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1 Uvod 

Že lansko leto smo upali, da se epidemija covid-19 zaključi in da bomo lahko načrtovan program izvajali 

brez omejitev. Vendarle ni bilo tako, po krajšem zatišju se je spet pojavil nov val, tretji, četrti, peti. Skoraj 

dve polni leti smo se uspešno spopadali z virusom, saj vse do oktobra preteklega leta ni prodrl v naše 

prostore, ko smo ga v Bivalni enoti v Zalogu hitro in uspešno zajezili in ostali le pri eni okužbi. 

Januarja 2022 je virus prodrl v našo Bivalno enoto na Rutarjevi, kljub upoštevanju vseh protokolov, 

varnostnih ukrepov ipd. Izmed 16 stanovalcev so bili 4 pozitivni, kar je po eni strani uspeh. Uspeh zato, 

ker tukaj bivajo starejši uporabniki z dodatnimi zdravstvenimi težavami, vsi so rizični in nihče ni imel 

posebej hude oblike okužbe. V 14 dneh smo v celoti zajezili okužbo in zdaj si želimo le, da bomo začeli 

kolikor toliko normalno delati. 

Zastavljen imamo bogat letni program, ki ga v nadaljevanju okvirno predstavljamo. Vsako leto si 

prizadevamo, da bi bil program dela še boljši. Želimo si nadgrajevati naše dejavnosti in aktivnosti, 

dopolnjevati naše projekte ipd. Želimo si boljše počutje in še večje zadovoljstvo uporabnikov, kar lahko 

dosežemo le z optimističnimi in s polno energijo prežetimi delavci. To nam lahko uspe tudi tako, da 

delavcem zagotovimo še boljše pogoje dela. Pomembno je tudi, da se delavci izpopolnjujejo, stalno 

izobražujejo in usposabljajo o različnih metodah dela z uporabniki. V letošnjem letu bomo zaposlene 

kontinuirano usposabljali za uvajanje paliativne oskrbe naših uporabnikov. Še naprej bomo spodbujali 

druga izobraževanja in omogočali supervizijo v zavodu, kjer bodo delavci razreševali strokovne dileme 

s priznano supervizorko. 

Tudi v letu 2022 bomo pripravili vmesno poročilo o napredku EQUASS, v katerem bomo beležili, kako 

smo storitve izboljšali, kakšne izboljšave smo vnesli v delo z delavci in kakšne novosti smo vpeljali. 

2 Politika kakovosti 

Uporabniki in zaposleni so del organizacije, za katero je kakovost storitev prvotnega pomena. To 

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

potrebami, željami in pričakovanji. Kakovost življenja uporabnikov storitev spremljamo s pomočjo 

anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu in pogovorov, tako skupinskih kot individualnih. 

Cilji kakovosti, ki jih bomo v letu 2022, v našem VDC-ju spremljali: 

- vključevanje v okolje in povezovanje uporabnikov z drugimi, tudi z mlajšimi generacijami (Vrtec 

Tolmin, Gimnazija Tolmin ipd.), 

- neprekinjenost izvajanja storitev in s tem omogočiti uporabnikom ohranjanje spretnosti in znanja 

skozi celo leto, 

- upoštevanje uporabnikovih potreb in želja v največji možni meri - individualiziran pristop, 

prepoznavanja potreb po spremembah za delo s starejšo populacijo uporabnikov storitev, 

- iskanje zaposlitve izven in znotraj VDC-ja – podporne oblike zaposlitve,  

- približati uporabniku storitev VVZ, v okviru mobilne službe (obisk na domu), 

- poudariti uporabnikova močna področja, kjer se lahko izkaže, se razvija in pridobiva na moči 

(izražanje z umetnostjo, kot so petje, ples, izvajanje kooperantskega dela, lastnega programa 

ipd.), 

- skrb za zdravstveno preventivo in dobro psihofizično počutje uporabnikov skozi celo leto, 
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- večja motivacija in zadovoljstvo tako zaposlenih kot uporabnikov – iskanje novih dejavnosti ali 

spreminjanje že obstoječih, izhajajoč iz uporabnikovih potreb in trenutnih razmer,  

- načrtovanje, planiranje dela skupaj z uporabnikom – opolnomočenje uporabnika, 

- aktivnosti bodo usmerjene v spremljanje zadovoljstva tako uporabnikov, kot njihovih svojcev, 

skrbnikov ipd., 

- zavedanje in vzpostavljanje pozitivne organizacijske klime v VDC-ju.  

Glavno vodilo kakovosti dela so dobri medosebni odnosi, zato se bomo trudili za vzdrževanje le-teh. 

Pomembno je, da imajo uporabniki možnost, da izrazijo svoja stališča in mnenja skozi pogovore in 

sestanke z zaposlenimi. 

Zaradi razmer povezanih z virusom SARS-CoV-2, je v preteklih dveh letih veliko aktivnosti potekalo 

znotraj VDC-ja ali po zoom-u, spletu. Zaradi tega bomo v letu 2022 stremeli k temu, da se bodo 

uporabniki čim bolj aktivno vključevali v okolje in širili socialno mrežo.  

V letu 2022 bomo pripravili drugo vmesno poročilo, v katerem bomo poročali o napredku v izvajanju 

storitev in s tem utemeljevali upravičenost prejetega evropskega certifikata EQUASS Assurance.  

3 Uporabniki storitev 

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta za leto 2022 in kadrovskega načrta določajo 50 pogodbeno 

priznanih mest uporabnikov na dan 31. 12. 2022. Vključeni uporabniki prihajajo iz občin Tolmin (24), 

Kobarid (9), Bovec (6), Kanal ob Soči (4) in Nova Gorica (3). 

 

Predvideno število uporabnikov po delovnih skupinah, oblikovane upoštevajoč priporočila za 

preprečevanje širjenja okužbe, na dan 31. 12. 2022 

Delovna 
skupina 

 Občina skupaj 

 Bovec  Kobarid  Tolmin  Kanal  Nova 
Gorica 

skupaj 
po 
spolu 

 

delavnica 3 + 
predavalnica 
(storitev 8 ur 
VVZ + 16 ur 
IVO) 

Moški 1 2 4 / / 7 

16 
Ženske 1 1 3 1 3 9 

delavnica 1 Moški / / 7+3 / / 7+3 

10+3 
Ženske / 3 / / / 3 

delavnica 2 Moški 1 2 1+1 1 / 5+1 
9+1 

Ženske 1 / 3 / / 4 

delavnica 4 Moški 2 1 2 / / 5 
9+1 

Ženske / / 4 2 / 6 

Skupaj (%)  6 
(13%) 

9 
(19.6%) 

24+4 
(52,2%) 

4 
(8,7%) 

3  
(6,5%) 

46+4=50 46+4 
(100%) 

 

Zaenkrat, do optimalno izboljšanih epidemioloških razmer, planiramo obdržati preoblikovane delovne 

skupine z namenom, da se uporabniki, vključeni tudi v storitev IVO ne mešajo z uporabniki storitve VVZ. 
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Uporabniki, ki so vključeni tudi v storitev IVO (16) so razdeljeni v dve delovni skupini, in sicer v delavnico 

3 (mlajši uporabniki) ter v predavalnico (starejši uporabniki, diferenciran program dela). 

 

Trenutno imamo vključenih 46 uporabnikov. Na čakalni listi so 4 upravičenci za storitev VVZ (zgoraj v 

tabeli označeni z rdečo barvo); vključitve bomo izpeljali v letošnjem ali prihodnjem letu (takoj, ko bodo 

upravičenci želeli, ker imamo dovolj prostora). Še vedno je zanimanje za vključitev v storitev VVZ s 

strani še ne polnoletnih upravičencev, ki so vključeni v posebne programe na PŠIUOPP Tolmin. Dodati 

pa je potrebno, da se le-ti upravičenci ne odločajo za takojšnjo vključitev v VDC zato, ker ne nudimo 

zdravstvenih storitev (predvsem fizioterapije). 

V letu 2022 nadaljujemo z evropskim projektom »Vrtičkanje in hortikulturna terapija«, in sicer s 

predstavitvijo projekta zunanjim obiskovalcem. Planiramo več ogledov s strani predšolskih in šolskih 

otrok ter lokalnih društev. V maju 2022 bomo gostili LAS Ovtar iz Slovenskih goric, v juniju pa LAS od 

Pohorja do Bohorja ter jim predstavili primer dobre prakse tega projekta, po priporočilu LAS Dolina Soče 

iz Tolmina. 

V tem letu se bomo pridružili organizaciji Giro d'Italia v Posočju, ki bo v mesecu maju 2022. Sodelovali 

bomo skupaj z različnimi lokalnimi društvi, institucijami, krajevnimi skupnostmi z namenom, da svetu 

predstavimo del trase kolesarske dirke, to je Zgornje Posočje.  

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

sprejemati in vloge z odločbo zavračamo. Potrebe uporabnikov in drugih upravičencev kažejo, da bomo 

morali čim prej vzpostaviti 24 – urno IVO in v prihodnje druge alternativne oblike bivanja (individualna 

stanovanja, dodatna bivalna enota ipd.).   

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

smrt staršev oz. skrbnika ipd.), zaenkrat še lahko takoj realiziramo interventne namestitve v bivalni enoti. 

Proste kapacitete v obeh bivalnih enotah se nepredvideno polnijo.  

4 Kadrovanje 

V letu 2022 bomo kadrovali v skladu s priznanimi zaposlitvami resornega ministrstva, upoštevajoč 

veljavno zakonodajo. Predvidena upokojitev v letu 2022 je ena.   

 

Predvideno število zaposlenih v VDC Tolmin po delovnih mestih, na dan 31. 12. 2022  
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5 Prostorski pogoji  

V letu 2022 planiramo delovanje v vseh treh stavbah na Rutarjevi ulici 18 in v Zalogu 7 v Tolminu. 

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

ulici in v Bivalni skupnosti v Zalogu.  

Ob upoštevanju vseh ukrepov v času epidemije covid – 19 bomo izvajali integrirane oblike zaposlitve v 

običajnih delovnih okoljih (Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin, v podjetju Sprinkler sistemi, d.o.o. 

v Tolminu, v podjetju Aurenis, d.o.o. v Poljubinju, zeleni program v Avčah – Občina Kanal). 

S 30. 12 .2016 smo sklenili novo najemno pogodbo z Občino Tolmin, in sicer za notranje prostore stavbe 

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

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

6 Delovni načrt v dnevnih enotah 

Leto 2022        Prioritetne aktivnosti          

Januar Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 
Priprava letnega poročila in vsebinskega dela letnega delovnega načrta 
Anketa in analiza ankete o zadovoljstvu uporabnikov 
Anketa in analiza ankete o zadovoljstvu zaposlenih 
Anketa in analiza ankete o zadovoljstvu staršev, skrbnikov s storitvami v VDC 

Februar Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 
Pregled in dopolnitev urnika aktivnosti za uporabnike 
Pogovori z uporabniki o doživljanju dinamike v VDC in željah za IP 
Plenarna konferenca za uporabnike 
Zbor delavcev 
Redna seja Sveta zavoda VDC Tolmin  
Pomoč uporabnikom IVO pri izpolnjevanju prijav za letovanje preko Društva Sožitje Tolmin 
Evalvacije IP – strokovna mnenja delavcev VVZ 

Evalvacije IP s področja zdravstva 

Marec Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 
Letni razgovori z zaposlenimi  
Ocenjevanje delavcev in izvedba postopka napredovanj delavcev 
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Ažuriranje LOOS lestvice 
Načrt integritete – poročilo skrbnika 

April Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 
Register tveganj – prevetritev in dopolnitev registra 

Maj Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Evakuacijska vaja 

Junij Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Načrt integritete – poročilo skrbnika 

Julij Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Organizacija počitniškega dela in aktivnosti  

Avgust Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Organizacija počitniškega dela in aktivnosti z doslednim upoštevanjem navodil za 

preprečevanje širjenja okužbe 

September Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Pregled, reorganizacija urnika dnevnih aktivnosti za uporabnike 

Načrt integritete – poročilo skrbnika 

Izobraževanje Prva pomoč 

Oktober Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

November Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Register tveganj – prevetritev in dopolnitev registra 

Oddaja poročila o napredku EQUASS Assurance 

December Dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 

Novoletno praznovanje 

Priprava letnega poročila 

Načrt integritete – poročilo skrbnika 

Tekom celega 
leta 

Prijava / odjava začasnih bivališč za uporabnike  
Mesečni programi in poročila 
Individualni načrti (IP) za nove uporabnike in evalvacije IP za vključene uporabnike 
Urejanje čakalne liste upravičencev 
Obravnavanje vlog za sprejem, odpust in premestitev uporabnikov 
Izdelovanje mesečnih bilanc za pregled finančnega stanja 
Pogovori z zaposlenimi glede izvajanja storitev v drugačnih razmerah 
Zdravstvena preventiva 
Spremljanje prodaje lastnega programa in širitev trga preko spleta, na daljavo 
Strokovni timi za uporabnike 
Izboljšanje kakovosti storitev na vseh področjih, z uvedbo sistema EQUASS Assurance 
Nadzor nad izvajanjem in beleženjem storitev 
SAOP – nadzor in beleženje 
ODOS – elektronsko arhiviranje 

 

Dejavnosti v letu 2022 

 

Leto 2022          Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne aktivnosti (dnevne in bivalne enote) 

 

 Dnevne enote (delavnice) Bivalne enote 

Januar Pohod v neznano (1. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti, vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 9 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »Januar« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti,  

Splošno izobraževalna delavnica »Januar« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti,  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Izdelava ptičje krmilnice 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: razvijanje finomotoričnih 

spretnosti, razvijanje pozitivne 

samopodobe  
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- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4.  skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Kuharska delavnica 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

prostočasna aktivnost 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Februar Pohod čez Gabrce (1. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti, vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »Februar« (4. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti,  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Delavnica o ljubezenskih pesmih in 

pismih – pisanje ljubezenskih haikujev (1. 

skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje lastne 

kreativnosti, ohranjanje veščine 

pisanja, branja 

- 1 zaposlen, 10 uporabnikov 

Delavnica pustne maske (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje lastne 

kreativnosti, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti, 

ohranjanje tradicije 

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Splošno izobraževalna delavnica »Februar« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti,  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Delavnica »Države sveta« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, aktivno 

preživljanje prostega časa  

- 1 zaposlena, 7 uporabnikov 

Delavnica »Pranje perila« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje samostojnosti in 

pravilnega rokovanja s pralnim/sušilnim 

strojem  

- 1 zaposlen, 7 uporabnikov 

Smučanje na Soriški planini 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 1 uporabnik 

 

Marec Nabiranje zvončkov, kronc na Logu (1. 

skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: fizična aktivnost, skrb za 

urejenost skupnih prostorov 

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Slikanje na temo pomlad (1. skupina, ind.) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: Spodbujanje lastne 

kreativnosti 

- 1 zaposlen, 1 uporabnik 

Izdelovanje plakata »Marec« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

Splošno izobraževalna delavnica »Marec« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spreti,  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Ogled cerkve Sv. Ivana v Šebreljah  

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Čajanka BE Zalog 

- Nadaljevanje iz leta 2021 
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- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4.skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Pustovanje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: ohranjanje tradicije, 

sprostitvena aktivnost  

- 11 zaposlenih, 46 uporabnikov 

- Namen: odpiranje bivalne navzven, 

sodelovanje s sosedi 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Ogled pustne povorke 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: ohranjanje tradicije, 

vključevanje v okolje  

- 3 zaposleni, 16 uporabnikov 

Vrtnarjenje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

 

April Gospodinjske aktivnosti – peka pletenic 

(1. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti  

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »April« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Delavnica »Svetovni dan knjige« (4. 

skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, 

spodbujanje bralne kulture 

- 1 zaposlen, 9 uporabnikov 

Izlet in pohod na kostnico Sv. Antona (3. 

skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti, vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 8 uporabnikov 

Delavnica »Smeh je pol zdravja« - joga 

smeha (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: sprostitvena aktivnost 

- 1 zaposleni, 10 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Splošno izobraževalna delavnica »April« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Ogled pokopališča nekdanje judovske skupnosti 

v Rožni dolini 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

vključevanje v okolje, splošna 

poučenost 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Delavnica »Velikonočne dobrote« 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Vrtnarjenje in balkonske zasaditve 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

 

Maj Športne igre na dvorišču (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

Splošno izobraževalna delavnica »Maj« 

- Nova aktivnost v 2022 
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- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnost in športnega duha in 

empatije 

- 2 zaposlena, 15 uporabnikov 

Giro d'Italia v Posočju 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: povezovanje z drugimi 

organizatorji, vključevanje v 

okolje, spodbujanje športnega 

duha, promocija izdelkov 

lastnega programa 

- 10 zaposlenih, 46 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »Maj« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti,  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Obisk kozmetičnega salona (4. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, 

vključevanje v okolje, 

spoznavanje storitev  

- 1 zaposleni, 6 uporabnikov 

Ogled čebelnjaka (4. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, 

vključevanje v okolje, 

spoznavanje čebelarstva  

- 2 zaposleni, 11 uporabnikov 

Obisk grobov pokojnih prijateljev (2. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: ohranjanje spomina na 

pokojne prijatelje, vključevanje v 

okolje 

- 2 zaposleni, 9 uporabnikov 

Igre z žogo (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnost in športnega duha in 

empatije 

- 2 zaposlena, 15 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnost  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Ogled bolnice Franja 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

vključevanje v okolje, splošna 

poučenost,  

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Kuharska delavnica 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 7 uporabnikov 

Izlet na Senico 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

vključevanje v okolje,  

- 1 zaposlen, 7 uporabnikov 

Ogled prireditev – maj, mesec občine Tolmin 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: vključevanje v okolje, aktivno 

preživljanje prostega časa 

- 3 zaposlen, 16 uporabnikov 

Navijanje na tekmi Giro d'Italia v Posočju 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: povezovanje z drugimi 

organizatorji, vključevanje v okolje, 

spodbujanje športnega duha, promocija 

izdelkov lastnega programa 

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Vrtnarjenje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

 

Junij Pohod do slapa Beri (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti, vključevanje v okolje 

Splošno izobraževalna delavnica »Junij« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti,  
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- 1 zaposlen, 8 uporabnikov 

 

Slikanje na temo poletje (1. skupina, ind.) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: Spodbujanje lastne 

kreativnosti, ohranjanje veščine 

pisanja, branja 

- 1 zaposlen, 1 uporabnik 

Izdelovanje plakata »Junij« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti,  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Piknik (2. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, učenje kuharskih  

veščin, sprostitvena aktivnost 

- 2 zaposlena, 9 uporabnikov 

Pohod na Solarije (3. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti, vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 7 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Praznovanje Dan državnosti 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spoštovanje in 

praznovanje državnih praznikov, 

ohranjanje zgodovinskega 

spominja 

- 13 zaposlenih, 46 uporabnikov 

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Ogled Škrabčeve knjižnice in grobnice 

Bourbonov v Novi Gorici 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: vključevanje v okolje, splošna 

poučenost, spoštovanje kulturne 

dediščine 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Delavnica »Peka« 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Izlet v Lepenska korita  

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: vključevanje v okolje, ogled 

naravne znamenitosti, splošna 

poučenost, spodbujanje fizične 

aktivnosti 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Vrtnarjenje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

 

Julij Izdelovanje plakata »Julij« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

»Ležanje na plaži« - dopoldan ob Soči (1. 

skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: vključevanje v okolje, 

sprostitvena aktivnost 

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

Splošno izobraževalna delavnica »Julij« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

 

 

Pohod do izvira Tolminke 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: ogled naravne znamenitosti, 

splošna poučenost, spodbujanje fizične 

aktivnosti 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Kuharska delavnica  

- Nadaljevanje iz leta 2021 
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- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Piknik (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, učenje kuharskih  

veščin, sprostitvena aktivnost 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Kopanje v reki Nadiži  

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

aktivno preživljanje prostega časa, 

vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Vrtnarjenje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

Avgust Izdelovanje plakata »Avgust« (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Splošno izobraževalna delavnica »Avgust« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Ogled Plečnikove cerkve na Ponikvah  

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: vključevanje v okolje, splošna 

poučenost, spoštovanje kulturne 

dediščine 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Kuharska delavnica  

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Kopanje v reki Idrijci 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

aktivno preživljanje prostega časa, 

vključevanje v okolje 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Vrtnarjenje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

September Obisk ZOO Ljubljana (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: vključevanje v širše 

socialno okolje, spoznavanje 

živali in dela v ZOO  

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Slikanje na temo jesen (1. skupina, ind.) 

- Nova aktivnost v 2022 

Splošno izobraževalna delavnica »September« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Glasbena delavnica »Johann S. Bach« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, 

spoznavanje skladatelja s pomočjo 
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- Namen: spodbujanje lastne 

kreativnosti, sprostitvena 

aktivnost 

- 1 zaposlen, 1 uporabnik 

»Tminci radi dobro jemo« 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: organizirati dogodek 

lokalnega pomena, odpiranje 

zavoda navzven, sodelovanje z 

zunanjimi partnerji, medijsko 

oglaševan dogodek 

- 15 zaposlenih, 46 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »September« (4. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Praznovanje državnega praznika Vrnitev 

Primorske matični domovini 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spoštovanje in 

praznovanje državnih praznikov, 

ohranjanje zgodovinskega 

spomina 

- 13 zaposlenih, 46 uporabnikov 

Dvodnevni pohod na planino Lapač (3. 

skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti in samostojnosti, 

vključevanje v okolje 

- 2 zaposlena, 8 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

avdiovizualnih sredstev, kvalitetno 

preživljanje prostega časa 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Izlet na planino Stador 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

aktivno preživljanje prostega časa,  

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Vrtnarjenje 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

Oktober Pohod do sv. Petra nad Zatolminom (1. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje fizične 

aktivnosti in samostojnosti, 

vključevanje v okolje 

- 1 zaposlena, 5 uporabnikov 

»Palačinka party« (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: učenje gospodinjski 

aktivnosti, sprostitvena aktivnost 

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Dogodek v sklopu DEKD 

Splošno izobraževalna delavnica »Oktober« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Turnir v namiznem tenisu 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

spodbujanje športnega duha in 

empatije. Aktivno preživljanje prostega 

časa  

- 1 zaposlena, 10 uporabnikov 

Obisk pokopališč 
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- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: organizirati interni 

dogodek z namenom ohranjanja 

kulturne dediščine 

- 4 zaposleni, 46 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »Oktober« (4. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti  

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Praznovanje državnega praznika Dan 

suverenosti in Dan reformacije 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spoštovanje in 

praznovanje državnih praznikov, 

ohranjanje zgodovinskega 

spomina 

- 13 zaposlenih, 46 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: ohranjanje spomina na starše in 

svojce, ohranjanje stika z domačim 

okoljem  

- 7 zaposlenih, 16 uporabnikov 

Ogled slapa Virje pri Bovcu 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje fizične aktivnosti, 

aktivno preživljanje prostega časa,  

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Vrtnarjenje, priprava vrta na zimo 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: aktivno preživljanje prostega 

časa, delna samooskrba 

- 7 zaposlenih,16 uporabnikov 

November Ustvarjalna delavnica – novoletna 

dekoracija (1. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje lastne 

kreativnosti, ustvarjanje 

prazničnega vzdušja, 

sprostitvena dejavnost  

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Kino dopoldan (1. skupina) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: sprostitvena aktivnost 

- 2 zaposlena, 10 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »November« (4. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Splošno izobraževalna delavnica »November« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Delavnica »Najdaljše reke sveta« 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: splošna poučenost, kvalitetno 

preživljanje prostega časa 

- 1 zaposlen, 6 uporabnikov 

Kuharska delavnica 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 16 uporabnikov 

December Gospodinjske aktivnosti – peka peciva (1. 

skupina) 

Splošno izobraževalna delavnica »December« 

- Nova aktivnost v 2022 
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- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Slikanje na temo zima (1. skupina, ind.) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: Spodbujanje lastne 

kreativnosti, sprostitvena 

aktivnost 

- 1 zaposlen, 1 uporabnik 

Novoletno dogajanje (tradicionalna 

prireditev, gledališka predstava) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje lastne 

kreativnosti, ustvarjanje 

prazničnega vzdušja, 

sprostitvena dejavnost, 

spoštovanje tradicije 

- 13 zaposlenih, 46 uporabnikov 

Izdelovanje plakata »December« (4. 

skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: splošna poučenost, 

razvijanje finomotoričnih 

spretnosti 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Gospodinjske aktivnosti (4. skupina) 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje 

samostojnosti, ohranjanje in 

učenje veščin kuhanja/peke 

- 3 zaposleni, 11 uporabnikov 

Izlet v Mozirski gaj (skupina predavalnica) 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: vključevanje v okolje, 

spoznavanje države, flore in 

favne 

- 2 zaposlena, 6 uporabnikov 

- Namen: splošna poučenost, razvijanje 

finomotoričnih spretnosti  

- 2 zaposlena, 16 uporabnikov 

Izdelava lesenega izdelka 

- Nova aktivnost v 2022 

- Namen: razvijanje finomotoričnih 

spretnosti, razvijanje pozitivne 

samopodobe  

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

Delavnica »Peka potice« 

- Nadaljevanje iz leta 2021 

- Namen: spodbujanje samostojnosti, 

ohranjanje in učenje veščin 

kuhanja/peke 

- 1 zaposlen, 5 uporabnikov 

 

 

Vsi planirani posebni projekti iz storitve VVZ in storitve IVO se financirajo iz druge dejavnosti javne 

službe, iz prihodkov VVZ, iz cene IVO in iz sredstev donacij preteklega leta. 

 

Vse planirane dejavnosti bomo izvajali v skladu z navodili in priporočili za preprečevanje širjenja okužbe 

z virusom SARS-CoV-2, in sicer se bodo izvajale v manjših skupinah, v primerni medosebni razdalji ter 

z ločitvijo uporabnikov na tiste, ki v naš center prihajajo dnevno ter na tiste, ki tu bivajo. Vsi izleti in 

projekti z zunanjimi izvajalci se bodo izvedli v primeru dobrih epidemioloških razmer. 

Izvajali se bodo tudi mesečni sestanki direktorice z vsemi uporabniki v manjših skupinah, mesečni 

sestanki z uporabniki bivalne enote, obisk potujoče knjižnice, praznovanje rojstnih dni uporabnikov, 

praznovanje okroglih jubilejev, delavnice ročnih del v bivalni enoti, vključevanje v okolje (obisk knjižnice, 
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trgovine, banke ipd.) ipd. Enkrat mesečno bo v bivalno enoto prihajala prostovoljka, naša upokojenka, 

in z uporabniki molila ter tako skrbela za duhovno hrano uporabnikov. 

Letos planiramo izvedbo treh letovanj za uporabnike, in sicer letovanje na morju v Izoli za starejše 

uporabnike, za mlajše uporabnike pa planiramo večdnevno kampiranje in aktivno športno letovanje v 

Kampu Danica v Bohinju.  

Čim bodo epidemiološke razmere spremenjene,  bomo temu ustrezno prilagajali izvajanje storitev. 

6.1 Prioritetne dejavnosti in aktivnosti v dnevnih enotah (delavnicah) 

• Še vedno je naša primarna skrb za varnost in zdravje vseh uporabnikov in zaposlenih  

• Sledenje in sprejetje vseh ukrepov, vezanih na preprečevanje okužb  

• Izdelava protokolov, kriznih načrtov za delovanje v spremenjenih razmerah 

• Optimalna normalizacija dela v izvajanju vseh storitev 

• Ohranjanje mobilne službe za uporabnike storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji 

• Ohranjanje podpore na daljavo za uporabnike storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji ter za stanovalce bivalnih enot, da lahko komunicirajo s svojci, prijatelji. Izobraževanje in 

usposabljanje uporabnikov pri rokovanju s telekomunikacijsko opremo. 

• Realizacija projektov na daljavo (literarni, glasbeni, plesni, drugi umetniški natečaji, razpisi) 

• Evalvacija in vmesno poročilo o napredku EQUASS Assurance 

• Stalna skrb za še boljše timsko sodelovanje ob reševanju strokovnih vprašanj  

• Spremljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami in stremljenje k visokemu nivoju zadovoljstva 

uporabnikov, staršev, skrbnikov, svojcev in zaposlenih 

• Spremljanje izvajanja socialno varstvenih storitev ter stalno stremljenje h kvalitetnejšemu izvajanju 

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

izobraževalne ipd.) 

• Vzdrževanje dobrega sodelovanja s svojci in z zakonitimi zastopniki uporabnikov 

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

programa 

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

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

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

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

• Sodelovanje z drugimi institucijami v lokalni in širši skupnosti 

• Povečanje možnosti sodelovanja in vplivanja uporabnikov na storitve  

• Z uporabniki ohranjati in spodbujati delovno-partnerski odnos 

• Spodbujanje ter promocija zdravega načina življenja med uporabniki in zaposlenimi, vsakodnevna 

jutranja  telovadba  

• Redno beleženje storitev v program ISOV 

• Izvedba medletnih razgovorov z zaposlenimi 

• Prilagojeno izvajanje izobraževanj za uporabnike in za zaposlene, redno izvajanje supervizije. 
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Koledar izvajanja storitev v dnevnih enotah (delavnicah)  

Storitve v dnevnih enotah (delavnicah) se bodo izvajale vse dneve dela, razen med prazniki in ob dela 

prostih dnevih: 

• 8. 2. 2022 (torek, Kulturni  praznik), 18. 4. 2022 (Velikonočni ponedeljek), 27. 4. 2022 (sreda, 

Dan boja proti okupatorju), 31. 10. 2022 (ponedeljek, Dan reformacije), 1. 11. 2022 (torek, Dan 

spomina na mrtve) 

• 1. 8. – 12. 8. 2022 (kolektivni dopusti, storitve IVO se bodo izvajale v Bivalni enoti Rutarjeva) 

• 27. – 31. 12. 2022 (kolektivni dopusti, storitve IVO se bodo izvajale v Bivalni enoti Rutarjeva) 

Uporabnike dnevnih enot vedno povprašamo, če načrtujejo oz. želijo delovne dneve med prazniki 

preživeti doma ali bi prihajali v delavnice VDC. Sprašujemo jih tako neposredno na sestankih kot tudi 

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

 

Organizacija delovnega časa 

Storitve dnevnih enot: od ponedeljka do petka od 6.00 (oz. 7.00) ure do 14.00 (oz. 15.00) ure. 

Če uporabniki storitev dnevnih enot potrebujejo varstvo pred 6.00 ali po 15.00 uri, jim to omogočimo. 

Potreben je predhoden dogovor s starši oz. s skrbniki (telefonska najava), da pravočasno poskrbimo za 

vse zdravstvene preventivne ukrepe preprečevanja širjenja okužb. Telefonsko obveščanje o 

spremembah s strani staršev, skrbnikov pa je že utečena navada.  

 

Načrt vsebinskih usmeritev v delovnih skupinah uporabnikov 

Do izboljšanja epidemiološkega stanja planiramo, da bodo uporabniki še vedno razdeljeni v pet matičnih 

skupin. Za uporabnike, ki se dnevno vključujejo v storitev VVZ bodo delovale delavnica 1, delavnica 2 

in delavnica 4. Za uporabnike, ki so vključeni tudi v storitev IVO (8+16), po bosta delovali delavnica 3 in 

predavalnica. Uporabniki se bodo vrnili v matične skupine takoj, ko se bodo epidemiološke razmere 

umirile in bo mešanje uporabnikov varno. Uporabniki že izražajo željo po tem, saj pogrešajo svoje 

prijatelje. 

Uporabniki bodo v delavnicah opravljali tako kooperantska dela kot tudi izdelovali izdelke lastnega 

programa. Za starejše uporabnike (pred epidemijo so bili vključeni v delavnico 4, sedaj pa so vključeni 

v delavnico »predavalnica«) izvajamo diferenciran program dela, ki ni storilnostno naravnan. 

 

Vsak dan pred začetkom dela se vodja VDC skupaj z vodji skupin in ostalimi zaposlenimi (delovno 

terapevtko, skupinskima habilitatorjema) dogovorijo o poteku dneva na jutranjem raportu. Že nekaj časa 

potekajo raporti telefonsko z namenom ohranjanja mehurčkov, kar se je izkazalo za dobro na področju 

zamejevanja širjenja virusa, a se na drugi strani kažejo številne pomanjkljivosti (težji pretok informacij, 

oblikovanje dveh kolektivov znotraj enega, pomanjkanje stika in ohranjanja dobre delovne klime). Težnja 

nas vseh je, da čimprej pričnemo s skupnimi jutranjimi raporti.  

 

Planiramo, da se bo kooperantsko delo nemoteno izvajalo. Kooperantsko delo je med skupinami 

približno enako porazdeljeno. Cilj opravljanja kooperantskega dela ni zgolj mesečna nagrada, pač pa s 
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tem uporabnikom omogočimo občutek koristnosti in razvijamo pozitivno samopodobo ter ohranjamo in 

spodbujamo finomotoriko. 

 

Predvideni kooperanti za leto 2022 so TKK Srpenica, Aurenis d.o.o., Seplast proizvodnja d.o.o. in 

Kovinoplastika Bremec d.o.o.  

 

V vseh skupinah izdelujejo tudi izdelke lastnega programa. Planirani izdelki lastnega programa v letu 

2022 so prikazani v spodnji tabeli: 

SKUPINA PLANIRANI IZDELKI LASTNEGA PROGRAMA 

skupina 1 Lesni izdelki (lesene črke, leseni stolčki, leseni okrasni magneti) 

skupina 2 Nakit, izdelava punčk, izdelava voščilnic s tehniko embossiranja 

skupina 3 Fuzija stekla (stekleni pladnji, pokali, okrasni turistični magneti ipd.) 

skupina 4 Izdelki iz blaga (slinčki, obeski za ključe) 

 

Poleg kooperacije in izdelovanje izdelkov lastnega programa, se uporabniki vključujejo še v vsebine 

vseživljenjskega učenja (opismenjevanje, aktualne novice – urejanje oglasne deske z novicami v lahkem 

branju, sodelovanje pri različnih projektih v sodelovanju z lokalnim okoljem, glasba – učenje kitare, 

klavirja, orffovega instrumentarija, pevski zbor). 

6.2 Socialno varstvene storitve  

Obsegajo osnovno in socialno oskrbo.  

Pod osnovno oskrbo sodijo bivanje (opisano v poglavju 6.5), prehrana, tehnična oskrba in prevozi.  

Prehrana (pogodbenik Catering Šorli, Sandro Šorli s.p.): do leta 2023 imamo podpisano pogodbo s 

podjetjem za dostavo in razdeljevanje toplih obrokov. 

Tehnična oskrba: v letu 2022 bo vzdrževalec skozi celo leto opravljal vzdrževalna dela v VDC in v 

njegovi okolici. 

Prevozi (pogodbenik Cvetko Koren, s.p. – do konca leta 2022 sklenjena pogodba, javni avtobusni 

prevoz, lastni prevoz s svojci, službeno vozilo VDC – prevoze opravlja zaposleni voznik oseb s 

posebnimi potrebami). Zaradi razpršene geografske lege vasi in zaselkov uporabnikov se poslužujemo 

različnih možnosti prevozov, da omogočimo uporabnikom redno prihajanje v VDC. Večinoma niso 

vzpostavljene redne avtobusne linije, kjer pa so, se jih samostojni uporabniki redno poslužujejo. Prevozi 

potekajo vsak dan od 6.00 do 15. ure. Vendar pa nekateri uporabniki ne morejo vsak dan prihajati v 

VDC, ker nimajo prevoza iz oddaljenih zaselkov do javne avtobusne postaje. Slednje nam predstavlja 

velik izziv, s katerim se bomo morali spopasti v prihodnje, če bomo želeli zagotoviti uporabnikom 

vsakodnevne storitve.  

 

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

predstavljene v nadaljevanju. 
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6.2.1 Varstvo  

V zadnjih letih opažamo trend rasti števila uporabnikov, ki pri vsakodnevni skrbi zase potrebujejo čedalje 

več pomoči. Storitve VVZ zato prilagajamo fizičnim spremembam uporabnikov, vsi zaposleni smo 

usmerjeni k podpori uporabnikom pri skrbi zase, promociji zdravega načina življenja in urejenosti.  

Uporabnike bomo redno osveščali, izobraževali, se pogovarjali o virusu SARS-CoV-2 in o tem, kako se 

obnašati samozaščitno. Tudi v tem letu ostaja prva in poglavitna skrb varovanje zdravja, zato bomo 

uporabnike še naprej poučevali, jih osveščali o virusu in jih obveščali o morebitnih spremembah. 

Veliko skrb in pozornost namenimo tudi vsakodnevni pomoči uporabnikom, ki zajema področje osebne 

higiene, pomoč pri hranjenju, spodbujanje in krepitev gibalnih sposobnosti, pomoč pri oblačenju, 

obuvanju, pomoč pri komunikaciji in orientaciji, zaznavanje potreb po invalidskih pripomočkih in drugih 

prostorskih prilagoditvah (npr. zaščita za boljšo varnost uporabnikov) ipd. 

 

6.2.2 Vodenje 

Vsi si želimo normalizacije življenja in dela. Še vedno težimo k cilju, da se bodo uporabniki, takoj ko 

bodo razmere dopuščale, vrnili v svoje matične skupine. Ta težnja izhaja iz uporabnikov, saj sami 

izražajo željo po vrnitvi v matično skupino, k svojim prijateljem. 

Delovni program ter delovne naloge po delovnih skupinah (obstoječih ali matičnih) bodo v optimalni meri 

potekale v skladu s programskimi usmeritvami in skupno vizijo našega centra. Epidemija nas je naučila 

iskati nove možnosti delovanja, zato ne planiramo okrnitve programa, nasprotno, program je sestavljen 

iz pestrega nabora aktivnosti, tako da bo lahko vsak uporabnik našel aktivnost zase. Poudarek v tem 

letu bomo dali predvsem na socialni vključenosti uporabnikov, vključevanju v ožje in širše lokalno okolje. 

Zavedamo se, da imajo uporabniki na tem področju največji primanjkljaj, kar se kaže na osebnem, 

socialnem, čustvenem razvoju ter navsezadnje tudi na psihičnem počutju uporabnikov. Velik poudarek 

bomo namenili komunikaciji in izražanju čustev uporabnikov. 

Cilj nam je, da spodbujamo občutek koristnosti, uporabnika opolnomočimo in mu dajemo potrditev, da 

je enakovreden član pri soodločanju, ter da je njegovo mnenje nam pomembno. Poleg tega skrbimo za 

ohranjanje in pridobivanje znanj, spretnosti in veščin uporabnikov. Uporabnikom omogočamo 

pridobivanje novih socialnih in delovnih navad. Za opravljeno delo uporabnikom omogočamo tudi 

nagrajevanje. Spodbujamo jih k oblikovanju in vzdrževanju pozitivnih vzorcev vedenja, ki  omogočajo 

sobivanje v skupnosti (strpnost, sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje ipd.). Uporabnike 

ozaveščamo o pravicah in njihovih odgovornostih.  

 

Strokovno delo  

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

uporabnikom. Pozorni bomo na počutje uporabnikov v skupini, na medosebne odnose in še posebej na 

skupinsko dinamiko v reorganiziranih delovnih skupinah.  

Pripravljali in spremljali bomo individualne programe, jih evalvirali in izvajali za vse uporabnike, pripravili 

bomo letno poročilo, sodelovali s starši, svojci in zakonitimi zastopniki, pri delu upoštevali Kodeks etičnih 
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načel v socialnem varstvu in Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, sodelovali v strokovnih timih 

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

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

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

Izvajali bomo tako individualne kot skupinske obravnave, s poudarkom na vključevanju uporabnikov v 

lokalno okolje kot enakopravne člane družbe, ohranjali in spodbujali njihovo samostojnosti, krepili 

njihovo moč odločanja ter jih s tem opolnomočili. 

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

na higieni rok/kašlja z namenom preprečevanja širjenja okužbe, primerne prehranjevalne navade, 

vključenost v različne interesne dejavnosti (vsebine vseživljenjskega učenja, glasbe, likovnega 

ustvarjanja), varnost in zdravje pri delu, ohranjanje pridobljenega znanja, ohranjanje pridobljene in 

razvijanje večje samostojnosti na področju socializacije in komunikacije, bontona ipd. 

6.2.3 Zaposlitev pod posebnimi pogoji  

Kooperantska dela  

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

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

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

razumevati, da je delo koristno, kar daje občutek samopotrditve in koristnosti. 

Predvidevamo, da bomo v letu 2022 poslovno sodelovali z naslednjimi partnerji: 

- Podjetje Aurenis, d.o.o. iz Tolmina. Za njih bomo prebirali in sortirali različne materiale za 

nadaljnjo reciklažo.  

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

- Podjetje Seplast d.o.o. iz Zatolmina. Za njih sestavljamo kapice sprejev. 

- Podjetje Kovinoplastika Bremec, d.o.o. iz Mosta na Soči. Za njih sestavljamo zaskočnike za 

otroške posteljice. 

Za TKK Srpenico tedensko sestavimo 10.000 komponent B, kot smo se zavezali v pogodbi. Z ostalimi 

navedenimi podjetji pa smo dogovorjeni, da nam pripeljejo delo kadar ga imajo. Z njimi se dogovarjamo 

telefonsko in  korektno ter dobro sodelujemo. 

Delovni načrt skupinskega habilitatorja – odgovornega za kooperantsko delo 

• Ohranjanje stika s kooperanti in obveščanje o vseh ukrepih v zvezi z izvajanjem te storitve. 

• Sodelovanje z obstoječimi kooperanti in iskanje novih kooperantov. 

• Skrb za natančno opravljeno delo, kontrola nad opravljenim delom, upoštevanje dogovorjenih 

rokov in skrb za transport polizdelkov. 

• Prilagajanje, koordinacija in spodbujanje sodelovanja med delavnicami in skrb za enakomerno 

porazdeljen material za delo med delavnicami. 

• Iskanje primernega in čim bolj kontinuiranega dela za vse uporabnike ter izdelovanje pripomočkov 

za lažje delo. 
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• Usposabljanje vodij skupin in uporabnikov o novem kooperantskem delu, sodelovanje z vodji 

delovnih skupin. 

• Dogovarjanje s kooperanti glede plačila za opravljeno delo. 

• Izračun denarnih vrednosti opravljenega dela za posamezno skupino. 

• Vodenje evidenc in izstavljanje dobavnic za opravljeno delo. 

 

Delovni načrt delovnega inštruktorja – odgovornega za lastni program  

• Prilagajanje storitev (naročanje, prevzem izdelkov ipd.) glede na aktualne razmere v času slabih 

epidemioloških razmer. 

• Mreženje, povezovanje s čim več strankami in sorodnimi organizacijami. 

• Razvijanje novih izdelkov za trg. 

• Zagotavljanje čim bolj kontinuiranega dela lastnega programa. 

• Razporejanje dela lastnega programa v vse delovne skupine uporabnikov. 

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

• Navezovanje stikov z novimi strankami, iskanje trga. 

• Promocija izdelkov lastnega programa (razvijanje podjetne ideje, spretnosti, bonton ipd.). 

• Natančno vodenje računov, dobavnic – računalniško vodenje – maloprodaja (SAOP) in poročanje 

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

• Vodenje sistema izplačevanja nagrad. 

• Evidentiranje izdelkov in pravilno evidentiranje na računih.  

• Polog denarja. 

• Mesečna specifikacija prodanih izdelkov. 

• Polletno in letno poročilo o lastnem programu. 

• Zagotavljanje vzdrževanja delovnih sredstev in opreme. 

• Zagotavljanje kvalitetnih izdelkov ter prevzemanje odgovornosti za delo. 

• Načrtovanje in izvajanje usposabljanja uporabnikov za posamezno delo. 

• Spremljanje in nadziranje delovne učinkovitosti in kakovosti opravljenega dela uporabnika. 

 

Lastni program  

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

• lesene črke abecede, lesene trinožnike, lesene spominke Javorca, lesene magnete (živali), 

• grafične slike in voščilnice, slike na platnu, 

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

• voščilnice z različno tematiko in različnimi tehnikami (novoletne, za obletnice, za valentinovo, za 

praznike, rojstnodnevne ipd.), 

• kartice s sožalno vsebino, 

• predpasnike iz blaga, vrečke za živila iz blaga, angelčki iz blaga, 

• keramične izdelke (svečniki, nakit ipd.), 

• kartonsko embalažo za izdelke lastnega programa, 
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• nakit (uhani, zapestnice, broške, ogrlice, prstani ipd.), 

• punčke in fantke iz blaga, 

• slinčki za dojenčke, 

• angelčki prijateljstva, angelčki ljubezni ipd. (izdelek z zgodbo), 

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

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

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

• priprava specializiranih turističnih izdelkov za dogodek Giro d'Italia v Posočju, 

• druge izdelke, ki se razvijajo med letom, tudi po naročilu strank. 

 

Pri izdelovanju izdelkov lastnega programa sodelujejo vsi uporabniki po svojih zmožnostih in željah. 

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

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

predstavlja tudi na Facebook strani VDC Tolmin.  

V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo izdelke lastnega programa prodajali na stojnicah na različnih 

prireditvah v tolminski, kobariški in bovški občini. V letošnjem letu bomo vsaj enkrat mesečno prodajali 

naše izdelke na stojnici na osrednji tolminski tržnici. Poleg tega bo prodaja potekala tudi v naši interni 

trgovinici ter preko naše Facebook strani. Pripravili bomo kratke video filme, v katerih bomo predstavili 

naše izdelke za prodajo. Ohranjali bomo poslovno sodelovanje z našim stalnimi konsignatorji in z 

občinami Tolmin, Kobarid in Bovec.  

 

Razvoj izdelkov lastnega programa 

Cilj: razvoj tržno zanimivih izdelkov 

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

• Dopolnjevanje in nadgradnja že obstoječih izdelkov 

• Osveščanje za varovanje narave – ukinili smo plastične embalaže  

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

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

lastnega programa). 

Cilj: planiranje izdelkov lastnega programa 

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

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

 

Trženje 

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

prodaje izdelkov 

• prodajne poti: direktni kontakti s potencialnimi kupci, prodaja na stojnicah. V letošnjem letu 

bomo večkrat prodajali izdelke na tolminski tržnici (kontinuiran urnik prodaje) 

• ohranjanje brezkontaktne prodaje izdelkov, pošiljanje po pošti, prodaje preko spleta – možnost 

ogleda kataloga in naročilo preko e-pošte in Facebook strani 
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• povezovanje s turističnimi, kulturnimi, športnimi in drugimi društvi v lokalnem okolju ter 

trgovinami s spominki 

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

prireditvah ipd. 

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

športna tekmovanja 

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

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

 

Vodenje sistema izplačevanja nagrad uporabnikom 

Mesečne nagrade uporabnikom izračunavamo na podlagi opravljenih in registriranih ur kooperantskega 

dela v sistemu ISOV, oziroma, kadar je možno, na osnovi dejansko izdelanih količin. Trenutni izračun 

nagrad iz lastnega programa je bolj zapleten, saj je težko ugotoviti, kdo in kdaj je izdelal na primer 

turistični odlitek, ki je bil prodan na stojnici. Zato bomo letos posodobili, ažurirali po načelu pravičnosti 

Pravilnik o kriterijih in načrtovanju nagrajevanja uporabnikov storitev VDC Tolmin z namenom, da 

postane izplačevanje nagrad iz področja lastnega programa pravičnejša in hkrati enostavnejša. Zalogo 

izdelkov lastnega programa se kontrolira v računalniškem sistemu maloprodaje pod rubriko zaloga. 

Sistem nam omogoča vodenje celotne prodaje izdelkov lastnega programa – poslovanje v celoti.  

 

Integrirane oblike zaposlitve v zavodu 

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

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

ohranjanje in razvijanje sposobnosti, samoiniciativnosti  in odgovornosti uporabnikov.  

V času epidemije je tovrstno delo prilagojeno glede na priporočene ukrepe pristojnih ministrstev in NIJZ. 

 

Vrste del in opravil, ki jih uporabniki izvajajo kot integrirana zaposlitev znotraj zavoda 

Vrste del Običajna opravila 

Delo v čiščenju čiščenje prostorov v BE – mokro in suho čiščenje tal, čiščenje držal, 
odstranjevanje pajčevine – 1x tedensko;  
delo v jedilnici – brisanje miz v večnamenskem prostoru – dnevno 

Gospodinjska 
dela 

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

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

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

Pomoč pri lažjih 
opravilih 

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

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

Cilj je, da ohranjamo vse tovrstne zaposlitve, saj so bile v času epidemije najbolj okrnjene. Tovrstno 

zaposlitev bomo izvajali v podjetju Sprinkler sistemi Cuder d.o.o. in v podjetju Avrenis d.o.o.. Ko bodo 

epidemiološke razmere ugodne, bomo sodelovali tudi z Domom upokojencev Podbrdo Enota Tolmin. 

Sodelujemo tudi z Občino Kanal, in sicer pri zelenem programu (urejanje okolice, travnatih površin na 

pokopališču v Avčah). 

S kooperanti sodelujemo korektno in kontinuirano; o samem delu, o zadovoljstvu, o morebitnem 

povečanju obsega dela se pogovarjamo sproti. Uporabniki imajo opravljeno usposabljanje iz varstva pri 

delu in vsi imajo zagotovljeno delovno obleko. Naloga mentorjev je: spodbujanje uporabnikov za delo, 

krepitev uporabnikov pri razreševanju konfliktov, vključevanje v okolje, sodelovanje s kooperantom 

(obveščanje o odsotnostih uporabnikov, o zadovoljstvu z opravljenim delom, o poteku dela, o beleženju 

ur opravljenega dela ipd.). Konec leta planiramo izvesti s poslovnimi partnerji tudi anketo o zadovoljstvu 

sodelovanja z našim centrom. 

 
Predvideno število vključenih uporabnikov v integrirano zaposlitev izven VDC 
 

Organizacijska enota / podjetnik Vključenih uporabnikov 

Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin 2 

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

Aurenis d.o.o., Poljubinj 1 

Občina Kanal 1 

SKUPAJ 5 

 

6.2.4 Delovni načrt skupinskih habilitatorjev v storitvah VVZ 

 
VSEBINE LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI  
 

AKTIVNOST VSEBINA ČAS 
IZVEDBE 

SLIKANJE 
 

Slikanje z uporabnico A.Č. – priprava na 
samostojno razstavo. 
Slikanje (akril na platnu) z uporabniki za 
dekoracijo vitrine na Enoti CSD Tolmin. 
Poslikava jaslic za razstavo jaslic na Sveti Gori, 
za Tolminsko jaslično pot in Jaslično pot v 
Bovcu. 
Likovno ustvarjanje za različne likovne natečaje. 
Slikanje za likovno razstavo v DU Nova Gorica 
(junij/julij 2022). 
Slikanje malih platen s turističnimi motivi v 
akvarel tehniki.  

Tekom leta  

GRAFIKA 
Izdelovanje voščilnic za različne namene in  
izdelava novoletnih voščilnic. 

Junij - 
december 

KERAMIKA 
Izdelovanje nakita (obeskov) z motivom Soče. Tekom leta 

TURISTIČNI SPOMINKI 

Izdelovanje že uveljavljenih turističnih 
spominkov za stalne stranke (Turizem Dolina 
Soče, Fundacija poti miru, Planika Kobarid, 
kampi, TIC Kobarid, ribištvo Jesenšek). 

Tekom leta 

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

Tekom leta 
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IZDELKI IZ LESA 

Izdelovanje reprezentančnih daril za Občino 
Tolmin (»Stalčk«), glede na naročila. 
Izdelovanje lesenih deščic napisov za 
označevanje vrtnin na vrtu. 

 

Tekom leta 

GLASBENE DELAVNICE 

Vodenje pevskega zbora. 
Individualne glasbene vaje. 
Sodelovanje na različnih dogodkih. 

Tekom leta 

UČENJE INSTRUMENTOV 
Kitara –  3 uporabniki (vzdrževanje znanja 
prijema akordov, igranje po tonih). 

Tekom leta 

SODELOVANJE Z DRAMSKO 
SKUPINO »TALENT« 

Sodelovanje s pripravo scenografije, glasbene 

podlage in sooblikovanja scenarija. Iskanja 

različnih možnosti priprav gledaliških predstav, 

glede na situacijo, ki jo bo narekovala trenutna 

epidemiološka slika. 

Iskanje novih možnosti nastopanja, predvsem v 

obliki snemanja igre, kasnejše montaže v kratke 

filme, s katerimi bi se lahko predstavili preko 

družbenih omrežij oziroma izvedba nastopov 

preko različnih aplikacij (na daljavo). 

Tekom leta 

RAZSTAVE 

Obiskovanje različnih razstav v galeriji Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin in galeriji Mestnega 
Muzeja Tolmin. 
Priprava samostojne likovne razstave 
uporabnice A.Č v njenem domačem kraju Ročinj. 

Tekom leta 

Maj 2022 

SODELOVANJE S SVOJCI IN 
SKRBNIKI UPORABNIKOV 

Telefonsko, pisno ali preko interneta.  Tekom leta 

SESTANKI 

Sodelovanje na dnevnih raportih, na sestankih 
zaposlenih VVZ, na sejah strokovnega sveta, 
sodelovanje v Komisiji za lastni program in v 
Komisiji za urejenost prostorov ter Skupini za 
kakovost storitev. 

Tekom leta 

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

Tekom leta 

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

Tekom leta 

LIKOVNA PODOBA VDC 

Urejanje skupnih prostorov zavoda glede na letni 
čas in različne praznike. 
Oblikovanje različnih zadev v zvezi z grafično 
spletno likovno podobo VDC Tolmin. 

Tekom leta 

KULTURNI DOGODKI 

Kulturni dan - 8. februar in Valentinovo. 

Bralnice pod slamnikom.  

Likovna razstava Ročinj (A. Č.). 
Piknik »Pozdrav poletju« dvorišče VDC Tolmin. 
Kulturni dan v DU Nova Gorica (skeč, pevski 

nastop, likovna razstava). 

Soorganizacija dogodka »Tminci radi dobro 
jemo«. 
Projekt Dnevi evropske kulturne dediščine in 
Teden ljubiteljske kulture.  
Sodelovanje na tekmovanju Abilimpiada 2022. 
Sodelovanje na prireditvi Zaplešimo, zapojmo in 
zaigrajmo 2022. 
Sodelovanje z vrtcem VVZ Ilke Devetak Bignami 
Tolmin. 

Februar 

Marec 

Maj 

Junij 

Julij 

 

September 

Oktober 

 

Tekom leta 

DRUGO Planinski izleti. Tekom leta 
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Vožnja s kanujem po reki Soči.  

Sodelovanje na Soča Outdoor festival 

Izvedba poletnega letovanja v Hostlu pod 

Voglom v Bohinju. 

Urejanje prodaje izdelkov lastnega programa 

preko spleta (FB, internetna stran www.vdc-

tolmin.si) 

Oblikovanje in izdaja knjižice v lahkem branju, 

»Magdalenca išče ženina«. 

Oblikovanje poslovnega novoletnega darila za 

poslovne partnerje VDC Tolmin. 

Julij, avgust 

Julij 

Tekom leta 

 

 

 

 

 

 

VSEBINE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  

Uporabniki bodo tako z individualnimi kot skupinskimi aktivnostmi pridobili veščine, ki jim bodo pomagale 

pri vključevanju v okolje, pri ohranjanju dobrih medosebnih odnosov, pri dvigu kvalitete življenja ipd. 

Skupaj z uporabniki bomo iskali vsebine, ki bodo za uporabnike zanimive, privlačne. Veliko aktivnosti 

bo temeljilo na izboljšanju medosebnih odnosov znotraj VDC-ja, saj so odnosi ključni za dobro počutje 

uporabnikov. 

 

AKTIVNOST VSEBINA 
ČAS 

IZVEDBE 

MOJA KNJIŽNICA 
Uporabniki do konca meseca aprila 2022 preberejo 12 knjig (2 
knjigi vsak mesec). Ob koncu projekta bodo prejeli nagrado – 
nahrbtnik. Jeseni se prične projekt za leto 2022/2023. 

Tekom leta 

BRALNICE POD 
SLAMNIKOM 

Tema festivala je Pustolovska in zgodovinsko obarvana 
literatura za mlade.  
Skupaj z uporabniki smo se odločili, da se odpravimo na 
domišljijsko pustolovščino, kjer se bo uporabnik skozi fotografijo 
in pisanjem besedila približal svoji veliki želji, ki ga v življenju 
spremlja. Na ta način se mu želja, skozi fotografijo, branje ter 
zapis zgodbe o tem, kako jo uresničiti, približa (vsaj v 
domišljijskem smislu) in je morda zato dostopnejša s tega vidika, 
da željo začne dojemati drugače.  
V okviru Bralnic bomo pripravili kratek kulturni program z razstavo 
fotografij in zgodb z naslovom »Moja želja skozi fotografijo in 
besedo«. 

Marec  2022 

SKUPINA 
ZAUPANJA 

»UČENJE ZA 
ŽIVLJENJE« 

Skupino bo obiskovalo 6-8 uporabnikov. Zaradi ukrepov za 
preprečevanje virusa bodo skupine razdeljene na t.i. mehurčke. 
Tudi v letu 2022 bomo teme pogovorov izbirali glede na želje 
uporabnikov. Skupina se bo srečevala enkrat na mesec.  

Tekom leta 

SPLOŠNA 
POUČENOST  

 

V okviru splošne poučenosti bomo spoznavali Evropo in Svet tako 

v kulinaričnem smislu kot v raziskovanju znamenitosti. Spoznali 

bomo določeno državo in njeno tipično jed, katero bomo tudi 

pripravili. Spoznali bomo naslednje države: Italija (mesec 

februar), Španija (mesec marec), Kitajska (mesec april), Tajska 

(mesec maj),  Indija (mesec junij), Madžarska (mesec 

september), Nemčija (oktober), Škotska (november), Francija 

(december). 

V okviru splošne poučenosti bomo brali aktualne novice, novice v 

lahkem branju, pogovarjali se bomo o praznikih, običajih in drugih 

aktualnih zadevah doma in po svetu. 

Tekom leta 

http://www.vdc-tolmin.si/
http://www.vdc-tolmin.si/
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DRAMSKA IN 
LUTKOVNA  
SKUPINA 

Skupaj z uporabniki bomo sestavili besedilo za igro za različne 
priložnosti (npr. nastop v DU Nova Gorica, skeč za kulturni 
program ipd.). Iskanje drugih možnosti predstavitve dramske in 
lutkovne igre – preko spleta, Zoom-a.  
Organizacija obiska igralke Marjane Brecelj v VDC Tolmin. 

Tekom leta 

INDIVIDUALNE  
OBRAVNAVE 

Uporabnikom bom nudila individualni razbremenilni pogovor, v 

kolikor bom pri uporabniku opazila, da le-to potrebuje. V praksi 

opažam, da uporabnike pogovor, še posebej v obdobju epidemije, 

razbremeni in pomiri ter jim predvsem veliko pomeni. 

Na individualnih urah bomo nadaljevali z  dejavnostmi, ki bodo 

uporabniku blizu: razvijanje pismenosti (branje, pisanje 

računanje, rokovanje z evri ipd.), računalništvo, osvajanje številk 

in števil v povezavi z denarjem in cenami, praktična izvedba 

nakupa, pomoč pri vključevanju v okolje, pomoč pri izbiri 

aktivnosti za preživljanje prostega časa (spodbujanje k 

dejavnostim, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja) ipd. 

Tekom leta 

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

Februar in 
oktober 

SESTANKI  
Vodenje Skupine za kakovost storitev (Equass): priprava poročila 
o napredku, sodelovanje na dnevnih raportih, na sestankih 
zaposlenih v storitvi VVZ, na seji strokovnega sveta. 

 

PISANJE 
PRISPEVKOV 

Pisanje člankov o aktualnem dogajanju v in izven VDC-ja. Objava 
člankov v Našem zborniku, na internetni strani, na Facebook 
strani. 

Tekom leta 

VZDRŽEVANJE 
STIKOV IN 

SODELOVANJE S 
POSAMEZNIKOM 
OZ. NJEGOVIMI 

SVOJCI 

Starši bodo po telefonu, pisno ali osebno seznanjeni z vsebino 
programov, ki jih pripravljamo in izvajamo. 
Po potrebi bom nudila telefonski razbremenilni pogovor s 
starši/skrbniki/zakonitimi zastopniki.  

Tekom leta 

SODELOVANJE Z 
DRUGIMI 

Povezovanje z drugimi institucijami – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin, Gimnazija Tolmin, VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin. 
V okviru sodelovanja s Centrom Mala hiša bomo preko Zoom-a 
ali v živo uprizorili lutkovno igrico. 

Tekom leta 

MOBILNA SLUŽBA 

Obisk uporabnika, uporabnice na domu. Namen obiska je: 
opolnomočenje, vključevanje v okolje, ohranjanje psihofizične 
kondicije, pogovor, razbremenitev, načrtovanje prostočasnih 
aktivnosti ipd. 

Tekom leta 

PODPORA NA DALJAVO 

Izvajanje v obliki telefonskih pogovor in video klicev. Takšna 
oblika podpore bo namenjena vsem uporabnikom, predvsem pa 
tistim, ki zaradi ukrepov preprečevanja virusa ne obiskujejo redno 
storitve VVZ ali katerih kraj bivanja je oddaljen od VDC-ja. 

Tekom leta 

DOKUMENTACIJA 
Pisanje mesečnega programa, pisanje strokovnih poročil, 
zapisnikov, analiza anketnih vprašalnikov uporabnikov storitev 
VVZ in IVO za leto 2021, poročilo. 

Tekom leta 

DRUGO 

Urejanje Facebook strani in internetne strani. 
Urejanje kronike VDC Tolmin za leto 2021 in 2022. 
Nadomeščanje vodij skupin v delovnih skupinah. 
Oblikovanje in izdaja knjižice v lahkem branju »Magdalenca išče 
ženina«. 
Obisk Hiše Iluzij v Ljubljani 
Tretji mednarodni posvet iz Prve roke 
Obisk Veterinarske ambulante Tolmin (ob svetovnem dnevu 
veterinarjev) 

Tekom leta 

 

Junij 

April  
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PRILAGOJENE OBLIKE DELA, STORITVE V OKVIRU VVZ (MOBILNA SLUŽBA, PODPORA NA 

DALJAVO) 

Ugotavljamo, da tovrstna oblika storitve dokaj dobro nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji, zato ju bomo ohranili predvsem za tiste uporabnike, ki se ne vključujejo redno v 

storitev VVZ (npr. le nekajkrat tedensko). Zavedamo se, da jim strokovni delavci na ta način 

predstavljamo most med domom in VDC-jem, kar je za uporabnike izrednega pomena. Mobilna služba 

je odvisna od potreb posameznih uporabnikov, usmerjena pa je tudi na svojce oziroma starše. Storitev 

mobilne službe izvajata dva strokovna delavca, skupinska habilitatorja. Namen izvajanja mobilne službe 

je naslednji: 

− osebe opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno 

vključenost,  

− sprehod, pogovor, druženje, svetovanje, razbremenitev, podpora in pogovor s starši, svojci, 

− socialno vključevanje v okolje, 

− individualno učenje v življenjskem okolju z izkušnjo (izkustveno učenje – obisk trgovine, pošte, 

knjižnice, banke in drugih institucij), 

− pomoč pri načrtovanju aktivnosti doma (gospodinjstvo, kuhanje in peka), 

− pomoč pri izpolnjevanju obrazca za pridobitev evropske kartice za invalide, 

− pomoč pri rokovanju z računalnikom, telefonom, različnimi aplikacijami, ki omogočajo video klice 

ipd. 

Velik pomen za uporabnike ima tudi podpora na daljavo, katero zaposleni izvajamo v obliki telefonskih 

pogovorov in video klicev. Podporo na daljavo izvajajo vsi zaposleni. 

Namen izvajanja storitve pomoči na daljavo: 

- ohranjanje stikov s prijatelji in ohranjanje socialne mreže, 

- razbremenitev stisk, ki se pojavijo v domačem okolju, skozi pogovor, 

- lažja premostitev socialne izolacije, 

- seznanitev uporabnika o dogajanju v VDC-ju (kaj lahko pričakuje, ko bo prišel nazaj v VDC), 

- učenje in spoznavanje uporabe sodobne tehnologije in rokovanja z njo (aplikacije Facebook 

Messenger, Viber, elektronska pošta ipd.),  

- pridobivanje občutka samozavesti, občutka, da so še vedno del socialnega življenja in so umeščeni 

v prostor VDC-ja. 

 

6.2.5 Aktivnosti vseživljenjskega učenja, prostočasne in terapevtske aktivnosti 

Predvidene aktivnosti se bodo v celoti izvajale ob ugodni epidemiološki sliki, sicer pa se bodo prilagajale 

trenutnim razmeram in s ciljem optimalne skrbi za zdravje uporabnikov in zaposlenih. 

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

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

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

izkušenj (formalno in neformalno). 
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Dodatne dejavnosti: ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, kulturne prireditve, različne tematske 

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

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

delavnice, sprostitveni sprehodi, igre z žogo, fitnes, namizni tenis, nordijska hoja ipd. 

 

Sodelovanje z drugimi 

• Društvo Sožitje Tolmin, 

• Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, 

• Gimnazija Tolmin, 

• Tolminski muzej,  

• Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin, 

• Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, 

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

• Dom upokojencev Podbrdo Enota Tolmin,  

• Javni sklad za kulturne dejavnosti, izpostava Tolmin,  

• Posoško razvojni center – LAS Dolina Soča, 

• Ribiška družina Tolmin, 

• Fundacija Poti miru, 

• TIC Kobarid, 

• Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, 

• Lions Klub Kobarid Soča, 

• Moto Klub Soča Tolmin, 

• Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, 

• CSD Severno Primorska Enota Tolmin in Enota Nova Gorica, 

• Kooperanti, podjetja, konsignatorji ipd., 

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

• Humanitarni organizaciji Karitas in Rdeči križ,  

• Sorodne institucije, drugi slovenski VDC-ji, 

• SOUS, SVDCS, SZS, URI Soča, 

• ZZZS, MDDSZ, MZ,  

• Fakultete, srednje šole ipd. 

• Prostovoljci, donatorji, dobrotniki, podporniki ipd. 

 

Načrtovani sestanki in druge aktivnosti 

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

delavci in sodelavci, seje sklicuje direktorica. 

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

ki izvajajo storitve VVZ, sestanek vodi vodja VDC. Sestanki se bodo izvajali v živo, po potrebi pa tudi na 

daljavo (preko različnih aplikacij). 
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• Sestanek delavcev IVO bo potekal enkrat mesečno. Udeležujejo se ga vsi zaposleni v IVO in 

diplomirana medicinska sestra, sestanek vodi vodja VDC. Sestanki se bodo izvajali v živo, po potrebi 

tudi na daljavo (preko različnih aplikacij). 

• Sestanek delavcev ZV bo potekal enkrat mesečno. Udeležujejo se ga dva zdravstvena tehnika 

in delovna terapevtka do zaposlitve dipl. medicinske sestre.  

• Sestanek s področja lastnega programa bo potekal enkrat mesečno v sestavi vodje VDC,  

skupinskega habilitatorja – likovnega pedagoga in delovnega inštruktorja, odgovornega za lastni 

program.  

• Sestanke z vsemi uporabniki bo direktorica imela redno enkrat na mesec, v manjših skupinah, 

v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja okužbe. 

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

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

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

Vključevali se bomo v sekcije VVZ, IVO in ZV, v sekcijo računovodij in v sekcijo direktorjev pri Skupnosti 

VDC Slovenije ter na redno letne skupščine SOUS-a in SZS ter na sklicane sestanke SOUS-a. 

Sestanki se bodo izvajali po planu na običajen način, če bodo dopuščale razmere, sicer bomo uvedli 

drugačne oblike obveščanja, preko telefonskih ali video klicev, videokonferenc ter redno beležili 

obvestila v ISOV programu. 

7 Delovni načrt v bivalnih enotah  

V obeh  bivalnih enotah skupaj biva šestnajst uporabnikov. Veliki večini uporabnikom bivalna enota 

predstavlja njihov dom. Zato so tudi popoldanske aktivnosti usmerjene  v učenje o skrbi za samega sebe 

in ohranjanju veščin o osebni higieni, ohranjanje znanja orientacije v prostoru, uporabniki se učijo novih 

in ohranjajo že usvojene veščine gospodinjskih aktivnosti (pomivanje posode, čiščenje, rokovanje z 

gospodinjskimi aparati), aktivni so pri pripravi jedi (kuhanje, peka ipd.), ohranjamo pa tudi tradicionalne 

navade (praznovanje rojstnih dni, praznikov) in jim omogočimo udeleževanja verskih obredov.  

 

Kapaciteta 

Plan namestitev v IVO v letu 2022 

Enota zasedenost 

Bivalna enota Rutarjeva 11 

Bivalna skupnost Zalog 5 

SKUPAJ 16 

 

Poleg 16 stalno bivajočih uporabnikov v bivalnih enotah biva dodatno še ena uporabnica, vendar 

zaenkrat začasno, od jeseni 2021 dalje. Trenutno imamo na čakalni listi štiri upravičence, ki se želijo 

vključiti, ko bo nujno (bolezen, smrt svojca, skrbnika). Vsako leto čakalno listo ažuriramo (opravimo 

povpraševanje o aktualnosti vloge o vključitvi v storitev IVO). 

 

Plan začasnih namestitev  

Običajno trajajo začasne namestitve od enega dneva do enega ali več mesecev skupaj, odvisno od 

potreb svojcev ali skrbnikov (bolezen, hospitalizacija ipd.). V letu 2022 planiramo začasne namestitve 
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za vsaj 3 uporabnike. Ker je zaznati porast začasnih vključitev, planiramo večkratne začasne vključitve 

tekom celega leta. Prednost začasnih/občasnih namestitev vidimo predvsem v tem, da se uporabniki 

spoznajo z življenjem v bivalni enoti in to predstavlja mehek način stalne vključitve v institucionalno 

varstvo. 

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

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

V letu 2022 ne planiramo konkretnih prostorskih sprememb v okviru storitve IVO. Opozarjamo pa, da se 

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

kapacitete v bivalni enoti. 

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

uporabnikov. 

 

Urnik dela zaposlenih v storitvah IVO pripravlja vodja VDC. V tem letu so zaposleni v programu IVO 

trije varuhi, gospodinja oskrbovalka, gospodinjec oskrbovalec in dve medicinski sestri. Delajo po vnaprej 

pripravljenem mesečnem razporedu od ponedeljka do petka od 14.00 do 22.00 ure in od 22.00 do 6.00 

ure naslednjega dne. V času vikendov delo poteka od 08.00 do 20.00 ure ter od 20.00 do 08.00 ure 

naslednjega dne.  

 

Bivalna enota na Rutarjevi 

V Bivalno enoto na Rutarjevi je vključenih enajst uporabnikov, ki so večinoma starejši (povprečna starost 

je 56,76 let), med njimi so tudi štirje slepi oziroma slabovidni. Uporabniki potrebujejo več popoldanskega 

počitka, več je nege in drugih zdravstvenih storitev, kljub temu pa planiramo veliko drugih aktivnosti za 

dvig kvalitete bivanja. Največji poudarek je na aktivnostih, ki spodbujajo samostojno življenje. Večkrat 

poudarjamo, da je za večino uporabnikov bivalna njihov dom, zato tudi aktivnosti sledijo načelu 

domačnosti in spodbujanja samostojnosti. 

Uporabniki sodelujejo pri naslednjih opravilih: 

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

čiščenje miz, pometanje tal, odnašanje in ločevanje smeti) 

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

urejenost lastne garderobne omare) 

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

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

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

pridelka). 

 

Skrb za samega sebe, osebna higiena 

Čas za osebno higieno (večerna nega, tuširanje, zobna higiena, preoblačenje ipd.) se podaljšuje ne le 

zaradi starostnega upada psiho – fizičnih zmožnosti uporabnikov ter različnih poškodb, pač pa tudi zato, 

ker uporabniki osebno higieno opravljajo sami, a s pomočjo zaposlenih (motiviranje, vodenje, konkretna 
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pomoč). Poleg tega se srečujemo z novimi izzivi, imamo uporabnika stomista, vse več je zdravstvenih 

težav pri uporabnikih. Čas nege se zatorej po potrebi prestavlja iz večernega v popoldanski čas.  

 

Prehrana  

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

Večerje so ob 18:00 uri. Ob ponedeljkih, torkih in petkih večerje dostavlja pogodbenik Catering Šorli. 

Prav tako dostavlja kosila v času vikenda in praznikov. Ob sredah in četrtkih sami pripravljamo večerjo 

za vse uporabnike. Skrbimo, da so obroki zdravi in uravnoteženi, upoštevamo pa tudi predpisane diete 

uporabnikov (sladkorna, žolčna, brez laktoze) in navodila zdravstvene službe VDC Tolmin.   

 

Planiran urnik popoldanskih aktivnosti v BE Rutarjeva  

Dan v tednu Popoldanske aktivnosti  

PONEDELJEK Različne delavnice (zdravstvene, ustvarjalne, glasbene ipd.) 

TOREK Sprehodi, kavica v mestni kavarni, nakupi osebnih potrebščin 

SREDA Čiščenje sob in skupnih prostorov 

ČETRTEK Gospodinjske aktivnosti 

PETEK Nakupi živil, pospravljanje oblačil 

SOBOTA Čiščenje kopalnic, obisk knjižnice, kulturnih prireditev, sprehodi, kuhanje večerje 

NEDELJA Verski obred, sprehodi, kuhanje večerje 

 

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

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

upoštevali načelo individualnosti (prilagojenje glede na želje, sposobnosti, zmožnosti, zdravstvene 

posebnosti vsakega posameznika) in vsakemu članu skupine dovolili, da se v skupini izkaže kot dober 

in potreben član skupine. 

Tudi letos planiramo bogat t.i. »zeleni program«. V BS Zalog imamo dva vrtova, na katerem uporabniki 

ob podpori in pomoči zaposlenih pridelujejo zelenjavo. Uporabniki sodelujejo pri vseh fazah, od 

načrtovanja (upoštevajoč njihove želje), do izvedbe (okopavanje, gnojenje, sajenje, setev, pletje) in 

nenazadnje do pobiranja pridelkov in uporaba le-teh pri kuhanju obrokov oz. pripravi ozimnice. Poleg 

tega uporabniki sodelujejo tudi pri načrtovanju in izvedbi cvetličnih zasaditev in s tem poskrbijo za lepo 

zunanjo ureditev tako BE Rutarjeve kot BS Zalog. 

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

trenutnih tekočih zadevah. Ti sestanki bodo potekali v popoldanskem času, vodila jih bo vodja VDC 

Tolmin. Pomembno pa je, da bodo imeli uporabniki možnost izraziti svoje želje, interese, pohvale in 

pripombe. 

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

delavnice, glasbene delavnice, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, bralne urice). 

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

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

spodbujali državljansko zavest. 

V tem letu si želimo čim več vključevati v lokalno okolje, tako s sprehodi/pohodi, udeleževali se bomo 

različnih prireditev.  
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Individualno delo: individualni pogovori z uporabniki so izjemno pomembni in jih izvajamo 

vsakodnevno. Še posebej v teh negotovih časih namenjamo individualnim pogovorom veliko skrb, saj 

se zavedamo, da imajo uporabniki tako možnost, da izrazijo svoje stiske, strahove. Pogovori delujejo 

razbremenilno za vsakega posameznika in s tem preprečujemo nezaželene oblike vedenja. 

Uporabnikom bomo nudili pomoč pri nakupovanju osebnih stvari (pripomočkov za osebno higieno, 

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

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

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

tudi pomijejo). 

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

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

zaposlenega. 

 

Bivalna skupnost Zalog 

V Bivalni skupnosti v Zalogu živi pet uporabnikov, in sicer dve (2) ženski in trije (3) moški. Povprečna 

starost uporabnikov je 42,20 let. Uporabniki so samostojnejši, aktivni, potrebujejo pa pomoč in podporo 

pri organizaciji prostega časa. 

Trudili se bomo, da se bodo uporabniki vsakodnevno učili empatije, medsebojnega razumevanja, 

trenirali socialne veščine (kot je npr. sposobnost dogovarjanja, dvosmerna komunikacija) in 

fleksibilnosti. Uporabniki potrebujejo pomoč pri izražanju in komuniciranju svojih misli, pomoč pri 

reševanju konfliktov.  

 

Dežurstva za vzdrževanje redu in čistoče 

Vsak ponedeljek pri popoldanski malici se uporabniki z zaposlenim dogovorijo o poteku tedna, razdelijo 

si dežurstva za tekoči teden. Tedensko skrbijo za red in čistočo kopalnic, dnevne sobe, stopnišča in 

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

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

omar). Uporabniki bodo sodelovali tudi pri generalnem čiščenju hiše, ki bo potekalo v mesecu aprilu. 

 

Kuhanje večerij 

Vsak ponedeljek pri popoldanski malici uporabniki s pomočjo zaposlenega pripravijo jedilnik za tekoči 

teden, pripravijo spisek živil in nakupijo, kar potrebujejo.  

V kolikor bodo epidemiološke razmere ugodne, bomo pri uporabnikih spodbujali samostojno 

nakupovanje živil, potrebščin v trgovini. Uporabniki sami pripravljajo večerje od ponedeljka do četrtka. 

Vsak dan obrok pripravi en uporabnik, s pomočjo zaposlenega. Uporabniki so aktivni udeleženci tega 

procesa, in sicer od nakupovanja živil do priprave samega obroka. Kuhajo jedi, ki jih že znajo pripraviti 

sami ali pa nove jedi s pomočjo zaposlenega. Zaposleni bomo uporabnike usmerjali k zdravim in 

uravnoteženim obrokom ter jih ozaveščali o zdravi prehrani. 
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Prosti izhodi 

V dvoletnem času, ko nam je življenje krojil virus, smo proste izhode uporabnikom omejili in so jih izvajali 

skupaj z zaposlenimi, in sicer kot sprehod v naravo. Želimo si, da bomo v tem letu lahko uporabnikom 

varno omogočili, da se bodo v lokalno okolje vključevali sami (kdor to zmore), in sicer vsak dan od 14.15. 

do 14.45 ure. Želimo si tudi, da bi en dan v tednu uporabnikom omogočili (kot pred leti), prosti izhod – 

torej dan, ki ga izkoristijo za potepe po mestu, nakupih oblek/pripomočkov. Prav ta aktivnost, ki je bila 

najbolj okrnjena zaradi nevarnosti vdora okužbe, uporabnikom veliko pomeni, saj jim prinaša občutek 

samostojnost, svobode, zmožnost upravljanja lastnega življenja ipd. Vloga zaposlenega pri tej aktivnosti 

je predvsem vodenje, pomoč pri organizaciji prostega časa, velikokrat pa je prav zaposleni tisti, s katerim  

uporabniki želijo preživeti prosti popoldan. 

 

Graditev pozitivnih medosebnih odnosov 

Graditev pozitivnih odnosov med uporabniki sostanovalci je izrednega pomena, saj je kvaliteta bivanja 

premo sorazmerna z dobrimi medosebnimi odnosi. S skupinskim delom bomo dosegli, da bodo 

uporabniki med seboj sodelovali, si prisluhnili, se razumeli, si pomagali. 

Skupinsko delo bo zajemalo: 

• redne mesečne sestanke z uporabniki BS Zalog 

• izvedba različnih delavnic po načelu vseživljenjskega učenja (zdravstvene delavnice, glasbene 

delavnice, kuharske delavnice, aktualne novice) 

• skupinske delovne akcije na vrtu in dvorišču 

• skupinski pohodi, sprehodi in izleti 

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

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

domačnosti 

• skupinski pogovori z namenom reševanja tekoče problematike 

 

Urnik popoldanskih aktivnosti v BS Zalog 

14:15 – 14:45      Prosti izhod 

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

15.30 – 16.00      Odmor 

16.00 – 18:00      Skupinske aktivnosti 

18:00 – 19:00      Priprava večerje, opravljanje tedenskih dežurstev 

19:00 – 19:30      Večerja 

19.30 – 20.0      Opravljanje dežurstev 

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

 
Vključevanje v lokalno okolje 

Največji manko nam je epidemija prinesla prav na področju vključevanja v okolje in uporabniki vedno 

pogosteje izražajo željo po vključevanju. Želijo si nakupovati v trgovinah, želijo si obiskati prireditve, kino 

predstave, koncerte, potopisna predavanja ipd. Spoštovali bomo vse ukrepe in priporočila za omejitev 

širjenja okužb s koronavirusno boleznijo in skladno z ukrepi se bomo vključevali v lokalno okolje.  

Spremstvo jim bomo nudili tudi pri opravkih na banki, pri pregledih pri zdravnikih in specialistih. 
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7.1 Prioritetne dejavnosti in aktivnosti v bivalnih enotah  

Skrb za zdravje in varnost uporabnikov in zaposlenih skladno s priporočili za preprečevanje širjenja 

virusa SARS-CoV-2 ostaja prioritetna aktivnost. Obenem bomo sledili in uresničevali cilje že utečenih 

programov in vnašali novosti.  

V letu 2022 bomo dali poudarek na vključevanju uporabnikov v lokalno okolje. 

Ohranili bomo že obstoječi »zeleni program«  (vrtnarjenje in cvetlične zasaditve) ter tekmovali na 

tekmovanju Buča velikanka, ki ga organizira VDC Tončke Hočevar. 

Posebno skrb bomo namenili ohranjanju fizične kondicije uporabnikov ter zdravemu načinu 

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

uravnoteženo prehrano). 

Zbrali bomo recepte z najljubšimi jedmi uporabnikov. K sodelovanju bomo povabili uporabnike iz bivalnih 

enot in skupnosti iz vse Slovenije. Knjigo receptov bomo uredili in izdali. 

7.2 Delovni načrt skupnih služb 

Zaradi epidemije covid-19 je toliko bolj pomembno čiščenje, razkuževanje in zračenje prostorov. Le-to 

je že utečeno, vendar ob dodatnih ukrepih še bolj pogosto izvajano.  

Planiramo več sestankov s tehničnim osebjem, z namenom izobraževanja in usposabljanja o ukrepih 

za preprečevanje širjenja okužbe. Predvsem je poudarek na izobraževanju o tem, kako in kolikokrat 

pravilno razkuževati delovne površine ter kljuke/ograje, pa tudi na izobraževanju, kako zaščititi samega 

sebe (pravilna nošnja maske, pravilna uporaba rokavic ipd.).  

Pojačali smo razkuževanje kljuk, ograj (čistilke večkrat dnevno ter zaposleni v storitvi IVO), kopalnic in 

stranišč, med ukrepi smo tudi odstranili vse zavese in prte iz miz.  

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

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

delo in lastni program), po potrebi opravlja prevoze uporabnikov (v času odsotnosti voznika oseb s 

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

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

vzdrževalnih delih ipd.). 

Čistilka,  perica  

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

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

Uporabniki nudijo pomoč v jedilnici (sesanje večnamenskega prostora), v bivalnem prostoru (čiščenje 

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

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

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

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

Poleg pranja izvaja perica tudi likanje in šivanje oblačil uporabnikom. 

Uprava 
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Direktorica opravlja delo od ponedeljka do petka od 7.00 (6.00) do 15.00 (14.00) ure. Direktorica vodi in 

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

(6.00) do 15.00 (14.00) ure. Poslovna sekretarka opravlja poslovodska in administrativno tehnična dela 

od ponedeljka do petka od 7.00 (6.00) do 15.00 (14.00) ure.  

7.3 Delovni načrt storitev zdravstvenega varstva 

V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 bomo storitve zdravstvene nege in oskrbe 

opravljali in izvajali za uporabnike domskega varstva (storitev IVO, za 16 uporabnikov). Še vedno bomo 

pa zagotavljali tudi uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji (VVZ), nujne zdravstvene storitve. Opažamo, da vedno več uporabnikov storitve VVZ potrebuje 

tudi storitve iz zdravstvene nege in oskrbe oziroma potencialni kandidati se v storitev VVZ ne vključujejo, 

ker omenjenih storitev nimamo, zato upravičenci raje ostajajo v šolskem sistemu do 26. leta starosti. 

Na področju kadrovanja nam bo poglavitna skrb v letu 2022 zaposliti diplomirano medicinsko sestro, ki 

je skladno z zdravstveno zakonodajo odgovorna nosilka zdravstvene dejavnosti. To je med drugim 

pogoj, da VDC Tolmin pridobi dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

Za doseganje čim boljših rezultatov pri zdravstveni negi bomo pripravili cilje in plane v interakciji z 

uporabniki in njegovimi skrbniki ali svojci. V proces bodo vključeni tudi ostali strokovni sodelavci znotraj 

ustanove, kot tudi izbrani osebni zdravnik ter drugi specialisti zdravstvene stroke. 

Zdravstvena služba se bo sestajala enkrat mesečno, kjer bomo naredili mesečni pregled zadolžitev in 

razdelili glavne naloge ter prediskutirali zdravstvena stanja uporabnikov. Imeli bomo tudi krajše, 

tedenske sestanke z namenom usklajevanja dela. 

Program zdravstvene nege in oskrbe zajema področje preventive in kurative. Preventivne dejavnosti 

zajemajo sodelovanje pri izvedbi preventivnih pregledov, cepljenju proti sezonski gripi in druga cepljenja. 

Uporabnike bomo spremljali v laboratorij na odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave in druge obiske 

pri zdravnikih.   

Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva zajema: 

• celostno zdravstveno obravnavo uporabnika  

• aktivnosti za izboljšanje zdravja (kurativa) in preprečevanje bolezni (preventivni program) 

• individualni načrti 

 

V področje preventive spadajo tudi aktivnosti iz preprečevanja širjenja okužb. Izvajali bomo vse potrebne 

ukrepe iz Programa preprečevanja bolnišničnih okužb. Izvajali in nadzorovali bomo razkuževanje in 

ustrezno čiščenje ožjega uporabnikovega okolja. Zagotavljali bomo ustrezna zaščitna sredstva. Izvajali 

bomo zdravstvene delavnice na katerih bomo ozaveščali in prikazali uporabo zaščitnih sredstev, izvajali 

ukrepe za preprečevanja okužb, poškodb oziroma drugih neljubih dogodkov. Tudi v tem letu se bomo 

posvečali ukrepom za zajezitev okužbe z virusom SARS-CoV-2.  
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V sklopu preventivnega programa se bomo posvečali aktivnostim za zdrav življenjski slog. Posvečali se 

bomo zdravemu načinu življenja z izvajanjem zdravstveno vzgojnih delavnic v storitvi VVZ (delavnice) 

in v storitvi IVO, izvajali vsakodnevne sprehode, uporabljali fitnes naprave pod nadzorom zdravstvenega 

delavca. Nadaljevali bomo z vsakodnevno jutranjo telovadbo, ki jo bo izvajala delovna terapevtka za 

vse uporabnike. Tudi letos bomo izpeljali projekt »Dnevi zdravja«. Skrbeli bomo, da imajo uporabniki 

glede na svoje zdravstveno stanje primerne obroke hrane in po potrebi prilagajali diete. Uporabnike tudi 

vsako leto ocenimo po LOSS lestvici, ki je eden od kazalnikov sprememb v funkcioniranju uporabnika 

ter nam daje povratne informacije o njegovi oceni sposobnosti samooskrbe. 

Področje kurative zajema spremljanje uporabnika pri splošnih in specialističnih zdravstvenih pregledih. 

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

negovalnih procesov kronično bolnih uporabnikov. V to področje dela spada tudi razdeljevanje 

medikamentozne terapije, ki jo bomo pripravljali in razdeljevali uporabnikom storitve IVO, naročanje na 

preglede in kontrole pri osebnih zdravnikih ali specialistih, skrb za pravočasno izdajo receptov, kontrola 

in nabava terapije in drugih pripomočkov za izvajanje negovalnih procesov, urejanje vse potrebne 

dokumentacije pri napotitvi uporabnika na hospitalno zdravljenje, stalen kontakt z osebjem v 

bolnišnicah, kjer je hospitaliziran uporabnik. Izvajali bomo mesečne meritve vitalnih funkcij.  

Zjutraj bomo merili telesno temperaturo z namenom preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-

CoV-2. Ob znakih z morebitno okužbo bomo izpeljali protokol po pripravljenem Kriznem načrtu. 

Sodelovali bomo še naprej s svojci oziroma skrbniki, za zagotovitev boljše nege in oskrbe uporabnikov. 

Redno vodimo vso potrebno dokumentacijo. 

7.3.1 Plan aktivnosti osebnih zdravnikov in zdravnikov specialistov 

Vsebina dela Aktivnost Izvajalec 

Zdravstvene storitve v 
osnovni zdravstveni 
dejavnosti pri osebnem 
zdravniku 

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

Osebni zdravniki 
uporabnikov  
 

Zdravstvene storitve v 
zobozdravstveni dejavnosti 

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

Osebni 
zobozdravniki 
uporabnikov  

Zdravstvene storitve v 
osnovni zdravstveni 
dejavnosti pri osebnem 
ginekologu 

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

Osebni ginekolog 

Psihiatrična obravnava psihiatrične obravnave uporabnikov Specialist 
psihiater 

Pregledi pri zdravnikih 
specialistih 

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

Različni 
specialisti 

Zdravstvena preventiva zaščita uporabnikov s cepljenjem proti sezonski 
gripi, proti virusu SARS-CoV-2 ipd. 

Andreja Krivec 
Urbas, dr. med. 

7.3.2 Delovni načrt diplomirane medicinske sestre 

Aktivnost  Čas 
izvedbe 

vodenje sestanka službe zdravstvene nege in oskrbe  Mesečno  
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skrb za čisto in urejeno ambulanto Vsak dan 

sodelovanje na sestanku zaposlenih v VVZ in IVO Mesečno 

sodelovanje na raportih med delovnimi izmenami Vsak dan 

sodelovanje na sejah strokovnega sveta Mesečno 

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

sodelovanje v SOUS Po potrebi 

sodelovanje s starši, skrbniki, obveščanje o zdravstvenih posebnostih uporabnika Tekom leta 

sodelovanje z osebnimi zdravniki, s specialisti Tekom leta 

sodelovanje v Komisij za sprejem, premestitev in odpust  Po potrebi 

priprava zdravil za uporabnike IVO Tekom leta 

deljenje medikamentozne terapije Tekom leta 

evidentiranje porabe sanitetnega materiala in naročanje novega Tekom leta 

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

vpisovanje zdravstvenih storitev v ISOV – nega III (zavodi tip b, c in c1) (medicinsko 
oskrbni dan)  

Tekom leta 

nadzor procesa zdravstvene nege in oskrbe Tekom leta 

pregled dopisov za uporabnike Tekom leta 

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

Tekom leta  

nadzor nad naročanjem uporabnikov na preglede Tekom leta 

nadzor nad nabavo zdravil in materiala Tekom leta 

nadzor nad obračunom zdravstvenih storitev za posamezni mesec Tekom leta 

mentorstvo študentom, sodelovanje s pripravniki, praktikanti Tekom leta 

priprava in izvedba projekta »Dnevi zdravja« Tekom leta 

organiziranje in izvedba izobraževalno zdravstvenih delavnic Tekom leta 

priprava individualnih načrtov zdravstvene nege Tekom leta 

evalviranje IP s področja zdravstvene nege in oskrbe Tekom leta 

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

Tekom leta 

sodelovanje v koordinacijski skupini za covid-19, prilagajanje storitev, prostorov, 
svetovanje sodelavcem, izobraževanje uporabnikov o preprečevanju okužb ipd. 

V času 
covid-19 

prikaz oblačenja in slačenja posebne zaščitne obleke za delo v rdeči coni, 
informiranje zaposlenih o novih ukrepih ali spremenjenih smernicah o covid-19 

V času 
covid-19 

7.3.3 Delovni načrt srednje medicinske sestre I 

Aktivnost  Čas izvedbe 

priprava zdravil, po potrebi – če jih ne pripravi diplomirana medicinska sestra Tekom leta 

deljenje medikamentozne terapije Vsak dan 

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

naročanje na preglede pri splošnem zdravniku, specialistih ter spremstvo (po potrebi) Tekom leta 

vpisovanje zdravstvenih storitev v ISOV – nega III (zavodi tip b, c in c1) (medicinsko 
oskrbni dan)  

Vsak dan 

nadzor ter beleženje procesa zdravstvene nege Tekom leta 

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

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

delovni sestanek z dipl. medicinsko sestro (po potrebi) Tekom leta 

dnevni raport (predaja informacij zdravstvene službe zaposlenim) Tekom leta 

sodelovanje na sestankih zaposlenih v storitvi IVO  Tekom leta 

obračun zdravstvenih storitev za posamezen mesec – po potrebi Mesečno  

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

Tekom leta 

sodelovanje na sestankih zdravstvene službe Tekom leta 

skrb za športne aktivnosti starejših uporabnikov  Tekom leta 

skrb za športno udejstvovanje mlajših uporabnikov Tekom leta 

preventivni program hoje – lažja/težja zahtevnostna stopnja Tekom leta 

zdravstveno vzgojni program – zdravstvene delavnice Tekom leta 

https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=2680&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Nega%20III%20(zavodi%20tip%20B,%20C%20in%20C1)%20(Medicinska%20oskrba%20-%20dan)%20(E0002)
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=2680&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Nega%20III%20(zavodi%20tip%20B,%20C%20in%20C1)%20(Medicinska%20oskrba%20-%20dan)%20(E0002)
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=2680&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Nega%20III%20(zavodi%20tip%20B,%20C%20in%20C1)%20(Medicinska%20oskrba%20-%20dan)%20(E0002)
https://secure2.uninet.si/i/i_tolmin/aktivnosti/storitve2.php?storitve_id=2680&tabela=zdr_dnevniki&naziv=Nega%20III%20(zavodi%20tip%20B,%20C%20in%20C1)%20(Medicinska%20oskrba%20-%20dan)%20(E0002)
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ocenjevanje – LOOS lestvica (skrb za samooskrbo) Tekom leta 

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

Tekom leta 

sodelovanje z drugimi zaposlenimi Tekom leta 

izobraževanje za uporabnike »Dnevi zdravja« Tekom leta 

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

preventivni program hujšanja – trening hujšanja in splošna kondicija Tekom leta 

prilagajanje storitev, prostorov, svetovanje sodelavcem, izobraževanje uporabnikov 
o preprečevanju okužb ipd. 

Od epidemije 
dalje 

usposabljanje sodelavcev (nega nepokretnega, nega stome, menjava urinskega 
katetra, pravilno premikanje nepokretnega uporabnika) 

Po potrebi 

7.3.4 Delovni načrt delovne terapevtke 

Plan fizioterapevtskih obravnav Čas 

izvedbe 

RNO obravnave Tekom leta 
po urniku 

vaje za krepitev mišic, raztezanje Tekom leta 
po urniku 

trening koordinacije Tekom leta 
po urniku 

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

Tekom leta 
po urniku 

dihalne vaje – respiratorna fizioterapija Tekom leta 
po urniku 

Hidroterapija – uporaba masažne kadi za sproščanje Tekom leta 
po urniku 

aktivne vaje – skupinske Tekom leta 
po urniku 

obravnava akutnih stanj – poškodbe, pooperativna stanja Tekom leta  
aktivni sprehodi za uporabnike, z namenom krepitve vzdržljivosti, moči, krepitve 
kardiovaskularnega sistema  

Tekom leta 
po urniku 

skrb za varnost uporabnikov Tekom leta  
motiviranje uporabnikov za zdrav način življenja, ki vključuje veliko gibanja Tekom leta  

  
  

Plan delovno terapevtskih obravnav Čas izvedbe 

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

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

Tekom leta  

vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti – skrb zase Tekom leta  

individualne aktivne vaje, sprehodi Tekom leta  

okupacijska skupina – skupina »Svet čutil«: delavnice iz taktilnega področja, 
spoznavanje vonjev, začimb, dišav, vpliv na naše počutje ipd. 

Tekom leta  

skupina za ženske: zdravje žensk, skrb za zdravje kože, kako se pravilno obleči – za 
različne priložnosti, kaj je primerno in kaj ne, zdravila, zakaj se naše počutje spreminja, 
kaj vpliva na to ipd. 

Tekom leta  

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

Tekom leta  

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

Tekom leta  

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

Tekom leta  
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obisk in uporaba senzorne sobe: po prenovi prostorov bomo lahko večkrat tedensko 
koristili senzorno sobo, saj ne bomo več odhajali na PŠIUOPP. 

Tekom leta  

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

Tekom leta  

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

Tekom leta  

izobraževalne vsebine za uporabnike iz področja zdravja Tekom leta  

skrb za ustrezno prilagoditev ožjega okolja uporabnikom tako, da uporabniku omogoča 
čim večjo samostojnost pri izvajanju dnevnih aktivnosti (prilagojen pribor, držala za 
pisala, nagib delovne površine, nedrseče podloge, taktilne pobarvanke ipd.) 

Tekom leta  

učenje pravilne uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov Tekom leta  

izvajanje jutranje nege v BE Rutarjeva Tekom leta  

priprava individualnih načrtov za uporabnike ter evalvacije Tekom leta  

sodelovanje na dnevnih raportih Tekom leta  

sodelovanje na sestankih službe zdravstvene nege in oskrbe Tekom leta  

sodelovanje na sestankih VVZ Tekom leta  

vpisovanje delovno terapevtskih obravnav v ISOV program Tekom leta  

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

Tekom leta  

sodelovanje z osebnimi zdravniki uporabnikov ter specialisti Tekom leta  

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

Tekom leta  

prilagajanje storitev, prostorov, svetovanje sodelavcem, izobraževanje uporabnikov o 
preprečevanju okužb ipd. 

V času covid-
19 

7.3.5 Delovni načrt specialno rehabilitacijske pedagoginje  

Specialno pedagoško delo bo prepleteno s socialno pedagoškimi vsebinami in elementi logopedskih 

vaj. Ker je bilo zadnji dve leti zaradi epidemije manj vključevanja v okolje in posledično tudi manj 

izkustvenega učenja v okolju, bomo v letu 2022 dali večji poudarek le-temu. 

V okviru specialno pedagoških obravnav bodo potekale tudi vaje branja, pisanja, računanja. Pri tistih 

uporabnikih, kjer je branje zatikajoče, bomo brali pogosteje. Uporabniki berejo knjige za projekt Moja 

knjižnica. 

Razvijanje pismenost bo potekalo na naslednji način: 

- pravilna uporaba sičnikov in šumnikov pri zapisu in govoru,  

- branje novic (lahko branje) o aktualnih/zanimivih dogodkih, 

- uporabniki bodo pri branju sodelovali v pogovoru o prebranem besedilu: obnovili in vrednotili 

bodo prebrano besedilo, spodbujanje uporabnikov pri verbalnem govoru, 

- učenje socialnih veščin (kako se izražamo, vedemo v različnih situacijah). Menimo, da je 

potrebno ta znanja utrjevati in usvajati preko neposredne izkušnje (praktično učenje),  

- uporaba računalnika in spoznavanje aplikacij, ki omogočajo drugačno komunikacijo (videoklic, 

Zoom  ipd.), 

- osvajanje števil in številk v povezavi z denarjem in cenami (vrednotenje bankovcev in evrov, 

seštevanje kovancev in večjih zneskov), 

- uporabniki bodo ponavljali in utrjevali orientacijo v času (povezava s socialnimi dejavnostmi, 

določitev praznikov, osebnih praznikov družinskih članov ipd.), na uri, 

- svetovalni razbremenilni razgovori, in sicer  pri reševanju težav, osebnih stisk ipd., 
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- podporo in vodenje pri iskanju načinov za kakovostno preživljanje prostega časa. 

 

Planirani posebni projekti zdravstvene službe Čas izvedbe 

Vodene aktivnosti v Miofit Fitnes Tolmin – vadba bo potekala pod strokovnim 

vodstvom fitnes trenerke. Obiski fitnesa bodo potekali v manjših skupinah po pet 

do šest uporabnikov. 

Enkrat tedensko 

Zdravi zobje (v izvedbi Zdravstveno vzgojnega centra ZD Tolmin) Enkrat mesečno 

Obisk dneva odprtih vrat v Medicus Partner Tolmin. Za udeleženke skupine za 

ženske. 

Februar 2022 

Zdravstvene delavnice (svetovni dan boja proti kajenju, dan ustnega zdravja, 

higiena rok, zdravilne rastline, prva pomoč, prehladna obolenja, rak dojke,  

domača zdravila, zdrave sladice). 

Enkrat mesečno 

Plavanje v Termah Cerkno (Skupina za ženske). Maj 2022 

Obisk tematskega gozdička ob Soči, kjer bomo spoznali različna drevesa tudi 

preko taktilnega zaznavanja (Svet čutil). 

April 2022 

Bowling kot oblika rekreacije. Junij 2022 

Tačke pomagačke - obiskovala nas bo psička Luna s svojo vodnico ga. Cvetko 

Gorjan. 

Enkrat mesečno 

Jahanje konjev na Ranču Pelance. April – oktober 

2022 

Izdaja vodnika po turističnih točkah Zgornjega Posočja s pomembnimi 

informacijami o dostopnosti za gibalno ovirane osebe in osebe s posebnimi 

potrebami. 

 

Izvedba letovanja »Kampiranje in zdrav življenjski slog« v Kampu Danica, Bohinj Junij 2022 

8 Delovni načrt vodje VDC 

Vsebina dela Aktivnost  Čas izvedbe 

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

Tekom leta  

Komisija za sprejem, 
odpust in premestitev 
uporabnikov 

Sodelovanje v komisiji Tekom leta 

Skupina za kakovost 
storitev EQUASS 
Assurance 

Sodelovanje v delovni skupini Tekom leta  

Sprejem, odpust in 
premestitev uporabnikov 

Sodelovanje pri vodenju postopkov sprejema, odpusta 
in premestitve ter spremljanje uporabnikov v 
poskusnem obdobju 

Tekom leta 

Prisotnost uporabnikov Priprava podatkov o prisotnosti uporabnikov storitev 
VVZ in IVO  

Mesečno 

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

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

Enkrat 
mesečno, po 
potrebi 

Individualni načrt za 
uporabnike 

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

Po potrebi, 
tekom leta 

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

Po potrebi 
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Vodenje bivalnih enot Sestanki, obvestila, dnevni raporti, strokovno vodenje, 
izdelava urnika za zaposlene ipd. 

Tekom leta 

Organiziranje prostega 
časa 

Iskanje idej uporabnikov, treningi različnih spretnosti, 
pogovori 

Tekom leta 

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

Tekom leta 

Sodelovanje s tehničnim 
osebjem 

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

Tekom leta 

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

Tekom leta 

Medinstitucionalno delo Sodelovanje z drugimi institucijami: CSD, osnovna 
šola in gimnazija, vrtec, VDC – ji, društva ipd. 

Tekom leta 

Delo z zaposlenimi Individualno delo s sodelavci, svetovanje sodelavcem 
pri obravnavi uporabnika, pogovori z novimi sodelavci, 
praktikanti, pripravniki, priprava izobraževanj za 
sodelavce, vodenje k ciljem organizacije ipd.  

Tekom leta 

Sodelovanje s starši, 
skrbniki 

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

Tekom leta 

Skupinsko delo z 
uporabniki 

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

Tekom leta 

Individualno delo z 
uporabniki  

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

Tekom leta 

Delo z uporabniki BE Skupinski in individualni pogovori, mesečni sestanki Tekom leta 

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

Tekom leta 

Projektne skupine Prireditev »Giro d'Italia v Posočju« 
Prireditev »Tminci radi dobro jemo« 
Prireditev »Dnevi evropske kulturne dediščine« 
Izdaja knjižice o receptih (IVO) 
Novoletna prireditev 

Maj 2022 
September 2022 
Oktober 2022  
Tekom leta 
December 2022 

Organizacija 
prostovoljnega dela, 
študentskega dela 

Sodelovanje, povezovanje s prostovoljci, študenti in 
uporabniki, koordiniranje 

Po potrebi 

Letovanje Vodenje, usmerjanje vodij letovanja Junij, julij, 
september 2022 

Pomoč pri kadrovanju Sodelovanje pri izbiri kandidatov Po potrebi 

Sodelovanje s 
fakultetami 

Mentorstvo študentom Tekom leta 

Kronika Sodelovanje pri urejanju kronike VDC Tekom leta 

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

Mesečno 
 

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

Tekom leta 

Koledar Priprava koledarja aktivnosti za uporabnike, 
zaposlene 

Tekom leta 

Nagrade za uporabnike Priprava nagrad lastnega programa za uporabnike Mesečno 

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

Mesečno 

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

Tedensko 

Izobraževanje  Izobraževanja s področja vodenja 2022 



43 

 

Reorganizacija dela v 
času epidemije covid-19  

Prilagajanje storitev, programa dela, urnikov 
zaposlenih, sodelovanje z zdravstveno službo v 
obvladovanju virusa SARS-CoV-2 ipd. 

Do izboljšanja 
epidemioloških 
razmer 

9 Program izvajanja dejavnosti varnosti in zdravja pri delu   

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

oceno tveganja (s spremembami in dopolnitvami), bo izvajala pooblaščena oseba za varstvo pri delu 

naslednje aktivnosti (Inštitut za varnost Lozej, d.o.o.): 

• usposabljanje novih zaposlenih iz področja zdravja in varstva pri delu, 

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

• svetovanje glede opreme delovnih mest in delovnega okolja, 

• vodenje določenih evidenc iz varnosti in zdravja pri delu iz ZVZD (usposabljanja iz VD,    

zdravniški pregledi, delovna oprema, meritve MKO), 

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

zanje in pripravljanje poročil s predlogi ukrepov, 

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

• seznanjanje naročnika z določili aktualne zakonodaje iz področja požarne regulative, 

• opravljanje obdobnih meritev električnih veličin, 

• opravljanje obdobnih meritev mikroklime in osvetljenosti, 

• periodični pregledi delovne opreme in strojev, 

• revidiranje Izjave o varnosti z oceno tveganja, 

• revidiranje Požarnih redov in ažuriranje evidenc, 

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

• druge aktivnosti v skladu z Zakonom.  

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

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

dvigal se izvaja redno servisiranje dvigala 1 in dvigala 2 ter prikaz reševanja oseb iz dvigal za zaposlene 

VDC.  

Skladno s 17. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/11) je popravljena in 

dopolnjena Ocena tveganja zaradi možnosti okužbe s COVID-19 na delovnem mestu. 

10 Načrt izobraževanj za zaposlene in za uporabnike   

Predvidena izobraževanja za zaposlene izven VDC Tolmin oz. na daljavo  

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 

Veščine retorike ter trening javnega govorjenja in  

nastopanja 

Socialna zbornica Slovenije 

Osebnostne motnje in pridružene duševne motnje Socialna zbornica Slovenije 

Preprečevanje in soočanje z anksiozno in panično 

motnjo pri otrocih, mladostnikih in odraslih 

Socialna zbornica Slovenije 

Kako umiriti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi 
(delavnica čuječnosti) 

Socialna zbornica Slovenije 

Kako obvladovati čas in organizirati lastno delo Socialna zbornica Slovenije 

Asertivno komuniciranje  Socialna zbornica Slovenije 
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Kaj novega in za nadaljnji razvoj pomembnega nam 
prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi 

Firis Imperl d.o.o. 

Kako razvijati samoodgovornost in lastno 
učinkovitost 

Firis Imperl d.o.o. 

Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in 
osebami z demenco 

Firis Imperl d.o.o. 

Nasilje v negi Firis Imperl d.o.o. 

 

Predvidena izobraževanja za zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi izven VDC Tolmin oz. na 
daljavo 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 
Etika in zakonodaja v zdravstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege 

Slovenije 

Kakovost in varnost v zdravstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije 

Paliativna oskrba v VDC Matjaž Figelj, dr. med., spec. int. med. 

 

Predvidena izobraževanja za zaposlene v VDC Tolmin 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 
Supervizija (enkrat mesečno) dr. Nevenka Podgornik  

Prva pomoč Rdeči križ, območno združenje Tolmin 

Evakuacijska vaja Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin 

Izvedba praktične delavnice o komunikaciji za 
zaposlene v VDC Tolmin 

Mag. Janja Barić 

Metode dela z osebami z različnimi motnjami Damjana Šmid, prof. soc. ped., delovna 
terapevtka, svetovalna terapevtka 

Paliativna oskrba v VDC Matjaž Figelj, dr. med., spec. int. med. 

Izvedba strokovne ekskurzije CUDV Radovljica 

 

Predvidena izobraževanja za uporabnike znotraj in izven VDC Tolmin 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  IZVAJALEC 
Primarna preventiva srčno žilnih bolezni Zdravstveno vzgojni center ZD Tolmin 

Varno s soncem Zdravstveno vzgojni center ZD Tolmin 

Okrogla miza covid-19 Zdravstveni tim VDC Tolmin 

Dnevi zdravja Zdravstveni tim VDC Tolmin 

Tečaj nordijske hoje Delovna terapevtka (učiteljica nordijske hoje in teka 1) 

Test hoje Zdravstveno vzgojni center ZD Tolmin 

Evakuacijska vaja Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin 

 

Spremljali bomo razpisane seminarje in izobraževanja na daljavo, preko Zoom-a ipd. Udeležba na 

izobraževalnih programih za računovodstvo in finance, za poslovno sekretarska dela in za poslovodenje 

se izoblikuje sproti glede na razpisane seminarje. Kandidatke: Kristina Gaberšček, Elvira Koren, dr. 

Sandra Medveš Berginc. 

 

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

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

delavcev v svojem okolju. V letošnjem letu skrbimo za zdravje delavcev in zaposlenih z redno jutranjo 

telovadbo, z rednimi pogovori o duševnem zdravju, počutju, stiskah ipd. Preostale planirane aktivnosti 
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v sklopu promocije zdravja (pohod na Vodil vrh, pohod na planino Razor, pohod ob Tolminki, kopanje v 

bazenu Terme Cerkno) se bodo izvedle v avgustu in septembru 2022.   

11 Projektne skupine 

• Skupina za kakovost storitev EQUASS Assurance 

• Skupina za organizacijo kulturnega dneva v VDC Tolmin 

• Skupina za sodelovanje pri Giro d'Italia v Posočju 

• Skupina za organizacijo dogodka »Tminci radi dobro jemo« 

• Skupina za izpeljavo dogodka v sklopu Dnevi evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne 

dediščine  

• Skupina za izdajo knjige Magdalenca išče ženina in knjige z recepti 

• Skupina za izpeljavo Tradicionalne novoletne prireditve 

12 Komisije  

• Komisija za prehrano 

• Komisija za urejenost prostorov 

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

• Komisija za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov 

• Komisija za  izbor in potrditev izdelkov lastnega programa 

• Komisija za popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin in opredmetenih 

osnovnih sredstev 

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

13 Prioritetne aktivnosti  

Načrti za delo v letu 2022 so usmerjeno zastavljeni. Poleg celoletnega prilagajanja storitev zavoljo 

epidemije, so v ospredju naslednje prednostne naloge: 

Aktivnosti  Cilji  Termin  

Priprava Poročila o delu za leto 2021 
Realizacija načrtovanega dela v letu 
2021 

februar 2022 

Priprava Finančnega načrta in programa 
dela za leto 2022 

Načrtovanje dela v letu 2022 februar 2022 

Letni razgovori z zaposlenimi 

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

marec 2022 

Izvedba končnih GOI del v kletnih 
prostorih prizidka VDC Tolmin 

Ureditev sanitarno higienskih 
prostorov, hidroterapije, 
multisenzorne sobe in sobe za 
počitek 

april 2022 

Gostitelji udeležencev strokovne 
ekskurzije LAS OVTAR in LAS od Pohorja 
do Bohorja v Posočju 

Predstavitev Vrtička kot primer dobre 
prakse udeležencem LAS OVTAR iz 
Slovenskih goric 

20. maj 2022 
2. junij 2022 

Delovna uspešnost zaposlenih 
Ocenjevanje redne delovne 
uspešnosti 

mesečno 2022  

Drugo vmesno poročilo o napredku 
EQUASS Assurance 

Preveriti kakovost storitev na vseh 
nivojih, vnesti izboljšave 

november 
2022 
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Organizacija in izvedba večjih projektov 
Giro d'Italija 
DEKD  
Novoletna prireditev 

maj 2022 
oktober 2022 
december 
2022 

Ažuriranje internih aktov Uskladitev z zakonodajo med letom  

 

14 Sklepne misli 

V letu, ki je pred nami, si želimo predvsem ponovnega povezovanja, združevanja, bližine tako znotraj 

zavoda med sodelavci, sodelavkami, uporabniki in uporabnicami, kot tudi povezovanja in druženja izven 

zavoda z lokalno skupnostjo, z lokalnimi ustanovami, prijatelji, svojci uporabnikov, poslovnimi partnerji 

ipd. Zadnje dvoletno obdobje je bilo za vse drugačno in zavoljo upoštevanja zdravstvenih ukrepov smo 

se hočeš nočeš nekoliko oddaljili drug od drugega, saj smo delovali v t.i. mehurčkih. Želimo si in iskali 

bomo vse priložnosti, da bomo ponovno vzpostavili stik 'Človek-Človek' in zaživeli tisto pravo družabno 

življenje, kot smo ga bili vajeni v preteklosti.   

 

 
Delovni načrt smo pripravili:  

direktorica Sandra Medveš Berginc s sodelavci in sodelavkami, po predhodnih pogovorih, izraženih 

želja in potreb uporabnikov in uporabnic VDC Tolmin. 

 
 

 

 


