
PRILOGA 1 

 

IZJAVA VLAGATELJA O POZNAVANJU STANDARDOV IN NORMATIVOV SOCIALNO 

VARSTVENE STORITVE, KI JO ŽELI IZVAJATI: 

 

1. 

Ta izjava je priloga vloge …………………………………………………. (naziv vlagatelja) za 

pridobitev dovoljenja za delo in za vpis v register za izvajanje naslednje socialno varstvene 

storitve:…………………………………………………………………………………………………

…....………………………………………………………………………………………………..… 

(navedba storitve v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih 

storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popravek, 127/03, 125/04 in 60/05) 

 

Podpis vlagatelja 

 

 

2. 

S to izjavo potrjujemo, da smo kot vlagatelji za pridobitev dovoljenja za delo in za vpis v 

register za izvajanje socialno varstvene storitve, navedene v prejšnjem odstavku, seznanjeni 

z določbami: 

– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 

69/05 – odločba US), 

– Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popravek, 127/03, 125/04 in 60/05), 

– Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04 in 84/05), 

– Pravilnika o reševanju ugovorov zoper izvajanje socialno varstvene storitve zasebnikov 

(Uradni list RS, št. 117/03). 

 

Podpis vlagatelja 

 

 

3. 

Ob tem potrjujemo, da smo kot vlagatelji vloge za dovoljenje za delo in za vpis v register 

za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalno varstvo starejših seznanjeni tudi z 

določbami: 

– Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva 

starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99), 

– Odredbe o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe 

institucionalnega varstva starejših (Uradni list RS, št. 8/05), 

– Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list 

RS, št. 38/04), 

– Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za 

starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje v primeru izvajanje 

storitve institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih (Uradni list RS, št. 110/04). 

 

Podpis vlagatelja 



Ob tem potrjujemo, da smo kot vlagatelji vloge za dovoljenje za delo in za vpis v register 

za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi 

pogoji oziroma institucionalnega varstva uporabnikov storitve vodenja in varstvo ter 

zaposlitev pod posebnimi pogoji seznanjeni tudi z določbami: 

– Pravilnika o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja in varstvo 

ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te 

storitve (Uradni list RS, št. 101/00), 

– Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list 

RS, št. 38/04). 

 

Podpis vlagatelja 

 

 

 

Ob tem potrjujemo, da smo kot vlagatelji vloge za dovoljenje za delo in za vpis v register 

za izvajanje socialno varstvene storitve pomoči na domu ali socialnega servisa, seznanjeni 

tudi z določbami: 

– Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva 

starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99). 

 

Podpis vlagatelja 

 

 

4. 

Socialno varstveno storitev, za katero bomo pridobili dovoljenje za delo za njeno izvajanje 

in se vpisali v register, bomo izvajali: 

– v skladu s standardom storitve, 

– v prostorih in z opremo, ki je za posamezno storitev predvidena s standardom storitve in 

tehničnimi pogoji (za storitve institucionalnega varstva, pomoči na domu, socialnega servisa, 

vodenja in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), 

– s kadrom, ki ustreza pogojem, določenim z Zakonom o socialnem varstvu in 

standardom posamezne storitve, 

– v obsegu, kot je glede na kader, določen z normativom storitve. 

 

Podpis vlagatelja 


