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Uporabniki, svojci in skrbniki uporabnikov, ki so vključeni v storitev VVZPP 
 
 
Zadeva: Odprava omejitev in sproščanje izvajanja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji 
 
Spoštovani. 
 
Dne 20. 1. 2021 smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 
obvestilo, da s ponedeljkom, 25. 1. 2021, ne bo več veljala omejitev izvajanja storitve vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju: storitev VVZ), ki je bila podana s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z okrožnico, št. 0075-1/2020/73, z dne 23. 10. 
2020. 
 

Vse izvajalce storitve VVZ so pozvali, da pripravimo podrobnejše načrte za začetek polnega izvajanja 

storitve in s strani uporabnikov, staršev in zakonitih zastopnikov, pridobimo potrebne informacije vezano 

na vključitev oziroma pripravimo vse potrebno za organizacijo storitve (prehrana, prevoz itd.). Poudarili 

so, da je potrebno pri izvajanju storitev za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter drugimi 

oviranostmi, upoštevati vse preventivne in higienske ukrepe ter osebno varovalno opremo v skladu z 

navodili Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) ter spremljati in smiselno uporabljati ključna 

priporočila MZ oziroma NIJZ, ki sicer veljajo za izvajanje storitve institucionalnega varstva. Izpostavili 

so še, da je potrebno posebno skrb nameniti oblikovanju skupin uporabnikov - npr. po prebolelosti, 

precepljenosti, glede na ocenjena tveganja. Optimalno je potrebno tudi zagotavljati manjše skupine in 

poskrbeti za ločevanje skupin (še posebno med storitvami) ter zaposlenih. Z vidika večje varnosti in 

zagotavljanja zadostnih kapacitet predlagajo, da začasno ohranimo izvajanje storitve VVZ na lokacijah, 

kjer sicer uporabniki tudi bivajo v 16 urnem institucionalnem varstvu (8+16 sistem). 

 

Glede na navedeno in dejstvo, da smo v VDC Novo mesto storitev VVZ že zdaj izvajali v skladu s temi 

usmeritvami in našim protokolom sproščanja storitve VVZ, spremembe za vas ne bo. Za odgovore na 

morebitna vaša vprašanja in dileme so vam na voljo vodje enot, ki vam bodo na njih poskušale 

odgovoriti. V kolikor ostane kakšna dilema nerešena pošljite vprašanje na e-naslov info@vdc-nm.si. 

 

Vse vas prosimo, da še naprej dosledno upoštevate vse preventivne ukrepe za preprečevanje in 
zajezitev virusa in se o nameri vključitve predhodno dogovorite z vodjo ali strokovno delavko. Hkrati bi 
se vam radi zahvalili za dosedanje sodelovanje ter pohvale/zahvale. 
 
Lepo pozdravljeni, 
         direktor 
         mag. Mitja Mežik   
Objaviti:  
- spletna stran VDC Novo mesto 
- FB 
 
Seznaniti: 
- člane strokovnega sveta VDC Novo mesto 


