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Na podlagi 45. in 46. dlena Zakona o zavodrh (Ur. l. RS 31. 12191 s spremembami in
dopolnitvami, ZZ) in v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur. l. RS it. 3/07 s
spremembami in dopolnitvami, ZSV), je Svet zavoda Varstveno delovnega centra Novo mesto,
na svo.f i 5. redni seji, dne 24.2.2022 sprqel

STATUT
VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA NOVO MESTO

I. SPLOSNE OOLOCBE
1.alen

varstveno delovni center Novo mesto (v nadaljnjem besedilu vDC Novo mesto) je bil s
sklepom Vlade Republike Slovenije 5t. 570-04/99-1 z dne 29.7.1999, ki je bil spremenjen in
dopotnjen s sklepi 5t. 570-0412001-1 z dne 24.5.2001, il. 01403-221200514 z dne 10.5.2005 in
5t. 01403-31/202113 z dne 12.8.2021, ustanovljen kot iavni socialnovarstveni zavod in je na
podlagi sklepa Srg 886/99 z dne 25.11.1999, vpisan v sodni register Okro2nega sodiS6a v
Novem mestu, pod vlozno Stevilko 1/04148/00.

vDc Novo mesto je bil ustanovljen za opravljanje nalog vodenja in varstva ter zaposlitve pod
posebnimi pogoji, institucionalnega varstva ter pomodi na domu dru2ini odraslih oseb z
motnjami v duSevnem in telesnem razvoju, ki se opravljajo kot javna slu2ba na podrodlu
socialnega varstva.

2 dlen

vDC Novo mesto je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svolem imenu
in za svoj ra6un, ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru deiavnosti, ki je vpisana
v sodni register.
VDC Novo mesto ima v svoji sestavi dislocirane organizacijske enote.
V soglasju z ustanoviteljem lahko VDC Novo mesto ustanovi nove enote varstveno delovnega
centra.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v VDC Novo mesto izvrSuje Vlada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ustanovitel.l).

II. IME, SEDEZ IN DEJAVNOST
3.6len

Zavod posluje pod imenom. Varstveno delovni center Novo mesto
Skraj5ano ime je. VDC Novo mesto.
Sede2 zavoda je v Novem mestu, Smihel 3.

g
4.6len
Pri izvr5evanju javnih pooblastil uporablja VDC Novo mesto Stampiljka okrogle oblike, ki ima

v zunanjem krogu napis Republika Slovenija, v srednjem krogu Varstveno delovni center
Novo mesto, v sredini pa grb Republike Slovenije.

5.dlen

VDC Novo mesto opravlja dejavnost, ki v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, St. 69/07 in 17108) obsega.

.86 210
.86 220
.86 909
.87 '100
.87 200
. 87.300
. 88.'109

SploSna zunajbolniSnidna zdravstvena dejavnost

Specialistidna zunajbolniSnidna zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolnisko nego
De]avnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duSevno prizadetih, duSevno
obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanilvenih ustanov za oskrbo starejsih rn invalidnih oseb
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejSe in invalidne osebe

Poleg dejavnosti iz prejsnjega odstavka VDC Novo mesto opravlla tudi druge dejavnosti v
okviru zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je
zavod ustanovljen ter so dolo6ene v Prilogi 1, ki je sestavni del Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Novo mesto, St. 01403311202113 z dne 12.8.2021

Druge dejavnosti

.500 Me5ano kmetustvo
01 .630 Priprava pridelkov

01

10.710 Proizvodnja kruha, sveZega peciva in sla5dic
'10.820 Proizvodnja kakava, dokolade in sladkornih izdelkov
10.830 Predelava daja in kave
10.840 Proizvodnja zadimb, diSav in drugih dodatkov
13.920 Proizvodnja kon6nih tekstilnih izdelkov, razen obla6il
'13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mre2
13.960 Proizvodnja tehnidnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrs6enih tekstilij
14.'190 Proizvodnja drugih obladil, pokrival in dodatkov
14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvadkanih obladil
6.24O Proizv odnja lesene embalaZe
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
1

17

.120 Proizvodnja papirja in kartona

B

17

.29O Proizvodnja drugih izdelkov iz paptja in kartona

18.120 Drugo tiskanje
18.140 Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
20.41O Ptoizvodnja mil, pralnih praskov, distil in polirnih sredstev
20.530 Proizvodnja eteridnih olj

22.290 Ptoizvodnja drugih izdelkov iz plastidnih mas

23130 Proizvodnja votlega stekla
23.490 Proizvodnja drugih keramidnih izdelkov
25.619 Druga povr5inska in toplotna obdelava kovin
25,930 Proizvodnja izdelkov iz Zice, verig in vzmeti
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrSdenih kovinskih izdelkov

32.130 Proizvodnja bi2uterije in podobnih izdelkov
32.400 Ptoizvodnja igra6 rn rekvizitov za igre in zabavo
32.910 Proizvodnja metel in krtad
32.990 Drugle nerazvrSdene predelovalne dejavnosti
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tZnicah z Zivili, pijadami in tobadnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicah s tekstilUamiin obutvijo
47.910 Trgovina na drobno po posti ali po internetu
56.103 Sla56idarne in kavarne
56.104 Zaoasni gostinski obrati
79.

1

20 Dejavnost organizatorjev potovanj

.21O Splosno 6i56enje stavb
8'1.300 Urejanje in vzdrZevanje zelenih povrSin in okolice
81

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj
82.920 Pakiranje
85.590 Drugje nerazvr5deno izobtalevanie, izpopolnjevanje in usposabljanje
93. '190 Druge Sportne dejavnosti

93.299 Druge nerazvrs6ene dejavnosti za prosti 6as
95.240 Popravila pohiStva
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.01O Dejavnost pralnic in kemidnih distilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrsdene

E

,

.2/

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VDC V PRAVNEM PROMETU
6.dlen

VDC Novo mesto nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj raeun
ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, vpisanih v sodni register. Za
svoje obveznosti odgovarja z vsem premoZenjem, s katerim upravlja.

7.6len

VDC Novo mesto je dol2an uporabljati in upravljati premo2enje s skrbnostjo dobrega
gospodarja. Za upravljanje je odgovoren ustanovitelju.

S dlen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem njegove dejavnosti
in se v tekodem letu zagotavljajo iz proraduna Republike Slovenije.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti oziroma nalog,
ki jih zavod opravlja za druge osebe javnega prava.

9.6len

VDC Novo mesto lahko zadne opravljati novo dejavnost, 6e s tem soglasa ustanovitelj in ko
pristojni organ izda odlodbo, da so izpolnjeni pogoji glede tehnidne opremljenosti, varstva pri
delu in drugi predpisani pogoji.
VDC Novo mesto se lahko pripoji drugemu VDC ali se razdeli na dvoje ali ve6 zavodov, de
ustanovitelj tako odloei.
IV. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE VDC NOVO MESTO
10.dlen

VDC Novo mesto zastopa in predstavlja direktor, kije odgovoren za zakonitost njegovega dela
in poslovanja. Direktor v imenu in za .atun VDC Novo mesto v okviru njegove dejavnosti
sklepa vse pogodbe ter opravlja druga pravna opravila brez omejitev.

V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja Varstveno delovni center Novo mesto delavec,
ki ga dolodi direktor s pisnim pooblastilom, v katerem sta dolodena obseg, vsebina in trajanje
pooblastila.

11.6len

V odnosih z banko in Upravo za javna naro6ila oziroma v zvezi s finandnimi dokumenti
podpisuje za VDC Novo mesto direktor oziroma oseba, ki jo direktor pooblasti ter vodja
radunovodstva.
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V. NOTRANJA ORGANIZACIJA VDC NOVO

MESTO

12.6len

Delo v VDC Novo mesto je organizirano v dislociranih organizacijskih enotah, ki opravljajo
dejavnosti opredeljene v 5. dlenu Statuta.

Administrativne, finandno - radunovodske in poslovodne naloge se za vse dislocirane
organizacr.jske enote, izvajajo v upravi, na sedeZu zavoda.
Skladno s Sklepom o ustanovitvi, notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest VDC
Novo mesto, dolo6i Svet zavoda VDC Novo mesto, na predlog direktorja in po predhodnem
mnenju sindikata.

VI. ORGANI VDC NOVO MESTO

1.

Svet zavoda VDC Novo mesto (v nadaljevanju svet zavoda)
1

3 6len

Organ upravljanja VDC Novo mesto je svet zavoda, ki ima 7 6lanov. Mandat dlanov traja 4
leti. Svet sestavljajo Stirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev VDC Novo
mesto, en predstavnik invalidskih organizacij in en predstavnik zakonitih zastopnikov
uporabnikov oz. skrbnikov.
predstavnika delavcev VDC Novo mesto izvohjo delavci s ta.jnim glasovanjem. Pravico voliti in
biti izvoljen ima vsak delavec, ki je v delovnem razmerju v VDC Novo mesto.
Zakoniti zastopniki uporabnikov oz. skrbnikov izvolijo svojega predstavnika na sestanku s
star5i in zakonitimi zastopniki oz. skrbniki.
Predstavnika invalidske organizacrje v svet VDC Novo mesto izvolijo invalidske organizacije,
ki izvajajo programe za uporabnike do storitev iz drugega odstavka 1 elena Statuta.

dlani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni
Za ebna sveta VDC Novo mesto ne more biti izvoljen direktor VDC Novo mesto.
14.6len

a) Pristojnosti sveta VDC so:
sprejme statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter
drugesplosne akte zavoda, 6e ni s statutom ali drugimi predpisi dolo6eno
druga0e,
sprejme program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvajanje,
sprejme finandni nadrt in letno porodilo zavoda,
predlaga ustanovitelju spremembo ali razSiritev dejavnosti,
daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih
vpraSanjih terobravnava pobude strokovnega sveta,

1.

2.
3.
4.
5.

B

b
7

I
9.

imenuje in razre5uje direktorja zavoda v skladu z zakonom, ki ureja socialno
varstvo,
resuje ugovore zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca,
kadar upravi6enec ni zadovolJen s posamezno socialno varstveno storitvijo,

sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem ter

izvla

druge pravice

in

obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda in
opravlja druge naloge dolo6ene z zakonom, drugimi predpisi, tern sklepom in
statutom.
15 dlen

Letni program dela in porodilo o njegovem izvrsevanju, finandni nadrt in letno porodilo o
njegovem izvrSevanju ter letno porodilo svet zavoda predlozi ministrstvu, pristojnemu za
socialno varstvo.
Svet zavoda predlaga ustanovitelju nadin razporejanja s prese2kom prihodkov nad odhodki in
na6in pokrivanja primanjkljaja po sprejetem letnem poro6ilu.

b) Volitve in imenovanja ter odpoklic 6lanov sveta VDC Novo mesto

1

6 dlen

Zaradi pravo6asne izvolitve in imenovanja novih 6lanov sveta VDC Novo mesto, mora svet
najkasneje 3 mesece pred iztekom svojega mandata o tem pisno obvestiti ustanovitelja,
delavce, invalidske organizacije, ki izvajajo programe za upravi6ence do storitev iz drugega
odstavka 1. 6lena Statuta VDC Novo mesto in zakonite zastopnike oz. skrbnike.
17.6len

V sklepu o razpisu volitev mora biti doloden dan, od katerega zaeno tedi roki za izvedbo
posameznih volilnih opravil in dan volitev ter dolodeno, ali bo kandidatna lista za izvolitev
dlanov sveta zaprta ali odprta.
Postopek volitev podrobneje dolodi svet VDC Novo mesto s sploSnim aktom.

18 dlen

Nadomestne volitve se opravijo, de preneha 6lanu sveta VDC Novo mesto delovno razmerje
v VDC Novo mesto pred iztekom mandata, 6e je odpoklican, na laslno zahtevo, ae je imenovan

za direktorja ali iz drugih razlogov.
Mandat 6lana, izvoljenega na nadomestnih volitvah, traja do poteka mandata ostalim alanom
sveta VDC Novo mesto.
19.6len

Postopek nadomestnih volitev oziroma imenovanja se ne opravi v primeru, ko razlog za
nadomestne volitve aii nadomestno imenovanje 6lana sveta nastane 3 mesece pred iztekom
mandata 6lanov sveta.
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20 6len

Mandat novih 6lanov sveta VDC Novo mesto za6ne tedi z dnem prve konstitutivne seje novega
sveta.

Novoizvoljeni svet VDC Novo mesto se mora konstitulrati najkasneje v petnajstih dneh po
zakl.judenem postopku volitev in imenovanju predstavnikov 6lanov sveta.
Prvo selo novega sveta skli.e dotedanji predsednik sveta VDC Novo mesto, ki jo vodi do
izvolitve predsednika novega sveta VDC Novo mesto.
Na prvi seji se verificirajo mandati novih 6lanov, ki nato izmed sebe izvolijo predsednika sveta
in njegovega namestnika. Predsednik sveta in njegov namestnik ne moreta biti predstavnika
iste interesne strani.

ee predsednik starega sveta VDC Novo mesto ne skli6e prve seje novega sveta v roku iz
drugega odstavka tega dlena, skli6e sejo ustanovitelj preko svojih predstavnikov v novem
svetu VDC Novo mesto v nadaljnjih 15 dneh po zaklju6enem postopku volitev in imenovanja
dlanov sveta.

21.e|en

ee se postopek iz prej5njega dlena ni mogel pravoiasno zakljuditi zaradi neizvolitve oziroma
neimenovanja katerega od predstavnikov sveta, se svet konstituira in za6ne z delom, de so
izvoljeni oziroma imenovani vsaj Stirje 6lani sveta.
22.blen
Predsednik sveta VDC Novo mesto je lahko pred potekom mandata razreien svoje dol/nosti
na lastno zeljo ali 6e svet ugotovi, da ne opravlja svo.iih dolznosti.

23.6len

elan sveta, ki so ga izvolili delavci VDC Novo mesto, je odgovoren za svoje delo delavcem, ki
so ga izvolili.

elana sveta, ki so ga izvolili delavci VDC Novo mesto je mogode odpoklicati, 6e se trikrat

zaporedoma neopravideno ne udelezi sej sveta, ali de kako drugade ovira delo sveta, ali na
lastno Zel.io.

Delavci lahko odpoklidejo svojega predstavnika
postopku, ki je doloden za volitve.

iz sveta VDC Novo mesto po

enakem

c) Seje sveta VDC Novo mesto

24.elen
Seje sveta VDC Novo mesto s pisnim vabilom sklicule predsednik sveta zavoda'
Predsednik je dolzan sklicati sejo sveta, 6e to zahteva ustanovitel.i ali direktor VDC Novo

B

mesto. ee predsednik sveta VDC Novo mesto ne sklide seje sveta v 8 dneh po prejemu
zahteve, skli6e se.jo v nadaljnjih 8 dneh ustanovitelj preko svojih predstavnikov v svetu ali
direktor VDC Novo mesto.
Svet je sklep6en, 6e je na sejah prisotna ved kot polovica njegovih dlanov

25 dlen
Svet zavoda sprejema odloditve z vecino glasov prisotnih 6lanov, razen kadar odloda o
statutu VDC Novo mesto;
sprejemu in spremembah Poslovnika o delu sveta VDC Novo mesto,
letnem programu dela in poro6ilu o njegovem izvr5evanju;
finan6nem na6rtu in izvr5evanju le{ega v letnem poro6ilu (sestavljeno iz poslovnega in
radunovodskega porodila),
imenovanju ali razreSevanju direktorja, ko sprejme odloiitev z vedino glasov vseh
dlanov sveta.
Svet natan6nej5e uredi svoje delo s poslovnikom, ki dolodi tudi izjeme in nujne primere, ko se
lahko izvede dopisna sela sveta.

26.dlen

Sej sveta VDC se morajo udeleziti direktor in strokovni delavci, ki so vabljeni na sejo za
obrazloZitev posameznih to6k dnevnega reda.

2.

Direktor
27.e|en

Direktor organizira delo, vodi strokovno delo in poslovanje VDC Novo mesto, ga predstavlja in
zastopa in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

28.dlen
Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
'l .
predlaga svetu zavoda program dela in finandni na6rt ter je odgovoren za njuno
izvajanje,
2. predlaga svetu zavoda v sprejetje akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest,
3. predlaga letno poro6ilo,
4. sprejema splo5ne akte zavoda v zvezi z delovanjem zavoda, ki niso v
pristojnosti svetazavoda,
5. usklajuje opravljanje dejavnostt enot zavoda,
6. izvaja odlo6itve in sklepe sveta zavoda in ustanovitetja,
7. imenuje strokovne in druge komisije ali druga delovna telesa za razresitev
nastalih vpra5anj ali pripravo strokovnih predlogov,

B8.
9.
10.
11.
12.

vodi delo strokovnega sveta ter obveSda ustanovitelja o stali5dih in predlogih
strokovnega sveta,
odloda o ukrepih s podrodja javnih pooblastil,
ureja zadeve s podroeja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
dolo6i letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobra2evanja,
opravlja druge naloge, dolodene z zakonom, drugimi predpisi, tern sklepom in

sploinimi akti zavoda.
Pri voden.ju strokovnega dela VDC Novo mesto ima direktor zlasti naslednje naloge:

-

vodi in usklajuje delo strokovnih delavcev;
skrbi za razvqanje oblik, metod in tehnik strokovnega dela v VDC Novo mesto;
skrbi za izvajanje pripravniStva in strokovnega usposabljanja delavcev;
spremlja in nadzira delo strokovnih delavcev.

Direktor VDC Novo mesto sodeluje na sejah sveta, razen v primerih, ko svet odlodi, da pri
obravnavi posamezne todke dnevnega reda direktor ne bo sodeloval.
Za zagotovitev udinkovitega vodenja in poslovanja lahko direktor, kot svoje posvetovalno telo,
skticuje kolegij vodij in/ali strokovni svet zavoda, ki ga sestavllajo vodje enot, vodja
radunovodskojinandne slu2be, vodia lll (ZNo), strokovni delavci in strokovni sodelavci.

sledenja potrebam uporabnikov in njihovim predlogom, lahko direktor, kot
za zagolavljanie
-posvetovalno
telo, sklicuje kolegij uporabnikov, ki ga sestavljajo predstavniki
svoje
uporabnikov vseh enot VDC Novo mesto.
Za svoje delo je direktor dogovoren svetu zavoda in ustanovltelju.

29. dlen

Za direktorja vDC Novo mesto je lahko imenovan kandidat, ki se je prijavil na razpis

in

izpolnjuje pogoje, dolo6ene z Zakonom o socialnem varstvu.
30. dlen

Javnl razpis za imenovanje direktorja mora svet VDC Novo mesto objaviti najkasneje tri
mesece pred iztekom mandata dosedanjemu direktorju.

ee se na razpis nihde ne prijavi ali de nihde od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis
ponovi.

31.6len

Direktorja imenuje in razresuje svet vDC Novo mesto s soglasjem ministra, pristojnega za
socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v katerem ima
zavod svoj sedeZ.

ee pristojni organ lokalne skupnosti ne da mnenja v 60.dneh od zaprosila, lahko svet zavoda

naaitjuje-postopek imenovanja ali razreSitve direktorja brez tega mnenja.
ee minister, pristojen za socialno varstvo, ne da soglasja v 60.dneh od dneva, ko je bil zanj

E

zaproSen, lahko svet zavoda odlodi o imenovanju direktorja brez tega soglasja

32.dlen

Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe

je ista oseba lahko

znova

imenovana za direktorja.
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s svetom VDC Novo mesto, ki jo v imenu sveta zavoda
podpiSe njegov predsednik. V pogodbi ozaposlitvi se posebej uredi.jotudi pravice, obveznosti
in odgovornosti v skladu z delovnopravno zakonodajo.

33.6len

V primeru, ko direktor iz kateregakoli razloga ni imenovan do izteka mandata sedanjemu
direktorju, svet VDC Novo mesto imenuje vrSilca dolZnosti za das enega leta in ponovi razpis
za imenovanje direktorja.

34.6len

Direktor je lahko razresen pred potekom dasa, za katerega je imenovan. Svet razresule
direktorja v primerih in po postopku, dolodenem z zakonom o zavodih in zakonom o socialnem
varstvu. V skladu z zakonom o socialnem varstvu lahko direktorja razreSi tudi minister,
pristojen za socialno varstvo.
35.dlen
Svet VDC je dolZan razresiti direktorja VDC Novo mesto v naslednjih primerih
de zahteva razre5itev sam;

de nastane kateri izmed razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha

pogodba o zaposlitvi;
de pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavno zakonodajo in sploSnimi akti ali
neutemeljeno ne izvrSuje sklepov organov VDC Novo mesto ali ravna v nasprotju z
njim

i;

de s svo.jim nevestnim ali nepravilnim delom povzro6i VDC Novo mesto vedjo Skodo ali

6e zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolznosti, tako da nastanejo ali bj lahko
nastale huj5e motnje pri opravljanju dejavnosti VDC Novo mesto.

36.6len
Svet VDC Novo mesto je dolZan pred sprejemom sklepa o razreSitvi seznaniti direktorja VDC
Novo mesto z razlogi za razresitev in mu dati moznost, da izrazi svoje mnenje o njih.
37.dlen

Zoper sklep o razresitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo, ee meni, da je bil krsen
za razreSitev dolodeni postopek in da je lahko ta krsitev bistveno vplivala na odloEitev, ali da

E

niso podani z zakonom dolodeni Gzlogi za razresitev.

Zahtevo za sodno varstvo lahko direktor VDC Novo mesto vlozi v 15 dneh po sprejemu sklepa
o razre5itvi pri pristojnem delovnem in socialnem sodi5du.

3.

Strokovni svet
38.dlen

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki:
obravnava vpra5anja s podrodja strokovnega dela zavoda,
odlo6a o strokovnih vpraSanjih, v okviru pooblastil,
doloda strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda;
daje direktorju in svetu zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev
za razvq dejavnosti z uvajanjem sodobnih metod dela;

.
.
.
.

Strokovni svet lahko po potrebi pritegne k sodelovanju tudi druge delavce VDC Novo mesto
ali zunanje strokovn.iake.
39.6len

elane strokovnega sveta imenuje direktor VDC izmed strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev VDC.
Mandat 6lanov strokovnega sveta traja do preklica oziroma do izteka mandata direktorja

40.6len
Strokovni svet sklicuje in vodi direktor.

seja strokovnega sveta je sklepdna, 6e je prisotna ve6 kot polovica dlanov, odloditve

pa

sprejemajo z vedino prisotnih.

VII. SREDSTVA ZA DELO
41.dlen

Zauod pridobiva sredstva za opravl.ianje dejavnosti:
iz proraiuna Republike Slovenije,
iz proracuna lokalnih skuPnosti,

od Zavoda za

zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje zdravstvene

dejavnosti,
od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
s pladili za storitve,
na javnih razpisih,
s prodajo blaga in storitev na trgu,
z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov

E
42.6len

Prese2ek prihodkov nad odhodki zavoda se uporablja
fiskalno pravilo.

v skladu z zakonom, ki ureja

PreseZek prihodkov nad odhodki, izkazan v bilanci stanja in zmanj5an za preseZek po
dolodbah zakona, ki ureja fiskalno pravilo, lahko zavod uporabi za opravljanje in razvq
dejavnosti zavoda.

0 na6inu razpolaganja s prese:kom prihodkov nad odhodki iz prej5njega odstavka in

o

nadinu kritja primanjkljaja sredstev za delo odloda ustanovitelj na predlog sveta
zavoda.<<.

VIII. SPREJEM, VKLJUCITEV/NAMESTITEV, PREMESTITEV IN ODPUST
UPORABNIKOV
43 dlen

Sprejem, vkljuditev/namestitev, premestitev in odpust se izvaja v skladu z Zakonom o
socialnem varstvu, Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ter
Pravrlnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do instituctonalnega varstva.

Postopke sprejema, premestitve in odpusta uporabnikov vodi Komisija
premestitev in odpust, ki jo imenuje direktor, skladno z dolodili pravilnika.

za

sprejem,

IX. SOUPRAVLJANJE

44.tlen
Kot posamezniki delavci VDC Novo mesto uresnidujejo pravico do soupravl.janja v skladu z
zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, kolektivno pa skladno s kolektivno pogodbo
dejavnostr.

45.dlen
Direktor zagotavlja obve56anje delavcev v vseh zahtevah, ki vplivajo na socialno ekonomski
poloZaj in pravice in obveznosti delavcev iz dela in delovnega .azmerja.
Delavci morajo biti obve56eni zlasti o.

-

poloZaju in razvojnih ciljih VDC Novo mesto;
spremembi dejavnosti in organizacijskih spremembah VDC Novo mesto;
letnih programih dela in poslovanja VDC Novo mesto.

obveidanje delavcev se med drugim uresniduje tudi z objavljanjem zapisnikov in drugih
pomembnih obvestil na oglasnih deskah vseh enot vDC Novo mesto, de to ni v nasprotju z

zakonom.

B
X, SODELOVANJE S SINDIKATOM
46.6len
V VDC Novo mesto lahko deluje ved sindrkatov, v katere se delavci svobodno zdruiujejo.
Direktor VDC Novo mesto zagotavl.ja sindikatom v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
pogoje za njihovo nemoteno delovanje in jim omogoda dostop do vseh podatkov, pomembnih
za njihovo delovanje in uresni6evanje varstva delavcev iz delovnega razmetia.

47

.tlen

sindikatom se izro6ajo vabila z gradivi za seje organov vDc Novo mesto in zagotavlja
sodelovanje nlihovih predstavnikov na njih, kadar obravnavajo vprasanja, ki se nanasajo na
socialnoeionomski in delovni polo2aj ter na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz
dela in delovneg a razmeria.
48.6len

DirektorVDC Novo mesto sklene s sindikati VDC Novo mesto pogodbo o pogojih za delovanje
sindikatov VDC Novo mesto. Delovanja sindikatov ni mogode omejiti z odloditvami organov
VDC Novo mesto.
49.6len
Sindikat mora izvajati svojo dejavnost v 6asu in na na6in, ki ne ovira delovania in ne zmanjsuje
ueinkovitosti poslovanja VDC Novo mesto.

XI.

OBVESEANJEDELAVCEV
50 dlen

organi vDc morajo zagotoviti obvesdanje delavcev o poslovanju vDC in o vseh vprasanjih,
pomembnih za uveljavljanje njihovih pravic.
51.6len

Delo organov VDC je javno. Javnost se lahko izklju6i v primerih, ko se razpravlja o poslovni
skrivnosti

Javnost dela se uresniduje z javnostjo sej sveta VDC in drugih organov, z objavljanjem
zapisnikov, z objavljanjem odgovorov na postavljena vprasanja in na podane pripombe na
organih, s poro6anjem in drugimi oblikami informiran.ia delavcev.

g
XII.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV
52.dlen

V skladu z zakonom VDC Novo mesto izbira, obdeluje, hrani, uporablja in posreduje osebne
podatke ter druge podatke uporabnikov, njihovih svojcev, zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov,
pooblascencev ter drugih zavezancev in delavcev, potrebne za izvajanje storitev ter urejanje
pravic in obveznosti iz delovnega razmeqa zaposlenih.

53.dlen

Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, nacine in ukrepe, s katerimi VDC Novo mesto
prepreduje nezakonite in neupravidene posege
nedotakljivost osebne integritete
uporabnrkov storitev in delavcev ter njihovega osebnega in druZinskega Zivljen.ia.

v

54 dlen

V postopku uvellavljenja in izvajanja pravice do storitev VDC Novo mesto oziroma urejanja
delovnega ruzmerja morajo biti uporabniki ali zakoniti zastopniki oz. skrbniki in delavci
seznanjeni, katere osebne podatke potrebuje VDC Novo mesto za urejanje pravic in
medsebojnih obveznosti v zvezi z izvajanjem storitev ter pravic in medsebojnih obveznosti iz
delovnega razmerja.

55.dlen
VDC Novo mesto lahko posreduje podatke o uporabnikih ali zakonitih zastopnikih oz. skrbnikih
ali delavcih samo tistim pravnim in fizi6nim osebam, ki imajo do njih pravico po zakonu, v vseh
ostalih primerih pa le s pisno privolitvijo uporabnika ali zakonitega zastopnika oz. skrbnika ali
delevca

56.dlen
Delavci VDC Novo mesto in druge osebe, ki vstopajo v delovno ali poslovno razmerje z VDC
Novo mesto, so dol2ni varovati poslovne tajnosti VDC. Ta dolznost obstaja tudi po prenehanju
delovnega ali poslovnega ruzmetja v VDC Novo mesto.

57.dlen
Kot poslovne tajnosti in podatki, za katere veljajo dolodila o varovanju po zakonu v tem statutu
in drugih splosnih aktih VDC Novo mesto, se stejejo podatki oziroma dokumenti in listine, ki so
specifidni.. glede na dejavnost VDC Novo mesto in bi njihovo posredovanje nepooblas6enim
osebam Skodovalo izvajanju nalog VDC Novo mesto ali uporabnikom oziroma zaposlenim,
zlasti pa naslednje listine in podatke.
ki jih svet VDC Novo mesto dolodi v skladu z zakonom in na predlog ustanovitelja ali

direktorja kot poslovno tajnost;
ki jih kot zaupne sporodi ali izroii VDC Novo mesto pristojni organ ali organjzacija;

E

osebnr podatki in podatki o socialnih razmeran uporabnikov ali zakonitih zastopnikov
oz. skrbnikov, njihovih svojcev, pooblaS6encev ter drugih zavezancev;
podatki o pro5njah, zahtevah in pritoZbah uporabnikov ali zakonitih zastopnikov oz.
skrbnikov, njihovih svojcev, pooblaS6encev ter drugih zavezancev;
osebni podatki zaposlenih in podatki, ki se nana5ajo na delovno razmerie zaposlenih;
neobjavljena strokovna gradiva;
podatki zdravstvene dokumentacije.

Svet VDC Novo mesto lahko s sklepom dolo6i kot poslovno tajnost tudi druge podatke oziroma
posamezni dokument, ki ga sprejme. S tem sklepom morajo biti na ustrezen na6in seznanjeni

delavci ter drugi organi VDC Novo mesto.

Listin in podatkov, navedenih v tem 6lenu ni dovoljeno odstopiti ali sporoiiti drugim osebam
oziroma organom in organizacrjam, razen de zakon ne doloda druga6e.
58.dlen

Varstvo in arhiviran.je osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimiVDC Novo
mesto upravlja, se podrobneje uredi s posebnim splosnim aktom.

z aktom iz prvega odstavka se podrobneje uredi tudi varovanje poslovnih tajnosti VDC Novo
mesto.
XIII. VARSTVO DELOVNEGA IN ZIVLJENJSKEGA OKOLJA
59.dlen
Delo v vDC Novo mesto je organizirano tako, da zagotavlja delavcem varnost in zdravje pri
delu. Za zagotavljanje varnosti in zdravia pri delu se izvajajo ukrepi za varstvo pri delu in
poZarno varstvo.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati
ukrepe, potrebne za iagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzode v
delovnem procesu, vkljuano s prepredevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri
delu, obve56anjem in' usposabl.janjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi
materialnimi sredstvi.

60 6len
Delavci morajo spostovati in izvajati ukrepe za zagotavljanie varnosti in zdrav.la pri delu.
Delavci morajo opravl.jati deto tako, da varujejo svoje zdrav.ie in 2ivljenje ter zdravje in Zivljenje
uporabnikov storitve in drugih oseb.

Delavci morajo uporabljati varnostne naprave ter sredstva in osebno varovalno opremo pri
delu v skladu z n.jihovim namenom, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem
stanju.

E
61.6len

Vsi delavci in njihovi predstavniki se morajo o vpra5anjih varnosti in zdravja pri delu
medsebojno obve56ati, skupno posvetovati ter soodlodati v skladu z veljavno zakonodajo.

62.6len
Vsi ukrepi, ki se izvajajo v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, se financirajo iz sredstev VDC
Novo mesto

63

6len

Direktor sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, s katero dolodi nadin in
ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu. Ob vsaki novi nevarnosti in ravni tveganja
jo mora sproti dopoln.ievati.

64. dlen
Direktor zagotavlja varnost in zdravje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti tako, da

o
o
.
.
o
o
.
.
.
.
.

poveri opravljanje strokovnih nalog na podrodju varnosti pri delu strokovnemu delavcu oz.
zunanji strokovni slu2bi, naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu
medicine dela,
obve56a delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za
nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo,
zagotavlja usposabl.lanje delavcev za varno in zdravo delo;
zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, ae sredstva za delo in
delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu,
z obdobnimi preiskavami Skodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere;
z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o
varnosti in zdravju pri delu;
zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme;
sprejme ukrepe za zagotovitev prve pomodi delavcem in drugim navzodim osebam ter
ukrepe za sodelovanje s sluzbo nujne medicinske pomoci;
sprejme ukrepe za zagotovitev varstva pred po2arom in evakuacijo ter, kadar je to
potrebno, ukrepe za sodelovanje z zunanjimi slu2bami za varstvo pred po2arom.
zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.
sprejme ukrepe za prepredevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja,
trpin6enja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki
lahko ogrozijo zdravje delavcev.
65.dlen

Direktor omogoda delavcem ali njihovim predstavnikom v skladu z veljavno zakonoda,o
sodelovanje pri obravnavi vseh vpraianj, ki se nanasajo na zagotavljanje varnega in zdravega
dela.

g
66.6len
Delodajalec mora na6rtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zanjo zagotoviti
potrebna sredstva ter nadrtovati nadin spremljanja njenega izvajanja.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematidne ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih
delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in du5evnega zdravja delavcev.
XIV. SPLOSNI AKTI
67.dlen

SploSni akti zavoda so statut, pravilniki ter drugi splosni akti, s katerimi se urejajo
organizacijska, delovno pravna in druga razmerla v VDC-ju, pomembna za njegovo delo in
poslovanje.

68.6len
Statut je temeljni splosni akt VDC Novo mesto.

Posamezna vprasanja, ki jih ureja ta statut, se lahko podrobneje uredijo z drugimi sploSnimi
akti. Drugi sploSni akti VDC Novo mesto ne smejo biti v nasprotju s statutom. Posamidni akti
morajo biti v skladu z sploSnimi akti VDC Novo mesto.

Splosni akti so dostopni vsem delavcem in uporabnikom storitev ter njihovim zakonitim
zastopnikom.
Splosni akti se objavijo na oglasni deski VDC Novo mesto in se zadnejo uporabljati osmi dan
po objavi, 6e z aktom ni doloden drugaden rok za6etka njegove uporabe

69.6len
S splo3nimi akti se ureja predvsem naslednja vpraSanja
hisnega reda;
organizacije dela in sistemizacije delovnih mest VDC Novo mesto;
dela sveta VDC Novo mesto;
delitev sredstev za plaee in druge prejemke delavcev;
finandnega poslovanja in ra6unovodstva;
popis stvarnega premo2enja in sredstev v upravljanju;
varstvo delavcev pred diskriminacijo, nadlegovanjem in trpindenjem na delovnem
mestu;
varstva osebnih podatkov in varovanja poslovnih tajnosti;
odnosov VDC Novo mesto z javnostmi;
varnosti in varovanja zdravja pri delu ter varstva pred poZarom;
podro6je nagrajevan.la uporabnikov in ravnanja z njihovimi denarnimi sredstvi
druga vpraianja v skladu z veljavno zakonodajo in s tem statutom

g
Splosne akte sprejema direktor, razen te je z ustanovitvenim aktom ali tem statutom dolo6eno,
da jih sprejme svet zavoda VDC Novo mesto.

XV. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
70.dlen
SploSni akti VDC Novo mesto morajo biti usklajeni s tem statutom v roku treh mesecev po
njegovi uvel.lavitvi.

Do uskladitve sploSnih aktov VDC Novo mesto po prejSnjem odstavku se uporabljajo doslej
veljavni splosni akti, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.

71.6len

Z dnem uveljavitve tega statuta, preneha veljati statut VDC Novo mesto z dne 26.10.2017 in
se uporablja do zadetka uporabe tega statuta.

7

2.Llen

Ta statut za6ne veljati z dnem sprejema na svetu VDC Novo mesto, uporabljati pa se za6ne
osmi dan po objavi na oglasni deski.
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Priloga 'l:
Druge dejavnosti zavoda so

.500 Me5ano kmettjstvo
01 .630 Priprava pridelkov
01

10.710 Proizvodnja kruha, sve2ega peciva in sla56ic
10.820 Proizvodnja kakava, 6okolade in sladkornih izdelkov
10.830 Predelava daja in kave
10.840 Proizvodnja za6imb, di5av in drugih dodatkov
13.920 Proizvodnja kondnih tekstilnih izdelkov, razen obla6il
13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mreZ
13.960 Proizvodnja tehni6nega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja drugje nerazvr56enih tekstilij

14.190 Proizvodnja drugih obladil, pokrival in dodatkov
14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvadkanih obladil

6.240 Proizvodnja lesene embalaZe
'16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
1

17
17
'1

120 Ptoizvodnja papirja

in kartona
.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz paptia in kartona

8.1

20 Drugo tiskanje

18.'140 Knjigovestvo in sorodne dejavnosti
20.41O Ptoizvodnja mil, pralnih praskov, distil in polirnih sredstev
20.530 Proizvodnja eterie nih olj

22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastidnih mas

23.130 Proizvodnja votlega stekla
23.490 Proizvodnja drugihkeramidnih izdelkov
25.619 Druga povr5inska in toplotna obdelava kovin
25.930 Proizvodnja izdelkov iz 2ice, verig in vzmeti
25.990 Proizvodnja drugje nerazvr56enih kovinskih izdelkov

32.130 Proizvodnja bizuterije in podobnih izdelkov
32.400 Proizvodnja igrae in rekvizitov za igre in zabavo
32.910 Proizvodnja metel in krtad
32.990 Drugje nerazvrSdene predelovalne de.lavnosti
47.'190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na sto.inicah in trZnicah z zivili, pijadami in tobadnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in trznicah s tekstilijamiin obutvijo

47.910 Trgovina na drobno po posti ali po internetu

g
56 103
56.104

Sla5didarne in kavarne
Zadasni gostinski obrati

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
81

.21O Splo5no e i5denje stavb

81.300 Urejanje in vzdrZevanje zelenih povrSin in okolice

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj
82.920 Pakiranje
85.590 Drugje nerazvr5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
93.190 Druge Sportne dejavnosti
93.299 Druge nerazvr56ene dejavnosti za prosti das
95.240 Popravila pohiStva
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.01O Dejavnost pralnic in kemidnih 6istilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvr5dene

