
 

 

»POSTOPEK VKLJUČITVE UPORABNIKOV V STORITEV VODENJE, VARSTVO IN 
ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI IN V STORITEV INSTITUCIONALNO 

VARSTVO« 
 
Postopek vključitve v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter v 

storitev institucionalno varstva poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri 
uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004 s 

spremembami). 

Upravičenec ima možnost do vpogleda v delovanje VDC-ja kadarkoli želi 
oziroma pred podpisom dogovora. 

 
 

SPREJEM V STORITEV VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI 
POGOJI (storitev VVZ) in SPREJEM V STORITEV INSTITUCIONALNO VARSTVO 
(storitev IVO):   

1. Prošnjo za sprejem vloži upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik: 
 Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje, varstvo in 

zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

 Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. 
2. Strokovni delavec opravi prvi pogovor z upravičencem, svojci oziroma 

zakonitim zastopnikom. 

3. O vključitvi v VDC odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust. V kolikor 
je prošnja popolna, upravičenec izpolnjuje vse pogoje in so na voljo proste 

kapacitete, se upravičenca sprejme. V nasprotnem primeru se ga uvrsti na 
čakalno listo. 

4. Ob sprejemu se sklene dogovor. 

 
Priložiti je potrebno tudi naslednje priloge: 

 Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni. 
 Izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe (velja samo za vključitev v 

storitev IVO). 

 Odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano 
v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih (v primeru prošnje za sprejem 
oziroma premestitev v posebni socialno varstveni zavod, kombinirani socialno 

varstveni zavod, varstveno delovni center ali v zavod za usposabljanje). 
 Pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika. 

 
Opis postopka za sprejem: 
Za obravnavo prošenj zavod imenuje Komisijo za sprejem, premestitev in odpust. 

Postopek vključitve se začne s tem, ko upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik vloži 
prošnjo za vključitev na predpisanem obrazcu. V kolikor je upravičencu odvzeta poslovna 

sposobnost, lahko prošnjo vloži in podpiše njegov zakoniti zastopnik. 
 

http://vdc.si/wp-content/uploads/2016/11/Zdravnisko-mnenje.pdf


 

Po prejemu prošnje za vključitev pregledamo ali je priložena tudi vsa potrebna 

dokumentacija. Zavod je dolžan voditi evidenco prispelih prošenj po vrstnem redu 
prispetja popolnih prošenj. 

Če zavod prejme nepopolno prošnjo, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema 
poziva za dopolnitev prošnjo dopolni. Če vlagatelj v tem roku prošnje ne dopolni, je 
zavod ne obravnava in vlagatelja pisno obvesti, da prošnje ni mogoče obravnavati, dokler 

ne bo vsebovala vseh podatkov in dokazil. 
 

Če komisija na podlagi popolne prošnje upravičenca oziroma njegovega zakonitega 
zastopnika ugotovi, da le-ta izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki 
jo izvaja zavod, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti o roku, ki 

ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja prošnje. 

Ko je v zavodu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem upravičenca iz 

seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva: 
 vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe, 
 zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma 

oskrbe, 
 bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev, 

 socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema. 
 

Zavod vroči uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o 

možnosti za sprejem in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v zavodu 
zaradi sklenitve dogovora. Če se uporabnik ne odzove vabilu iz prejšnjega odstavka 

oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, zavod začne postopek sprejema 
naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem. 
Na uvodnem sestanku se pogovarjamo o tem, kaj uporabnik zna, zmore, kakšne so 

njegove želje in cilji ter kako poteka storitev.  
Če se vključuje v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, se 

predstavi matične skupine (delavnice), zaposlitvene programe in druge aktivnosti, 
dejavnosti, ki se odvijajo znotraj VDC-ja. Uporabnik in zakoniti zastopnik podpišeta 
izjavo o seznanitvi z življenjem in delom v VDC Tolmin, izjavo o osebni privolitvi  

uporabnika za obdelavo osebnih podatkov in izjavo, da dovoljuje obdelavo podatkov 
(članki v časopisu, televizijski prispevki, razobešanje fotografij v prostorih VDC, socialna 

omrežja, kronika VDC Tolmin, razstave in druge lokacije). Uporabnika seznanimo z 
zaposlenimi delavci, z razporeditvijo prostorov, s pravicami in dolžnostmi, s hišnim 
redom, s programom dela, z nadstandardnimi storitvami, ipd.   

 
V kolikor se uporabnik vključuje v institucionalno varstvo, se ga seznani s potekom 

življenja v bivalni enoti. Pogovorimo se tudi o tem, kakšna so naša pričakovanja, način 
in oblike dela. 

Po opravljenih pogovorih prošnjo obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust. 
Z uporabnikom, ki bo sprejet v zavod, podpiše zavod dogovor, s katerim se uredijo vsa 
bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, 

obseg storitve, cena storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale in pogoji za spremembe 
in prenehanje veljavnosti dogovora. Namesto uporabnika lahko dogovor podpiše njegov 

zakoniti zastopnik ali skrbnik. 



 

 

V primeru, da uporabnik in njegovi svojci ne bodo sami v celoti plačevali storitve, ki jo 
potrebuje uporabnik, je potrebno pri pristojnem centru za socialno delo vložiti zahtevo 

za oprostitev plačila socialno varstvene storitve. 

O pravici do vključitve v institucionalno varstvo na podlagi sklenjenega dogovora odloči 
pristojni Center za socialno delo in izda odločbo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


