
 
 

 

Na podlagi 102. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 

– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) in Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 50/14) je zbor članov Društva za pomoč mladostnikom in odraslim s 

spektroavtistično motnjo na svoji seji dne 23. 3. 2021 sprejel 

PRAVILNIK 

o možnostih pritožb, pripomb, mnenj, pobud in ugovorov uporabnikov 

Društva za pomoč mladostnikom in odraslim s spektroavtističmo motnjo 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določa način in postopek pritožb, pripomb, mnenj ali ugovorov s strani 

uporabnikov do predsednika društva, strokovnega vodje programa, strokovnih delavcev, 

strokovnih sodelavcev, laičnih delavcev, prostovoljcev in drugih uporabnikov v Društvu za 

pomoč mladostnikom in odraslim s spektroavtistično motnjo (v nadaljevanju društvo). 

Pravilnik ureja tudi postopek pritožbe zoper pisne ukrepe izdane uporabniku. 

 

2. člen 
 

Uporabnik je oseba, ki je vključena v dejavnosti, ki jih zagotavlja društvo. Uporabniki so 
mladostniki in odrasli s SAM, starši oseb s SAM, laični in strokovni delavci ter druge osebe, ki 
izrazijo interes in željo po vključitvi v društvo. 

 

 

PRITOŽBA V OKVIRU DRUŠTVA ASPI 

3. člen 
 

Vsak uporabnik  ima v primeru nezadovoljstva s storitvijo, obravnavo ali odnosom zaposlenih, 

zunanjih sodelavcev, prostovoljcev ali drugih uporabnikov, pravico, da:  

 zahteva informacijo ali pojasnilo od strokovnega delavca, strokovnega sodelavca, 
zunanjega sodelavca ali prostovoljca, ki je nudil storitev; 

 zahteva pogovor s predsednikom ali strokovnim vodjo programa; 
 zahteva opravičilo ob morebitni napaki ali nesporazumu; 
 zahteva razsojanje disciplinske komisije društva; 
 predlaga Socialni inšpekciji, da izvede izredni strokovni nadzor; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2101


 
 

 

 predlaga Socialni zbornici Slovenije, da oceni morebitno kršitev Kodeksa etičnih načel v 
socialnem varstvu. 

 

4. člen 
(Načini podajanja pritožbe) 

 
Če po uporabi sredstev iz 3. člena tega pravilnika ni zadovoljen, ima uporabnik na voljo 

naslednje pritožbene poti: 

Uporabnik se vsak dan lahko pritoži: 

 ustno ali pisno po pošti ali elektronski pošti strokovnemu vodji programa, zaposlenim 
v programu, zunanjim sodelavcem ali prostovoljcem, 

 preko zapisa v škatlo pripomb, pohval in pritožb, 

 preko zapisa v Knjigo pripomb, pohval in pritožb, ki jo dobi pri vodji dejvnosti,  

 pisno disciplinski komisiji društva. 
 

5. člen 
(Nabiralnik pripomb, pohval in pritožb) 

 
Nabiralnik pripomb, pohval in pritožb mora biti postavljena na vidnem mestu ter označena z 

etiketo »Nabiralnik pripomb, pohval in pritožb«. 

Zapise v nabiralniku pripomb, pohval in pritožb s strani predsednika pooblaščena oseba 

znotraj društva pregleda in dokumentita enkrat teden. Zabeleži se število in narava zapisa ter 

kratka vsebina v obliki zaznamka. Če zapisov ni, se ta podatek zabeleži. 

 

6. člen 
(Knjiga pripomb, pohval in pritožb) 

 
Knjiga pripomb, pohval in pritožb je dosegljiva pri vodji dejavnosti. 

 
Zapise v knjigi pripomb, pohval in pritožb s strani predsednika pooblaščena oseba znotraj 
društva pregleda in dokumentita enkrat tedensko. Zabeleži se število in narava zapisa ter 
kratka vsebina v obliki zaznamka. Če zapisov ni, se ta podatek zabeleži. 

7. člen 
(Podajanje pritožbe ustno na zapisnik ali pisno na zapisnik) 

 

Uporabnik lahko pritožbo poda sam ali preko osebnega zagovornika pisno na zapisnik ali 

ustno na zapisnik. 



 
 

 

Osebni zagovornik je oseba, ki jo uporabnik ustno ali pisno pooblasti, da v njegovem imenu 

poda pritožbo. Osebni zagovornik ni nujno član ali uporabnik. V pritožbi mora biti jasno 

navedeno, kdo pritožbo podaja in kdo ima vlogo osebnega zagovornika. 

V zapisnik o pritožbi se vpiše: 

 uporabnik, ki pritožbo podaja, ime osebnega zagovornika, če je izbran, in naslovnik 
pritožbe 

 kraj, dan in ura, ko je bila pritožba podana 

 kdaj, dan in ura dejanja, ki je sprožila povod za pritožbo (če je povodov več, se zapiše 
kdaj, dan in ura dejanja za vsako dejanje posebej), 

 natančen in kratek potek in vsebina dejanja, ki je sproćila povod za pritožbo. 

Uporabnik, ki pritožbo podaja, mora biti pisno ali ustno seznanjen z vsebino zapisnika. 

Seznanjenost z vsebino potrdi s podpisom. 

8. člen 

Za pritožbe, prispele preko priporočene, navadne ali elektronske pošte, se smiselno 

uporabljajo določbe 5. in 6. člena, ki se nanašajo na evidentiranje prejetih zapisov in ukrepe 

v zvezi s pritožbo. 

9. člen 
 

V kolikor uporabnik ni zadovoljen z odločitvijo in obrazložitvijo prostovoljca, zunanjega 

sodelavca, zaposlenih v društvu ali vodje programa, se lahko ustno ali pisno pritoži odgovorni 

osebi društva v roku 8 dni od opravljene storitve. Predsednik pritožbo obravnava in poda 

odgovor v roku 15 dni. 

Če uporabnik še vedno ni zadovoljen, lahko vloži pisni ugovor zoper delo strokovnega delavca 

pri disciplinski komisiji društva v roku 8 dni od prejetega odgovora s strani predsednika 

društva.  

Vedno, kadar je bilo o vlogi (zahtevi, prošnji) odločeno pisno, lahko uporabnik vloži pritožbo v 

skladu s pravnim poukom, s katerim mora biti po zakonu opremljena vsaka upravna odločba 

ali upravni sklep. Pritožbo lahko vloži tudi v primeru, ko pristojni organ o njegovi popolni vlogi 

ni odločil v zakonitem roku.  

10. člen 
(Pritožba zoper pisne ukrepe) 

 
V primeru neupoštevanja pravil in hišnega reda društva ima strokovni tim društva pravico 

uporabniku, ki krši pravila, izdati pisni opomin ali začasno prepoved uporabe storitev društva.  



 
 

 

Tudi na tovrstni ukrep se uporabnik lahko pritoži v roku 8 dni od dneva vročitve ukrepa. 

Uporabnik, ki podaja pritožbo zoper pisni opomin s strani društva, ima v postopku pravico in 

dolžnost podati svojo interpretacijo dogodka, na katerega se nanaša pritožba. O vseh 

pritožbah in njihovem razreševanju se vodi posebna dokumentacija. Uporabnik se lahko 

pritoži pisno po pošti ali po e-pošti najprej strokovnemu delavcu, ki dela v društvu. Če ni 

zadovoljen z odzivom na svojo pritožbo, se obrne na druge osebe oz. organe v navedenem 

vrstnem redu: 

 strokovni vodja programa,  

 predsednik društva, 

 disciplinska komisija.  
 

Uporabnika se o obravnavanju pritožb in rezultatih obvesti ter se ga hkrati informira o 

možnostih njegovega nadaljnjega morebitnega ukrepanja v skladu s tem pravilnikom. 

11. člen 

V kolikor so uporabniki z delom zaposlenih in prostovoljcev zadovoljni, se zgoraj navedeni 
postopki uporabljajo tudi v primeru pohval ali predlogov za izboljšanje kvalitete storitev. 

 

PRITOŽBA IZVEN DRUŠTVA ASPI 

12. člen 
 

Če uporabnik s svojim ugovorom ni uspel ali še vedno ni zadovoljen s storitvijo ali z delom in s 

postopki izvajalca, lahko na podlagi 102. člena Zakona o socialnem varstvu in določbah Zakona 

o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in Zakona o inšpekciji dela (ZID-1), vloži pobudo za izredni 

nadzor Socialne inšpekcije. 

 
Vlogo pošlje na naslov Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, Štukljeva 
44, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.irsd@gov.si.  
 

Če uporabnik meni, da so mu bile kršene temeljne človekove pravice lahko pripombo, 

pobudo, pritožbo ali ugovor posreduje: 

 pisno Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
 pisno Socialni inšpekciji 
 pisno Varuhu človekovih pravic RS (Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana).    
 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3209
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3209
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6711
mailto:gp.irsd@gov.si


 
 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

Pravilnik se objavi na oglasni deski v prostorih društva na dan, ko je bil sprejet, hrani pa pri 
predsedniku društva. Zaposleni imajo možnost vpogleda v Pravilnik ves čas njegove veljavnosti. 

  

Ta pravilnik prične veljati in se uporabljati naslednji delovni dan po objavi in sprejemu.   

 

Ljubljana, dne 23. 3. 2021       

 

         Teja Oblak   
         Predsednica Društva ASPI 
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