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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 31.12.2019 vključuje 45 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 novih zaposlitev, v realizaciji pomembnih vzdrževalnih del 

(ureditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter priklop na javno komunalno omrežje), 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 2019:  

 vgradnja pomične dvižne ploščadi ob stopnišču za premikanje oseb na invalidskih vozičkih iz 

4. delavnice v pritličje, kjer je jedilnica in večnamenski prostor.  

 montirali smo nova okna v prenovljeni 4. delavnici v občinski stavbi in s tem poskrbeli za 

toplotno in zvočno izolacijo prostorov, v kateri se vsak dan izvaja diferenciran program za 

starejše uporabnike in uporabnike na invalidskih vozičkih 

 ureditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ob VDC ter priklop na javno komunalno 

omrežje preko črpališča 

 uspešno izveden finančno medicinski nadzor nad opravljenimi zdravstvenimi storitvami, ki ga 

je izvedla zdravstvena inšpektorica pri ZZZS  

 izveden socialni nadzor nad izvajanjem integrirane zaposlitve uporabnikov 

 uspešno izveden redni zdravstveni nadzor HACCP sistema 

 uvedba sistema standarda kakovosti EQUASS Assurance; 7.3. predstavitveni seminar za vse 

zaposlene; 10.5. pregled 10 načel in 75 kazalnikov kakovosti ter priprava načrta za uvajanje 

sistema kakovosti 

 upokojitev dolgoletne sodelavke čistilke II in realizacija nadomestne zaposlitve  

 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 – v VDC Nova Gorica 

 uspešna učna baza pripravnikom in študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih smeri  

 uspešno realizirana interna izobraževanja za uporabnike in za zaposlene 
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Dosežki uporabnikov v 2019: 

 uspešen nastop treh uporabnikov na državnem tekmovanju v ročnih spretnostih – Abilimpiada  

 štirinajst uporabnikov je uspešno zaključilo sodelovanje v projektu Moja Knjižnica Knjižnica 

Cirila Kosmača Tolmin  in za nagrado prejelo ročno silikonsko uro 

 v okviru projekta Bralnice pod slamnikom so uporabnice in dijakinje 2. letnika Gimnazije 

Tolmin uspešno vodile okroglo mizo z naslovom »Ljubezen skozi čas«. Gostja dogodka je bila 

pisateljica ga. Milena Miklavčič, avtorica knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače 

 Igralci in igralke dramske skupine Talent so se že petič zapored predstavili na Mednarodnem 

festivalu Tantadruj, ki je potekal v Centru kulture Španski borci v Ljubljani - Moste. Prvič pa 

so se predstavili na 10. Festivalu Op (mednarodno srečanje dramskih skupin s posebnimi 

potrebami), ki je potekal na Opčinah v Trstu. V letu 2019 so se igralci predstavili še: v okviru 

slovenskega kulturnega praznika in na interni novoletni prireditvi v VDC Tolmin, v okviru 

Bralnic pod slamnikom v Knjižnici Tolmin, na vseslovenskem srečanju Žoga bendov na Kneži, 

v VVZ Ilke Devetak Bignami v Tolminu. 

 Pevci in pevke pevskega zbora VDC Tolmin so nastopali na več prireditvah: na naši avtorski 

lutkovni predstavi Magdalenca, ki smo jo izvedli v vrtcu VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 

v VDC Tolmin ob kulturnem prazniku, na mednarodnem pevskem festivalu Pridne Note v 

CityParku v Mariboru, na vseslovenskem srečanju Žoga bendov na Kneži; na prireditvi ob 200. 

letnici odhoda Valentina Staniča iz Ročinja v Gorico, v okviru projekta Dnevov evropske 

kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine na osrednjem trgu mesta Tolmin z dogodkom 

pod naslovom »Bejn, a b' se ki igral«, 

 Uspešni individualni nastopi instrumentalistov (na kitari, harmoniki, sintesizerju): na dogodku 

Bralnice pod slamnikom, na prireditvi ob 200. letnici odhoda Valentina Staniča iz Ročinja v 

Gorico, na otvoritvi slikarske razstave uporabnika v Stergulčevi hiši v Bovcu, na novoletni 

prireditvi v VDC Tolmin. 

 uspešen nastop dveh članov Orffovega instrumentarija na tradicionalni novoletni prireditvi 

VDC 

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

šole Urška v Tolminu; na otvoritvi likovne razstave v Bovcu in na interni novoletni prireditvi v 

VDC 

 uspešna otvoritev likovne razstave slikarskih del uporabnika v Stergulčevi hiši v Bovcu  

 uspešne prodajno-razstavne stojnice z izdelki uporabnikov  

 razstavljali smo dvoje unikatnih jaslic, in sicer na Jaslični poti v Tolminu in na Sveti 

Gori. 
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Doseganje zastavljenih ciljev, določenih v obrazložitvi Finančnega načrta in programa dela za leto 2019 

ocenjujemo po posameznih področjih dejavnosti:  

- področje dejavnosti storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (dalje: storitev 

VVZ) 

- področje dejavnosti storitev institucionalnega varstva odraslih (dalje: storitev IVO) 

- področje dejavnosti storitev zdravstvenega varstva (dalje: storitev ZV). 

2 PODROČJE DEJAVNOSTI STORITEV VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE 

POD POSEBNIMI POGOJI  

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. 

2.1 Osnovna oskrba 

Opis storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

Bivanje: storitev VVZ 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, v Poljubinju in na 

Postaji pri Mostu na Soči. 

Prehrana (pogodbenik Catering Šorli, Sandro Šorli s.p.): v letu 2019 nam je pogodbenik dostavljal in 

razdeljeval tople obroke od ponedeljka do petka. 

Tehnična oskrba: v letu 2019 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: Uporabniki prihajajo iz Tolmina, bližnje okolice in tudi iz bolj oddaljenih zaselkov in vasi 

bovške, kobariške, tolminske in kanalske občine, kjer niso vzpostavljene redne avtobusne linije. Prevozi 

so potekali vsak dan med 6.00 in 15.00 uro. Uporabniki so koristili vožnje z javnim avtobusnim 

prevozom; s kombijem pogodbenika Cvetko Koren, s.p.; z lastnim prevozom s svojci; s službenim 

vozilom VDC. Od oktobra dalje vsak dan vozi novo zaposleni voznik oseb s posebnimi potrebami s 

službenim vozilom uporabnico na invalidskem vozičku. Peš je v VDC vsak dan od doma prihajalo 6 

uporabnikov, iz bivalne enote oz. skupnosti pa 17 uporabnikov.  
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Dejstvo je, da storitev prevozi iz leta v leto težje realiziramo za vse uporabnike vsak dan. Uporabniki 

namreč prihajajo tudi iz oddaljenih zaselkov, kjer ni javnih prometnih povezav. Za celovito pokritost 

vseh relacij vsak dan bi potrebovali dodatne tehnične in kadrovske resurse. 

2.2 Socialna oskrba 

Opis storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

Storitev VVZ se je izvajala celo leto 2019 v štirih delovnih skupinah, kot je razvidno iz sledeče tabele. 

Delavnica oz. 

delovna skupina 

Št. 

uporabnikov 

31.12.2019 

Povprečna starost 

uporabnikov 

Vodja delavnice 

 

I. 12 39,7 Delovni inštruktor I 

II. 10 53,1 Delovni inštruktor I 

III. 15 41 Skupinski habilitator 

IV. 8 51 Skupinski habilitator 

skupaj 45   

Storitve VVZ so se izvajale tudi v drugih prostorih zavoda po urniku, npr. v t.i. likovnem ateljeju, v t.i. 

predavalnici, v večnamenskem prostoru, v kuhinji, ipd.  

Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v storitvah VVZ, po spolu in po stopnji motenosti, na dan 

31.12.2019 

Delovna 

skupina 

 motnja Skupaj po 

spolu 

skupaj 

lažja zmerna težja težka kombinirana 

skupina I Moški  / 5 / / 2 7 12 

Ženske  / 3 / / 2 5 

skupina II Moški  / 2 / / 2 4 10 

Ženske  / 2 2 / 2 6 

skupina III Moški  / 5 / / 2 7 15 

Ženske  / 6 1 / 1 8 

skupina IV Moški  / / / / 6 6 8 

Ženske  / / / / 2 2 

skupaj  / 23 3 / 19 M: 24 Ž: 21 45 

 

Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v storitvah VVZ, po občinah in po spolu, na dan 31.12.2019 

Delovna 

skupina 

 občina skupaj 

 Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 

Gorica 

skupaj po 

spolu 

 

skupina I Moški 2 0 5 0 0 7 
12 

Ženske 1 2 2 0 0 5 

skupina II Moški 0 2 1 1 0 4 
10 

Ženske 0 1 4 1 0 6 

skupina III Moški 1 1 5 0 0 7 
15 

Ženske 1 0 3 2 2 8 

skupina IV Moški 1 2 3 0 0 6 
8 

Ženske 0 0 1 0 1 2 

skupaj  6 8 24 4 3 45 45 
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Vključeni uporabniki po delovnih skupinah v storitvah VVZ, po starosti in po spolu, na dan 31.12.2019 

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 
12 

Ženske / / 2 1 1 / / 4 

skupina II Moški / / 1 2 / / 1 4 
10 

Ženske / / / 1 1 1 3 6 

skupina III Moški / 1 2 2 / 1 1 7 
15 

Ženske / / 6 1 1 / / 8 

Skupina IV Moški / 1 / / 1 2 2 6 
8 

Ženske 1 / / / / 1 / 2 

Skupaj   2 3 13 8 6 6 7 45 45 

Povprečna starost 45 uporabnikov storitev VVZ je 45,11 let. Nad starostjo 55 let je že 13 uporabnikov 

storitev VVZ, kar predstavlja 28,89% vseh vključenih uporabnikov. 

2.1 VODENJE 
Individualni programi, evalvacije: V letu 2019 smo izvedli evalvacije individualnih programov za vse 

uporabnike. Pri izvedbi evalvacij so bili uporabniki aktivni člani pogovora in nosilci opredeljevanja 

ciljev za prihodnje obdobje. Izdelana sta bila tudi individualna programa (IP) za uporabnika, ki sta se 

vključila s 1.10.2019. Individualna programa smo izdelali v obdobju enega meseca skupaj z 

uporabnikom, nato smo IP program predstavili tudi njunima zakonitima zastopnikoma.  

Opolnomočenje uporabnikov: Uporabniki so bili vključeni v različne aktivnosti z namenom ohranjanja 

pridobljenega znanja, sposobnosti ter učenja novih vsebin in veščin. Različne aktivnosti jih spodbujajo, 

da razvijajo pozitivno samopodobo ter spodbujamo njihovo samostojnost. Izvedene aktivnosti za 

opolnomočenje uporabnikov so bile med drugimi tudi 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 starši, svojci, zakonitimi zastopniki: S svojci smo v nenehnem kontaktu, tako osebno kot 

telefonsko, med nami poteka dobra, pozitivna dvosmerna komunikacija po potrebi. Anketni vprašalniki 

o zadovoljstvu staršev, svojcev in skrbnikov kažejo 96,80% stopnjo zadovoljstva s storitvami VDC. 

V letu 2019 smo se srečali dvakrat, in sicer na vsakoletnem sestanku za starše, svojce in zakonite 

zastopnike marca 2019, na katerem smo predstavili Letno poročilo za leto 2018 ter Finančni načrt in 

program dela za leto 2019 – brez izhodišč. Ob koncu leta pa smo se ponovno srečali na tradicionalni 

novoletni prireditvi. Cilj novoletne prireditve 2019 je bil povezovanje, utrjevanje pozitivnih odnosov 

med uporabniki, zaposlenimi in starši, svojci ter zakonitimi zastopniki, v vseh korelacijah. 

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

ipd.): Po potrebi smo tudi v letu 2019 organizirali multidisciplinarne time z uporabniki, njihovimi 
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zakonitimi zastopniki, zaposlenimi in predstavniki Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota 

Tolmin. Cilj multidisciplinarnega tima je bil vedno izboljšanje kvalitete življenja posameznega 

uporabnika. 

Drugo strokovno delo: Drugo strokovno delo je obsegalo evalvacije in izvajanje individualnega načrta 

za vsakega uporabnika, delo s svojci in skrbniki uporabnikov, sodelovanje v strokovnih timih za 

uporabnike, sodelovanje z zdravstveno službo, 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 celostno 

obravnavo (podporo, svetovanje, spremljanje). Predaja informacij o uporabnikih in delovanju zavoda 

poteka vsakodnevno na dnevnih raportih, in sicer pri menjavah zaposlenih (ob 14.15 uri, ob 22.00 uri, 

ob 6.00 uri). Uvedli smo tudi 'raportne zvezke', kamor se pomembne informacije zapišejo. Tako smo 

poskrbeli za nemoten pretok informacij med vsemi zaposlenimi, kar je pogoj za še kvalitetnejše delo.  

Posebni projekti: Zaposleni so, v storitvi VVZ, izvedli več kot 50 različnih posebnih projektov, s 

katerimi so obogatili že utečeni progam v štirih delovnih skupinah (predstavljeni v poglavju 'Vsebine 

vseživljenjskega učenja'). Cilji posebnih projektov so slediti načelu vseživljenjskega učenja, omogočiti 

uporabnikom odkrivat, spoznavati, učiti se novih znanj, veščin, vključiti jih v ožje in širše socialno 

okolje kot enakovredne državljane in jih s tem opolnomočiti.  

Skupina I Uporabniki so s pomočjo vodje skupine izvedli 5 kuharskih delavnic (peka sadnega 

peciva, peka muffinov in aranžiranje le – teh za darilo na sestanku s starši, zakonitimi 

zastopniki, peka mesno-zelenjavnih tortilj, peka jabolčne pite – 2x).  

Skupina II Z uporabniki so obiskovali grobove umrlih uporabnikov. 

Skupina III Dvodnevni pohod na Mrzli vrh po načelu doživljajske pedagogike. 

Skupina IV Branje pravljic s knjižničarko Miro (enkrat mesečno), saditev balkonskega cvetja 

(pomladanska in jesenska zasaditev, presajanje rož, priprava podtaknjencev), kuhanje 

bezgovega sirupa, priprava ozimnice – kuhanje paradižnikove mezge (zelenjava z 

našega vrta), bili smo na sladoledu, izvedli smo piknik, izlet na Bled, ogled kmetije 

Bogata v Bovcu, sprehod po zgodovinski poti Idrsko, obiskala nas je pesnica Dana 

Ivančič – branje pravljic, izdelovanje sneženega moža iz papirnatih lončkov, ogled 

jaslic v Bovcu, izdelovanje novoletnih voščilnic. Kuharske delavnice (enkrat 

tedensko priprava kosila za celotno skupino, ob ponedeljkih so uporabniki pekli 

drobno pecivo) 

Izvedeni posebni projekti 2019 po posamičnih delovnih skupinah. 
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Vključevanje v okolje: Uporabniki se vsakodnevno vključujejo v lokalno okolje. Zaposleni so 

uporabnike spremljali in jim nudili pomoč pri nakupih živil, oblačil, nudili jim spremstvo na banko, 

upravno enoto, hodili so v knjižnico in muzej, na gledališke in filmske predstave, ogledali so si več 

likovnih razstav. Ogledali so si tudi smučarske polete v Planici, poleti pa se šli kopati v Sesljan, Italija.  

Nadstandardne storitve: V letu 2019 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 20 uporabnikov in 5 

spremljevalcev (od tega 1 spremljevalec prostovoljec), letovanja v Izoli pa 10 starejših uporabnikov in 

5 spremljevalcev (od tega 1 spremljevalec prostovoljec). 

Sodelovanje z drugimi institucijami: Predstavljeno v poglavju 4.5. Sodelovanje uporabnikov z drugimi 

vladnimi in nevladnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi podjetji, ipd. 

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. Vedno več pomoči potrebujejo 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. V začetku leta 2019 (januar 2019) smo se soočili z izgubo enega uporabnika. Poleg tega smo 

za enega uporabnika, v mesecu januarju, izpeljali tudi postopek o premestitvi v drug zavod. Premestitev 

se je izvedla zaradi poslabšanja uporabnikovega zdravstvenega stanja, in sicer z namenom namestiti ga 

v, njegovemu zdravstvenemu stanju, primernejši zavod. Oba uporabnika sta bila vključena tako v 

storitev VVZ kot v storitev IVO. Z oktobrom 2019 smo vključili dva uporabnika na invalidskih vozičkih, 

ki potrebujeta neposredno pomoč pri zagotavljanju vseh fizioloških potreb in pri vzdrževanju osebne 

higiene (hranjenje, previjanje, premeščanje, prevoz, nega, ipd.). 

2.3 ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI  
Kooperantsko (proizvodno) delo 

Kooperantsko delo redno kontinuirano izvajamo za dva kooperanta, in sicer za TKK Srpenica in Aurenis 

d.o.o. Občasno tudi sodelujemo s podjetjem Seplast d.o.o. Podjetje TKK Srpenica nam dela ne dostavlja 

tako pogosto kot prejšnje leto, vendar še vedno sodelovanje poteka redno. Za Aurenis d.o.o. 

razstavljamo tuljave ter sortiramo baker in plastiko. Občasno tudi odvijamo kolute s čipi.  Delo je čisto 

in s stališča varstva pri delu sprejemljivo. Potrebno je uporabljati zaščitna sredstva (rokavice, delovna 

obleka, očala). 
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  Dosežena bruto proizvodnja po posameznih kooperantih od 1.1.2019  do 31.12. 2019 

KOOPERANT 

MESEC 

 

TKK     

 

AURENIS 

 

BREMEC 

 

SEPLAST 

 

SKUPAJ 

JANUAR 1575,00€ 107,00€ 0,00€  1682,00 € 

FEBRUAR 1750,00€ 0,00€ 0,00€  1750,00 € 

MAREC 1750,00€ 0,00€ 725,04 €  2475,04€ 

APRIL 1750,00€ 440,00€ 0,00€  2190,00€ 

MAJ 1750,00€ 440,00 € 0,00€  2190,00€ 

JUNIJ 1400,00€ 0,00€ 0,00 €  1400,00 € 

JULIJ  2100,00€ 263,00€   2363,00€ 

AVGUST 700,00€    700,00€ 

SEPTEMBER 2100,00€    2100,00€ 

OKTOBER    350,00€ 509,00€  620,00€ 1479,00€ 

NOVEMBER 1050,00€ 107,00€   1157,00€ 

DECEMBER 350,00€ 271,00   621,00€ 

SKUPAJ VREDNOST 
 

16.625,00 € 

 

2.137,00 € 

 

725,04 € 

 

620,00€ 

 

20.107,04€ 

IZDELANO V ODSTOTKIH 82,7 % 10,6 % 3,7 % 3,0 % 100,00 % 

 

Dosežena vrednost bruto proizvodnje po delovnih skupinah od 1.1. 2019 do 31.12. 2019 

SKUPINA 

MESEC 

SKUPINA 

I. 

SKUPINA  

II. 

SKUPINA 

III. 

SKUPINA 

IV. 

SKUPAJ 

JANUAR    629,81 € 527,57  €         524,62 €  1682,00 € 

FEBRUAR       620,90€           

585,30€ 

         543,80€      

1750,00€ 

MAREC 827,02 € 848,70 € 799,32 €  2475,04 € 

APRIL  756,70 €         676,80 

€ 

756,50 €  2190,00 € 

MAJ 730,40 € 716,40 € 743,20 €  2190,00 € 

JUNIJ 411,20 € 475,70 € 455,60 € 57,50€ 1400,00 € 

JULIJ 701,20€ 668,80€ 773,50€ 219,50 2363,00€ 

AVGUST 145,80€ 235,00€ 256,00€ 63,20€ 700,00€ 

SEPTEMBER 748,50€ 567,20€ 710,90€ 73,40€ 2100,00€ 

OKTOBER 445,25€ 396,31€ 540,64€ 96,80€ 1479,00€ 

NOVEMBER 332,08€ 265,29€ 476,19€ 83,44€ 1157,00€ 

DECEMBER       148,40€        152,30€         304,80€       15,50€      621,00€ 

SKUPAJ VREDNOST 6497,26€ 6115,37 € 6885,07 €     609,34€ 20107,04 € 

IZDELANO V 

ODSTOTKIH 

32,3 % 30,4  % 34,2  % 3,1 % 100,00 % 

 

Lastni program (izdelovanje unikatnih izdelkov)  

Na področju lastnega programa so sodelovale vse štiri delovne skupine v sodelovanju z likovnim 

pedagogom. 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 
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posebne priložnosti, obdelovali umetne mase in glino. V skupini III. so delali  predvsem steklene izdelke: 

pladnje, svečnike, obeske za ključe in okrasne magnete. V skupini IV. so delali predvsem novoletne 

voščilnice in izdelke iz umetnih mas in gline. 

Prodaja izdelkov lastnega programa 

V letu 2019 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. Podatke mesečno ažuriramo na rednih mesečnih sestankih lastnega programa. 

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

poslovalnicah Javnega zavoda 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, in sicer: 

 15.06.2019 prodaja izdelkov lastnega programa na sejmu Kobariški tek in sejem  

 05.10.2019 prodaja izdelkov lastnega programa na festivalu Jestival v Kobaridu 

 12.10.2019 prodaja izdelkov lastnega programa na Kmečkem prazniku v Tolminu. 

 05.12.2019 prodaja izdelkov lastnega programa na Miklavževem sejmu v Kobaridu. 

 14.12.2019 prodaja izdelkov lastnega programa na Božično novoletnem sejmu v 

Tolminu. 

V zadnjem letu se je predvsem povečalo povpraševanje po različnih turističnih spominkih izdelanih iz 

umetnih mas, predvsem magnetih z našimi lokalnimi značilnostmi. Povečano pa je bilo tudi 

povpraševanje po voščilnicah za različne priložnosti. Uspešno smo sodelovali z dijaki Gimnazije Tolmin 

in otroci Vrtca Tolmin in na delavnicah izdelali več unikatnih novoletnih voščilnic, ki smo jih nato 

ponudili na tržnicah in v interni trgovini. 

Prodaja  izdelkov lastnega programa v letu 2019 v EUR 

številka prihodki  od  prodaje          

računa voščilni

ce 

voščilni

ce 

izdel

ki  iz 

steklo likovni  

izdelki 

 svila leseni  nakit izdel

ki  iz 

drugi  skupaj  

ali  novoletn

e 

druge papirj

a 

 grafik

a 

slikanj

e 

kerami

ka 

 izdel

ki  

 blaga   

dobavnic

e 

76040 76040 7604

0 

76040 7604

0 

76040 76040 7604

0 

7604

0 

7604

0 

7604

0 

7604

0 

 

  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 

 

Januar 39,00 3,00  5,00   170,00    67,50  284,50 

Februar  6,00         7,00  13,00 

Marec  10,00  20,00         30,00 

April  198,00  12,00   353,00  42,00   2,50 607,50 

Maj   6,00  270,00         276,00 

Junij    370,00   345,00  37,00    752,00 

Julij   3,00  118,00   169,00      290,00 

Avgust     26,00   170,00  10,50  20,00  226,50 
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Septemb

er  

 15,00  275,00   25,00    46,00  361,00 

Oktober   20,00  30,00   150,00  46,50 3,00 122,5

0 

 372,00 

Novemb

er  

543,00 3,00       1,50  7,00  554,50 

Decemb

er  

954,50 30,00  8,00   134,00  19,50 3,50 123,5

0 

 1.273,0

0 

 1.536,50 294,00 0,00 1.134,0

0 

0,00 0,00 1.516,0

0 

0,00 157,0

0 

6,50 393,5

0 

2,50 5.040,0

0 

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

iz keramike, novoletnih voščilnic in izdelkov iz stekla.  

 

Integrirana zaposlitev  uporabnikov 

Integrirane zaposlitve izven VDC Tolmin 

Takšna oblika zaposlovanja nudi vsakemu posamezniku, ob strokovni podpori naših mentorjev, 

maksimalno mero samostojnosti in vključevanja v  lokalno okolje. VDC Tolmin sodeluje z dvema 

lokalnima podjetjema ter enim javnim zavodom, kjer uporabniki, ki zmorejo takšno obliko zaposlitve, 

opravljajo integrirano zaposlitev. 

Analiza ankete z delodajalci opisuje, da so odnosi korektni, strokovni delavci v VDC Tolmin prijazni in 

odprti za spremembe. Vodja DU Podbrdo Enota Tolmin ocenjuje, da sta uporabnici, vključeni v 

integrirano zaposlitev, med stanovalci dobro sprejeti ter se med njimi dobro počutita in si želijo 

sodelovanja tudi v prihodnje. 

V integrirano zaposlitev izven VDC Tolmin  je vključenih pet uporabnikov. Dve uporabnici sta 

vključeni v integrirano zaposlitev v Domu upokojencev Podbrdo, Enota Tolmin, in sicer dvakrat 

tedensko. En uporabnik je vključen v integrirano zaposlitev v podjetju Sprinkler sistemi d.o.o., in sicer 

štirikrat tedensko. Dva uporabnika sta, od oktobra 2019 dalje,  vključena v integrirano zaposlitev v 

podjetju Aurenis d.o.o., in sicer vsak od njiju dvakrat, oziroma trikrat tedensko. 

Delodajalec Število 

uporabnikov 

Število delovnih ur v letu 

2019 

Nagrada 

skupno 

Dom upokojencev Podbrdo, enota 

Tolmin 

2 591,5 897,95 € 

Sprinkler sistemi d.d. na Mostu 

na Soči 

1 572 1.388,00 € 

Aurenis d.o.o. 2 247 553,80 € 

skupaj 5 1.410,5 2.839,75 € 

Integrirana zaposlitev izven VDC 
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Integrirana zaposlitev v VDC Tolmin 

V integrirano zaposlitev znotraj VDC Tolmin je bilo vključenih sedem (10) uporabnikov. Takšna oblika 

integrirane zaposlitve zajema kuhanje kave, pomivanje posode po zajtrku, pomoč vzdrževalcu (košnja 

trave, urejanje okolice, ipd.), pomoč čistilki (urejanje jedilnice, pobiranje prtov), pomoč perici 

(izobešanje perila), čiščenje delavnice 4 (pometanje, odnašanje smeti) in čiščenje skupnih prostorov 

bivalne enote na Rutarjevi (mokro čiščenje tal). 

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 

Pomoč čistilki, perici 3 

Delo na vrtu 1 

Oblika integrirane zaposlitve znotraj VDC Tolmin 

 

Zdravje in varnost pri delu 

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

delavnic, skupnih prostorov in sanitarij. Uporabnike vsakodnevno osveščamo o 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«. 

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) 

Avgusta 2019 je bila pregledana in preizkušena vsa delovna oprema VDC Tolmin s strani pogodbenega 

pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu. Po uspešnem pregledu so bila izdana Potrdila o pregledu in 

preizkusu delovne opreme za vso posamično delovno opremo, ki jo uporabljamo v VDC. Potrdila veljajo 

3 leta, kar pomeni, da bomo leta 2022 ponovno zaprosili za pregled in preizkus opreme. 

Vsaka skupina ima na razpolago zaščitna sredstva za varno delo (zaščitna obleka, rokavice, zaščitna 

očala). Uporabnikom smo v mesecu decembru nabavili ustrezno delovno obleko (jopica). 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. 
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DIFERENCIRAN  PROGRAM DELA V 4. DELAVNI SKUPINI  

V skupino so vključeni starejši uporabniki, težje gibljivi, slepi ter uporabniki, ki potrebujejo prilagojen 

način dela. Število uporabnikov 4. delovne skupine se je v letu 2019 spreminjal:  

- januar 2019: vključenih 7 uporabnikov 

- od februarja do septembra 2019: vključenih 6 uporabnikov (smrt 1 uporabnika) 

- od oktobra do decembra 2019: vključenih 8 uporabnikov (2 novi vključitvi) 

 V mesecu oktobru sta se v VDC Tolmin, v 4. delovno skupino, vključila dva nova uporabnika, ki v 

celoti potrebujeta pomoč drugega. Pomoč potrebujeta pri hranjenju, premikanju, negi (oba uporabljata 

inkontinenčno plenico), potrebujeta pomoč pri oblačenju, slačenju, sezuvanju, obuvanju. Za premikanje 

uporabljata invalidski voziček. Z vozičkom rokujejo vsi zaposleni VDC Tolmin. V skupino sta bila lepo 

sprejeta, vključevala sta se v vse aktivnosti skupine, seveda glede na njune zmožnosti.  

Dinamika zaposlovanja v 4. delovni skupini v letu 2019:  

Od januarja pa do oktobra sta izvajala program v skupini po dva zaposlena. Izmenjavali so se tako 

skupinski habilitatorji, gospodinja oskrbovalka in zdravstveni tehnik. Le – ti so prilagodili in okrnili 

svoj program za uporabnike ostalih treh skupin, da so lahko izvajali program v 4. delovni skupini.  

Od maja do meseca septembra je bila, poleg omenjeni zaposlenih, v skupini stalno prisotna varuhinja, 

kar je vneslo v dinamiko skupine neko stalnost, varnost. 

Od oktobra dalje pa sta se v skupino vključila še 2 novo zaposlena – 1 varuhinja ter 0,5 voznik oseb s 

posebnimi potrebami + 0,5 varuh.  

V skupini 4. so, na dan 31.12.2019, bili zaposleni skupinski habilitator (4 ure dnevno) ter 2,5 varuha in 

0,5 voznika za osebe s posebnimi potrebami. Z urejeno kadrovsko strukturo smo obogatil program dela, 

v polni meri pa se lahko sledi načelu individualnega pristopa - lahko smo uresničevali uporabnikove 

želje, zadovoljevali potrebe ter jim zagotavljali večjo kvaliteto življenja. Lahko rečemo, da smo pri 

samem delu v skupini strmeli k uresničevanju ciljev in želja uporabnikov, ki so jih uporabniki podali v 

evalvacijah IP. Cilji in želje (kuharske delavnice, peka peciva, sprehodi, izleti, ipd.) uporabnikov so bili 

uresničeni. V skupino je vključenih manjše število uporabnikov, zato pa je bilo pomembno, da se je 

vsak uporabnik v skupini počutil sprejetega, enakovrednega. Vsak izmed njih je imel  možnost odločanja 

in vplivanja, možnost povedati, biti slišan, prejemal je povratne informacije in bil spoštovan.  

Uporabniki so v skupini opravljali tudi kooperantsko delo - uporabniki niso storilnostno naravnani, zato 

se v program zaposlitve pod posebnimi pogoji vključujejo glede na njihove želje, prilagojen pa je tudi 

čas dela. Količino narejenega dela in kvaliteta opravljenega dela pa sovpada z individualnimi 

zmožnostmi. Po opravljenem delu so uporabniki pokazali zadovoljstvo, pomemben pa je tudi občutek 

pripadnosti in koristnost, ki ga po opravljenem delu občutijo uporabniki.  
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Skoraj vsi uporabniki (5) so pomagali pri pripravi malice s pomočjo (priprava prtičkov na mizo, kuhanje 

čaja, kave, zlaganje posode v in iz pomivalnega stroja, brisanje mize, ipd.). 

Dnevno smo skrbeli za zdravje uporabnikov z daljšimi in krajšimi sprehodi, prehrano (sladkorni bolniki, 

pasirana hrana – težave požiranja, intoleranca na laktozo, ipd.) in pogovori glede skrbi za samega sebe. 

Uporabnike smo motivirali, jih spodbujali glede osebnih lastnosti (veščine), jih motivirali v vključevanje 

v aktivnosti, jih seznanjali z dosežki. Uporabnikom smo zagotavljali varen prostor, sprejetost, čustveno 

podporo, bližino in samostojnost. 

Iz ankete o zadovoljstvu v letu 2019 je razvidno, da so bili vsi uporabniki zadovoljni z delom v skupini. 

2.4 VSEBINE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
Splošno izobraževalni del 

V okviru splošno izobraževalnih vsebin dela je bil poudarek na vzpodbujanju vseživljenjskega učenja 

(izkustveno učenje in pridobivanje izkušenj pri vključevanju v okolje). Pri tem ima pomembno vlogo 

tudi povezovanje in sodelovanje VDC-ja z drugimi izobraževalnimi, vzgojnimi in kulturnimi 

ustanovami v okolici. Sodelovanje in povezovanje z drugimi ustanovami pripomore k razvoju osebnosti, 

pridobivanju socialnih znanj in veščin ter širjenju socialne mreže naših uporabnikov. V okviru 

sodelovanja so potekali obiski različnih prireditev v Kinogledališču Tolmin, priprava okrogle mize z 

dijakinjami Gimnazije Tolmin, delavnica izdelovanja lutk na kuhalnici v sodelovanju z Malo hišo, ipd. 

Obeležitev praznikov z namenom razvijanja splošne poučenosti in razvijanju pozitivnega odnosa do 

kulturne dediščine (dan žena, praznik dela, velika noč, slovenski kulturni praznik ipd.) 

Delo z uporabniki je potekalo v okviru skupinskih in individualnih obravnav. 

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

- pisanje zgodb na temo ljubezen za projekt Bralnice pod slamnikom, 

- reševanje križank – bogatenje besednega zaklada, splošna razgledanost, kritično mišljenje, 

- praktični nakup v trgovini in rokovanje z denarjem, 

- spremstvo in pomoč uporabnikom pri nakupu obutve, oblačil, toaletnih potrebščin, 

- pisanje voščilnic za sorodnike, 

- branje knjig za projekt Moja knjižnica, 

- rokovanje s socialnimi omrežji, 

- orientacija v času – števila do 12 (za lažjo predstavljivost ure), do 31 (orientacija na koledarju), 

rokovanje z mobitelom (pošiljanje sms sporočil), računalništvo (rokovanje z elektronsko pošto 

in s socialnimi omrežji), pisanje, prepis, bralno razumevanje ipd.  

Individualno delo je zajemalo tudi: pogovor o izbiri aktivnosti v prostem času, pogovor o porabi denarja, 

vaje za boljšo izreko glasov, poudarek na tempu govora ter na pravilni uporabi sičnikov in šumnikov, 

pogovor z namenom zmanjšanja socialnih in čustvenih stisk. 

 



17 

 

Skupina zaupanja »Učenje za življenje« 

Srečanje vedno začnemo z vprašanjem o počutju uporabnikov. Velikokrat uporabniki že v uvodnem 

srečanju izpostavijo temo oz. vprašanje, o kateri bi želeli govoriti. Skupinski pogovori so tako potekali 

na temo, ki so jo izbrali uporabniki. 

V letu 2019 smo se pogovarjali 

-  o knjigi avtorice Milene Miklavčič »Ogenj, rit in kače niso za igrače«, saj smo pripravljali 

okroglo mizo. Primerjali smo odnose in življenje ljudi nekoč ter danes. Pogovarjali smo se o 

izkazovanju ljubezni med moškim in žensko danes in nekoč, o spolnosti in intimnosti. Skupaj z 

dijakinjami 2. letnika Gimnazije Tolmin je potekala priprava na okroglo mizo. 

- uporabnike so zanimale teme o zaupanju med prijatelji, o ljubezni, družini, skritih ljubeznih. 

- uporabniki se o temah pogovarjajo odprto in brez zadržkov. En uporabnik nam je zaupal, da je 

»na skrivaj« zaljubljen v eno punco. Prisluhnili smo mu.  

- pogovor o nasilju in koliko vrst nasilja poznamo (duševno oz. psihično nasilje, telesno oz. 

fizično nasilje, spolno nasilje, ekonomsko nasilje). Nekateri uporabniki so prvič slišali za 

ekonomsko nasilje, zato nekaj časa posvetimo pogovoru o tem. V knjižici, ki je nastala s 

sodelovanjem z Zavodom Risa in Društvom Sožitje Tolmin, preberemo vse o nasilju. 

- pogovor o hišnem redu v VDC Tolmin, predvsem o naših pravicah in dolžnostih. 

- pogovor o prijateljstvu, ljubezni in počutju v skupini. 

- pogovor o samostojnem življenju, kaj pomeni, da si samostojen, kako dobiš izpit za avto, ipd. 

Računalništvo, pisanje člankov 

Na uri računalništva so uporabniki tipkali in urejali članke ter jih po elektronski pošti poslali v objavo 

na revijo Naš zbornik. V letu 2019 so uporabniki zapisali naslednje članke: Izlet na Dunaj, Moja 

ljubezen, Letovanje v Baški, Romanje v Medžugorje, Obisk pri sestri Olivi, Izlet na Kras, Integrirana 

zaposlitev. 

Na uri računalništva so utrjevali naslednje: tipkanje, urejanje in shranjevanje različnega besedila, iskanje 

informacij po spletu, ohranjanje znanja črkovanja in oblikovanja povedi, osvajanje znanja kopiranja 

fotografij iz fotoaparata na računalnik in nato na usb ključ, prenos glasbe iz računalnika na telefon, ipd. 

Ena uporabnica je doma natipkala zapisnik zbora uporabnikov in na individualni uri, z mojo pomočjo, 

besedilo jezikovno uredila in pregledala.  

Nekaterim uporabnikom še vedno predstavlja težavo vpis gesla in uporabniškega imena pri rokovanju z 

elektronsko pošto. 

Učenje angleškega jezika 

Na pobudo treh uporabnikov smo začeli z izvajanjem angleškega jezika. Na uvodnem srečanju smo 

spoznali Veliko Britanijo in jo geografsko umestili. Spoznali smo kulturne znamenitosti Londona, kot 

so Big Ben, phone booth, London Eye, ipd. Na drugem srečanju smo se učili, kako se predstavimo (My 

name is, How are you, ipd.).  Zapisali smo besede, ki jih že poznamo.   
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Pogovor in zapis besedišča na različne teme (velika noč – easter, poletje - summer time, jesen – autumn, 

ljudje –people, prazniki – holiday). Pri učenju smo uporabljali  interaktivni zaslon (slušno razumevanje 

in slikovni prikaz). 

Splošna poučenost  

Število uporabnikov, ki so obiskovali to dejavnost se je gibalo od 10 do 20.  

Spoznali smo naslednje teme: 

- Aktualne novice po svetu. 

- Zemlja in gibanje zemlje (Zemlja in luna, letni časi, menjavanje dneva in noči, ipd.). 

- Izdelamo plakat za 8. marec in se pogovarjamo o položaju žensk po svetu danes. 

- Avtomobilizem skozi zgodovino (od kočij do električnih avtomobilov). 

- Praznik dela – izdelava plakata, zgodovina praznika in simboli. 

- Predstavitev Gradbene mehanizacija – predstavil uporabnik M.Š. 

- Delavnica o revščini (revščina, presežek hrane, zavržena hrana). 

- Zanimive stavbe sveta – arhitektura skozi čas, kako so gradili včasih in kako gradimo danes. 

»Projekt Moja knjižnica«  

V akciji Moja knjižnica je v letu 2019 sodelovalo 14 uporabnikov. Ob koncu akcije so dobili nagrado – 

ročno silikonsko uro. Akcijo je uspešno končalo 14 uporabnikov. Enkrat mesečno je VDC obiskala tudi 

Potujoča knjižnica, katero so obiskovali vsi uporabniki in tudi tisti, ki zaradi zmanjšane gibalne 

sposobnosti ne obiskujejo Knjižnice v Tolminu. V mesecu oktobru so se uporabniki udeležili 

predstavitve akcije Moja knjižnica za leto 2019/2020.. 

»Bralnice pod slamnikom« 

V mesecu februarju je v okviru projekta Bralnice pod slamnikom potekala okrogla miza z naslovom  

»Ljubezen skozi čas«. Dogodek se je odvijal v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Gostja dogodka je bila 

pisateljica ga. Milena Miklavčič, avtorica knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Pogovor z njo je 

potekal v obliki okrogle mize, kjer so sodelovale uporabnice VDC Tolmin in dijakinje 2. letnika 

Gimnazije Tolmin. Na okrogli mizi smo se pogovarjali kaj je ljubezen pomenila našim prednikom in 

kako je bilo urejeno življenje na področju higiene, menstruacije, nosečnosti, spolnosti ipd. 

Pripravili smo tudi kratek kulturni program. Na začetku je uporabnik, skupaj z dijakom Gimnazije 

Tolmin, izvedel kitarsko skladbo Francesco Goya. Nato sta dve dijakinji Gimnazije Tolmin prebrali 

nekaj besed o današnjem dogodku. Nato je sledila Okrogla miza. Na koncu je pevski zbor VDC Tolmin 

zapel tolminsko ljudsko pesem Magdalenca. 

Skupaj z dijakinjami 2. letnika Gimnazije Tolmin je potekalo uvodno srečanje in priprava na okroglo 

mizo v prostorih VDC Tolmin. 

»Branje pravljic« 

Branje ljudskih pravljic s knjižničarko Miro je potekalo v prostorih skupine 4.  
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Dramska vzgoja  

V okviru dramske vzgoje smo sodelovali z likovnim pedagogom. Dramsko skupino je v letu 2019 

obiskovalo 9 uporabnikov. Igralci dramske skupine so se predstavili z avtorsko igro »Magdalenca išče 

ženina« na naslednjih dogodkih: 

- v okviru slovenskega kulturnega praznika je v VDC Tolmin potekal kulturni program,  

- v okviru Bralnic pod slamnikom, v Knjižnici Tolmin, 

- na vseslovenskem srečanju Žoga bendov, ki je potekalo v dvorani na Kneži, 

- v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,  

- že petič zapored smo se predstavili na Festivalu Tantadruj, ki je potekal v Centru kulture Španski 

borci v Mostah,  

- prvič smo se predstavili na 10. Festivalu Op (mednarodno srečanje dramskih skupin s posebnimi 

potrebami), ki je potekal na Opčinah, v Trstu.   

- uporabniki dramske skupine so se s kratko igro »Ledena pravljica« predstavili na novoletni 

prireditvi.  

Planinski krožek 

Izvedeno je bil predavanje za uporabnike v večnamenskem prostoru VDC Tolmin na temo »Planinska 

koča, kaj je to?«. 

2.5 VSEBINE LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI 
Slikarstvo  

Z elementi slikarske tehnike so največ barvali okrasne magnete z različnimi motivi naravnih in kulturnih 

znamenitostih Zgornjega Posočja. Zaradi specifike dela, majhnost čopičev, majhnost izdelkov, 

natančnost pri delu, je število sodelujočih uporabnikov bolj majhno. Zaradi dela na lastnem programu 

se v letošnjem letu ni veliko delalo na lastni kreativnosti, so se pa razvijale druge kvalitete, kot so 

natančnost, sodelovanje, potrpežljivost in delavnost.  

V mešani tehniki (kolaž, slikanje) smo ustvarili več voščilnic za razne priložnosti za Občino Tolmin. 

Izdelali smo tudi lutke ter jih poslikali,  in sicer za lutkovno predstavo »Magdalenca«. 

Konec meseca novembra smo v Stergulčevi hiši v Bovcu pripravili samostojno slikarsko razstavo 

uporabnika – občana Bovške občine. Od poletja je z akrilom na platno naslikal sedem slik z različno 

tematiko. Slikal je v ateljeju in v naravi, ob reki Soči. Otvoritev razstave je bila zelo množično obiskana 

in tudi odziv obiskovalcev je bil zelo pozitiven. 

Za tekmovanje v ročnih spretnostih »Abilimpiada«, disciplina »slikanje na platno«, je eden uporabnik 

vadil tehniko slikanja s čopičem na platno. 

V tehniki slikanja z akrilnimi barvami smo s čopičem naslikali dva transparenta za naš oktobrski 

dogodek v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2019.  

Razstavljali smo dvoje unikatnih jaslic, in sicer na Jaslični poti v Tolminu in na Sveti Gori. 
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Risanje 

V letu 2019 smo poleg serijske izdelave novoletnih voščilnic izdelali tudi manjše število unikatnih 

voščilnic. Pri izdelavi le – teh so, poleg uporabnikov VDC Tolmin, sodelovali tudi otroci iz vrtca VVZ 

Ilke Devetak Bignami in dijaki Gimnazije Tolmin. Poudarek ustvarjanja je bil na lastni kreativnosti, 

domišljiji znotraj okvirjev novoletne tematike. Poleg svinčnika in barvic so lahko kombinirali še tehniko 

kolaža. 

Grafika 

V grafični tehniki smo ustvarili več voščilnic za razne priložnosti za Občino Tolmin. 

Konec leta smo v tehniki linoreza izdelali še večjo število odtisov novoletnih motivov za novoletne 

voščilnice.  

Kiparstvo/keramika  

Pri keramiki je bilo izdelanih veliko 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 (ovčke, sir, posnetki kulturnih in naravnih 

znamenitosti v okolici Kobarida, Breginjskega kota in Tolmina). 

Za velikonočno razstavo pirhov, ki je potekala v prostorih KZ Tolmin, smo izdelali 9 velikonočnih jajc 

iz DAS mase. Pri delu so večinoma sodelovali uporabniki skupine 4.. 

Z uporabniki skupine 1 smo izdelali jaslice iz gline za Jaslično tolminsko pot. Jaslice so bile kombinacija 

žgane gline in štalice iz lesa.  

Fuzija 

Oblikovali in izdelali smo 18 pokalov za športno prireditev Skoki s padalom (EUROCUP).  

Oblikovali in izdelali smo 24 pokalov za športno prireditev Tek in padalstvo v okviru prireditve »V 

naročju Krna«.  

Oblikovali in izdelali smo 6 pokalov za Športno društvo Tantadruj iz Slapa ob Idrijci. 

Čez leto smo skupaj z vodjo skupine 3 in uporabniki izdelal tudi večje število manjši pladnjev in 

svečnikov. 

Les 

Izdelali smo 9 lutk iz lesa, za lutkovno predstavo Magdalenca, ki smo jo izvedli v vrtcu VVZ Ilke 

Devetak Bignami Tolmin. 

Za protokolarno darilo Občine Tolmin smo v mesecu septembru 2019 zdelali dva lesena stolčka. 

Za dogodek »A b` se ki igral?« v okviru Dnevi evropske kulturne dediščine smo izdelali 3 pare hodulj 

iz lesa.  

V mesecu novembru in decembru smo izdelali približno 100 poslovnih daril, lesenih obeskov za ključe 

z vgraviranim logotipom VDC Tolmin. 

Okraševanje večnamenskega prostora 

Skupaj z uporabniki smo okrasili večnamenski prostor s pomladno in poletno okrasitvijo. Meseca 

novembra in decembra pa smo poskrbeli za novoletno okrasitev večnamenskega prostora VDC Tolmin. 
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Fotografija 

Za tekmovanje v ročnih spretnostih »Abilimpiada« se je eden uporabnik pripravljal za disciplino 

»fotografija na prostem«. Uporabnik je vadil fotografiranje, iskal motive, pazil na kompozicijo in 

preizkušal različne kadre, fotografiral je makro in mikro posnetke. 

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 se vključuje v socialno okolje.  

Nastopi v letu 2019: 

- Nastop na naši avtorski lutkovni predstavi Magdalenca, ki smo jo izvedli v vrtcu VVZ Ilke 

Devetak Bignami Tolmin. 

- Glasbeni nastop v večnamenskem prostoru VDC Tolmin ob kulturnem prazniku 8. februarja. 

- Nastop na mednarodnem pevskem festivalu Pridne Note v CityParku v Mariboru. 

- Nastop na vseslovenskem srečanju Žogabendov na Kneži. 

- Nastop v Ročinju z eno uporabnico na prireditvi ob 200. letnici odhoda Valentina Staniča iz 

Ročinja v Gorico. 

- Nastop na dogodku »A b' se ki igral?« v okviru DEKD, ki se je odvijal pri Fontani v centru 

Tolmina. 

- Nastop na novoletni večerji v večnamenskem prostoru v VDC Tolmin. 

Poučevanje kitare 

V letu 2019 so se aktivnosti igranja kitare udeleževali 4 uporabniki. Poudarek  je na učenju osnovnih 

akordov in ohranjanje že osvojenega znanja.  Nastopi v letu 2019: 

- Nastop uporabnika s kitarsko glasbeno točko na dogodku Bralnice pod Slamnikom. 

- Nastop dveh uporabnic s kitarsko glasbeno točko v Ročinju na prireditvi 'ob 200. 

letnici odhoda Valentina Staniča iz Ročinja v Gorico. 

- Nastop uporabnika s kitarsko glasbeno točko na otvoritvi slikarske razstave  v Bovcu. 

- Nastop dveh uporabnikov s kitarsko glasbeno točko na novoletni večerji v 

večnamenskem prostoru v VDC Tolmin. 

Igranje na sintesajzer 

V prvi polovici tega leta je bilo individualnega učenja malo zaradi narave dela zaposlene, ki izvaja 

igranje inštrumentov. Kljub temu je en uporabnik prihajal na individualne ure, ki so se izvajale tudi v 

institucionalnem varstvu. Uporabnik igra na sintesizer samostojno, skladbe se uči sam, po posluhu. 

Potreboval je le nekaj pomoči pri igranju z levo roko. Igra pa z enim prstom ene roke. Zato se je učil to 

znanje nadgraditi, da je skladbe zaigral v terci. Učenje je potekalo po načelu postopnosti in 

sistematičnosti. Nastopil je na novoletni prireditvi s skladbo Balada za Adelino, prav tako je na novoletni 

prireditvi nastopila uporabnica s skladbo A little town of Betlehem (vaje so potekale v mesecu 
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decembru). V decembru 2019 smo dobili s strani Doma upokojencev Podbrdo, Enota Tolmin, podarjen 

klavir, zato si v naslednjem letu nadejamo obogatitve glasbenega programa za uporabnike.  

Orffov instrumentarij 

V prvi polovici leta 2019 je bilo izvedenih le nekaj ur orffovega instrumentarija. Zastavili smo program, 

uporabniki so izbrali skladbo, ki se jo bomo naučili. Nato so ure potekale individualno. Skupinske ure 

nismo izvedli zaradi urnika dela izvajalke v storitvi IVO. Kljub temu pa smo se z nekaterimi člani 

orffovega instrumentarija srečevali v drugi polovici leta, z namenom učenja božične skladbe. Na 

novoletni prireditvi sta uspešno  nastopila dva člana orffovega instrumentarija s skladbo Have yourself 

a merry little christmas. 

3 PODROČJE DEJAVNOSTI STORITEV 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 storitvi IVO, po spolu in po stopnji motenosti, na dan 

31.12.2019 

Bivalna enota  Motnja Skupaj po 

spolu 
skupaj 

lažja zmerna težja težka kombinirana 

Bivalna 

skupnost Zalog 

Moški / 2 / / 2 4 
5 

Ženske / / / / 1 1 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / / / / 5 5 
12 

Ženske / 3 1 / 3 7 

Skupaj   / 5 1 / 11 M: 9 Ž: 8 17 

 

Vključeni uporabniki v bivalnih enotah  v storitvi IVO, po občinah in po spolu, na dan 31.12.2019 

Bivalna enota  Občina 
Skupaj po 

spolu 
skupaj Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 

Gorica 

Bivalna 

skupnost Zalog 

Moški 1 1 2 / / 4 
5 

Ženske / / / / 1 1 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / 2 3 / / 5 
12 

Ženske 1 1 3 1 1 7 

Skupaj   2 4 8 1 2 M: 9 Ž: 8 17 
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Vključeni uporabniki po bivalnih enotah v storitvi IVO, po starosti in po spolu, na dan 31.12.2019 

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 1 / / 4 
5 

Ženske / / / 1 / / / 1 

Bivalna enota 

Rutarjeva 

Moški / / / / 1 2 2 5 
12 

Ženske / / 1 1 2 2 1 7 

Skupaj   / / 2 3 4 4 3 M: 9 Ž: 8 17 

 

Povprečna starost uporabnikov celodnevnega varstva je 51,47 let. Nad starostjo 55 let je 7 uporabnikov 

storitev IVO, kar predstavlja 41,2% vseh uporabnikov storitev IVO. 

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

Bivanje: v letu 2019 se je program izvajal na dveh lokacijah. V bivalni enoti na Rutarjevi biva dvanajst 

uporabnikov, v  bivalni skupnosti v Zalogu pa biva pet uporabnikov.   

V začetku leta 2019 (januar 2019) smo se prvič soočili z izgubo enega uporabnika institucionalnega 

varstva. Uporabniki so smrt dokaj dobro sprejeli, je pa bilo potrebnih veliko skupinskih in individualnih 

pogovorov o minljivosti, sprejemanju starosti ter smrti. 

Nato pa so sledile nove vključitve v institucionalno varstvo, in sicer s 1.3.2019 se je v BE Rutarjeva 

vključila nova uporabnica, s 1.4.2019 pa se je vključil nov uporabnik v BS Zalog. 

Poleg tega smo za enega uporabnika v mesecu januarju, izpeljali tudi postopek o premestitvi v drug 

zavod. Premestitev se je izvedla zaradi poslabšanja uporabnikovega zdravstvenega stanja, in sicer z 

namenom namestiti ga v, njegovemu zdravstvenemu stanju, primernejši zavod. 

Tudi v tem letu smo imeli začasne vključitve treh uporabnikov storitev VVZ v storitve IVO. En 

uporabnik je bil začasno vključen dva meseca (maj, junij). Ena uporabnica se je začasno vključila v BE 

Rutarjeva z mesecem novembrom in je ostala vključena do konca leta 2019. Ena uporabnica pa se je 

večkrat za krajši čas vključevala v bivalno enoto. Uporabniki, ki so se začasno vključevali v storitev 

IVO, smo vključevali v vse aktivnosti za dvig kakovosti preživljanja prostega časa. Vključevali smo jih 

tudi v popoldanske gospodinjske aktivnosti ter jim pomagali pri samostojnejši skrbi za samega sebe.  

En uporabnik storitev IVO je bil v 2019 dvakrat hospitaliziran v Psihiatrično bolnico v Idrijo. 

Organiziranje prehrane (pogodbenik Catering Šorli, d.o.o.):  

V letu 2019 je večerje v BE Rutarjeva dostavljal pogodbenik, in sicer le ob ponedeljkih in torkih.  Ena 

uporabnica ob sredah samostojno pripravlja večerje za vse uporabnike BE Rutarjeva, druga uporabnica 

pa ob četrtkih. 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) in čiščenja kuhinje po obroku. Pri 
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pripravi prehrane zaposleni upoštevamo zdravstveno stanje uporabnikov (diete – sladkorna, želodčna, 

holesterol, občutljivost na laktozo, ipd.) in navodila zdravstvene službe VDC Tolmin. 

Prav tako pogodbenik dostavlja kosila ob sobotah in nedeljah. V kolikor imajo uporabniki željo, da bi 

skuhali kosilo v nedeljo sami, odpovemo kosilo pri pogodbeniku in pripravimo obrok skupaj z 

uporabniki (npr. piknik v mesecu juniju, priprava domačega kosila- krvavica, zelje in krompir v zimskih 

mesecih). 

Zajtrke za uporabnike BE Rutarjeva pripravljajo od ponedeljka do petka delavci zaposleni v storitvi 

VVZ. Uporabniki BS Zalog si zajtrke pripravljajo sami.  

V BS Zalog pa uporabniki sami, s pomočjo zaposlenega, pripravljajo tudi 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 preveč obilne, ozaveščali smo jih o zdravi prehrani ter 

se pogovarjali tudi o težavah, ki jih nepravilno prehranjevanje prinaša. 

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).   

Dve uporabnici sta vključeni v integrirano zaposlitev znotraj zavoda, in sicer čiščenje delavnice 4. Hkrati 

pa tudi samostojno skrbita za svoje perilo – v pralnici in pri rokovanju s pralnim strojem je ena 

uporabnica popolnoma samostojna, druga pa še potrebuje pomoč in vodenje zaposlenega.  

V bivalni skupnosti v Zalogu  so si gospodinjska opravila določili ob ponedeljkih, saj se je dolgoletni 

krogotok dežurstev izkazal za neučinkovitega. Zato smo krogotok ukinili in se raje  z uporabniki vsak 

ponedeljek dogovarjamo, kdo bo tekoči teden skrbel za določeno opravilo in kako si bodo med seboj 

pomagali. S tem tudi krepijo prijateljske vezi in čut za sočloveka. Veliko vlogo pri dogovarjanju in 

pomoči imajo zaposleni. Poleg vodenja in učenja določenih veščin mora zaposleni znati spodbuditi in 

motivirati uporabnike, prepoznati njihove stiske in preobremenjenost ter imeti sposobnost reševanja 

osebnih stisk in medsebojnih konfliktov.  

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 
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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.).  

Za oprano in zlikano perilo v bivalni enoti na Rutarjevi (za 10 uporabnikov) pa poskrbi perica. Pri 

obešanju perila  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.  

3.2  SOCIALNA OSKRBA 
Socialna oskrba uporabnikov storitev IVO 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 vsi uporabniki potrebujejo pomoč pri izvajanju osebne higiene, 10 

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

pomoč, 2 pa je potrebno motivirati in spodbujati pri skrbi za samega sebe. Zaposleni skrbimo tudi za 

varnost v kopalnici, saj je nevarnost zdrsa večja.  Uporabniki v bivalni enoti v Zalogu so pri izvajanju 

osebne higiene samostojnejši, nekateri pomoč potrebujejo pri striženju nohtov, britju. Jih je pa potrebno 

opozarjati in motivirati, da osebno higieno vzdržujejo. Z enim uporabnikom BE Zalog in enim 

uporabnikom 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 so tudi 4 slepi oziroma slabovidni uporabniki; le-ti potrebujejo spremstvo pri hoji v zavodu 

in izven zavoda. En uporabnik potrebuje pri hoji pripomoček (bergla). 

Daljše sprehode oziroma pohode zmore 6 uporabnikov. Med sprehodi po mestu in okolici zaposleni 

skrbimo za varnost uporabnikov v cestnem prometu. 
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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 okvirne sezname dežurstev 

(dežurstvo v kuhinji, dežurstvo za čiščenje sanitarij, dežurstvo v pralnici), s katerimi skrbimo za bivalno 

enoto kot bi bili doma. Seznami nam omogočajo pravično razdelitev dela, obveščenost uporabnikov, 

hkrati pa jim rutina pri opravilih zagotavlja občutek varnosti. 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'. 

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 

Medosebni odnosi med uporabniki se vsakodnevno spreminjajo, saj se spreminjajo uporabniki, 

spreminjajo se njihova zdravstvena stanja. Dinamika odnosov se je, z vključitvijo dveh novih 

uporabnikov, spremenila. Nekateri uporabniki so težko sprejemali te spremembe, potrebovali so več 

časa ter individualnih pogovorov, da so sprejeli spremembo. 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. 6 uporabnikov je odhajalo na 

proste izhode samostojno, 11 uporabnikov pa v spremstvu zaposlenih, saj sami ne zmorejo (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.). Spodbujamo jih, da se 

udeležujejo različnih kulturnih, glasbenih in filmskih dogodkov v samem mestu (kinogledališče, 

knjižnica, muzej) 
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Delovna okupacija, korekcija in terapija motenj 

- individualno branje in pisanje z uporabniki, 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., 

- individualni pogovori, pomoč pri reševanju osebnih stisk. 

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 

povedalo, kako bi preživeli prosti čas popoldne, reševali pa smo tudi konfliktne situacije. Posebni 

projekti, ki so bili izvedeni za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

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, sprejemanje smrti, težave z medosebnimi odnosi (npr. stikanje po omarah drugih 

uporabnikov), pogosti so pogovori o njihovem finančnem stanju in učenje rokovanja z denarjem.  

Veliko pogovorov smo letos namenili uporabniku, ki se je sredi leta 2018 vključil v institucionalno 

varstvo in se je v letu 2019 soočal s svojimi osebnimi stiskami in destruktivnimi mislimi. Tem težavam 

pa so se, posledično  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. 
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Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov 

V letu 2019 smo pripravili evalvacije vseh IP za leto 2018. Pri tem smo sodelovali uporabniki in vsi 

zaposleni institucionalnega varstva. Izdelali smo  tudi dva individualna programa za dva nova stanovalca. 

Kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci 

Svojce in zakonite zastopnike uporabnikov smo telefonsko, 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, s CSD Severna Primorska Enota 

Tolmin, s Psihiatrično bolnico Idrija. 

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 za tisti dan. 

Uporabniki so tako vključeni v proces aktivnega soodločanja in soorganiziranja popoldanskih aktivnosti.  

3.3 POSEBNOSTI, NOVI IZZIVI V STORITVI  INSTITUCIONALNEGA  VARSTVA 
Bivalna skupnost v Zalogu  

V letu 2019 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. 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 tipičen primer aktivnega preživljanja prostega časa. V letu 2019 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.  

Uporabniki so pri načrtovanju zasaditve vrta motivirani, izražajo želje po zasaditvi 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. V takšnih situacijah je bila vloga zaposlenega poglavitna, saj s pravim pristopom, 

motiviranjem lahko spodbudiš uporabnika k aktivnosti dela na vrtu, ki ga zmore. Kljub nezadovoljstvu 
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pred pričetkom dela, pa se je pri skupnih delovnih akcijah na vrtu med uporabniki vedno vzpostavil 

dober odnos, čustva so bila pozitivna, med seboj so si pomagali in po opravljenem delu so bili uporabniki 

zadovoljni. Poleg tega pa smo tudi poskrbeli, da smo obroke pripravljali iz doma pridelane hrane, kar je 

dodaten vidik ekonomičnega in zdravega načina bivanja v bivalni enoti.  

V 2019 smo nadaljevali s skrbjo za balkonske rože v bivalni enoti na Rutarjevi in bivalni skupnosti v 

Zalogu. Uporabniki so bili vključeni v vse faze (načrtovanje zasaditve, rože so kupili, posadili, zalivali, 

gnojili in na koncu tudi pospravili). 

4 PODROČJE DEJAVNOSTI STORITEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

 

Starost uporabnikov, spremenjeno zdravstveno stanje uporabnikov, spremenjene potrebe 

uporabnikov, ipd. privede do drugačnih oblik obravnave, do sprememb v pogostosti obravnav, 

zahteva se prilagoditve tako zaposlenih zdravstvenih delavcev 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. V preteklem letu smo opravili 28 spremstev k zdravnikom (tako 

osebnim kot specialistom). 

15 uporabnikov storitev IVO  in 3 uporabniki storitev VVZ redno prejemajo medikamentozno 

terapijo, ki jo je pripravljala in delila zdravstvena služba VDC Tolmin. V drugi polovici leta je 

prišlo do spremembe na področju prejemanja terapije uporabnikom vključenih v storitev VVZ. 

Od septembra dalje le-ti uporabniki prejemajo medikamentozno terapijo doma, ker nimajo več 

priznanih zdravstvenih storitev uporabniki VVZ. Terapija se tekom leta lahko 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 okužb (poostreno izvajamo ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okužb) 

in tudi vremenske razmere 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.  

Iz leta v leto se povečuje kurativni program. Soočamo se s staranjem uporabnikov, s porastom  

starostnih bolezni in poškodb (posledice padcev), soočamo se s težkimi diagnozami 

uporabnikov ter  s smrtjo. 

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

(ambulanta Most na Soči), za katero je opredeljenih 24 uporabnikov. Koordiniramo tudi 
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sodelovanje z osmimi (8) izbranimi osebnimi zdravniki uporabnikov vključenih v storitev 

VVZ. Skrbimo tudi za organizacijo pregledov pri petih (5) izbranih osebnih zobozdravnikih, 

redne kontrole pri ginekologu ter po potrebi drugih specialistih. 

Mesečni sestanki zdravstvene službe v letu 2019  

Enkrat mesečno se zberemo vsi zdravstveni delavci (medicinska sestra vodja tima, zdravstveni 

tehnik in delovna terapevtka) ter vodja VDC-ja. Tako lahko pripravimo mesečni plan dela. Na 

vsakodnevnih jutranjih raportih smo po potrebi prilagajali delo, in sicer na podlagi aktualnih 

zadev, kot so spremembe zdravstvenega stanja uporabnika, ki so zahtevale takojšnje ukrepanje 

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

polovici leta smo uvedli tudi tedenske krajše usklajevalne sestanke zdravstvene službe, da si 

naredimo plan za potek tedenskih opravil in zadolžitev. 

Timsko delo 

Velik pomen pri zdravstveni oskrbi uporabnikov ima dobro timsko delo. Člani tima tako 

prispevajo vsak svoje znanje in izkušnje, strmijo 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 ter preventivno zdravstveno 

dejavnost, na zdravstveno nego, delovno terapijo, fizioterapijo in na specialnopedagoške 

obravnave – defektologijo. Vse storitve so zabeležene v ISOV računalniškem programu. 

Splošne obravnave 

Pregledi vključenih uporabnikov pri splošni zdravnici v letu 2019 

Krivec 

Urbas,  

dr. med.,  

spec. 

druž. med. 

število 

uporabnikov 

število pregledov težave 

16 v storitvi 

IVO 

1 uporabnik 

IVO ima 

drugega 

osebnega 

zdravnika 

28 obiskov 

(v letu 2018 je bilo 84 

obiskov, v letu 2017 je bilo 

obiskov 64, v letu 2016 pa 

42) 

SPLOŠNI ZDRAVSTVENI PREGLED 

- Predpis recepta 

- Preveze uporabnika  

- Virusna obolenja  

- Cepljenja 

- Druge kurativne storitve 

- Aplikacija intramuskularnih injekcij 

8 v storitvi 

VVZ 

Spremljajo svojci oziroma 

skrbniki, zato število obiskov 

nam ni znano. 

V primeru urgentnega stanja 

jih spremljamo iz VDC. 

 

skupaj 24   
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Specialistične obravnave 

Psihiatrične obravnave: 

Pregledi uporabnikov storitve IVO  – psihiatrične obravnave v letu 2019  

Specialisti Št. uporabnikov Število pregledov 

Petek, dr. med., spec. psihiater (Ljubljana) 3 5 

skupaj 3 5 

 

Hospitalizacije uporabnikov storitve IVO v Psihiatrični bolnišnici Idrija 2019  

Specialisti  Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Mitrovič, dr. med. psih. (oddelek S3) 1 27 

Božič, dr. med. psih. 1 28 

skupaj 2 55 

Hospitalizacija uporabnikov storitve IVO v Splošni bolnišnici Šempeter 2019  

Specialisti Št. uporabnikov Število dni hospitalizacij 

Travmatološki oddelek 1 8 

skupaj 1 8 

 

Druge specialistične obravnave uporabnikov storitve IVO v letu 2019  

Specialisti Št. uporabnikov Število pregledov 

NEVROLOG 2 4 

ORTOPED / / 

OKULIST 2 2 

ENDOKRINOLOG 1 1 

NEFROLOG 1 1 

ONKOLOG 1 1 

INTERNIST 3 3 

KARDIOLOG / / 

HEMATOLOG 2 2 

PSIHOLOG / / 

PULMOLOG 2 2 

UZ  1 1 

UZ vratnih žil / / 

UZ trebuha 1 1 

MR GLAVE / / 

CT slikanje zob / / 

ORL 1 1 

KIRURGIJA 1 2 

ORTOPAN / / 

GINEKOLOG 3 5 

UZ TREBUHA / / 

USTNA KIRURGIJA / / 

CT / / 

MR / / 

DERMATOLOG 1 1 

MAMOGRAFIJA 1 1 

SKUPAJ: 23 28 
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Laboratorij 

Laboratorijske storitve uporabnikov storitve IVO v letu 2019  

Laboratorij Št. uporabnikov Število pregledov 

ZD Tolmin 3 4 

skupaj 3 4 

 

Zobozdravstvene storitve 

Zobozdravstvene storitve uporabnikov storitve VVZ in storitve IVO v letu 2019  

Specialisti Št. uporabnikov Število pregledov 

Kavčič Fortunat, dr. dent. med. 2 2 

Frelih, dr. dent. med. / / 

Jesenšek, dr. dent. med. / / 

Žagar, dr. dent. med. 1 2 

Kojić, dr. dent. med. 3 4 

skupaj 6 8 

 

Higiena zob je v letu 2019 še boljša, uporabniki so bili pohvaljeni iz strani zobozdravnikov za dobro 

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

zob.  

Sodelovanje z ZD Tolmin – področje zobne preventive 

V letu 2019 smo nadaljevali s sodelovanjem z ZD Tolmin na področju zobne preventive. Vsak mesec 

nas obiščeta diplomirani medicinski sestri, ki 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 ČASU IZVAJANJA STORITVE IVO 
 

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

ran (po tuširanju), transfer uporabnikov, ipd. Nudimo pomoč uporabnikom pri izvajanju osebne higiene 

(umivanje zob in skrb za ustno protetiko, umivanje obraza, umivanje nog, britje, česanje, tuširanje, 

urejanje nohtov, umivanje lasišča, česanje, ipd.), pomoč pri oblačenju, pomoč pri hoji, ipd. Te oblike 

pomoči so deležni vsi uporabniki. Še vedno beležimo velik primanjkljaj v zdravstvenem kadru in si 

vsega opravljenega dela brez pomoči drugih zaposlenih v storitvi IVO  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, odgovorna oseba pa je medicinska sestra vodja tima.  

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 - uporabniki so bili sedem krat 
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nameščeni v bolniško sobo. Vzrok namestitve so bili vročina oz. viroza, diareja, poškodbe. V 

bolniško sobo smo za določen čas namestili tudi uporabnika, ki je bil slabše mobilen in smo 

tako lažje izvajali nadzor varstva nad njim.  

Sodelovanje z urgentno službo ZD Tolmin 

Sodelovali smo tudi z urgentno službo ZD Tolmin, katero smo klicali pet krat 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 SB Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici. Svojci so bili takoj obveščeni o neljubem 

dogodku. 

Dva krat so bili uporabniki odpeljani v urgentno službo Tolmin zaradi hitrega pregleda 

(ureznina, slabost). 

Poslužili smo se tudi prevoza uporabnika z reševalnim vozilom na zdravljenje v PB Idrija (dva 

krat) in v Splošno bolnišnico Šempeter (dva krat). 

 

4.2 ZDRAVSTVENE STORITVE OPRAVLJENE V ČASU IZVAJANJA STORITEV VVZ 
 

Storitve zdravstvene službe se izvajajo 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 o spremstvu uporabnika k osebnemu zdravniku, 

o urejanju pridobitve potrebnih receptov in drugih zdravstvenih opravil. V letu 2019 smo 

omogočili tudi nekaterim uporabnikom storitve VVZ, da smo jim nudili pomoč pri 

zagotavljanju nabave mesečnih zdravil.  

V drugi polovici leta pa je prišlo do nekaj sprememb. Zaradi sprememb v Splošnem dogovoru 

za leto 2019 in spremenjene ZZZS pogodbe smo morali prenehalt uporabnikom, vključenimi v 

storitve VVZ,  razdeljevati terapijo. ZZZS namreč ne priznava več zdravstvenih storitev za 

uporabnike storitev VVZ, ampak le še za uporabnike domskega varstva (storitve IVO). Staršem 

in skrbnikom je bilo vse obrazloženo in smo skupaj z njimi prišli do rešitve. Sedaj le – ti 

uporabniki prejemajo terapijo doma. 

Kljub vsemu smo nekatere storitve zdravstvene nege opravljali tudi za uporabnike storitev 

VVZ, kar je razvidno iz tabele. 
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Storitve zdravstvene nege, ki so bile opravljene v ambulanti za vključene uporabnike v storitvi VVZ 

2019 

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE  NEGE v storitvi VVZ V LETU 2019 

aktivnost priprave in aplikacije zdravil 7.282 x 

dihanje - aplikacija inhalacije (z zdravili) / 

ostale aktivnosti zdravstvene nege - merjenje in evidentiranje pulza, frekvence 

dihanja, saturacije 

139 x 

ostale aktivnosti zdravstvene nege - merjenje krvnega tlaka (RR) 35 x 

telesna temperatura - merjenje telesne temperature in ukrepanje ob odstopanjih  27 x 

manjše preveze (defekt usnjice velikosti do 5x5 cm) 50 x 

evidenca psihičnega stanja 506 x 

spremljanje uporabnika na diagnostične preiskave / 

preveza čiste rane, drena, fistule, ipd. 32 x  

aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi dekubitusa 1 x  

Izločanje in odvajanje - Spremljanje uporabnika v zvezi z izločanjem blata 1,2 501 x 

izločanje in odvajanje - pomoč pri izvajanju anogenitalne nege in pri nastavitvi 

pripomočkov za inkontinenco 

1.590 x 

oblačenje in slačenje - oblačenje ali slačenje pomičnega uporabnika, pomoč pri 

oblačenju in slačenju 

599 x 

Priprava uporabnika in dokumentacije ter sodelovanje pri pregledu zdravnika 

specialista 

33 x  

Ukrepanje ob epi napadu 4 x 

 

Sodelovanje s svojci in z zakonitimi zastopniki 

Zaradi hitro spreminjajočih se zdravstvenih stanj uporabnikov, posledično obiskov osebnih 

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

zastopniki vedno bolj v ospredju. Tako jih sproti obveščamo o aktualnih zadevah, razlagamo 

izvide pregledov, obveščamo o napotitvah, hkrati pa smo vsem vedno na voljo za pogovor, saj 

v zadnjem času vprašanj iz njihove strani ne manjka. Tu so prisotne stiske ob soočanjih z 

težkimi diagnozami, prošnjami po raznih nasvetih, včasih je dovolj, da samo prisluhnemo 

njihovim stiskam. 

Sodelovanje z osebnimi zdravniki, s specialisti 

Sodelovanje z zdravniki je zelo dobro, prisluhnejo ob težavah, s katerimi se soočajo naši 

uporabniki. Po novem imamo tudi dva krat tedensko rezerviran ordinacijski čas samo za naše 

uporabnike. Ustrezno ukrepajo ter jih tudi ustrezno napotijo na dodatne preiskave, če je to 

potrebno. 

Sodelovanje s 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 

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=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 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 zaposlenih v 

storitvi VVZ ter v storitvi IVO.  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 2019 

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

še kvalitetnejšo oskrbo. V veliko pomoč so nam zaposleni iz institucionalnega varstva, potrebno 

pa je dobro načrtovanje dela, planiranje urnikov, saj določenih storitev ne smejo izvajati. Letos 

smo imeli novo zaposlitev v zdravstvenem timu, medicinska sestra vodja tima.  

Predaja informacij – raport 

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

ob 14.00 uri med zdravstvenim tehnikom, med vodji matičnih skupin in delavci bivalnih enot; ob 22.00 

uri med delavci bivalnih enot ter nočnim delavcem; ter ob 6.00 uri med zdravstvenim tehnikom ali 

drugim zaposlenim v storitvi VVZ in nočnim zaposlenim v storitvi IVO. Pomemben prenos informacij 

so zapisi v raportni knjigi ter zapisi v ISOV računalniški program, katerega uspešno uporabljamo (več 

podatkov vnašamo kot v preteklih letih, tudi navodila za oskrbo tekom vikenda). 

4.3 ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN PREVENTIVNA VZGOJNA DEJAVNOST 

Izpeljane zdravstvene delavnice v institucionalnem varstvu: 'Gripa', 'Zdrava prehrana', 'Klop', 

'Svetovni dan bolezni'. 

Izpeljane zdravstvene delavnice v Skupini 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, ipd. 

Zdravstveno vzgojne delavnice: gibanje in pomoč pri hujšanju uporabnikom. 

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. 

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

letos razpršeni tekom celega leta, saj smo organizirali veliko aktivnosti iz zdravstvenega 

področja: test hoje v sodelovanju z ZD Tolmin, delavnice na temo zdrava prehrana, varnost pri 

delu, tehnike sproščanja v sodelovanju z ZD Tolmin, ipd. 
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V sodelovanju z ZD Tolmin smo organizirali cepljenje proti sezonski gripi za uporabnike, ki 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 

uporabnike vključene v storitev VVZ in za uporabnike storitev IVO.  

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. 

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 v 4. delovni skupini. 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.  
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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 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. 

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. 

RAZVOJNO NEVROLOŠKE OBRAVNAVE IN ROKOVANJE Z ZAHTEVNEJŠIMI 

NEVROLOŠKIMI UPORABNIKI 

V lanskem letu sta se k nam vključila dva uporabnika, katera sta tudi gibalno ovirana in za transfer 

uporabljata invalidske vozičke. Oba imata cerebralno paralizo skupaj s še drugimi pridruženimi 

diagnozami. Za delo z njima je bilo potrebno usposobiti tudi sodelavce, saj so pri obeh izrazite značilne 

težave CP.  

Oba imata najzahtevnejši vzorec - spastičnost- značilni povišan mišični tonus  predvsem v gibanju. 

Zaradi spastičnosti že tako šibkih, paretičnih mišic je njihova energijska učinkovitost pri gibanju močno 

zmanjšana, zaradi mišičnega neravnovesja pa obstaja velika nevarnost kontraktur in deformacij 

skeletnega sistema.  

Pri atetozi se mišični tonus ves čas spreminja od zelo nizkega pa do visokega. Prisoten je močan vpliv 

t.i. primitivnih refleksov in številni nehoteni vzgibki. Nehoteni gibi trupa, okončin in gri-masiranje se 
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pojavijo ob spremembah položaja, nameravanih gibih ali čustvih. Govor je težko razumljiv,  imata 

težave tudi pri dihanju in požiranju.  

Vsi, ki izvajamo transfer iz vozička na posteljo ali v avtomobil in nazaj, moramo znati rokovati ob 

pojavu pred tem opisanih stanj in zato je delovna terapevtka posebej usposobila sodelavce. 

Pri obeh je prisoten motorični deficit: tetraplegija – prizadetost vseh štirih okončin. Je najtežja oblika 

CP. Prisotne so motnje govora, kognitivne motnje, sekundarne motnje na skeletnem sistemu kot so 

kontrakture, deformacije, prikrajšave, skolioze, motnje prehranjevanja, inkontinenca, občutljivost na 

respiratorne infekte (ne znajo se izkašljati). 

Vsakemu uporabniku želimo omogočiti, da doseže največjo možno stopnjo gibalne neodvisnosti. Zato 

se poslužujemo uveljavljenih terapevtskih pristopov in novejših spoznanj. Pri odraslih se uvajajo vedno 

nove oblike učenja gibanja in učenja skozi gibanje, ki jih lahko izvajajo terapevti, npr. plesna terapija. 

Ta oblika dela je za uporabnika sproščujoča, ga motivira, omogoča mu socialno vključenost in dviguje 

samopodobo. 

Najpomembnejša področja, ki jih izvajamo v delovni terapiji so fina motorika rok, senzorne stimulacije, 

zaznavne sposobnosti, vizuelno - motorična koordinacija in dnevne aktivnosti. Uvajamo in svetujemo 

uporabo pripomočkov in prilagoditev za dnevne aktivnosti (npr. pri hranjenju - prilagojen jedilni pribor, 

nedrseča podlaga, mizica z izrezom, višina mize, stojka, položaj pri hranjenju, ipd.). Da bi izboljšali 

funkcionalnost in varnost uporabnikov, smo ustrezno prilagodili okolje, v katerem uporabnika delujeta. 

Senzorična integracija je ena od najpomembnejših funkcij osrednjega živčevja, ki je pri osebah s CP 

praviloma bolj ali manj okvarjena. Zato je vzpodbujanje pravilnega zaznavanja senzoričnih dražljajev, 

ki se izvaja pri delovno terapevtski obravnavi, ključ do pravilnejših odzivov. 

Pri delu z uporabniki s CP je pomembno, da celoten tim rokuje na pravilen način, da s pravilnim 

nameščanjem poskrbimo, da se ne potencirajo nepravilni gibalni vzorci in se stanje ne poslabšuje. 

Naloga tima je, da za to poskrbijo v primeru sedenja v vozičku, kjer sedita večino dopoldneva, ko delata 

v delavnici (da lepo poravnano sedi, je zagozda na svojem mestu, noge v pravilnem položaju, ipd.). 

Enega uporabnika posedamo tudi na stolico, potrebno je pravilno izvesti transfer voziček – stolica, pri 

drugem uporabniku transfer voziček – postelja – avtomobil. Pri obeh se izvaja transfer na negovalno 

posteljo za potrebe izvajanja nege. Tudi hranjenje poteka prilagojeno. 

 

4.6 SPECIALNA PEDAGOGIKA (DEFEKTOLOGIJA) 

V letu 2019 je bilo 8 uporabnikov deležnih specialno pedagoških obravnav.  

V okviru specialno pedagoških obravnav so uporabniki ponavljali in utrjevali orientacijo v času, 

na uri, zapis imena, priimka, stalnega in začasnega bivališča, rojstnega datuma, utrjevali 

vrednotenje in ločevanje evrov ter centov. 

S tremi uporabniki smo na individualni uri pregledali aktualne novice doma in po svetu 

(izboljšanje splošne razgledanosti, razvijanje kritičnega mišljenja).  
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Uporabniki, ki so vključeni v projekt Moja knjižnica, so utrjevali branje z razumevanjem. 

Pomoč so potrebovali pri zapisu vsebine prebrane knjige. Dva uporabnika potrebujeta več vaj 

natančnega branja - po zlogih, saj pri branju ugibata besedo po prvem zlogu. 

Nekateri uporabniki počasneje osvajajo števila v povezavi z denarjem. Potrebovali so več 

utrjevanja in praktičnih nakupov v trgovini. 

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

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.). 

Skozi pogovor smo uporabnikom pomagali poiskati načine za kvalitetno preživljanje prostega 

časa. Z uporabo interneta so poiskali prave informacije glede dogodkov v njihovi okolici, v 

mestu (npr. dogodki v kinogledališču, v knjižnici, na prostem, ipd.). 

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 2019 

Januar 2019: sprehod okoli jezera na Mostu na Soči, branje knjige o Kekcu, ustvarjalna delavnica -

krasitev panoja, priprava čokoladne torte, zdravstvena delavnica na temo 'Gripa', delavnica 'Kako 

pravilno oprati perilo'. 

Februar 2019: Bralnice pod slamnikom, nakup oblačil v nakupovalnem centru v Novi Gorici, obisk 

nekdanjega uporabnika v VDC Nova Gorica Enota Stara Gora, smučanje na Soriški planini, ogled 

košarkarske tekme, izvedba kulturnega programa in glasbenega programa – Prešernov dan, verske 

vsebine 'Svečnica', kuharska delavnica 'Mesni golaž in tortelini', glasbeni nastop na dogodku Bralnice 

pod slamnikom, glasbena delavnica z elementi glasbene terapije, peka jogurtovih mišk, pohod do Sv. 

Marka, kuharska delavnica 'Gratinirana zelenjava', izdelovanje pustnih mask. 

Marec 2019:  ogled pustne povorke v Cerknem, nakup oblačil v nakupovalnem centru v Novi Gorici, 

ogled smučarski poletov v Planici, obisk sorodnikov, obisk družine Kurinčič, obisk nekdanjega 

uporabnika v VDC Nova Gorica Enota Stara Gora, peka ocvirkovce, ustvarjalna delavnica 'Pomladna 

okrasitev', verske vsebine 'Pepelnica', branje pravljic, čajanka, izvedba predstave 'Magdalenca išče 

ženina', ogled gledališke predstave Grenki sadeži v izvedbi Gledališke skupine Zvonko, kuharska 

delavnica 'Priprava domačih pirinih rezancev', sajenje mačeh. 
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April 2019: izdelava lutk, pohod na Mengore, obisk koncerta Irene Grafenauer, ogled gledališke 

predstave 'Ovca na večerji', ustvarjalna delavnica 'Velikonočni okraski', otvoritev razstave v Ris-u in 

predstavitev knjige Jožeta Muniha, verske vsebine 'Velika noč', zdravstvena delavnica na temo 'Zdrava 

prehrana', zasaditev balkonskih rož v bivali enoti in bivalni skupnosti, delavnica o avtomobilizmu. 

Maj 2019: romanje na Mirenski grad, dramski nastop na festivalu Tantadruj, vseslovensko srečanje na 

festivalu Žoga bendov na Kneži, Kulturolušni vrtiljak, dramski nastop na festivalu Op, pevski nastop na 

festivalu Pridne note v Mariboru, kuhanje kosila s skupino II, kuharska delavnica v BE, predavanje 

'Živalstvo in rastlinstvo TNP', nastop plesne skupine Frika na plesni produkciji Plesne šole Urška, 

kuharska delavnica 'Priprava krompirjevih svaljkov', zdravstvena delavnica na temo 'Klop', kuharska 

delavnica s skupino I., branje šmarnic vsak dan 'Misijonar ob Nilu', ogled košarkarske tekme. 

Junij 2019: potepanje ob Soči, izlet v Roče, zaključno srečanje Vera in luč v Levpi, kuhanje bezgovega 

sirupa v skupini II in v skupini IV., sprehod in sladoled v kavarni s skupino IV. 

Julij 2019: kopanje v Idrijci, pohod po zgodovinski poti v Idrskem, sprehod okoli jezera na Mostu na 

Soči, kopanje v Nadiži, obiskala nas je Jessica Jeanne in z nami izvedla tečaj joge, urejali smo vrt, 

glasbena delavnica 'Woodstock', izvedli smo nedeljski piknik, verske teme 'Sv. Peter in Pavel ter Sv. 

Krištof'. 

Avgust 2019: kopanje v Nadiži, kopanje v Sesljanu, glasbeni nastop v Ročinju. 

September 2019: sprehod okoli jezera na Mostu na Soči, obisk pokopališč, ogled kmetije Bogota, izlet 

na planino Leskovca, predavanje 'Planinske koče v Sloveniji', glasbena delavnica '200 letnica rojstva 

Jacquesa Offenbacha', glasbena delavnica '150 letnica skladatelja Hectorja Berlioza'. 

Oktober 2019: udeležba na 10. mednarodnem festivalu nenavadne normalnosti, Dnevi evropske kulturne 

dediščine 'Bejn, a b' se ki igral?', Abilimpiada, nabiranje kostanja v Ravnici, izlet na Bled, ogled 

prireditve v OŠ Šempeter pri Novi Gorici, dvodnevno bivakiranje na planini Lapač, obisk pokopališč, 

kuharska delavnica 'Solata', udeležba na projektu 'Simbioza gibanja, Test hoje', piknik s skupino IV., 

predavanje 'Skrb za zdrave dojke', delavnica '150 letnica smrti pesnika Simona Jenka', zgodovinska 

delavnica 'Primož Trubar'. 

November 2019: ogled prireditve  '200 letnica OŠ Most na Soči', otvoritev likovne razstave uporabnika 

v Bovcu, martinova večerja, zdravstvena delavnica 'Svetovni dan sladkorne bolezni', verske vsebine 'Vsi 

sveti in spomin vseh vernih rajnih', kuharska delavnica za skupino I., izdelovanje okraskov za okrasitev 

BS Zalog. 

December 2019: postavitev jaslic na Sveti Gori in postavitev jaslic na Jaslični poti v Tolminu, 

izdelovanje sneženega moža iz papirnatih lončkov, peka peciva z dijaki Gimnazije Tolmin, presajanje 

sobnih rastlin, obiskala nas je pesnica Dana Ivančič, ustvarjalna delavnica 'Krasitev panoja', glasbena 

delavnica z elementi glasbene terapije, predavanje na temo 'Ločevanje smeti', gospodinjske aktivnosti v 

sodelovanju z Društvom Sožitje. 
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6 SODELOVANJE UPORABNIKOV Z  DRUGIMI  VLADNIMI IN NEVLADNIMI 

ORGANIZACIJAMI, JAVNIMI IN ZASEBNIMI PODJETJI, IPD. 

 

Tudi v letu 2019 smo sodelovali z naslednjimi  institucijami v naši okolici: Center za socialno delo 

Severna Primorska, enota Tolmin, Policijska postaja Tolmin, Psihiatrična bolnica Idrija. 

Medobčinsko društvo Sožitje Tolmin – v letu 2019 je društvo organiziralo letovanje za uporabnike 

(Novi grad, Piran). Uporabniki so se v letu 2019 z društvom  udeležili izleta na Kras (Postojnska jama). 

Društvo Spominčica – tudi v 2019 smo se udeležili sprehoda 'Sprehod za spomin', ki ga je društvo 

organiziralo.  

Srečanja Vera in luč – uporabniki bivalnih enot so se redno udeleževali mesečnih srečanj v prostorih 

Župnijskega doma Tolmin.  

Mala hiša, center za otroke – izvedena je bila skupna ustvarjalna ura (otroci in uporabniki) na kateri 

smo izdelovali lutke na kuhalnici. 

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 jaslice, 

ki so jih uporabniki naredili iz gline. 

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 2019 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 

2019 šteje skupina 12 plesalcev. Uporabniki so v preteklem letu svoje plesne sposobnosti javno 

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

plesna produkcija). V decembru so se predstavili na tradicionalni novoletni prireditvi v VDC. 

Osnovna šola Tolmin in podružnica PŠIUOPP – uporabniki VDC Tolmin enkrat tedensko obiskujejo 

snoozle sobo v njihovih prostorih. Stike ohranjamo tudi z dogovorjenimi obiski in druženji. 

Gimnazija Tolmin – sodelovanje z dijakinjami pri pripravi in izvedbi okrogle mize pri projektu Bralnice 

pod Slamnikom; sodelovanje z dijaki pri ustvarjalnih delavnicah (izdelava voščilnic). 

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

knjižnica. V skupino 4 je prihajala knjižničarka Mira. Izvedli smo okroglo mizo  v projektu Bralnice 

pod slamnikom na temo »Ljubezen skozi čas«.  

Stergulčeva hiša v Bovcu – razstava likovnih del uporabnika iz bovške občine, oblikovanje in izvedba 

kulturnega programa ob otvoritvi le-te. 

Muzej Tolmin – sodelovanje pri dogodku DEKD 'Bejn a b' se ki igral?' 

Vrtec VVZ Ilke Devetak Bignami – sodelovanje pri dogodku DEKD 'Bejn a b' se ki igral?' 

Triglavski narodni park – sodelovanje pri dogodku DEKD 'Bejn a b' se ki igral?'  
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Moto klub Soča – že šesto 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.  

Lions klub Soča – v mesecu decembru 2019 so sodelovali pri dobrodelnem koncertu, v organizaciji 

Občine Kobarid, v Kulturnem domu v Kobaridu. Zbrana sredstva so donirali VDC Tolmin za nakup 

opreme za senzorno sobo. Dogodka so se udeležili tudi uporabniki institucionalnega varstva. 

Kmetijska zadruga Tolmin – sodelovali smo pri njihovi razstavi velikonočnih pirhov. Uporabniki so 

naredili glinene pirhe. 

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o. – izobraževanje za uporabnike 'Ločevanje odpadkov' 

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

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

Aurenis, d.o.o. – integrirana zaposlitev dveh uporabnikov 

7 SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH 

 

Skupina za kakovost storitev EQUASS Assurance 

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

Projektna skupina za pripravo otvoritve likovne razstave v Stergulčevi hiši v Bovcu 

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

Tolmin 

Projektna skupina za organizacijo letovanja za uporabnike 

Projektna skupina za organizacijo dogodka v sklopu DEKD, 'Bejn, a b' se ki igral?' 

Projektna skupina za pripravo tradicionalne novoletne prireditve v VDC Tolmin. 

8 UČNA BAZA ZA ŠTUDENTE, PRIPRAVNIKE   

 

 Praksa študentov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Ljubljani  

V letu 2019 je opravljala obvezno klinično prakso 1  študentka delovne terapije  

 Pripravništvo študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

V letu 2019 je 1 magistra socialne pedagogike opravljala enotedensko kroženje v sklopu celoletnega 

pripravništva v Domu upokojencev Podbrdo.  

 Praksa študentov Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem 

V 2019 je opravljala prakso 1 študentka Fakultete za vede o zdravju, smer socialna gerontologija 
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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 

pomembne zadeve. 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 in pohvale uporabnikov v preteklem letu so bile: pritožbe zaradi konfliktov v medosebnih 

odnosih, ki so jih sproti reševali, pritožba glede neizvedenih aktivnosti na dogovorjen dan, sicer pa 

uporabniki pohvalijo drug drugega in zaposlene.  

11 PROSTOVOLJSTVO 

 

V letu 2019 sta se dve prostovoljki udeležili organiziranega letovanja za uporabnike v Baški na Krku in 

v Izoli.  



44 

 

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). 

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 2019 

datum naslov izvajalci kraj 

18.10.2019 Zdrave dojke ga. Iris Bratina (ZD Tolmin) VDC Tolmin 

12.12.2019 
Ločevanje 

odpadkov ga. Polona Artač (Komunala Tolmin) 
VDC Tolmin 

17.12.2019 Zdrava prehrana ga. Irena Živkovič, diplomirana 

dietetičarka 

VDC Tolmin 

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 storitev IVO, 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, 
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 ukrepanje in celostno obravnavanje uporabnikov v kriznih situacijah, 

 svetovanje, psihosocialno obravnavanje uporabnikov, delo s svojci, 

 obiski na domu pri uporabnikih storitve VVZ in storitve IVO, 

 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 2019 se je Komisija za sprejem, odpust in premestitev sestala devetkrat.  

Realizirale so se tri nove vključitve v storitev VVZ in dve v storitev IVO (uporabnika sta že bila v 

storitvi VVZ). 

V enem primeru smo obravnavali vlogo novega upravičenca za vključitev v storitev IVO. Vloga je bila 

ugodena, uporabnika se je vključilo na seznam čakajočih na željo zakonite zastopnice. V enem primeru 

je komisija obravnavala vlogo že vključene uporabnice v storitvi VVZ, zaradi potrebe po vključitvi v 

storitev IVO. Vlogi se je ugodilo, uporabnico se je uvrstilo na seznam čakajočih, saj je želja uporabnice, 

da se v to storitev vključi, ko bo to potrebovala (starost, hospitalizacija staršev). Tri vloge za vključitev 

novih upravičencev v storitev VVZ so bile nerelevantne, ker upravičenci še niso dopolnili 18 let.  

V enem primeru je komisija z uradnim zaznamkom zabeležila prenehanje izvajanja storitve VVZ za 

uporabnika (smrt uporabnika). V drugem primeru pa je komisija izvedla premestitev uporabnika v drug 

zavod (primernejši njegovim zdravstvenim posebnostim). 

15 DELOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA V VDC TOLMIN 

 

Delovni čas:  zavod je bil odprt vse dni v letu.  

V storitvi VVZ se je 8 – urni program izvajal ob delavnikih od 7.00 (oz. 6.00) do 15.00 (oz. 14.00) ure.  

V 16 – urni storitvi IVO pa se je izvajal program od 14.00 do 22.00 in od 22.00 do 6.00 ure zjutraj ter 

24 – urni program ob sobotah, nedeljah in praznikih.  

V primeru potrebe po občasnem bivanju uporabnikov vključenih v storitev VVZ po 15.00 uri, se je to 

varstvo omogočalo v bivalni enoti na Rutarjevi. Prav tako je bil prihod uporabnikov storitev VVZ mogoč 

pred 7.00 uro zjutraj. 

Organizacija dela: 

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.  
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 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. 

 Seje Sveta zavoda (ena konstitutivna, pet rednih in ena korespondenčna): Svet zavoda VDC Tolmin 

se je v letu 2019 sestal sedemkrat; obravnaval in sprejel je poročilo inventurnih komisij, obravnaval 

in sprejel Letno poročilo VDC Tolmin za leto 2018, obravnaval in sprejel Letni delovni načrt in 

finančni programa dela za leto 2019. Poleg tega je razpisal prosto delovno mesto direktor/direktorica 

VDC Tolmin ter vodil celoten postopek, opravil razgovor s kandidatko ter soglasno podal pozitivno 

mnenje. 

 Sestanki delavcev in sodelavcev v storitvi VVZ (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 v storitvi IVO (mesečno): zaposleni so se pogovarjali o 

zdravstvenem stanju uporabnikov, načrtovali delo, usklajevali koledar aktivnosti, opažanja 

zaposlenih, pomembne sklepe strokovnega sveta zavoda, ipd. 

 Sestanki delavcev storitve ZN (mesečno, 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, 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. voziček za nego uporabnikov na invalidskem vozičku), 

o tekočih investicijah zavoda, ipd. Redno smo obravnavali tudi finančno poslovanje zavoda.  

 Sestanki posebej imenovanih strokovnih timov za posamezne uporabnike (po potrebi): v letu 2019 

se je strokovni tim sestajal za štiri uporabnike storitve IVO in za enega uporabnika storitve VVZ. 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. Uporabniki so bili obveščeni tudi o morebitnih 

kadrovskih spremembah, novih vključitvah v VDC, o vzdrževalnih in sanacijskih delih, ponovili so 

hišni red VDC, ipd. 
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 Sestanki uporabnikov, vključenih v storitev IVO (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 odprti, strukturirani, tematika podobna 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 vseh delovnih skupin. Zapisnik komisije je izobešen na oglasni deski zavoda. Komisija 

ocenjuje urejenost delavnic, skupnih prostorov, bivalnih prostorov, garderob ipd. 

 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. V letu 2019 smo uvedli raportno knjigo za vse pomembne zabeležke.  

 

Vodenje programa storitev VVZ in storitev IVO – 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 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 obeh programov (IVO in VVZ) je zajemalo naslednje aktivnosti: 

 vodenje mesečnih sestankov: za zaposlene v storitvi VVZ in v storitvi IVO, za uporabnike v 

štirih delovnih skupinah,  

 vodenje vsakodnevnih raportov v jutranjem in popoldanskem času,  

 vodenje Komisije za sprejeme, premestitve in odpuste, 

 koordiniranje, načrtovanje in izvajanje strokovnega in proizvodnega dela, 
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 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.). 

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. 

 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.) 
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16 IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH  

 

Izobraževanja zaposlenih v letu 2019  izven  in  znotraj VDC Tolmin 

ŠT. IZOBRAŽEVANJE - TEMA 
ŠT. 

UDELEŽENCEV 

1 
Mit ali resnica? Ali je gibalno plesna aktivnost učinkovita metoda v 

procesu rehabilitacije oseb z različnimi okvarami 
1 

2 Beleženje storitev v DT obravnavi 1 

3 Sporočanje slabe novice stranki v socialni stiski 2 

4 Pomladna konferenca za javni sektor 2019 2 

5 Sočasno prisotne različne duševne motnje 2 

6 Kulturni bazar  2 

7 Osebnostne motnje izzivi za psihosocialno pomoč 4 

8 Izzivi rehabilitacije nevrogene disfagije pri odraslih 2 

9 Komuniciranje in konflikti v delovnem okolju 2 

10 Informacijski intervju 2 

11 
Razjede zaradi pritiska; venska, arterijska in mešana razjeda; 

diabetično stopalo. 
3 

12 Izvajanje javnih naročil javnih zavodov 1 

13 
Obvladovanje tveganj, delo z agresivnimi strankami in obvladovanje 

komunikacije v težkih situacijah. 
2 

12 Mednarodni projekt "pridne note" 2 

13 Delo z uporabniki storitev varstveno delovnih centrov 3 

14 Ergonomija v zdravstveni negi 5 

15 Napredovanje zaposlenih v javnem sektorju 2 

16 Šola javnega naročanja za naročnike  11 

17 

Izobraževanje za javno socialno varstvene zavode o pomenu notranje 

revizije s predstavitvijo posebnosti nove izjave predstojnika o 

notranjem nadzor javnih financ.  

1 

 

Supervizija 

V letu 2019 smo izvajali supervizijo za eno skupino zaposlenih. Poleg tega je bilo izvedenih veliko 

izobraževanj znotraj in izven VDC, kar je razvidno iz priložene tabele zgoraj.  

Varstvo pri delu 

V letu 2019 smo sodelovali s pogodbenim strokovnim delavcem za varstvo pri delu in požarno varnost. 

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 ena skupina zaposleni odšli na pohod na Mrzli vrh 

nad Tolminom, druga skupina je imela aromaterapijo v prostorih VDC, tretja skupina pa se je sproščala 

v bazenu v Novi Gorici. 

Letni razgovori 
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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 2019 je 5 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 2019 po veljavno pravni zakonodaji.  

17 ZAPOSLENI 

 

V letu 2019 (31.12.2019) je bilo zaposlenih 26,5 delavcev od teh ena invalidna oseba: 17 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. 2019  

OSKRBA ŠT. DELAVCEV TARIFNA SKUPINA ŠT. DELAVCEV SKUPAJ 

Osnovna oskrba 3 
II 1 

3 
IV 2 

Socialna oskrba 17,5 

II / 

17,5 

IV 4 

V 8,5 

VII/1 2 

VII/2 3 

Poslovodenje 3 VII/1, VII/2 3 3 

Zdravstvo 3 
V 1 

3 
VII/1 2 

SKUPAJ 26,5  26,5 26,5 

                                                                                                   

V storitvah VVZ smo opravili 10.230 oskrbnih dni. V storitvah IVO beležimo podatek 6.100 oskrbnih 

dni. V storitvah ZV beležimo realizacijo 5.907 dni zdravstvene nege tip II (jan-sept) in zdravstvene nege 

tip III (okt-dec). Povprečno 24,33 delavcev je v letu 2019 izvedlo 22.237 oskrbnih dni za vse uporabnike. 

Odsotnosti iz dela zaradi koriščenja bolniških dopustov je bilo, glede na leto 2018, več. Vseh opravljenih 

ur delavcev je bilo 52.242 ur (100%), od tega: redno delo: 47.732 ur (91,37%; v letu 2018: 94,07%); 

boleznin 4.330 ur (8,29%; v letu 2018: 5,42%), od tega v breme VDC Tolmin: 2.394 ur (55,29%; v letu 

2018: 51,51%), v breme ZZZS: 884 ur (20,42%; v letu 2018: 10,13%) in v breme ZPIZ: 1.044 ur 

(24,11%; v letu 2018: 38,06%), očetovski: 0 ur (0%; v letu 2018: 0%), druga refundacija: 8 ur (0,18%; 

v letu 2018: 0,29%) ter nadur: 180 ur (0,34%; v letu 2018: 0,51%). 
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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 POLITIKA KAKOVOSTI  

 

Politika kakovosti v VDC Tolmin narekuje, da kot prvo delamo v dobrobit uporabnikov in zaposlenih. 

Uporabniki in zaposleni so del organizacije, za katero je kakovost pomembna. To pomeni, da 

uporabnikom nudimo predvsem storitve, ki so kakovostne in so povezane z uporabnikovimi potrebami, 

željami in pričakovanji. 

Cilji kakovosti, ki jih v našem VDC-ju spremljamo so: 

- zadovoljstvo uporabnikov s storitvami varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi 

pogoji (dalje VVZ) in s storitvami institucionalnega varstva odraslih (dalje IVO) 

- zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih z delom in medosebnimi odnosi  

- strokovno izvajanje dela 

- zagotoviti prijetno, varno in zdravo okolje 

- stalno izpopolnjevanje in izboljševanje storitev 

- izobraževanje zaposlenih in uporabnikov 

- možnost izražanja mnenj in stališč tako uporabnikov kot zaposlenih 

- načrtovanje strokovnega dela skupaj z uporabniki na mesečni in letni ravni 

- upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. 

Skupaj se trudimo, da ustvarjamo in ohranjamo takšne odnose, v katerih se tako uporabniki kot zaposleni 

čutimo polno vključeni v aktivnosti za doseganje ciljev organizacije. Pri delu z uporabniki smo zaposleni 

upoštevali individualiziran pristop, to je delo usmerjeno na uporabnika. Uporabniki so imeli možnost 

vključitve v številne aktivnosti, ki jih je organiziral VDC Tolmin. Skozi pogovore in podajanje 

informacij uporabnikom v okviru individualnih ali skupinskih aktivnosti so potekala izobraževanja za 

pridobivanje socialnih in komunikacijskih spretnosti, splošne razgledanosti in informacije za zdrav 

način življenja. 

Uporabniki so izražali svoja mnenja, stališča in predloge na naslednjih komisijah ter sestankih: 

- Komisija za pritožbe in pohvale na izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev  

- Komisija za prehrano 

- Komisija za urejenost prostorov  

- Uporabniki so izražali svoja mnenja tudi na zboru delavcev, ki je potekal 1 x mesečno 

z direktorico, v matičnih skupinah, na mesečnih sestankih v bivalni enoti in na 

individualnih pogovorih z zaposlenimi. 

Anketni vprašalniki o zadovoljstvu uporabnikov kažejo sledeče: 
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Zadovoljen/a sem z življenjem in delom v VDC 
Skupina I 92% DA, 8% VČASIH 

Skupina II 100% DA 

Skupina III 81% DA, 13% VČASIH, 6% NE 

Skupina IV 100% DA 

IVO 87% DA, 13% VČASIH 

 

Ankete zaposlenih kažejo na še višjo stopnjo zadovoljstva z delovno situacijo v primerjavi s preteklimi 

leti, saj je bilo kar 87% zaposlenih zadovoljnih z delovno situacijo v letu 2019. 

Zavedamo se pomembnosti vključevanja, integracije, našega VDC-ja v okolje, v katerem 

delujemo. Izvedli smo številne projekte v sodelovanju z drugimi ustanovami, ki so predstavljeni 

v nadaljevanju.  

Zadovoljstvo sodelovanja s kooperanti smo preverili z anketnim vprašalnikom. Na podlagi 

anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da so podjetja z opravljenim delom zadovoljna, saj 

ocenjujejo, da je delo opravljeno korektno in v dogovorjenem času. Zaposlitev pod posebnimi 

pogoji uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih delovnih navad, občutek koristnosti in 

samopotrditve. Poleg delovnih veščin in navad, ki jih pridobivajo pri samem delu, jim delovno 

mesto predstavlja naravni prostor, kjer se izkušajo v vzpostavljanju odnosov in v komunikaciji 

z osebami brez MDR, pridobivajo nove socialne izkušnje, izboljšajo komunikacijo, večajo 

svojo avtonomijo in sprejemajo odgovornost za svoja dejanja. 

Kakovost dela se kaže tudi v dostopnosti storitev VVZ in IVO. Svojci, starši in zakoniti zastopniki 

uporabnikov imajo možnost vpogleda v delovanje VDC-ja tudi preko spleta (facebook, internetna stran) 

oziroma kadarkoli želijo ali pred podpisom dogovora. Že pred vključitvijo jih seznanimo s storitvami 

VDC-ja (možnost obiska in ogleda centra, predstavitev aktivnosti, ipd.). Ob vključitvi uporabnika 

seznanimo, kje vse se lahko izraža (izdelava IP-ja, evalvacije IP-ja, v okviru delujočih komisij, ipd.). 

Uporabnik sam-a odloča, katero aktivnost bo obiskoval-a.  

19 ZAKLJUČEK 

 

Leto 2019 ocenjujemo kot uspešno leto, saj smo realizirali večina zastavljenih ciljev, nekatere smo celo 

presegli, nekateri pa ostajajo za leto 2020 in še kakšno leto naprej, kot npr. celotna ureditev sanitarno 

higienskih prostorov v kletnih prostorih občinske stavbe, ipd. 

V letu 2019 je bilo vloženega veliko dela strokovnih delavcev v procesu vpeljevanja standarda 

kakovosti. Sestajala se je delovna skupina, ki je načrtno delala na predpisanih načelih in tekom leta 

vpeljevala izboljšave na določenih področjih (večja informiranost uporabnikov z metodo lahkega branja, 

dostopnost do informacij na javnih mestih, ipd.). Vsi zaposleni so skupaj z uporabniki storitev sledili 
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zastavljenim ciljem in tako realizirali vse načrtovane projekte, delavnice, ipd. zato se zahvaljujem vsem, 

ki so sodelovali 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.  

 

Dr. Sandra Medveš Berginc s sodelavci in sodelavkami 


