
Poročilo predstavnice Občine Dobrepolje v Zavodu Prizma Ponikve  

 

 

Posebni socialno varstveni Zavod Prizma Ponikve (Zavod Prizma Ponikve) nudi stanovalcem 

institucionalno varstvo v obliki osnovne oskrbe, socialne oskrbe in zdravstvene nege. Poleg 

specializiranih storitev želijo stanovalcem zagotavljati domačnost, se približati njihovim 

navadam, posebnostim in kulturi življenja, ki so jo živeli v svojem domačem okolju. Ob vseh 

prizadevanjih za dobro počutje stanovalcev in zaposlenih vodstvo skrbi za uresničevanje 

finančnega načrta in programa dela, kar dokazujejo s pozitivnim poslovnim izidom tudi v letu 

2019 (85.800 €).  

 

V preteklem letu so zaključili velik investicijski projekt. Pogodba med naročnikom MDDSZ in 

enake možnosti, ki je v celoti financiralo projekt, ter izbranim izvajalcem VG5, d.o.o je bila 

podpisana 20. 4.2018.  Uporabno dovoljenje za novi objekt je bilo izdano 7. 6. 2019. Z izgradnjo 

objekta so pridobili bivalne prostore, v katere so preselili 33 oskrbovancev, skupno so izvedli 

več kot 66 preselitev (upoštevali so tudi prošnje stanovalcev  po zamenjavi sobe). Pred selitvijo 

so na novo vzpostavili celoten informacijski sistem, sledila je ureditev in selitev celotnega 

arhiva. Zavod je po končanem investicijskem projektu lahko v ponos lokalni skupnosti, saj 

pomembno prispeva k prepoznavnosti same občine. 

 

Težava, s katero se srečujejo, je pomanjkanje kadra. Kljub številnim razpisom niso prejeli prijav 

na razpisana delovna mesta, predvsem za delovno mesto srednje medicinske sestre. Kot posebni 

zavod so v primerjavi s splošnimi zavodi kot delodajalec manj zanimivi, ker je samo delo 

specifično in  psihično naporno.  

 

Zavod Prizma Ponikve ima trenutno 139 oskrbovancev (86 v samem zavodu Prizma in 53 v 

bivalnih enotah). V večini gre za mlajše ljudi z različnimi motnjami, veliko jih ima težave z 

odvisnostjo od alkohola in druge specifične težave. Zavedajo se, da so njihovi stanovalci kdaj 

lahko moteči za lokalne prebivalce. Prav tako je projekt nove investicije na različnih področjih 

posegal v lokalno okolje. O vsem so sprotno obveščali sosede oz. vse vaščane.  

Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo je pokazala tudi zvezna občinska gasilska vaja, ki je 

potekala na lokaciji zavoda Prizma Ponikve in v kateri so sodelovala vsa društva Gasilske zveze 

Dobrepolje. 

 

Zavod Prizma Ponikve v zadnjih letih z delnimi in končnimi poročili o delu izkazuje, da 

poslujejo odgovorno, gospodarno in dvigujejo strokovno raven ter individualen pristop. Zelo 

dobro je bilo sodelovanje z ministrstvom (MDDSZ in enake možnosti). Ministrstvo je tudi v 

tem letu naklonjeno financiranju ureditve in zaprtja zunanje terase in nakupu stanovanja, 

odobrena so tudi sredstva za adaptacijo stanovanja.  

 

V preteklem letu je bil izpeljan razpis za direktorja zavoda Prizma Ponikve. Na razpis se je 

prijavila dosedanja direktorica Špela Selan. Soglasje k imenovanju je že podalo tako ministrstvo  

kot lokalna skupnost.  
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