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Na podlagi sedmega odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/2007 ZSV-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 61/2010 - ZSVarPre, 62/2010 - ZUJPS, 
57/2012, 39/16, 52/16 – ZPPreB-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – Znorg, 31/18 – ZOA–A 
in 28/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 
ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 
seji dne 11. julija 2019 sprejel  
 
 

S K L E P 
 

o pozitivnem mnenju  k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Koper 
           
 

1. 
 
 

Občinski svet Mestne občine Koper daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Dragice 
Fojan, za direktorico Varstveno delovnega centra Koper. 
 

 
2. 
 

Ta sklep velja takoj. 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

V skladu s sedmim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/2007 ZSV-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 61/2010 - ZSVarPre, 62/2010 - ZUJPS, 
57/2012, 39/16, 52/16 – ZPPreB-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – Znorg, 31/18 – ZOA–
A in 28/19) direktorja javnega socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je 
Republika Slovenija, imenuje svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno 
varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod 
sedež. Mandat direktorja traja pet let. 
 
Svet Varstveno delovnega centra Koper je razpis za delovno mesto direktorja/direktorice 
zavoda objavil v Uradnem listu RS, št.: 28/19 z dne 3.5.2019, v prostorih in na spletnih 
straneh Zavoda RS za zaposlovanje ter na svoji spletni strani. Na razpis, ki se je zaključil 
dne 18.5.2019, so se prijavili trije kandidati. Od prijavljenih kandidatov je vse zakonsko 
predpisane pogoje izpolnjevala le mag. Dragica Fojan. Svet zavoda jo je na seji dne 
30.5.2019 izbral in imenoval za direktorico ter sklenil zaprositi lokalno skupnost, da k 
njenemu imenovanju poda   predhodno mnenje. 
 
Mag. Dragica Fojan je decembra 1994 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in 
pridobila naziv profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti in domske 
pedagogike, marca 1999 pa je zaključila podiplomski študij in pridobila naziv magistrica 



znanosti. Februarja 1996 je opravila strokovni izpit na področju socialnega varstva. Dne 
5.8.2009 je napredovala v naziv višja svetovalka. 
 
Svojo prvo zaposlitev kot strokovna delavka po 69.členu Zakona o socialnem varstvu je 
opravljala v Aids fundaciji Robert v Ljubljani.  
 
V času prijave na aktualni razpis za delovno mesto direktorja javnega socialno varstvenega 
zavoda je dopolnila skupno 23 let delovne dobe, od tega 20 let na področju socialnega 
varstva.  
 
Novembra 1995 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani opravljala izpita iz angleškega in 
italijanskega jezika ter prejela potrdili o aktivnem znanju obeh jezikov, v letih 2007 in 2008 je 
zaključila osnovno mediacijsko usposabljanje, dne 17.7.2010 je opravila izpit iz upravnega 
postopka na Pravni fakulteti v Mariboru. Od leta 2012 do 2014 je bila vključena v 
izobraževanje iz realitetne terapije, leta 2014 pa je zaključila tudi zakonsko predpisani 
izobraževalni program za vodenje socialno varstvenega zavoda. 
 
Prve izkušnje z vodenjem in organizacijo izvajanja nalog je pridobila v obdobju med letoma 
1999 – 2004 kot strokovna vodja dveh nevladnih organizacij, in sicer Aids fundaciji Robert v 
Ljubljani ter na Društvu za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper. V obeh 
organizacijah je opravljala naloge strokovnega vodenja in koordinacije izvajanja dejavnosti, 
poleg tega je sodelovala v neposrednem delu z uporabniki na terenu ter v različnih 
raziskovalnih in izobraževalnih projektih.   
 
Med letoma 2004 in 2014 je kot regijska koordinatorica na področju obravnave nasilja v 
družini vodila in organizirala delo regijske službe za obravnavo nasilja, vodila regijsko 
interventno službo za skupno sedem centrov za socialno delo, zagotavljala neposredno 
strokovno podporo strokovnim delavcem centrov v obravnavi kompleksnejših primerov, 
načrtovala in po večini tudi samostojno vodila vrsto izobraževanj in delovnih srečanj.  
 
Sodelovala je pri vzpostavitvi Kriznega centra za žrtve nasilja Piran (CSD Piran, 2007-2009), 
Kriznega centra za otroke in mladostnike (CSD Koper, 2007 - 2009), Regijske Varne hiše 
Kras (CSD Sežana, 2010 - 2011), pri pripravi Programa celovite skrbi za brezdomne v občini 
Piran – Kažun v sodelovanju s CSD Piran, pri pripravi programov Dnevnega delovno 
terapevtskega centra Barčica in Stanovanjske skupine Val v sodelovanju s CSD Koper, pri 
pripravi programa Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami v 
sodelovanju s Skladom Silva, Društvom za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami 
ter pri načrtovanju širitve programa Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit 
Koper. 
 
Dodatna znanja in veščine o načrtovanju in vzpostavljanju novih projektov in programov ter 
pridobivanju sredstev iz različnih virov si je pridobivala tudi kot članica skupine za 
ocenjevanje socialno varstvenih programov pri Socialni zbornici Slovenije. 
Vse od zaključka študija dalje je kot slušateljica in tudi aktivno, s prispevki, sodelovala na 
različnih strokovnih izobraževanjih in drugih strokovnih srečanjih. Sodelovala je v različnih 
delovnih skupinah in drugih strokovnih organih oziroma združenjih, v raziskovalnih projektih 
in pri razvoju programov in projektov na področju socialnega varstva. Obdobno je predavala 
tudi v okviru visokošolskih in drugih izobraževalnih programov. Dne 9.1.2007 je bila 
habilitirana v naziv asistentke za področje socialne pedagogike, za dobo treh let. Trenutno je 
strokovna sodelavka in članica usmerjevalne skupine raziskave Hitra ocena potreb in 
storitev, ki jo izvajajo v VDC Koper, v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo. 
Zaradi narave njenega preteklega dela, ki vključuje tudi komuniciranje z javnostmi, ima 
izkušnje s sodelovanjem z mediji. Več let je opravljala tudi naloge koordinatorice 
prostovoljnega dela in svetovalke študentom socialnega dela. Veliko se je ukvarjala s 
prostovoljnim delom in vključevanjem prostovoljcev. 



 
Izkušnje z vodenjem javnega zavoda si je pridobila v letih od 2014 do 2019 kot direktorica 
Varstveno delovnega centra Koper. V času zaposlitve v VDC Koper je lahko poglobila svoj 
vpogled v organizacijo družbene skrbi za ljudi z intelektualno oviranostjo, v njene 
pomanjkljivosti in ovire, ki ljudem onemogočajo neodvisno življenje.  
 
Mag. Dragica Fojan bi delo v zavodu nadaljevala skladno z opredeljeno vizijo razvoja in 
zastavljenim programom dela. Prihodnost VDC Koper vidi kot službo, ki bo zagotavljala 
individualizirane storitve v skupnosti in s tem preprečevala nameščanje v zavode. 
 
V svojem programu dela navaja ključne cilje oziroma naloge programa zavoda za mandatno 
obdobje 2019-2023, za katere si bo prizadevala, in sicer na področju izvajanja storitev, 
zaposlitev ter kadrov, na področju institucionalnega varstva, organizacije, urejanja prostorske 
problematike ter na področju računovodstva in finančnega poslovanja.  
 
Kot prednostne cilje vidi: 

- vzpodbujanje povezovanja in tesnejšega sodelovanja med organizacijami v lokalnih 
skupnostih in dodatnem raziskovanju potreb uporabnikov ter načrtovanje storitev za 
osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo tako, da organizacije pri tem intenzivneje 
sodelujejo in povežejo svoje vire; 

- raziskovanje možnosti za delo ljudi z ovirami v več smereh na področju zaposlitev, in 
sicer z načrtnejšim in intenzivnejših razvijanjem lastne dejavnosti v zavodu, s širitvijo 
obstoječega integriranega zaposlovanja, z rednim zaposlovanjem ter z 
zaposlovanjem v socialnih podjetjih ali zadrugah, vzpostavljenih v sodelovanju z 
VDC;  

- vzpostavitev vsaj enega socialnega podjetja, v katerem bodo poleg uporabnikov 
storitev zaposlovali tudi druge brezposelne ljudi;  

- razvoj različnih oblik namestitvene podpore in raziskovanje možnosti namestitev v 
okviru stanovanjskih zadrug – v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz tujine, s 
katerimi se išče dobre prakse za zagotovitev oskrbovanih stanovanj, ki bodo cenovno 
dostopna; 

- nadaljnje odpiranje zavoda in povezovanje s skupnostjo ter implementacijo novih 
storitev in programov, ki bodo omogočali ljudem življenje v skupnosti. 

 

Glede na navedeno je Občinski svet Mestne občine na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja sklenil podati pozitivno mnenje k imenovanju mag. Dragice 
Fojan za direktorico Varstveno delovnega centra Koper. 
 
 
 
Št.: 014-24/2019                                                                                           ŽUPAN 
Koper, 11. julija 2019                                                                                 Aleš Bržan 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Varstveno delovnemu centru Koper 
2. Županu Mestne občine koper 
3. v.d.Direktorice občinske prave 
4. Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
5. Službi za občinski svet 
6. Arhivu 

                                                                                             


