnih prostorih in sobah uporabnikov. Za čiščenje 

sob v bivalni enoti na Rutarjevi (sesanje in pomivanje tal) in skupnih prostorov (brisanje prahu, sesanje, 

pomivanje tal, odstranjevanje pajčevine) pa skrbi uporabnica, ki je vključena v integrirano zaposlitev 

znotraj VDC Tolmin. Uporabniki  bivalne enote na Rutarjevi so podali soglasje, da uporabnica lahko 

vstopa v njihove sobe.  

Pranje: uporabniki  bivalne skupnosti v Zalogu so sami skrbeli za čistočo perila. Vsak teden je en 

uporabnik dežuren v pralnici in skrbi, da vso perilo opere, ga da sušiti in pobere. Nato pa vsak uporabnik 

sam svoja oblačila zlika. Nekateri uporabniki potrebujejo pri tem pomoč zaposlenega (pomoč pri 

obešanju perila, pomoč pri rokovanju s pralnim strojem, pomoč pri ločevanju belega in pisanega perila, 

ipd.). Dva uporabnika pa sta iz krogotoka samostojnega dežuranja v pralnici izločena, dežurata pa v 

pralnici enkrat mesečno, skupaj z zaposlenim.  

Za oprano in zlikano perilo v bivalni enoti na Rutarjevi (za 12 uporabnikov) pa poskrbi perica. Pri 

obešanju perila ji največkrat pomaga ena uporabnica. V popoldanskem času pa uporabniki s pomočjo 

zaposlenih poskrbijo, da suho perilo poberejo, nato ga skupaj zložijo in sortirajo. Uporabniki pomagajo 

pri zlaganju brisač, posteljnine, pri iskanju parov nogavic, ipd. Oblačila nekateri pospravijo v omare 

sami. Opazno je povečano delo glede perila. Zaradi starosti in drugih zdravstvenih težav, je umazanega 

perila in posteljnine več kot prejšnje leto. 
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3.2  SOCIALNA OSKRBA 
Socialna oskrba uporabnikov institucionalnega varstva zajema varstvo, posebne oblike varstva, 

zdravstveno varstvo ter vodenje.  

VARSTVO  

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti 

(vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji, orientaciji, organiziranju prevozov, ki niso 

zdravstveno pogojeni).  

V bivalni enoti na Rutarjevi vedno več uporabnikov potrebuje pomoč pri izvajanju osebne higiene, 11 

uporabnikov pa je potrebno voditi, nadzirati skozi proces tuširanja oziroma jim pri tem nuditi konkretno 

pomoč. Zaposleni skrbimo tudi za varnost v kopalnici, saj je nevarnost zdrsa večja.  Uporabniki v bivalni 

enoti v Zalogu so pri izvajanju osebne higiene samostojni, nekateri pomoč potrebujejo pri striženju 

nohtov, britju. Jih je pa potrebno opozarjati in motivirati, da osebno higieno vzdržujejo. Z 1 

uporabnikom BE Zalog in 2 uporabnikoma BE Rutarjeva vodimo tim tudi zaradi nedoslednosti pri 

vzdrževanju osebne higiene. 

Oblečejo in obujejo se uporabniki sami ali s pomočjo zaposlenega. Le 5 uporabnikov je na tem področju 

samostojnih, vsi ostali potrebujejo pomoč zaposlenega (priprava primernih oblačil ali obutev, pomoč pri 

oblačenju, obuvanju, zavezovanju vezalk,  ipd.). Vsi pa potrebujejo pomoč pri pripravi količine oblačil, 

v kolikor pripravljajo potovalke za letovanja, odhode k sorodnikom, ipd. 

Med nami je tudi 5 slepih oziroma slabovidnih uporabnikov; le-ti potrebujejo spremstvo pri hoji v 

zavodu in izven zavoda. En uporabnik potrebuje pomoč pri hoji na razgibanem terenu (makadam), daljše 

sprehode oziroma pohode zmore 5 uporabnikov. Med sprehodi po mestu in okolici zaposleni skrbimo 

za varnost uporabnikov v cestnem prometu. 

POSEBNE OBLIKE VARSTVA  

So namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, 

korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.  

Ohranjanje in razvoj samostojnosti  

Občutek, ki ga daje samostojnost, je za uporabnike obeh bivalnih enot ključen, saj je pomemben del 

pozitivne samopodobe uporabnika. Naloga zaposlenih je, voditi in spodbujati samostojnost uporabnikov 

v konkretnih situacijah ter jim zagotoviti občutek, da so pomembni pri vsakodnevnih opravilih ter jim 

ponuditi možnost izbire.  Za vsakodnevna opravila imamo pripravljene sezname dežurstev (dežurstvo v 

kuhinji, dežurstvo za čiščenje sanitarij, dežurstvo v pralnici), s katerimi skrbimo za bivalno enoto kot bi 

bili doma.  Za starejše uporabnike je pomembno, da ohranjajo samostojnost pri delih, ki jih še zmorejo. 

To jim daje občutek koristnosti, da še zmorejo in znajo, poleg tega pa na tak način skrbimo za njihovo 

fizično aktivnost. V bivalni enoti na Rutarjevi je že uveljavljen moto 'Kar zmorem narediti sam, tudi 

naredim sam'. 
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V bivalni skupnosti v Zalogu so se pričele kazati težave glede fizične zmogljivosti uporabnikov pri 

vsakodnevnih opravilih. Težave uporabnikov se pojavljajo pri samostojnem sprejemanju odločitev, 

reševanju konfliktnih situacij ipd. Naloga zaposlenih je, da uporabnikom okoliščine razložimo, 

pojasnimo in jih vodimo skozi proces samostojnega odločanja. 

Razvoj socialnih odnosov 

Življenje v skupnosti prinaša razgibano paleto odnosov, ki si jih ustvarjajo uporabniki med seboj. Ker 

pa se uporabniki spreminjajo (starajo), se spreminjajo tudi njihovi odnosi. Dinamika odnosov se je, z 

vključitvijo novega uporabnika, spremenila in koncem leta tudi ustalila, po začetnih težavah. Na graditvi 

pozitivnih odnosov pa bo še potrebno delati in dati poudarek na medsebojnem spoštovanju.  

Z uporabniki smo se tudi vsakodnevno vključevali v ožje socialno okolje. 5 uporabnikov je odhajalo na 

proste izhode samostojno, 12 uporabnikov pa v spremstvu zaposlenih, saj sami niso sposobni (slaba 

orientacija v prostoru, slabovidnost, ipd.) in sicer v več skupinah.  

Prosti izhodi za uporabnike BE Zalog ostajajo kot v prejšnjem letu, in sicer vsakodnevno po končanem 

delu v delavnicah, ostalo pa v dogovoru z zaposlenimi. Dogovorili smo se, da med tednom po večerji ni 

izhodov (večer namenjen počitku, saj gredo naslednji dan v delavnice), v času vikenda pa je prosti izhod 

po večerji v dogovoru z zaposlenimi. Poudarek prostih izhodov je na tem, da se uporabniki naučijo 

komunicirati z zaposlenimi (ustrezen, neukazovalen način komuniciranja, resničnost podajanja  

informacij, kam in s kom gredo, dogovarjanje, kdaj bodo prišli nazaj, ipd.). 

Delovna okupacija, korekcija in terapija motenj 

- individualno branje in pisanje z uporabnikom, štetje predmetov ali oseb do 10 oz. več (glede na 

uporabnikove sposobnosti in znanja),  

- individualna pomoč uporabnikom pri uporabi računalnika in svetovnega spleta, mobilnih telefonov 

in digitalnega fotoaparata,  

- spremstvo uporabnika na banko, na pošto, v lekarno, k frizerju, pomoč pri osebnih nakupih, ipd. 

Aktivno preživljanje prostega časa  

Mesečni sestanki z uporabniki (mesečno planiranje dela, aktivnosti, pregled dogajanja v preteklem 

mesecu, pogovori in informiranje uporabnikov o tekočih zadevah): z uporabniki smo se pogovorili o 

namenu mesečnih sestankov (skupno načrtovanje dela – uporabnik/zaposleni, reševanju konfliktov, 

možnost podajanja misli, želja, ipd.), da so razumeli, da je sestanek namenjen njim, kjer imajo možnost 

spregovoriti in biti slišani ter da sestanek ni namenjen samo temu, da jih obvestimo o posebnih mesečnih 

projektih. Tako smo z uporabniki skupaj načrtovali življenje in delo v bivalni enoti. Na sestankih so bili 

uporabniki tudi pozvani, naj izrazijo svoje želje, interese. Večina uporabnikov je to priliko izkoristilo in 

so izrazili svoje želje, povedali kako bi preživeli prosti čas popoldne, reševali pa smo tudi konfliktne 

situacije. 

Vključevali so se v aktivnosti gibanja Vera in luč, obiskovali so predavanja v tolminskem muzeju in 

Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, ogledali so si predstave v Kinogledališču Tolmin in poslušali koncerte 

v Glasbeni šoli Tolmin, sodelovali pri aktivnostih, ki jih organizirajo zaposleni v VDC Tolmin (kuharske 
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delavnice, bralne urice, zgodovinske delavnice, zdravstvene delavnice, glasbene delavnice, delo na vrtu 

in skrb za rože, ipd.). 

Uporabniki so skupaj preživljali prijetne trenutke ob praznovanjih osebnih in drugih praznikov (rojstni 

dnevi, velika noč, božič, novo leto). 

Svoj prosti čas so uporabniki posvečali predvsem pridobivanju funkcionalnih znanj za samostojnejše 

življenje in za uspešno vključevanje v bivalni prostor.  

Reševanje osebnih in socialnih stisk 

Zaposleni smo reševali osebne stiske uporabnikov predvsem s sprotnimi individualnimi pogovori. 

Uporabniki sami čutijo, kateremu zaposlenemu se lahko zaupajo. Teme pogovorov so bile raznovrstne, 

od ljubezenski težav, težave z medosebnimi odnosi (npr. stikanje po omarah drugih uporabnikov), 

pogosti so pogovori o njihovem finančnem stanju ter zlorabi alkohola. Veliko pogovorov smo letos 

namenili uporabniku, ki se je v mesecu juliju 2018 vključil v institucionalno varstvo (navajanje na nov 

način življenja v bivalni enoti). Tem težavam pa so se pridružili še konflikti z uporabniki, saj ga drugi 

uporabniki niso razumeli (menjava razpoloženja, samokaznovanje, ipd.). Reševanje teh konfliktov, 

grajenje novih odnosov je bilo tako individualno kot skupinsko. Individualno delo je zajemalo 

poslušanje, reševanje težav skupaj z uporabnikom, pomoč pri komunikaciji, svetovanje, uvedba 

strokovnega tima zaradi neprimernega obnašanja enega uporabnika, ipd. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO (predstavljeno v posebnem poglavju) 

VODENJE  

Vodenje vsebuje oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in 

sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi delavci, 

organizacijo prostega časa uporabnikov. 

Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov 

V letu 2018 smo pripravili evalvacije vseh IP za leto 2017. Pri tem smo sodelovali vsi zaposleni in 

uporabniki celodnevnega varstva. Izdelalo se je tudi en individualni načrt za novega stanovalca. 

Kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci 

V letu 2018 smo največ sodelovali s svojci uporabnika, ki se je na novo vključil v bivalno skupnost. 

Sicer pa smo starše, skrbnike uporabnikov ali telefonsko ali osebno ali pisno seznanjali z načrtovanimi 

projekti in z drugimi posebnostmi. Uporabnike starši ali sorodniki obiščejo v bivalni enoti in takrat se 

tudi zaposleni pogovorimo z njimi.  

Sodelovanje z drugimi institucijami in s strokovnimi delavci 

V letošnjem letu smo sodelovali z Zdravstvenim domom Tolmin, CSD Severna Primorska Enota 

Tolmin, Psihiatrično bolnico Idrija in s Policijsko postajo Tolmin. 
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Organizacija prostega časa uporabnikov 

V obeh bivalnih enotah je utečen urnik dejavnosti ob določenih dnevih. Kljub vsemu pa se v obeh 

bivalnih enotah z uporabniki pri popoldanski malici dogovorimo o poteku popoldneva. Uporabniki so 

tako vključeni v proces aktivnega soodločanja in soorganiziranja popoldanskih aktivnosti.  

3.3 POSEBNOSTI, NOVI IZZIVI V CELODNEVNEM  INSTITUCIONALNEM  

VARSTVU 
Bivalna skupnost v Zalogu  

V letošnjem letu se je program v bivalni enoti v Zalogu izvajal za 6 oz. 5 uporabnikov. Uporabniki so 

popoldneve preživljali skupaj z zaposlenim, ki jih usmerja in vodi ter pomaga organizirati njihov prosti 

čas. Uporabniki so se v bivalno skupnost Zalog odpravili ob 14:45 uri iz delavnic. Do 15:30 ure so imeli 

čas, da so pospravili postelje, prezračili sobe in pripravili popoldansko sadno malico ter skuhali kavo. 

Skrb za pripravo popoldanske malice je imel določen dežurni uporabnik (dežurstvo v kuhinji). Od 16.00 

do 18:00 ure je bil čas namenjen skupinskih aktivnostim, z namenom graditve pozitivnih medosebnih 

odnosov. To so lahko bile tematsko različne delavnice, redni mesečni sestanki,  delovne akcije, urejanje 

vrta in dvorišča, kuharske delavnice, ipd. Poudarek pa je bil na skupinski aktivnosti prav zaradi 

povezovanja uporabnikov, sprejemanja drug drugega in učenja pozitivne komunikacije ter medosebne 

pomoči. 

Vrtnarjenje in skrb za okolico 

Vrtnarjenje je značilen primer aktivnega preživljanja prostega časa. V letu 2018 smo imeli en vrt ter dve 

visoki gredi, in sicer na Rutarjevi, kjer smo pridelovali različno zelenjavo. Vrt v Zalogu pa smo 

spremenili v nasad sivke. Prva žetev je bila sicer skromna, nadejamo pa se boljše v prihodnjem letu. 

Uporabniki so pri načrtovanju zasaditve vrta motivirani, izražajo želje po različnih vrstah zelenjave, 

začimb. Zasaditev smo natančno planirali, imamo po tudi zvezek, v katerega zapisujemo opravljena dela 

na vrtu. Pred začetkom delovne akcije na vrtu je bilo potrebno uporabnike spodbuditi, motivirati, še 

posebej uporabnike BS Zalog. Prišlo je tudi do konfliktnih situacij, ker niso želeli pomagati pri delu na 

vrtu. Kljub nezadovoljstvu pred pričetkom dela, pa se je pri skupnih delovnih akcijah na vrtu med 

uporabniki vzpostavi dober odnos, čustva so pozitivna,  med seboj si pomagajo in po opravljenem delu 

so uporabniki zadovoljni. Poleg tega pa smo tudi poskrbeli, da smo obroke pripravljali iz doma pridelane 

hrane, kar je dodaten vidik ekonomičnega bivanja v bivalni enoti.  

V 2018 smo nadaljevali s skrbjo za balkonske rože v bivalni enoti na Rutarjevi in bivalni skupnosti v 

Zalogu. Ker se program v BS Zalog med poletjem ne izvaja, uporabniki kljub temu skrbijo in hodijo 'v 

hišo' zalivati in čistiti rože.  Nekateri uporabniki so bili vključeni v planiranje zasaditve rož, skupaj smo 

sadike tudi kupili in ji posadili. Vsi uporabniki skrbijo, da rože redno zalivamo in gnojimo.  

Organizirane popoldanske aktivnosti – »delavnice« 

Zaposleni smo tudi v tem letu izvedli veliko različnih delavnic z namenom, da bi bilo življenje 

uporabnikov še kvalitetnejše. Izvajali smo zgodovinske, zdravstvene, glasbene, ustvarjalne, kuharske 

delavnice, organizirali izlete, sprehode, obiske domačih krajev in pokopališč. Vključevali smo se v ožje 
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lokalno okolje – obiskovali smo knjižnico, kino, prireditve, koncerte, ipd. Ena uporabnica se je s 

skupinskim habilitatorjem BE udeležila in aktivno sodelovala na posvetu v Ljubljani na temo Izzivi 

staranja. 

DEKD in TKD – Kar sem prinesel od doma domov 

Oktobra 2018 smo zaposleni celodnevnega varstva uspešno izvedli projekt v okviru DEKD in TKD, in 

sicer z naslovom »Kar sem prinesel od doma domov«. Projekt je izvedla skupinska habilitatorka BE 

skupaj z uporabniki v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Uporabniki so sodelovali tako s pevsko točko, 

dramskimi vložki ter s pripovedovanjem svojih spominov iz otroških in mladostnih let, v goste pa smo 

povabili ljudske pevke Korenine ter Folklorno skupino Razor. Sam dogodek je bil v lokalni skupnosti 

odmeven in dobro sprejet. 

4 PODROČJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

 

Na spremembo dinamike dela zdravstvene službe opozarjamo že več let in sicer zaradi starosti 

uporabnikov, spremenjenega zdravstvenega stanja uporabnikov, spremenjenih potreb uporabnikov, idr. 

Vse to privede do zahtev po drugačni obliki obravnave, do sprememb v pogostosti obravnav, do 

prilagajanja tako usposobljenosti osebja kot prostorov in opreme. 

V preteklih letih smo se radi pohvalili z močnim preventivnim programom in uspešnostjo le tega. Ta 

program nam je še vedno zelo pomemben in ga uspešno peljemo naprej, a ga žal prehiteva kurativni del 

oskrbe. Tako smo v letu 2018 opravili kar 84 spremstev k zdravnikom tako osebnim kot specialistom (v 

letu 2017: 64 spremstev, v letu 2016: 42 spremstev). 

16 uporabnikov celodnevnega varstva in 3 uporabniki dnevnega varstva redno prejemajo 

medikamentozno terapijo za katere jo pripravlja in deli zdravstveni delavec. Terapija se tekom leta 

močno spreminja – tako kot nastajajo spremembe v zdravstvenih stanjih posameznikov, zato je potrebna 

velika pozornost pri pripravi le te. 

Preventivni programi so najbolj v ospredju v spomladanskem in jesenskem času, saj je to obdobje 

pogostejših viroz (poostreno izvajamo ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okužb) in tudi vremenske 

razmere so take, da nam omogočajo več gibanja v naravi in izvajanja aktivnosti zunaj na svežem zraku. 

Takrat so še bolj v ospredju programi, ki vključujejo večjo telesno aktivnost uporabnikov.  

Žal se vsako leto povečuje kurativni program. Staranje uporabnikov ter večja dovzetnost za starostne 

bolezni in poškodbe (posledice padcev), soočanje z težkimi diagnozami naših uporabnikov, soočanje s 

smrtjo. 

Tesno sodelujemo z našo pogodbeno zdravnico Andrejo Krivec Urbas, zaposleno v ZD Tolmin 

(ambulanta Most na Soči), za katero je opredeljenih kar 25 uporabnikov. Koordiniramo tudi sodelovanje 

z 8 izbranimi osebnimi zdravniki uporabnikov, za katere so opredeljeni ostali uporabniki. Skrbimo tudi 

za organizacijo pregledov pri petih izbranih osebnih zobozdravnikih, redne kontrole pri ginekologu ter 

po potrebi drugih specialistih. 
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Tedenski sestanki zdravstvene službe v letu 2018: sproti smo planirali delo, določali osebo, ki je 

odgovorna za izpeljavo določenih nalog, ter po enem tednu preverili ali smo izpeljali vse kar je bilo 

načrtovano. Seveda smo na vsakodnevnih jutranjih raportih tudi sproti prilagajali delo na podlagi 

aktualnih zadev – spremembe v zdravstvenem stanju uporabnika, ki so zahtevale takojšnje ukrepanje 

(spremstvo k zdravniku, obisk urgence, namestitev v bolniško sobo ter oskrba, ipd.). 

Timsko delo: velik pomen pri zdravstveni oskrbi uporabnikov ima dobro timsko delo, kateremu 

posvečamo veliko pozornosti. Člani tima prispevajo vsak svoje znanje in izkušnje, stremijo k istemu 

cilju, so bolj učinkoviti pri svojem delu in vse to se kaže v zadovoljstvu uporabnikov, boljši kvaliteti 

oskrbe, dobrem zdravstvenem stanju, zajezitvi okužb, ipd. Složno sodelovanje prinese boljše rešitve, saj 

kompleksnost in hitrost spreminjanja potreb zahteva hitre in učinkovite rešitve.  

Zdravstvene storitve so razdeljene na zdravstveno vzgojno delo in preventivno zdravstveno dejavnost, 

na zdravstveno nego, delovno terapijo, fizioterapijo in na specialnopedagoške obravnave – defektologijo. 

Vse storitve so zabeležene v ISOV računalniškem programu. 

Pregledi v uporabnikov dnevnega in celodnevnega varstva pri splošni zdravnici v letu 2018  

Krivec 

Urbas,  

dr. med.,  

spec. 

druž. med. 

število 

uporabnikov 

število pregledov težave 

17 v BE 

84 obiskov 

(v letu 2017 je bilo obiskov 64, v letu 

2016 pa le 42) 

SPLOŠNI ZDRAVSTVENI 

PREGLED 

 

8 v dnevnem 

programu 

Spremljajo svojci oziroma skrbniki, 

zato število obiskov nam ni znano. 

Naše spremstvo zagotovimo kadar 

gre za urgentno stanje v času 

dnevnega varstva. 

 

- Predpis recepta 

- Preveze uporabnika  

- Virusna obolenja  

- Cepljenja 

- Druge kurativne 

storitve 

- Aplikacija 

intramuskularnih 

injekcij 

skupaj 25   

 

Zobozdravstvene storitve: 

Zobozdravstvene storitve uporabnikov dnevnega in celodnevnega varstva v letu 2018  

Specialisti Št. uporabnikov Število pregledov 

Kavčič Fortunat, dr. dent. med. 4 2 

Frelih, dr. dent. med. / / 

Jesenšek, dr. dent. med. 1 1 

Žagar, dr. dent. med. 3 6 

Kojić, dr. dent. med. 3 7 

skupaj 11 16 

 

Higiena zob je v letu 2018 veliko boljša, uporabniki so bili pohvaljeni s strani zobozdravnikov za dobro 

opravljeno ustno higieno. Zobozdravnike obiskujejo predvsem zaradi rednih kontrol ter manjših sanacij 

zob. V letošnjem letu je dobil 1 uporabnik protezo.  
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Sodelovanje z ZD Tolmin – področje zobne preventive 

V letu 2018 smo začeli tudi redno sodelovati z ZD Tolmin na področju zobne preventive. Vsak mesec 

nas obiščeta diplomirani medicinski sestri, kateri opravita kontrolo higiene zob ter vsakemu 

posameznemu udeležencu v praksi pokažeta kako učinkovito čistiti zobe. Za sodelovanje v projektu 

Čisti zobje, zdravi zobje – lep nasmeh (tekmovanje za čiste zobe) se je odločilo 19 uporabnikov. 

Organizacijo projekta je prevzela delovna terapevtka, saj je higiena zob ena od osnovnih dnevnih 

aktivnosti posameznika. 

 

4.1 ZDRAVSTVENE STORITVE OPRAVLJENE V CELODNEVNEM  

INSTITUCIONALNEM VARSTVU 

Specialistične obravnave 

 

Psihiatrične obravnave: 

Pregledi uporabnikov celodnevnega varstva – psihiatrične obravnave v letu 2018  

Specialisti Št. uporabnikov Število pregledov 

Petek, dr. med., spec. psihiater (Ljubljana) 4 2 

Šorli, dr. med. psihiater (ZD Tolmin) 1 10 

skupaj 5 12 

 

Pregledi uporabnikov celodnevnega varstva – Center za medicinsko rehabilitacijo KRKA TERME  

2018  

Specialisti  Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Specialist fizikalne in rehabilitacijske  medicine 1 14 dni 

   

Skupaj  1 14 dni 

 

Hospitalizacija uporabnikov celodnevnega varstva v Psihiatrični bolnišnici Idrija 2018  

Specialisti  Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Mitrovič, dr. med. psih. (oddelek S3) 1 21 

Geronto psihiatrični oddelek 1 4 

skupaj 2 25 

 

Hospitalizacija uporabnikov celodnevnega varstva v Splošni bolnišnici Šempeter 2018  

Specialisti Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Kirurgija – kirurški oddelek 4 10 

Nevrologija – nevrološki oddelek 2 11 

Travmatološki oddelek 2 9 

   

skupaj 8 30 
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Druge specialistične obravnave: 

Druge specialistične obravnave uporabnikov celodnevnega varstva v letu 2018  

Specialisti Št. uporabnikov Število pregledov 

NEVROLOG 2 4 

ORTOPED 1 1 

OKULIST 1 1 

ENDOKRINOLOG 1 1 

NEFROLOG 1 1 

ONKOLOG 1 1 

INTERNIST 3 3 

KARDIOLOG / / 

HEMATOLOG / / 

PSIHOLOG / / 

PULMOLOG 2 2 

UZ  4 4 

UZ vratnih žil 1 1 

UZ trebuha 2 1 

MR GLAVE / / 

CT slikanje zob / / 

ORL 2 2 

KIRURGIJA 4 6 

ORTOPAN 2 2 

GINEKOLOG 1 2 

UZ TREBUHA / 1 

USTNA KIRURGIJA 1 2 

CT 3 4 

MR 2 2 

DERMATOLOG 1 1 

MAMOGRAFIJA 1 1 

SKUPAJ: 35 44 

 

Laboratorij: 

Laboratorijske storitve uporabnikov celodnevnega varstva v letu 2018  

ZD Tolmin- laboratorij Št. uporabnikov Število pregledov 

2018 9 18 

skupaj 9 18 

Največ storitev je opravljenih iz področja negovalnih procesov, delitve medikamentozne terapije, prevez 

ran (po tuširanju), transfer uporabnikov, ipd. Še vedno beležimo velik primanjkljaj v zdravstvenem kadru 

in si vsega opravljenega dela brez pomoči varuhov ne moremo predstavljati.  Delo pa  je organizirano 

tako, da visoko strokovno delo (delitev terapije, preveze ran, ipd.) opravijo delavci, ki so zaposleni v 

zdravstveni negi in oskrbi.  

Ukrepanje ob izrednih situacijah 

Z uspešno izvajanim programom preventivne dejavnosti lahko rečemo, da je izrednih situacij relativno 

malo. To se kaže tudi v uporabi bolniške sobe. Uporaba bolniške sobe je bila v drugem polletju večja, 

posledično zaradi hospitalizacij uporabnikov (travmatološki, nevrološki), vzroki so bili bolezenska 
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stanja ali poškodbe. Uporabniki so bili osemkrat nameščeni v bolniško sobo. Vzroki namestitve so bili 

vročina oz. viroza, diareja, poškodbe in druge vrste okužb. V bolniško sobo smo namestili tudi 

uporabnika, ki je bil slabše mobilen in smo tako lažje izvajali nadzor varstva nad njim.  

Sodelovanje z ZD Tolmin – urgentna služba 

Sodelovali smo tudi z urgentno službo ZD Tolmin, katero smo klicali 6x zaradi poškodbe in 

bolezni. Vsem uporabnikom smo nudili prvo pomoč v VDC Tolmin ter jih predali urgentni službi ZD 

Tolmin. Klicu so se odzvali hitro, uporabnike oskrbeli ter jih prepeljali na obravnavo v Splošno 

bolnišnico Šempeter. Svojci so bili takoj obveščeni o neljubem dogodku. 

Poslužili smo se tudi prevoza uporabnika z reševalnim vozilom na zdravljenje v PB Idrija (2x) in v 

Splošno bolnišnico Šempeter (5x). 

 

4.2 ZDRAVSTVENE STORITVE OPRAVLJENE V DNEVNEM VARSTVU 

Storitve zdravstvene službe: v obliki nasvetov ter manjših intervencij (prevoz do urgentne službe), 

obveščanje svojcev ter navodila o morebitnih potrebnih ukrepih. Kar nekaj svojcev se je na nas začelo 

obračati s prošnjo po spremstvu uporabnika k osebnemu zdravniku, o urejanju pridobitve potrebnih 

receptov, ipd. V letošnjem letu smo uporabnikom dnevnega varstva nudili pomoč pri zagotavljanju 

nabave mesečnih zdravil. 

 

Storitve zdravstvene nege, ki so bile opravljene v ambulanti za uporabnike dnevnega varstva 

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE  NEGE V DNEVNEM  VARSTVU V letu 2018 

aktivnost priprave in aplikacije zdravil 472x priprava + 80x 

aplikacija 

dihanje - aplikacija inhalacije (z zdravili) 14x 

ostale aktivnosti zdravstvene nege - merjenje in evidentiranje pulza, 

frekvence dihanja, saturacije 

82x 

ostale aktivnosti zdravstvene nege - merjenje krvnega tlaka (RR) 73x 

telesna temperatura - merjenje telesne temperature in ukrepanje ob 

odstopanjih  

Pri bolezenskih znakih 

12x 

manjše preveze (defekt usnjice velikosti do 5x5 cm) Preveze 5x5 in 3x3 

65 x 

evidenca psihičnega stanja 9120x 

spremljanje uporabnika na diagnostične preiskave 3x (laboratorij) 

preveza čiste rane, drena, fistule, ipd. 65x 

aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi 

dekubitusa 

4x 

kontrola odvajanja, aplikacija odvajal in opazovanje izločkov / 

izločanje in odvajanje - pomoč pri izvajanju anogenitalne nege in pri 

nastavitvi pripomočkov za inkontinenco 

420x 

 

oblačenje in slačenje - oblačenje ali slačenje pomičnega uporabnika, 

pomoč pri oblačenju in slačenju 

240x 

Priprava uporabnika in dokumentacije ter sodelovanje pri pregledu 

zdravnika specialista 

/ 

Ukrepanje ob epi napadu / 

 

https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=2081&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Dihanje%20-%20Aplikacija%20inhalacije%20%28z%20zdravili%29
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1886&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Telesna%20temperatura%20-%20Merjenje%20telesne%20temperature%20in%20ukrepanje%20ob%20odstopanjih%201,2
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1886&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Telesna%20temperatura%20-%20Merjenje%20telesne%20temperature%20in%20ukrepanje%20ob%20odstopanjih%201,2
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=2266&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Zdr.%20nega%20II/7%20-%20kontrola%20odvajanja,%20aplikacija%20odvajal%20in%20opazovanje%20izlo%C4%8Dkov
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1596&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Izlo%C4%8Danje%20in%20odvajanje%20-%20Pomo%C4%8D%20pri%20izvajanju%20anogenitalne%20nege%20in%20pri%20nastavitvi%20pripomo%C4%8Dkov%20za%20inkontinenco
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=1596&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Izlo%C4%8Danje%20in%20odvajanje%20-%20Pomo%C4%8D%20pri%20izvajanju%20anogenitalne%20nege%20in%20pri%20nastavitvi%20pripomo%C4%8Dkov%20za%20inkontinenco
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Sodelovanje s svojci in s skrbniki 

Zaradi hitro spreminjajočih se zdravstvenih stanj uporabnikov in zato pogostejših obiskov osebnih 

zdravnikov in specialistov v našem spremstvu, je področje sodelovanja s svojci in zakonitimi zastopniki 

vedno bolj pomembno. Sproti jih obveščamo o aktualnih zadevah, razlagamo izvide pregledov, 

obveščamo o napotitvah, hkrati pa smo vsem vedno na voljo za pogovor, saj v zadnjem času vprašanj z 

njihove strani ne manjka. Tu so prisotne stiske ob soočanjih s težkimi diagnozami, prošnjami po raznih 

nasvetih, včasih je dovolj, da samo prisluhnemo s čim se soočajo doma. 

Sodelovanje z osebnimi zdravniki, s specialisti 

Sodelovanje z osebnimi zdravniki naših uporabnikov je dobro, saj nam prisluhnejo ob težavah, s 

katerimi se soočajo naši uporabniki. Ustrezno ukrepajo ter jih tudi ustrezno napotijo na dodatne 

preiskave, če je potrebno. 

Sodelovanje s Skupnostjo organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami (SOUS)  

Smo člani SOUS-a in se redno udeležujemo vseh sklicanih sestankov. Vsako leto sporočamo kadrovsko 

zasedbo ter potrebe po dodatnem kadru. 

Sodelovanje s strokovnimi delavci socialnega varstva 

Sodelovanje s strokovnimi delavci socialnega varstva je redno in jih tudi sproti obveščamo o aktualnih 

dogodkih v zvezi z zdravstvenim stanjem uporabnikov. Informacije si delimo na dnevnih raportih, 

beležimo v ISOV računalniški program (v zadnjem času več uporabljamo to možnost) ter v negovalne 

liste. Sodelujemo tudi na rednih mesečnih sestankih tako dnevnega kot celodnevnega institucionalnega 

varstva. Nadgradili smo uporabo ISOV programa in ga začeli uporabljati tako, da so pomembni podatki 

vidni takoj v obvestilih, ko se prijavimo v program. Tam tudi vsak teden sproti zabeležimo navodila za 

zdravstveno oskrbo tekom vikenda. 

Potrebe in težave, ki so se pojavljale v letu 2018 

Še vedno opozarjamo na pomanjkanje zdravstvenega kadra z namenom izboljšati in zagotavljati še 

kvalitetnejšo oskrbo. V veliko pomoč so nam zaposleni iz celodnevnega programa, potrebno pa je dobro 

načrtovanje dela, planiranje urnikov. 

Predaja informacij – raport 

Potekajo dnevni raporti in sicer zjutraj ob 6.00 uri med dežurnim nočnim delavcem ter zdravstvenim 

tehnikom; ob 14.00 uri med zdravstvenim tehnikom, med vodji matičnih skupin in varuhi celodnevnega 

varstva; ob 22.00 uri med varuhi celodnevnega varstva ter dežurnim nočnim delavcem; ter ob 6.00 uri 

med zdravstvenim tehnikom ali drugim zaposlenim v dnevnem varstvu in nočnim zaposlenim v 

celodnevnem varstvu. Pomemben prenos informacij so tudi zapisi v ISOV računalniški program, 

katerega uspešno uporabljamo (več podatkov vnašamo kot v preteklih letih, tudi navodila za oskrbo 

tekom vikenda). 
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4.3 ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN PREVENTIVNA VZGOJNA DEJAVNOST 

Zdravstvena tehnica, ki izvaja zdravstveno vzgojne delavnice v celodnevnem varstvu je preteklo leto 

obravnavala sledeče vsebine: Koščena teorija, dihala, herpes, 5 super sadežev proti prehladu in gripi, 

zdravilna zelišča, medicinska pedikura, zakaj moramo spati.  

Skupina za ženske: ogled videa o našem prebavnem traktu in razlaga, ogled videa o krvnih telescih in 

obtočilih, pogovor na temo cepljenje, pogovor na temo zakaj je potrebno biti do starejših spoštljiv, kaj 

je prava ljubezen, kdo je moj prijatelj, viroze, skrb za kožo, zakaj telo potrebuje tekočino, zakaj smo 

napihnjeni. 

Zdravstveno vzgojne delavnice, ki jih je izvajal zdravstveni tehnik v dnevnem varstvu: gibanje in pomoč 

pri hujšanju.  

Preventivni program hoje v sklopu delovne terapije: vsako leto skrbimo za dober kardiovaskularni 

sistem tako preko skupinske vadbe kot individualno. Tako se skupaj z uporabniki večkrat odpravimo na 

aktivno hojo in sicer prilagojeno njihovim sposobnostim. 

Preventivni program hoje in fitnes – skrb za ohranjanje psihofizične kondicije uporabnikov.  

Tečaj nordijske hoje: delovna terapevtka (učiteljica nordijske hoje 1) izvaja tudi tečaj nordijske hoje kot 

del preventivnega programa. Sodeluje 12 uporabnikov. Izvajamo jo v toplejših mesecih leta, saj je 

izvedba pogojena z lepim vremenom.  

»Dnevi zdravja« so potekali v prostorih Varstveno delovnega centra Tolmin in sicer letos so bili 

razpršeni tekom celega leta, saj smo organizirali veliko aktivnosti iz zdravstvenega področja katerih so 

se uporabniki udeleževali: test hoje v sodelovanju z ZD Tolmin, delavnice na temo zdrava prehrana, 

varnost pri delu, tehnike sproščanja v sodelovanju z ZD Tolmin, ipd.  

V sodelovanju z ZD Tolmin smo organizirali cepljenje proti sezonski gripi za uporabnike kateri se želijo 

cepiti v soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Cepljenje je izvedlo osebje ZD Tolmin v 

ambulanti VDC Tolmin. 

 

4.4 DELOVNA TERAPIJA 

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki omogoča, da se ljudje kljub različnim okvaram, boleznim in 

prizadetostim vključujejo v smiselne vsakodnevne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje 

in dobro počutje. 

Delovno terapevtske  obravnave so potekale po urniku za dnevne in celodnevne uporabnike. 

Individualne obravnave  

Vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti. Vsak od nas si želi čim dlje ostati samostojen in neodvisen 

od drugih ljudi. Zato delovni terapevti s svojimi pristopi in modeli skušamo ohranjati, izboljšati ter 

prilagajati okolje in pripomočke z željo po čim daljši samostojnosti predvsem v dnevnih aktivnostih ter 

transferjih (presedanje, vstajanje, obračanje v postelji, uporaba invalidskega vozička, uporaba hodulje, 

uporaba bergel). V tovrstno obravnavo je bilo vključenih 17 uporabnikov in je potekala individualno. 
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V sodelovanju z društvom Sožitje Tolmin se enkrat mesečno sestaja skupina 4-5 uporabnikov, katera si 

načrtuje samostojno pripravo obroka, samostojen nakup živil, izvede samo pripravo hrane, pripravi 

pogrinjke ter postreže hrano. Za ta srečanja se kaže zelo veliko zanimanje med uporabniki.  

Okupacijska delovna terapija. Okupacija (zaposlitev) – glede na interese posameznika izbrana 

aktivnost, kateri uporabnik pripisuje pomen ter z njo razvija svoje sposobnosti (uporaba računalnika, 

pletenje, prosti čas – športne igre). Izvajali smo jo individualno za 33 uporabnikov.    

Trening koordinacije. Ta tehnika je vključena v vsako RNO obravnavo, zato smo jo izvajali za večino 

uporabnikov. Poslužujemo se naslednjih pripomočkov: obroči, hoja preko položene lestve oziroma 

preko palic, uporaba pene pri koordinaciji rok, terapevtski plastelin, grafomotorika, prehod preko 

sredine na listu papirja, ipd. 

Specifično neurofizioterapijo RNO (metoda po Bobath, Vojti, ipd.) smo izvajali za 17 uporabnikov in je 

potekala individualno.  

Skupinske obravnave  

Svet čutil: skupina v katero so vključeni starejši uporabniki ter slepi in slabovidni uporabniki se je 

srečevala ob četrtkih. Velik poudarek je na spoznavanju čutil, zaznavanju okolice, prepoznavanju 

informacij, ki jih dobivamo iz okolja, ipd. Pogovarjamo se o naših čutilih, skupaj analiziramo posamezne 

aktivnosti in ugotavljamo katera čutila nam dajejo informacije o tej aktivnosti.  

Plesno gibalna terapija: izvajamo jo zaradi pozitivnih vplivov na telesne funkcije, aktivnosti in 

sodelovanje. Je oblika terapije, kjer se s pomočjo gibanja, plesa, igre ter različnih tehnik za sproščanje 

in zavedanje telesa spodbuja spremembe na vseh razvojnih področjih: socialnem, čustvenem, 

motoričnem, kognitivnem in komunikacijskem.  

Nordijska hoja: v spomladanskem in jesenskem času se velikokrat odpravimo na nordijsko hojo, kjer 

osvežimo in pridobimo nova znanja v nordijski hoji. Uporabniki radi sodelujejo in jim veliko pomeni 

pohvala ob pravilno izvedenem koraku. 

Senzorna (snooezel) soba: obiskujemo senzorno sobo v Podružnični šoli za izobraževanje in 

usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Senzorna soba nudi popolno stimulacijo ali relaksacijo 

preko štirih čutil (vid, sluh, vonj, dotik, ravnotežje). Uporabniki so zelo navdušeni, najbolj jim je všeč 

vodna postelja, gugalnica, masažne blazine. Tja se odpravimo enkrat mesečno s skupino štirih 

uporabnikov. 

 

4.5 FIZIOTERAPIJA 

Fizioterapija je panoga medicine, ki z neinvazivnimi terapevtskimi metodami skrbi predvsem za 

izboljšanje, vzdrževanje in povrnitev gibalnih ter funkcijskih sposobnosti uporabnika. 
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Kaj počne uporabnik v fizioterapiji? 

• Skrbi za ohranjanje gibljivosti sklepov; 

• Vzdržuje in krepi mišično moč in vzdržljivost; 

• Izvaja vaje za odpravo bolečin in vaje za sanacijo poškodb; 

• Izvaja aktivnosti za sproščanje mišične napetosti 

Individualne obravnave 

V individualnih obravnavah se poslužujemo različnih vaj in tehnik, s katerimi vplivamo na različne 

telesne sisteme (dihalni sistem, kardiovaskularni sistem, lokomotorni aparat, ipd.). To so: dihalne vaje, 

vaje za krepitev muskulature mišic, telesne vaje, terapevtske vaje, hidroterapija. 

Skupinske obravnave 

Aktivne vaje. Cilj je povečanje mišične moči in vzdržljivosti, izboljšanje koordinacije, povečanje hitrosti 

in obsega giba, preprečevanje in popravljanje deformacij, izboljšanje funkcij organskih sistemov in 

splošne kondicije. To storitev izvajamo skupinsko v več manjših skupinah – v obliki skupinske 

telovadbe. 

 

4.6 SPECIALNA PEDAGOGIKA (DEFEKTOLOGIJA) 

V letu 2018 je bilo 8 uporabnikov deležnih specialno pedagoških obravnav.  

V okviru obravnav so uporabniki utrjevali poznavanje evra – vrednotenje bankovcev in kovancev. 

Praktično izvedbo nakupa (uporaba denarja, primerjava cen, iskanje ustreznega artikla v trgovini, ipd.) 

smo izvajali s štirimi uporabnicami. 

Tri uporabnice so sodelovale v akciji Moja knjižnica, zato smo z njimi brali krajše zgodbe. Vzpodbujali 

smo jih pri samostojnem zapisu obnove prebrane zgodbe. 

Z eno uporabnico smo brali kratke besede. Vzpodbujali smo jo pri verbalnem izražanju. 

Z dvema uporabnikoma smo na računalniku iskali zanimive vsebine in različne vaje za vadbo spomina 

in pozornosti. En uporabnik je izrazil željo po računanju obsega in ploščine likov.   

Z uporabniki, ki imajo več težav na govornem področju, smo izvajali razne vaje (vaje za izboljšano 

izreko glasov,  dihalne  vaje, iskanje ustreznih besed, ločevanje sičnikov in šumnikov ipd.). 

V okviru specialno pedagoških obravnav so potekale tudi vaje branja in pisanja (velike, male tiskane 

črke, pisane črke), utrjevanje števil do 20 oziroma do 100, vaje orientacije na uri, vaje spomina. Pri tistih 

uporabnikih, kjer je bilo branje zatikajoče, smo brali pogosteje (poudarek je bil na tem, da uporabnik 

sam-a opazi napako in jo popravi).  
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5 ORGANIZIRANE PROSTOČASNE  AKTIVNOSTI UPORABNIKOV 

 

Redno vsak mesec so se uporabniki udeleževali srečanj Vera in Luč, praznovali rojstne dneve v bivalni 

enoti in v bivalni skupnosti ter se po lastni izbiri udeleževali raznovrstnih delavnic in drugih dejavnosti, 

dogodkov, ki jih navajamo v nadaljevanju poročila. 

Mesečni pregled dogodkov v organizaciji VDC Tolmin v letu 2018 

Januar: ogled gledališke predstave v Kinogledališču Tolmin, foto natečaj TNP "240 let prvega pristopa 

na Triglav",  zdravstvena delavnica "Koščena teorija", urica branja "Pravljica o jelki", gospodinjske 

aktivnosti v sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, ogled filma "Čudo", obisk galerije v 

Kinogledališču Tolmin in galerije v mestnem muzeju Tolmin, branje pravljic s knjižničarko Miro, 

kuharska delavnica "Solata s piščancem, rižem in brusnicami", priprava diabetičnega peciva, branje 

pravljic na željo uporabnika (rojstnodnevna želja), zgodovinska delavnica " 100 - letnica smrti Ivana 

Cankarja", socialna igra - vaja soočenja. 

Februar: projekt Bralnice pod slamnikom "Ko se prebudim v nov dan", peka jogurtovih mišk, pustna 

okrasitev panoja v BE Rutarjeva, ogled pustne povorke v Tolminu, kuharska delavnica "Kako porabiti 

star kruh", ogled pusta v Drežnici, izdelava kopalne soli, kulturni dan v VDC - 8. februar. 

Marec:  zdravstvena delavnica "Dihala", izdelava plakata za 8. marec, delavnica na temo motociklizma, 

zdravstvena delavnica »Downov sindrom«, izdelava dekoracije za razstavo pirhov na KZ Tolmin, 

sodelovanje na razstavi pirhov v prostorih KZ Tolmin, ogled srečanja otroških folklornih skupin, 

čajanka s sosedi v BS Zalog, delavnica "Svetovni dan voda", peka velikonočne pince, barvanje 

velikonočnih pirhov, predavanje "Svetovna gorstva sveta",  kopanje v termah Cerkno, smučanje na 

Cerknem, ogled smučarskih poletov v Planici, nakup v Qlandiji. 

April: izlet v Kobarid - ogled italijanske kostnice, ogled parka Pečno v Kanalu, ogled nemške kostnice 

pri Tolminu, izlet na Korado, pohod do jezu Podselo po levem bregu Soče, izlet na Sveto Goro, 

zdravstvena delavnica "Herpes", računalniški tečaj v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, predavanje na 

temo "Zelišča", kuharska delavnica "Mafini z bananami in jajci", urejanje vrta v BE Zalog, sajenje 

balkonskih rož, zdravstvena delavnica "5 super sadežev proti prehladu in gripi", regijsko srečanje 

otroških gledaliških skupin. 

Maj: zgodovinska delavnica "Živel 1. maj", saditev paradižnika in sejanje cvetja na vrtu v BE Rutarjeva, 

sajenje rož v BE Zalog, plesni nastop na poletni plesni produkciji Plesne šole Urška, priprava bezgovega 

sirupa, kuharska delavnica "Sladki in slani namaz", Kulturoluštni vrtiljak - Teden ljubiteljske kulture, 

srečanje starejših nad 80. let, piknik skupine 2, izlet v Kal Koritnico, otvoritev razstave v Knjižnici Cirila 

Kosmača Tolmin. 

Junij: ogled slapa Virje, ogled ptic v Zadlaz Žabčah, izlet v Čedad, nabiranje zelišč na planini Razor, 

obiranje sivke, ogled stand-up predstave na Gori rocka, gospodinjske aktivnosti v sodelovanju z 
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Društvom Sožitje Tolmin, urejanje zasaditve na vrtu BE Rutarjeva, pletje sivke na vrtu v BS Zalog, 

zgodovinska delavnica "Dan državnosti". 

Julij: peka torte za jubilante, popoldan na kmetiji, obisk družine Kurinčič v Idrskem, letovanje na otoku 

Krk v Baški, letovanje v Izoli. 

Avgust: kopanje v Nadiži na Robiču, nakupovanje v Qlandiji, zdravstvena delavnica "Zdravilna zelišča". 

September: popoldan pod jablano pri BS Zalog, izlet na Gorenjsko z Društvom Sožitje Tolmin, nabiranje 

sliv, kuhanje slivove marmelade, ogled baletne predstave v Kinogledališču Tolmin, peka jesenskih 

sladic, gospodinjske aktivnosti v sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, sprehod za spomin z 

Društvom Spominčica, obisk partizanske bolnice Franje, ogled Muzeja na prostem – Sabotin, pohod na 

planino Razor. 

Oktober: projekt v okviru DEKD in TKD "Kar sem prinesel od doma domov", obisk pokopališča Sv. 

Lovrenc, obiranje kostanja v Ravnici, izlet na Široko, kopanje v vodnem parku Bohinj, obisk 

predsedniške palače in etnografskega muzeja, obisk pokopališč, zasaditev jesenskih rož, zdravstvena 

delavnica "Medicinska pedikura", delavnica "Bonton", zgodovinska delavnica "Prva slovenska knjiga", 

delavnica "Dan boja proti revščini", kuharska delavnica "Peciva iz fižola", gospodinjske aktivnosti v 

sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, filmski večer, jesenski piknik skupine 4. 

November: sprehod do Sotočja, delavnica "Pripravljanje mešanic čaja", gospodinjske aktivnosti v 

sodelovanju z Društvom Sožitje Tolmin, tradicionalni slovenski zajtrk in predavanje o čebelah, jesenska 

večerja, kuharska delavnica "Zelenjavni polpeti", delavnica ob svetovnem dnevu televizije, izdelovanje 

novoletnih voščilnic v sodelovanju z vrtcem Tolmin, delavnica "Dan televizije", izdelovanje adventnih 

venčkov, obisk koncerta "Moj galebe", dan odprtih vrat VDC Postojna. 

December: tradicionalna novoletna prireditev, zimska plesna produkcija Plesne šole Urška Tolmin, 

obiščejo nas Božički motoristi, ogledali smo si predstavo "Rudi in praznične kremšnite", nastop plesne 

skupine Frika VDC Tolmin na Miklavževem sejmu v Tolminu, kosilo v gostilni Zatolmin s skupino 4, 

obisk kmetije Faletič na Livku, sodelovanje na natečaju "Okrasitev novoletnega drevesca" na KZ 

Tolmin, obisk Miklavževega sejma v Tolminu in v Kobaridu, izvedba ustvarjalne delavnice na 

Miklavževem sejmu v Tolminu, zdravstvena delavnica "Zakaj moramo spati?", izdelovanje okraskov za 

novoletno jelko, novoletna okrasitev v BS Zalog in v BE Rutarjeva, peka nuteline in marmeladne zvezde, 

delavnica "Dan zdravja", delavnica "Tekmovanje za čiste zobe", izdelava jaslic za Tolminsko Jaslično 

pot. 

6 SODELOVANJE UPORABNIKOV Z  DRUGIMI  VLADNIMI IN NEVLADNIMI 

ORGANIZACIJAMI, JAVNIMI IN ZASEBNIMI PODJETJI, IPD. 

 

Medobčinsko društvo Sožitje Tolmin – v letu 2018 je društvo organiziralo letovanje za 9 uporabnikov 

(Novi grad, Špadići, Piran, Lendava, Izola). Društvo je imelo občni zbor s svojimi člani v prostorih 

VDC. Uporabniki so se v letu 2018 udeležili izleta z društvom  na Gorenjsko. 
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Srečanja Vera in luč – uporabniki bivalnih enot so se redno udeleževali mesečnih srečanj v prostorih 

Župnijskega doma Tolmin.  

Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR) – društvo nas je povabilo k sodelovanju ob koncu leta, 

ko so pripravljali Jaslično pot po starem delu mesta Tolmin.  V okviru tega projekta smo postavili sliko 

na platnu »Sveta družina«. 

Posoško razvojni center – je vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, ki razpisuje 

projekte za črpanje EU sredstev. Uspešno smo prijavili projekt Vrtičkanje in hortikulturna terapija, ki 

ga bomo realizirali do leta 2021. V letu 2018 smo aktivno sodelovali v upravnem odboru LAS Dolina 

Soče.  

Plesna šola Urška – sodelujemo že vrsto let. Tedensko potekajo v VDC Tolmin plesne vaje. V letu 

2018 šteje skupina 12 plesalcev. Uporabniki so v preteklem letu svoje plesne sposobnosti javno 

predstavili na dveh plesnih produkcijah (poletna in zimska) Plesne šole Urška v Šolskem centru Tolmin. 

V decembru so se predstavili tudi na Miklavževem sejmu pred Kmetijsko zadrugo Tolmin in ob koncu 

leta na tradicionalni novoletni prireditvi v VDC. 

Gimnazija Tolmin – 2 dijaka sta vodila kulturni program »Kulturoluštni vrtiljak«, ena dijakinja je 

povezovala program novoletne prireditve, dva dijaka sta fotografirala in snemala novoletno prireditev.  

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin – že več zaporednih let sodelujejo uporabniki v projektu Moja 

knjižnica. V letu 2018 pa so peto leto zapored sodelovali tudi v projektu Bralnice pod slamnikom na 

temo »Ko se prebudim v nov dan«; postavili smo razstavo likovnih del naših uporabnikov »Naš likovni 

svet«; v Tednu ljubiteljske kulture smo v atriju knjižnice organizirali »Kulturoluštni vrtiljak«; ob Dnevih 

evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine smo organizirali kulturni večer: uporabniki 

bivalne enote in bivalne skupnosti so delili spomine, dogodivščine in prigode iz časov njihove mladosti, 

in predstavili brošuro pod naslovom »Kar sem prinesel od doma domov«. 

Muzej Tolmin – snemanje prispevkov uporabnikov o načinu življenja in dela v starih časih  

Moto klub Soča – že peto leto uspešno sodelujemo s klubom na poseben način. Motoristi – Božički 

obiščejo stanovalce bivalnih enot in jih simbolično obdarijo in podarijo krajšo vožnjo z motorji 

štirikolesniki.  

Kmetijska zadruga Tolmin – že več let uspešno sodelujemo vsaj na dveh prazničnih prireditvah, pred 

veliko nočjo in na Miklavževem sejmu. Na prireditvah sodelujemo z ustvarjalno delavnico, z nastopi 

uporabnikov (plesalci/pevci/igralci) in s prodajno stojnico. 

Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin – integrirana zaposlitev za dve uporabnici VDC 

Spinkler sistemi, d.o.o. – integrirana zaposlitev za enega uporabnika 

7 SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH 

 

- Projektna skupina za pripravo tradicionalne prireditve ob materinskem dnevu za svojce in skrbnike 

- Projektna skupina za pripravo otvoritve likovne razstave v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin 
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- Projektna skupina za pripravo otvoritve 4. delavnice v VDC Tolmin 

- Projektna skupina za pripravo projekta »Kulturoluštni vrtiljak« v preddverju Knjižnice Cirila 

Kosmača Tolmin 

- Projektna skupina za pripravo projekta »Kar sem prinesel od doma domov«, v okviru DEKD 

- Projektna skupina za organizacijo letovanja za uporabnike 

- Projektna skupina za pripravo tradicionalne novoletne prireditve v VDC Tolmin 

8 UČNA BAZA ZA ŠTUDENTE, PRIPRAVNIKE   

 

 Praksa študentov Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani  

V letu 2018 je opravljala obvezno psihosocialno prakso 1  študentka podiplomskega študija. 

 Študentsko delo študentov Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani 

V letu 2018 je študentka socialnega dela opravljala študentsko delo v bivalni enoti julija in avgusta 

9 DELO S POGODBENIKI 

 

 podjetje Prevoz oseb Cvetko Koren, s.p. iz Drežnice: Okvirni sporazum za triletno obdobje  

 podjetje Catering Šorli, s.p. iz Kneže: pogodba za dostavljanje in razdeljevanje prehrane  

 podjetje AGM Nova Gorica d.o.o. iz Nove Gorice: pogodba za vzdrževanje varnostnega sistema za 

javljanje požara  

 podjetje Ostan, d.o.o. iz Bovca: pogodba za opravljanje strokovnih nalog iz področja varnosti in 

zdravja pri delu  

 podjetje Gatis d.o.o. iz Šempetra pri Gorici: pogodba za dobavo kurilnega olja  

 podjetje Uninet, d.o.o.  iz Ljubljane: pogodba za vzdrževanje informacijskega sistema  ISOV  

 podjetje MegaM., d.o.o.  iz  Velenja: pogodba za vzdrževanje storitev v oblaku  

 licenčna supervizorka dr. Nevenka Podgornik: supervizijski dogovor za izvajanje supervizije za 

zaposlene  

 Podjetje Comland, d.o.o. iz Ljubljane: program Doksis za elektronsko arhiviranje 

 Pošta Slovenije iz Ljubljane: pogodba za pošiljanje in prejemanje pošte  

10 PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV 

 

Knjiga pritožb in pohval je na dostopnem mestu v prostorih centra, vendar že več let zapored v njej ni 

zapisov, čeprav uporabnike spodbujamo k temu. 

Uporabniki bolj angažirano in redno sodelujejo v Komisiji za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno 

varstvenih in zdravstvenih storitev, saj se vsak mesec redno sestajajo, v vmesnem času pa si zapisujejo 
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pomembne zadeve (najsi bo pritožba ali pohvala). O slednjih se vodja VDC, ki je poleg šestih 

uporabnikov članica komisije, neposredno pogovori z zaposlenimi. Zapisnike obravnavamo tudi na 

sejah strokovnega sveta. Bistvene pritožbe uporabnikov v preteklem letu so bile: medosebni odnosi 

(uporabniki – uporabnik), žaljiv odnos zaposlenega do uporabnika, medosebni odnosi (uporabnik – 

zaposlen), zaposleni pospravijo posteljnino drugemu uporabniku, ipd. Uporabniki so podajali tudi 

pohvale za posamezne delavce in uporabnike.  

11 PROSTOVOLJSTVO 

 

V letu 2018 k uporabnikom prostovoljci niso prihajali. V poletnem času je študentka socialnega dela 

opravljala študentsko delo v bivalni enoti.  

12 VKLJUČEVANJE VDC V DRUGE SKUPNOSTI, ORGANIZACIJE  

 

VDC Tolmin je član Skupnosti VDC Slovenije (SVDCS), smo tudi kolektivni člani Socialne zbornice 

Slovenije (SZS), člani Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami (SOUS), 

člani Lokalne akcijske skupine (LAS Dolina Soče).  

V SVDCS deluje: sekcija za direktorje (direktorica), sekcija za računovodje (računovodja), aktiv 

dnevnega varstva (vodja VDC), aktiv institucionalnega varstva in zdravstvene nege (vodja VDC in 

koordinator zdravstvene službe). 

Zaposleni delujejo v različnih organih: dr. Sandra Medveš Berginc je članica IO Skupnosti VDC 

Slovenije, individualna članica SZS, članica upravnega odbora LAS Dolina Soča in članica Aktiva 

ravnateljev in direktorjev javnih zavodov v Posočju. 

13 IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV 

 

Realizirana izobraževanja za uporabnike v letu 2018 

datum naslov izvajalci kraj 

število 

zaposlenih 

število 

uporabnikov 

12.4.2018 Zelišča 

Boris Kante  

BIT Planota 

VDC  

Tolmin 
12 32 

15.06.2018 Test hoje 
Iris Bratina, 

dipl.m.s, ZD Tolmin 
Sotočje 8 29 

5.10.2018 
Požarna vaja,  

vaja evakuacije 

Miha Vencelj, vodja 

strokovne službe pri 

Gasilski zvezi 

Tolmin 

VDC 

Tolmin 
20 37 
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12.10.2018 Tehnike sproščanja Iris Bratina, 

dipl.m.s, ZD Tolmin 

VDC 

Tolmin 
0 11 

oktober in 

november 

2018 

Pomoč pri 

spoprijemanju z 

depresijo 

Iris Bratina, 

dipl.m.s, ZD Tolmin 

ZD 

Tolmin 
0 1 

14 SVETOVALNA SLUŽBA  

 

Vodja VDC, diplomirana socialna delavka, je opravljala dela in naloge svetovalne službe:  

 svetovanje uporabnikom v konkretnih zadevah (npr. o dedovanju, o plačilu institucionalnega 

varstva, o nagradah, o delu v komisijah, kjer sodelujejo uporabniki, uveljavljanje enkratne 

denarne pomoči, predstavitev postopka za vključitev v celodnevno varstvo, predstavitev 

integrirane zaposlitve, pomoč pri izpolnjevanju vlog za premestitev v drugo ustanovo, o 

denarnih sredstvih, ipd.),  

 spremljanje realizacije ciljev v individualnih programih uporabnikov in postavljanje nadaljnjih 

ciljev skupaj z uporabniki, 

 zagotavljanje strokovne podpore sodelavcem, pomoč, podpora in sodelovanje pri reševanju 

konfliktnih in drugih nastalih situacij pri uporabnikih, 

 sodelovanje na timskih obravnavah uporabnikov, 

 udeležba na multidisciplinarnem timu, 

 ukrepanje in celostno obravnavanje uporabnikov v kriznih situacijah, 

 svetovanje, psihosocialno obravnavanje uporabnikov, delo s svojci, 

 obiski na domu pri uporabnikih dnevnega in celodnevnega varstva, 

 sodelovanje s CSD Severna Primorska, Enota Tolmin in Enota Nova Gorica,  

 individualni in skupinski pogovori z uporabniki, 

 skrb za varnost uporabnikov in zaposlenih, 

 sodelovanje z drugimi ustanovami, podjetji, nevladnimi organizacijami, ipd., 

 

KOMISIJA ZA SPREJEM, ODPUST IN PREMESTITEV PRI VDC TOLMIN 

V letu 2018 se je Komisija za sprejem, odpust in premestitev sestala osem krat. V petih primerih smo 

obravnavali vloge novih upravičencev za vključitev v storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji. Eden upravičenec je bil vključen, ena vloga je bila z odločbo zavrnjena, ker je bila 

potreba po 24-urnem varstvu, česar VDC Tolmin ne izvaja, trije upravičenci pa so na čakalni listi. 

V treh primerih pa je komisija obravnavala vloge že vključenih uporabnikov, zaradi potrebe po 

vključitvi v institucionalno celodnevno varstvo. Eden uporabnik je bil takoj vključen v institucionalno 
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varstvo, dve uporabnici pa sta na čakalni listi, saj se želita vključiti, ko bo potreba (starost, hospitalizacija 

staršev).  

V enem primeru je komisija z uradnim zaznamkom zabeležila prenehanje izvajanja storitve vodenja, 

varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za uporabnika (smrt uporabnika). 

15 DELOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA V VDC TOLMIN 

 

Delovni čas:  zavod je bil odprt vse dni v letu. V 8- urnem dnevnem varstvu se je  izvajal program ob 

delavnikih od 7. (oz. 6.) do 15. (oz. 14.) ure. V 16- urnem institucionalnem varstvu pa od 14. do 22. in 

od 22. do 6. ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih.  

V primeru potrebe po občasnem bivanju uporabnikov dnevnega varstva po 15. uri, se je to varstvo 

omogočalo v bivalni enoti na Rutarjevi. Prav tako je bil prihod uporabnikov dnevnega varstva v VDC 

mogoč pred 7. uro zjutraj. 

 

Organizacija dela: 

Strokovno vodenje VDC 

Strokovno vodenje je potekalo v skladu z doktrino dejavnosti VDC. Delavci so na sestankih razpravljali 

o strokovnih dilemah, odprtih vprašanjih, ipd. Med letom se je zvrstilo več vrst sestankov: 

 Programska konferenca (februarja): uporabniki in zaposleni enkrat letno predstavijo letni program 

dela za tekoče leto.  

 Zbor delavcev (februarja): delavci enkrat letno obravnavajo in sprejmejo Letno poročilo o delu za 

preteklo leto in Finančni načrt dela in program dela za tekoče leto. 

 Redna seja Sveta zavoda (februarja): obravnava in sprejem poročila inventurnih komisij, obravnava 

in sprejem Letnega poročila VDC Tolmin za leto 2017, obravnava in sprejem Letnega delovnega 

načrta in finančnega programa dela za leto 2018, informacija o ceni institucionalnega varstva za 

odrasle osebe s posebnimi potrebami, ipd. Članom Sveta zavoda je mandat potekel 22. junija 2018. 

V letu 2018 je bila poleg redne seje Sveta zavoda izvedena še ena korespondenčna seja Sveta 

zavoda.  

 Sestanki delavcev in sodelavcev dnevnega varstva (mesečno): zaposleni so podajali mnenja glede 

aktualnih dogajanj v VDC, o uporabnikovih predlogih, pregledali so mesečni koledar aktivnosti in 

jih terminsko uskladili, odsotnosti zaposlenih in nadomeščanja v skupinah, zdravstvena služba je 

podajala informacije o zdravstvenem stanju uporabnikov, vodja je podala pomembne sklepe 

strokovnega sveta zavoda, ipd.  

 Sestanki delavcev in sodelavcev celodnevnega varstva (mesečno): zaposleni so se pogovarjali o 

zdravstvenem stanju uporabnikov, načrtovali delo, usklajevali koledar aktivnosti, opažanja 

zaposlenih, pomembne sklepe strokovnega sveta zavoda, ipd. 
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 Sestanki delavcev zdravstvene službe (tedensko): zaposleni so se pogovarjali o zdravstvenem stanju 

uporabnikov, o planiranju zdravstvenih pregledov uporabnikov, o izvajanju zdravstvene nege, o 

zdravi prehrani, o nabavi sanitetnega materiala, skrbeli so za redno podpisovanje delovnih nalogov 

s strani vseh osebnih zdravnikov, ipd.  

 Sestanek delavcev in sodelavcev za področje lastnega programa (po potrebi): zaposleni so se 

sestajali večinoma pred večjimi prodajami (sejmi), ob večjih naročilih, da so se pogovorili o izvedbi 

prodaje, o zalogi izdelkov, o nabavi materiala, predstavili idejne predloge novih izdelkov, ipd.  

 Seje strokovnega sveta (mesečno): seje so bile namenjene strokovnemu obravnavanju problematike 

uporabnikov (s socialnega in zdravstvenega področja), o premestitvah uporabnikov, o načrtovanju 

utemeljenih nabav osnovnih sredstev (npr. bolniške postelje), o tekočih investicijah zavoda, ipd. 

Redno smo obravnavali tudi finančno poslovanje zavoda.  

 Sestanki posebej imenovanih strokovnih timov za posamezne uporabnike (po potrebi): v letu 2018 

se je strokovni tim sestajal za štiri uporabnike celodnevnega varstva in za enega uporabnika 

dnevnega varstva. V tim so se po potrebi vključevali tudi strokovni delavci drugih strokovnih 

ustanov – CSD Severna Primorska, Enota Tolmin, ZD Tolmin in PB Idrija.  

 Sestanki delovnih skupin uporabnikov (mesečno): uporabniki in vodja skupine predstavijo program 

dela skupine za tekoči mesec. Uporabniki povedo svoje želje, pritožbe, mnenja ipd. Sledi skupna 

razprava oz. pregled vseh aktivnosti za tekoči mesec za dnevni in celodnevni program. Uporabniki 

so bili obveščeni tudi o morebitnih kadrovskih spremembah, novih vključitvah v VDC, o 

vzdrževalnih in sanacijskih delih, ponovili so hišni red VDC, ipd. 

 Sestanki uporabnikov, vključenih v celodnevno varstvo (mesečno): sestanke je vodila skupinska 

habilitatorka v bivalni enoti in v bivalni skupnosti. Pogovarjali so se o tekočih zadevah (uvajanje 

novega uporabnika v utečen dnevni ritem, skrb za ugodno socialno klimo, drugačna skupinska 

dinamika, skrb za higieno, samostojni izhodi iz VDC, urejenost bivalnih prostorov, izleti, izvajanje 

programa, dežurstva, strpnost, ipd.). 

 Zbor uporabnikov (mesečno): direktorica ima redne mesečne sestanke z vsemi uporabniki. Tovrstni 

pogovori so zelo odprti, strukturirani, tematika enaka kot na sejah strokovnega sveta, le da je 

prilagojena razumevanju uporabnikov. Poleg informiranja uporabnikov, tudi sami podajajo 

najrazličnejše predloge, pripombe, kritike, ipd., saj je na zboru vzpostavljeno popolno zaupanje vseh 

prisotnih. 

 Komisija za ocenjevanje urejenosti prostorov (mesečno): člani komisije so prostore nenapovedano 

obiskali in zabeležili, kako so prostori urejeni. O pohvalah, grajah, predlogih so obvestili vodje in 

uporabnike delovnih skupin v dnevnem varstvu in v celodnevnem varstvu. Zapisnik komisije je 

izobešen na oglasni deski zavoda. Komisija ocenjuje urejenost delavnic, skupnih prostorov, bivalnih 

prostorov, garderob ipd. 
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 Komisija za prehrano (mesečno): člani komisije so obravnavali predloge in pripombe uporabnikov 

in zaposlenih glede prehrane. Pripombe zabeležijo v obliki zapisnika in ga posredujejo dobavitelju 

prehrane, ki pa pripombe večinoma upošteva ali pa utemelji določeno pomanjkljivost.  

 Komisija za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih storitev (mesečno): 

komisijo sestavljajo po dva uporabnika iz vsake delovne skupine in vodja VDC, ki koordinira 

sestanek. Komisija je zelo učinkovito opravljala svoje delo, tudi odzivnost zaposlenih na morebitne 

pripombe je bila zelo konstruktivna.  

 Kratki sestanki ob predaji službe – raporti (dnevno): potekajo redno vsak dan ob 6.00, ob 7.30, ob 

14.15. in ob 22.00 uri.  

 

Vodenje dnevnega in celodnevnega programa – delo vodje VDC – vodje III 

Vodenje zahteva redno koordinacijo in usklajevanje dela med delavnicami, med bivalnimi enotami, 

predlogi reševanja kadrovskih vprašanj ter spremljanje in urejanje nadomeščanj delavcev.  

Vodja VDC sodeluje v strokovnem svetu, je bila predstavnica delavcev v Svetu zavoda do izteka 

mandata članom 22.6.2018, sodeluje v timih za uporabnike, je članica Komisije za urejenost prostorov, 

Komisije za prehrano in Komisije za pritožbe in pohvale na izvajanje socialno varstvenih in zdravstvenih 

storitev, sodeluje z direktorico. 

Vodenje dnevnega in celodnevnega programa je zajemalo naslednje aktivnosti: 

 vodenje mesečnih sestankov: za zaposlene v dnevnem in v celodnevnem varstvu, za uporabnike 

v delovnih skupinah,  

 vodenje vsakodnevnih raportov v jutranjem in popoldanskem času,  

 vodenje Komisije za sprejeme, premestitve in odpuste po potrebi, 

 koordiniranje, načrtovanje in izvajanje strokovnega in proizvodnega dela, 

 pripravljanje in vodenje strokovne dokumentacije (pooblaščena oseba za varovanje osebnih 

podatkov, arhiviranje pisnega gradiva, nadzor nad vpisi v ISOV program, kontrola beleženja 

prisotnosti uporabnikov, priprava IP za uporabnike in evalvacije individualnih načrtov, priprava 

urnika aktivnosti za uporabnike, mesečni obračun oskrbnin uporabnikov bivalnih enot, 

spremljanje integrirane zaposlitve, beleženje prevozov uporabnikov, pregledovanje zapisnikov 

sestankov, spremljanje dnevnika popoldanskih aktivnosti, spremljanje in dopolnjevanje osebnih 

podatkov uporabnikov, prijavljanje in odjavljanje začasnega bivališča za uporabnike bivalnih 

enot, pisanje skrbniških in statističnih poročil, vodenje postopkov za sprejem, odpust in 

premestitev uporabnikov, pripravljanje mesečnega koledarja za uporabnike, spremljanje in 

ažuriranje Registra tveganj, urejanje oglasne deske za uporabnike in zaposlene, spremljanje 

potreb po nabavah, urejanje kronike zavoda, ipd.). 
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Vodenje delovnih skupin uporabnikov – delo vodij delovnih skupin uporabnikov 

 Skupinski in individualni pogovori: vsi uporabniki so imeli možnost, da so se vključevali v 

skupinske pogovore. Potrebo po individualnih pogovorih večinoma nakažejo sami, sicer pa 

stiske opažajo vodje skupin, ki jih nato povabijo na pogovor.  

 Pridobivanje in ohranjanje novih znanj: vodje skupin usposabljajo uporabnike za nova dela 

(posamezne faze proizvodnega dela), že utečeno delo pa nadzirajo oz. kontrolirajo v izogib 

reklamacijam.  

 Skrb za dobro socialno klimo: vodje skrbijo za dobre medosebne odnose uporabnikov v skupini 

tako, da sproti zaznavajo in razčiščujejo morebitna nesoglasja, ipd.  

 Sodelovanje pri izvajanju in evalvaciji individualnih programov: v sodelovanju s strokovnimi 

delavci in sodelavci so vodje skupin skupaj z uporabniki evalvirali individualne programe ter 

postavljali nadaljnje cilje. 

 Aktivna telovadba: potekala je vsak dan cca 10min med 9.30 - 10.00 uro. Telovadbo je vodil 

zdravstveni tehnik izmenično v vseh delavnicah.   

 Vodenje integrirane zaposlitve: spremljanje integrirane zaposlitve, podpora uporabniku, 

sodelovanje z delodajalci, ipd. 

 Skupinske in individualne aktivnosti: vodje skupin so uporabnike spremljali na aktivnostih ter 

jih spodbujali, da so se aktivnosti redno udeleževali. 

 Urejanje in beleženje dokumentacije (beleženje prisotnosti, beleženje prehrane, beleženje 

opravljenih del v okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji in izračun nagrad, uradni zaznamki, 

beleženje storitev in vpis opažanj v ISOV program, pisanje mesečnega programa, beleženje ur 

integrirane zaposlitve, ipd.) 

16 IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH  

 

Izobraževanja zaposlenih v letu 2018 izven  in  znotraj VDC Tolmin 

ŠT. IZOBRAŽEVANJE - TEMA 
ŠT. 

UDELEŽENCEV 

1 Posvet za računovodje in poslovne sekretarje 2 

2 

Upravljanje dokumentacije v skladu z enotnim klasifikacijskim 

načrtom in uporaba računalniškega sistema DOKSIS s primeri iz 

prakse za VDC-je 

3 

3 Predavanje o novi uredbi varstva osebnih podatkov (GDPR) 3 

4 
Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z 

okvaro centralnega živčnega sistema 
1 

5 Usposabljanje »Več in še več o demenci« 4 

6 Izobraževanje »Notranja pravila za zajem in hrambo« 1 

7 Izobraževanje »Delovna razmerja – delovni čas, dodatki« 2 

8 Srečanja v glasbi 2 

9 Varstvo osebnih podatkov 2 

10 Seminar za strokovno usposabljanje z dokumentarnim gradivom 1 
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11 Usposabljanje za hišnike in vzdrževalce 1 

12 
Preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim 

gradivom 
1 

13 
Seminar za dopolnilno strokovno usposabljanje uslužbencev 

javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom 
1 

12 Strokovna ekskurzija v VDC Murska Sobota - Lendava 20 

13 Uporabne tehnike glasbene terapije v sorodnih strokah 2 

14 Seminar Equass 1 

15 
Predpisovanje medicinskih pripomočkov za osebe z okvaro 

hrbtenjače 
1 

16 Gledališka in folklorna dejavnost »Oder je vaš« 2 

17 Supervizija 12 

18 Novosti pri oddajanju REK obrazcev in izplačila po novem 1 

19 Čustvena inteligentnost – ali res znamo komunicirati asertivno 13 

20 Povračila stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju 1 

21 Kaj moramo urediti pred prihodom davčnega inšpektorja 1 

 

Supervizija 

V letu 2018 smo izvajali supervizijo za dve skupini zaposlenih, ker je bil velik interes. Poleg tega je bilo 

izvedenih veliko izobraževanj znotraj in izven VDC, kar je razvidno iz priložene tabele zgoraj.  

 

Varstvo pri delu 

V letu 2018 smo sodelovali s pogodbenim strokovnim delavcem za varstvo pri delu in požarno varnost. 

Pooblaščenec za varstvo pri delu je ažuriral Požarni red ter zagotovil table za vse nove evakuacijske in 

požarne poti po izvedenih investicijah v kletnih prostorih občinske stavbe 3, kjer smo uredili prostore 

za četrto delavnico, skladno z zahtevami Požarnega reda. V oktobru smo izvedli vajo evakuacije v 

primeru požara in preizkus gašenja požara za uporabnike in za zaposlene.  

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo zaposleni odšli na pohod na Vodil vrh nad 

Tolminom.  

 

Letni razgovori 

Letne razgovore je opravila direktorica z vsemi zaposlenimi v mesecu marcu, kar se je izkazalo za 

pozitivno. Vsak delavec je sam ocenil svoje delo preteklega leta, do 15.3. pa so bili vsi zaposleni 

ocenjeni, kot to določa veljavna zakonodaja.  

 

Napredovanja delavcev 

V letu 2018 je 10 delavcev izpolnilo pogoje za napredovanje v višji plačni razred. Skladno z določili 7. 

člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede oz. v višji naziv, so podpisali anekse 

k pogodbi o zaposlitvi. Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oz. z višjim nazivom, so 

delavci pridobili s 1. decembrom 2018 po veljavno pravni zakonodaji.  
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17 ZAPOSLENI 

 

V letu 2018 (31.12.2018) je bilo zaposlenih 24 delavcev od teh ena invalidna oseba: 14,5 je bilo 

financiranih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 6,5 se jih je 

plačevalo iz programa institucionalnega varstva, 3 delavce smo financirali iz zdravstvene blagajne.  

 

Število zaposlenih v VDC Tolmin na dan 31. 12. 2018  

OSKRBA ŠT. DELAVCEV TARIFNA SKUPINA ŠT. DELAVCEV SKUPAJ 

Osnovna oskrba 3 
II 2 

3 
IV 1 

Socialna oskrba 15,5 

II 1 

15,5 

IV 1 

V 8,5 

VII/1 1 

VII/2 5 

Poslovodenje 2,5 VII/1, VII/2 2,5 2,5 

Zdravstvo 3 
V 2 

3 
VII 1 

SKUPAJ 24  24 24 

                                                                                                   

V dnevnem varstvu oz. v storitvah vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji smo opravili 

10.180 oskrbnih dni. V celodnevnem institucionalnem varstvu beležimo podatek 6.051 oskrbnih dni. V 

programu zdravstvenih storitev beležimo realizacijo 9.909 dni zdravstvene nege tip II. Povprečno 24 

delavcev je v letu 2018 izvedlo 26.140 oskrbnih dni za vse uporabnike. 

Odsotnosti iz dela zaradi koriščenja bolniških dopustov je bilo, glede na leto 2017, manj. Vseh 

opravljenih ur delavcev je bilo 50.638 ur (100 %), od tega: redno delo: 47.637 ur  (94,07%;  v letu 2017: 

94,01%); boleznin 2.743 ur (5,42%, v letu 2017: 5,74%), od tega v breme VDC Tolmin: 1.413 ur 

(2,79%; v letu 2017: 2,29%), v breme ZZZS: 278 ur (0,55% v letu 2017: 0,40%) in v breme ZPIZ: 1.044  

ur (2,06%; v letu 2017: 2,18%), očetovski: 0 ur (0%; v letu 2017: 0,52%), druga refundacija: 8 ur 

(0,02%) ter nadur: 258 ur (0,51%; v letu 2017: 0,60%). 

Izvajalci programa v  letu 2018 so bili poleg redno zaposlenih delavcev tudi: specialni pedagog 6 ur 

tedensko (plačilo preko ZZZS) in zunanja sodelavka (za plesne vaje). 

18 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

 

V letu 2018 smo imeli redno notranjo revizijo, ki je revidirala poslovanje za leto 2017. Državna notranja 

revizorka revizorske hiše Ikum, d.o.o. je, po uspešno zaključeni reviziji, v Poročilu o notranji reviziji 

Varstveno delovnega centra Tolmin za leto 2017, zapisala sklepne ugotovitve: »Na osnovi pregleda 

dokumentacije v povezavi s predmetom revidiranja in ostalih preverjanj ocenjujemo, da poslovanje 

Varstveno delovnega centra Tolmin v vseh pomembnejših pogledih poteka v skladu z določili 
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zakonodaje in predpisi ter v skladu z usmeritvami in standardi, ki jih mora javni zavod na svojih 

področjih poslovanja upoštevati in spoštovati. 

Skladno z ugotovitvami in priporočili v revizijskem poročilu, ugotavljamo, da ima Varstveno delovni 

center Tolmin na področju, ki je bil predmet notranje revizije vzpostavljene in delujoče notranje kontrole. 

Posamezne ugotovitve in priporočila, ki so podrobneje predstavljene v poročilu, so napisane z namenom, 

da se še dodatno izboljša poslovanje zavoda v prihodnje in s tem še dodatno zmanjša tveganje za 

nastanek pomanjkljivosti.« 

19 ZAKLJUČEK 

 

Iztekajoče se leto 2018 ocenjujemo kot uspešno leto, saj smo realizirali večina zastavljenih ciljev, 

nekatere smo celo presegli, nekateri pa vendarle ostajajo, kot npr. celotna ureditev sanitarno higienskih 

prostorov v kletnih prostorih občinske stavbe, dodatne zaposlitve, ipd. 

V letu 2018 je bilo vloženega veliko truda, skrbi in strokovnega dela vseh zaposlenih v VDC Tolmin, 

kar delavci izkazujejo v pričujočem poročilu. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim v procesu realizacije 

delovnega načrta, za odgovorno in zavzeto timsko delo, za dosledno prepoznavanje potreb uporabnikov, 

za soustvarjalen pristop k razreševanju določenih izzivov, za uspešno prilagajanje programov in 

prostorov, ipd.  

Vseskozi se soočamo z novimi izzivi, odpirajo se nove dileme, ki jih nakazujejo spremenjene potrebe 

uporabnikov in hkrati potrebe zaposlenih po dodatnih strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih, 

pojavljajo se drugačna pričakovanja svojcev, skrbnikov uporabnikov, ipd. Vse to in še več nas je v 

iztekajočem se letu pripeljalo do dokončne odločitve,  da v letu 2019 vstopimo v proces pridobivanja 

evropskega standarda kakovosti Equass, da bomo lahko dosledno, po področjih delovali še bolj 

kakovostno, ciljno usmerjeno in predvsem, fokusirano v posameznika, vsakega posameznega 

edinstvenega uporabnika VDC Tolmin.    

 

Dr. Sandra Medveš Berginc s sodelavci in sodelavkami 

 

 


