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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Varstveno delovni center VDC INCE 

Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš 

 
 
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in v skladu z Zakonom 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) je Svet zavoda varstveno delovnega centra INCE na svoji seji dne  sprejel 
 

PREDLOG 

SPREMENJENEGA STATUTA 

VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA INCE 

 
 
 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 

 
1. člen 

 
Varstveno delovni center INCE (v nadaljnjem besedilu: VDC INCE) je bil s sklepom Vlade 
Republike Slovenije št. 570-17/2004-1, z dne 31. 08. 2004, ustanovljen kot javni zavod in 
je na podlagi sklepa št. 2004/07919 z dne 15. 11. 2004, vpisan pod vložno številko 
1/01557/00 v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
 

2. člen 

 
VDC INCE je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in 
za svoj račun, ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana 
v sodni register. 
 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti VDC INCE izvršuje Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). 
 
 
II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST  
 

3. člen 

 
VDC INCE posluje pod imenom: Varstveno delovni center INCE. 
 
Skrajšano ime je VDC INCE. 
 
 Sedež VDC INCE je v Mengšu, Ropretova cesta 23. 
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4. člen 

 
Pri izvrševanju javnih pooblastil uporablja VDC INCE žig okrogle oblike, ki ima v zunanjem 
krogu napis Republika Slovenija, ime in sedež VDC INCE, v sredini pa grb Republike 
Slovenije. 
 
Pri vsem ostalem poslovanju lahko namesto ali poleg žiga iz prejšnjega odstavka VDC 
INCE uporablja žig s svojim logotipom – kvadratom, v katerem so tri stilizirane postave, 
pod njimi pa napis »VDC INCE«.  
 

5. člen 

 
VDC INCE opravlja dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi. 
 
 
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VDC INCE V PRAVNEM 
PROMETU 

 
6. člen 

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

7. člen 

 
VDC INCE je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
Za upravljanje je odgovoren ustanovitelju. 
 

8. člen 

 
Za obveznosti VDC INCE, ki so povezane z izvajanjem javne službe, odgovarja ustanovitelj 
do višine vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja. 
 
Za obveznosti VDC INCE, ki nastanejo pri opravljanju tržne dejavnosti, odgovarja javni 
zavod s prihodki od te dejavnosti. 
 

 
IV. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE VDC INCE 

 
9. člen 

 
VDC INCE zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost njegovega dela in 
poslovanja. Direktor v imenu in na račun VDC INCE v okviru njegove dejavnosti sklepa vse 
pogodbe ter opravlja druga pravna opravila brez omejitev. 
 
V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja VDC INCE delavec, ki ga določi direktor s 
pisnim pooblastilom, v katerem sta določena obseg, vsebina in trajanje pooblastila. 
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10. člen 

 
V odnosih z banko in Upravo za javna plačila oziroma v zvezi s finančnimi dokumenti 
podpisuje za VDC INCE direktor oziroma oseba, ki jo direktor pooblasti, ter vodja 
računovodstva. 
 
 
V. NOTRANJA ORGANIZACIJA VDC INCE 

 
11. člen 

 
Delo v VDC INCE je organizirano v organizacijskih enotah: 
 

- VDC INCE – Mengeš 
 

- VDC INCE – ZU  
 

- VDC INCE – Naša hiša 
 

Notranjo organizacijo zavoda in sistemizacijo delovnih mest VDC INCE sprejme Svet 
zavoda VDC INCE na predlog direktorja. 
 
 
VI.  ORGANI VDC INCE 

 
 
1. Svet VDC INCE 

 
12. člen 

 
Organ upravljanja VDC INCE je svet, ki ima 7 članov. Mandat članov traja 4 leta. Svet 

sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev VDC INCE, en 

predstavnik invalidskih organizacij in en predstavnik zakonitih zastopnikov uporabnikov, 

skrbnikov in svojcev, ki zanje skrbijo. 

 

Predstavnika delavcev VDC INCE izvolijo delavci s tajnim glasovanjem. Pravico voliti in biti 
izvoljen ima vsak delavec, ki je v delovnem razmerju. 
 
Zakoniti zastopniki uporabnikov, skrbniki in svojci, ki zanje skrbijo, izvolijo svojega 

predstavnika na sestanku. 

 

Predstavnika invalidskih organizacij v svetu VDC INCE izvolijo invalidske organizacije, ki 
izvajajo programe za uporabnike storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi 
pogoji. 
 
Mandat članov sveta VDC INCE traja štiri leta. Mandat se začne z dnem konstitutivne seje 
novega sveta zavoda. Stari svet zavoda ima pravico in dolžnost vršiti svoje pristojnosti do 
konstitutivne seje novega sveta. Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno 
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imenovani oziroma izvoljeni. 
 
Za člana sveta VDC INCE ne more biti izvoljen direktor VDC INCE. 
 

13. člen 

 
a) Pristojnosti sveta VDC INCE so: 
 - sprejema statut in njegove spremembe in dopolnitve 

 - sprejema druge splošne akte VDC INCE, določene s statutom ter druge splošne 
akte, potrebne za delovanje VDC INCE, v kolikor jih ne sprejema direktor; 
 - sprejema akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VDC INCE; 
 - sprejema program dela in razvoja VDC INCE ter spremlja njegovo uresničevanje; 
 - obravnava letno poročilo o delovanju VDC INCE; 
 - sprejema finančni načrt VDC INCE in letno poročilo o njegovem izvrševanju; 
 - sprejema letno poročilo VDC INCE; 
 - predlaga ustanovitelju način razporejanja s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način pokrivanja primanjkljaja po sprejetem letnem poročilu; 
 - sprejema letni program dela VDC INCE, h katerim daje soglasje pristojni organ po 
zakonu, ki ureja socialno varstvo, in poročilo o njegovem izvrševanju; 
 - sprejema sklep o razpisu za imenovanje direktorja in o objavi razpisa; 
 - imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, 
po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v katerem ima VDC INCE 
sedež; 
 - daje ustanovitelju in direktorju VDC INCE predloge in mnenja o posameznih 
vprašanjih; 
 - predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti; 
 - določa nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih 
programov; 
 - določa cene storitev VDC INCE, h katerim daje soglasje pristojni organ po zakonu, ki 
ureja socialno varstvo; 
 - sprejema pravilnik o urejanju medsebojnih razmerij; 
 - sprejema pravilnik o nagrajevanju uporabnikov; 
 - sprejema pravilnik o disciplinski odgovornosti in disciplinskem postopku; 
 - na predlog direktorja sprejema program razreševanja presežnih delavcev; 
 - odloča o ugovorih in pritožbah delavcev v postopkih varstva njihovih pravic, razen v 
postopkih, ki jih urejajo drugi predpisi; 
 - razpisuje volitve v svet VDC INCE; 
 - opravlja druge z zakonom, statutom ali splošnim aktom VDC INCE določene zadeve. 
 

14. člen 

 
Letni program dela in poročilo o njegovem izvrševanju, finančni načrt in letno poročilo o 
njegovem izvrševanju ter letno poročilo svet zavoda predloži ministrstvu,  pristojnemu za 
socialno varstvo. 
 
b) Volitve in imenovanja ter odpoklic članov sveta VDC INCE. 
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15. člen 

 

Zaradi pravočasne izvolitve in imenovanja novih članov sveta VDC INCE mora svet 

najkasneje 6 mesecev pred iztekom svojega mandata o tem pisno obvestiti ustanovitelja, 

in najkasneje 2 meseca delavce, invalidske organizacije, ki izvajajo programe za 

uporabnike storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji in zakonite 

zastopnike uporabnikov. 

 

16. člen 

 

V sklepu o razpisu volitev za predstavnike delavcev, invalidskih organizacij in zakonitih 

zastopnikov uporabnikov mora biti določen dan, od katerega začno teči roki za izvedbo 

posameznih volilnih opravil in dan volitev. 

 

Volitve predstavnika delavcev morajo biti opravljene s tajnim glasovanjem. 

Postopek volitev lahko podrobneje določi svet VDC INCE s splošnim aktom. 

 

17. člen 

 

Nadomestne volitve oziroma imenovanja se opravijo, če preneha članu sveta VDC INCE 

delovno razmerje v VDC INCE  pred iztekom mandata, če je odpoklican, na lastno zahtevo, 

če je imenovan za direktorja ali iz drugih razlogov. 

 

Mandat člana, izvoljenega na nadomestnih volitvah, traja do poteka mandata ostalim 

članom sveta VDC INCE. 

 

18. člen 

 

Postopek nadomestnih volitev oziroma imenovanja se ne opravi v primeru, ko razlog za 

nadomestne volitve ali nadomestno imenovanje člana sveta nastane manj kot 3 mesece  

pred iztekom mandata članov sveta. 

 

19. člen 

 

Mandat novih članov sveta VDC INCE začne teči z dnem prve konstitutivne seje novega 

sveta. 

 

Prvo sejo novega sveta skliče predsednik starega sveta VDC INCE, ki jo vodi do izvolitve 
predsednika novega sveta VDC INCE. 
 
Na prvi seji se verificirajo mandati novih članov, ki nato izmed sebe izvolijo predsednika 
sveta in njegovega namestnika. Predsednik sveta in njegov namestnik ne moreta biti 
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predstavnika iste interesne strani. 
 
Če predsednik starega sveta VDC INCE ne skliče prve seje novega sveta v roku 30 dni po 
zaključenem postopku volitev in imenovanju predstavnikov ustanovitelja, lahko skliče sejo 
ustanovitelj preko svojih predstavnikov v novem svetu VDC INCE. 
 

20. člen 

 
Če se zaradi nepravočasnega imenovanja predstavnika ustanovitelja ali nepravočasne 
izvolitve katerega od predstavnikov interesnih skupin iz 13. člena tega statuta ne more 
sklicati konstitutivna seja, se lahko konstitutivna seja skliče in svet po konstituiranju začne 
z delom, če so izvoljeni oziroma imenovani vsaj štirje člani sveta. 
 

21. člen 

 
Predsednik sveta VDC INCE je lahko pred potekom mandata razrešen svoje dolžnosti na 
lastno željo ali če svet ugotovi, da ne opravlja svojih dolžnosti. 
 

22. člen 

 
Član sveta, ki so ga izvolili delavci VDC INCE, je odgovoren za svoje delo delavcem, ki so 
ga izvolili. 
 
Člana sveta, ki so ga izvolili delavci VDC INCE, je mogoče odpoklicati, če se trikrat 
zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej sveta ali če kako drugače ovira delo sveta ali na 
lastno željo. 
 
Delavci lahko odpokličejo svojega predstavnika iz sveta VDC INCE po enakem postopku, 
kot je določen za volitve. 
 
 
c) Seje sveta VDC INCE 

 
23. člen 

 
Seje sveta VDC INCE s pisnim vabilom sklicuje predsednik. 
 
Predsednik je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahteva ustanovitelj ali direktor VDC INCE. 
Če predsednik sveta VDC INCE ne skliče seje sveta v 8 dneh po prejemu zahteve, skliče 
sejo v  nadaljnjih 8 dneh ustanovitelj preko svojih predstavnikov v svetu  ali direktor VDC 
INCE. 
 
Svet je sklepčen, če je na sejah prisotna več kot polovica njegovih članov. 
 

24. člen 

 
Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen kadar odloča o: 
 

 statutu VDC INCE; 



7 

 

 letnem delovnem načrtu in poročilu o njegovem izvrševanju; 

 imenovanju ali razreševanju direktorja, ko sprejme odločitev z večino glasov vseh 
članov sveta. 

 
Svet natančnejše uredi svoje delo s poslovnikom, ki določi tudi izjeme in nujne primere, ko 
se lahko izvede dopisna seja sveta. 
 

25. člen 

 
Seje sveta VDC INCE se morajo udeležiti direktor in strokovni delavci, ki so vabljeni na sejo 
za obrazložitev posameznih točk dnevnega reda. 
 
 
2. Direktor 
 

26. člen 

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

27. člen 

 
Direktor opravlja zlasti naslednje naloge: 
 

 pripravlja predlog letnega delovnega načrta, kot so: program dela, finančni načrt, 
letno poročilo; 

 organizira in vodi delovni proces; 
 poda predlog notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest v VDC INCE; 

 daje poročilo svetu VDC INCE in ga seznanja z rezultati poslovanja; 
 oblikuje predlog nadstandardnih storitev; 
 izdela predlog cen storitev v VDC INCE; 
 izbira kader in odloča o sklenitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi; 
 odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja v 

skladu z zakonom, podzakonskimi akti in splošnimi akti zavoda; 
 imenuje in razrešuje vodje dislociranih enot; 
 odloča o razpisu in dodelitvi štipendij in šolnin, o izobraževanju ob delu in iz dela; 

 imenuje komisije za spremljanje in ocenjevanje poskusnega dela in delazmožnosti 
delavcev ter mentorja za usposabljanje; 

 izvršuje sklepe organov VDC INCE; 
 sodeluje na sejah sveta VDC INCE brez pravice glasovanja in odločanja; 
 odloča o disciplinski odgovornosti delavcev; 
 sprejema ukrepe za izvajanje varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in 

varstva okolja, skladno s  predpisi; 

 odloča o delavčevemu prispevku k rezultatom dela; 
 odloča o službenih potovanjih; 
 opravlja druga dela in naloge, določena z zakonom oziroma s splošnimi akti VDC 

INCE; 
 
Pri vodenju strokovnega dela VDC INCE ima direktor zlasti naslednje naloge: 
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 vodi in usklajuje delo strokovnih delavcev; 

 skrbi za razvijanje oblik, metod in tehnik strokovnega dela v VDC INCE; 
 skrbi za izvajanje pripravništva in strokovnega usposabljanja delavcev; 
 spremlja in nadzira delo strokovnih delavcev. 

 
Direktor VDC INCE sodeluje na sejah sveta, razen v primerih, ko svet odloči, da pri 
obravnavi posamezne točke dnevnega reda direktor ne bo sodeloval. 
 

28. člen 

 
Za direktorja VDC INCE je lahko imenovan kandidat, ki se je prijavil na javni razpis in 
izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o socialnem varstvu. 
 

29. člen 

 
Javni razpis za imenovanje direktorja mora svet VDC INCE objaviti najkasneje 6 mesecev 
pred iztekom mandata dosedanjemu direktorju. 
 
Če se na razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis 
ponovi. 
 

30. člen 

 
Direktorja imenuje in razrešuje svet VDC INCE s soglasjem ministra, pristojnega za 
socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v katerem 
ima  VDC INCE svoj sedež. 
 

31. člen 

 
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 INCE. V pogodbi o zaposlitvi se 
posebej uredijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z delovnopravno 
zakonodajo. 
 

32. člen 

 
V primeru, ko direktor iz kateregakoli razloga ni imenovan do izteka mandata sedanjemu 
direktorju, svet VDC INCE imenuje vršilca dolžnosti za čas največ enega leta in ponovi 
razpis za imenovanje direktorja. 
 
Če svet VDC INCE v  treh mesecih po prenehanju mandata dosedanjemu direktorju VDC 
INCE ali po njegovi razrešitvi ne imenuje novega direktorja, ga lahko imenuje minister,  
pristojen za socialno varstvo.  
 

33. člen 

 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet razrešuje 



9 

 

direktorja v primerih in po postopku, določenem z zakonom o zavodih in zakonom o 
socialnem varstvu. V skladu z zakonom o socialnem varstvu lahko  direktorja razreši tudi 
minister, pristojen za socialno varstvo. 
 

34. člen 

 
Svet VDC INCE razreši direktorja v primerih in po postopku, ki jih določa zakon. 
 
 
3. Strokovni svet 
 

35. člen 

 
Strokovni svet je strokovni organ VDC INCE, ki ima naslednje pristojnosti: 
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, 
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, 
- daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in 
pogojev za razvoj dejavnosti. 
 

36. člen 

 
Člane strokovnega sveta imenuje in razrešuje direktor VDC INCE izmed strokovnih 
delavcev in strokovnih sodelavcev VDC INCE. 
 

37. člen 

 
Strokovni svet sklicuje in vodi  direktor. 
 
 
 VIII. SREDSTVA ZA DELO 

 
38. člen 

 
Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobiva: 
 

 iz sredstev državnega proračuna in občinskih proračunov za opravljanje javne 
službe, opredeljene z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 
56/92, 13/93, 42/94 -odločba US  RS, 1/99, 41/99, 36/00,  54/00, 26/01, 6/02, 
110/02 in 2/04), na  podlagi sprejetega finančnega načrta  in letnega programa 
dela; 

 od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene zdravstvene storitve; 
 od Republiškega zavoda za zaposlovanje za opravljanje posebnih oblik priprav na  

zaposlitev; 

 s plačili uporabnikov za storitve; 
 s prispevki organizacij, donatorjev, s plačili iz komercialne dejavnosti in drugih virov. 

 
39. člen 

 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem svoje  dejavnosti,  



10 

 

zavod uporablja za izvajanje in razvoj  svoje dejavnosti. 
 
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja 
primanjkljaja po sprejetem letnem poročilu odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.  
 
O kritju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog 
sveta zavoda. Primanjkljaja, ki nastane pri dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. 
 
 
XVI. SPLOŠNI AKTI 

 

40. člen 

 

Splošni akti VDC INCE so statut, pravilniki, ter drugi splošni akti, s katerimi se urejajo 

organizacijska, delovno pravna in druga razmerja v VDC INCE, pomembna za njegovo delo 

in poslovanje. 

 

41. člen 

 

Splošni akti se objavijo na oglasni deski VDC INCE in se začnejo uporabljati osmi dan po 

objavi, če z aktom ni določen drugačen rok začetka njegove uporabe. 

 

42. člen 

 

S splošnimi akti se ureja predvsem naslednja vprašanja: 

 organizacije dela in sistemizacije delovnih mest VDC INCE; 

 dela sveta VDC INCE; 

 finančnega poslovanja in računovodstva; 

 popisa stvarnega premoženja in sredstev v upravljanju; 

 varnosti in varovanja zdravja pri delu ter varstva pred požarom; 

 druga vprašanja v skladu z veljavno zakonodajo in s tem statutom. 

 

Splošne akte sprejema svet VDC INCE, razen aktov iz tretje, pete in šeste alineje, ki jih 

sprejema direktor VDC INCE. 

 

K aktu o sistemizaciji delovnih mest daje soglasje minister, pristojen za socialno varstvo. 

Splošne akte iz zadnje točke prvega odstavka tega člena sprejemata v skladu z zakonom, 

izvršilnimi predpisi in s tem statutom svet VDC INCE ali direktor. 

 

43. člen 

 

Splošne akte, s katerimi direktor VDC INCE v skladu z obstoječo organizacijo in 

sistemizacijo delovnih mest podrobneje organizira delo, sprejema direktor sam. 
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XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

44. člen 

 

Splošni akti VDC INCE morajo biti usklajeni s tem statutom v roku šestih mesecev po 

njegovi uveljavitvi. 

 

Do uskladitve splošnih aktov VDC INCE po prejšnjem odstavku se uporabljajo doslej 

veljavni splošni akti, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom. 

 

45. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut VDC INCE z dne 23.2.2006, ki pa se 

uporablja do začetka uporabe tega statuta. 

 

46. člen 

 

Ta statut začne veljati z dnem sprejema sklepa  o soglasju ustanovitelja po predhodnem 

sprejemu na svetu VDC INCE, uporabljati pa se začne osmi dan po objavi na oglasni deski. 

 

Datum:  

Predsednik Sveta VDC INCE 
 


