KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA
VDG ERNOMELJ
1. Osnovni podatki o kataloqu

Naziv organa

VARSTVENO DELOVNI CENTER ERNOMELJ
(krajse VDC CRHOUeUII
Majer-7,
8340 Crnomelj

I

Odgovorna uradna oseba
mag. Borut Grabrijan univ. dipl. sociolog
direktor

I

Datum prve objave kataloga

oktober 2006

Datum zadnje spremembe

oktober 2021

Katalog je dostopen na
spletnem mestu
Druge oblike kataloga

www.vdc-crnomelj.si
Tiskana oblika, dostopna na sedezu VDC Crnomelj, Majer 7, 8340
Crnomeli

I

Sede2 zavoda:

Majer 7, 8340 Crnomel.j

Telefon

07 35 69 130
I

Spletna stran
I www.voc-crnomeli.si

|

**^**ol-*.

"or,ro". "r.norn"r,

Elektronski naslov:

tajnistvo@vdc-crnomeli.si

Davdna Stevilka

98463756

Matidna Stevilka

1657674

Transakcijski raeun

st56

01 10 0603 0309 225

Podatki o ustanovitvi
VDC Crnomelj je ustanovila Vlada Republike
Slovenije s sklepom 5t.:
570-06/2001-1 z dne 08.08.2001
Podatki o registraciji:
I

Okrozno sodiSee v Novem mestu
Osnovna Sifra dejavnosti: 85.324
Prvi vpis v sodni register: 12. '11. 2001
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2. a Orqaniqram in podatki o orqanizaciii orqana
Kratek opis delovnega podroe.ja organa

VDC Crnomelj je javni socialno varstueni zavod, ki
opravlja socialno varstuene storitve vodenja, varstva
an zaposlitve pod posebnimi pogoji za polnoletne
osebe z motnjami v dusevnem in telesnem razvoju.

Osnovne dejavnosti zavoda so:

.

r
.
r

Dejavnost varstveno delovnih centrov

.
.
.
.
.
.
.
.

drugo socialno varstvo z nastanitvuo

o
.

institucionalno varstvo telesno in dusevno
prizadetih oseb

druge socialne dejavnosti

.
.
.

osebna pomo6 posamezniku;
socialna oskrba na domu;
pomo6 druzini za dom.

splo5na izvenbolnisni6na zdtavstvena
dejavnost

.

.
.

vodenje - defektoloska rehabilitacija;
varstvo in organizacija prevozovl
zaposlitev pod posebnimi pogoji:
zaposlitev na domu,
opravljanje posebnih oblik priprav na
zaposlitev,
gospodarska dejavnost v okviru.javne sluzbe,
kije namenjena visjl kakovosti Zivljenja in
varstva varovancev: kooperantski program,
lastni program;
drugo socialno varswo

de.iavnost socialnovarstvenega zavoda v
skladu z mrezo javne zdravstvene sluZbe

specialistiana izvenbolnisniEna dejavnost
samostojna zdravstvena dejavnost, ki iih ne
op.avljajo zdravniki

.
.
.
.
.
.

zdravstvena nega,
fizioterapija,
delovna terapija,
logopedija,
dietetika,
psihoterapija.

urejanje zdravstva, izobra:evanja, kulture in
drugih socialnih storitev, razen obveznega
socialnega zavarovanja
komercialnadejavnost

.
.
.
.
.
.
.
.

pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik,
urejanje in vzdrzevanje parkov, vrtov in
zelenih Sportnih povrsin,
druge storitve za rastlinsko pridelavo,
proizvodnja tekstilnih izdelkov razen oblaeil,
proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona,
tiskarstvo in z njim povezane storitve,
drugo tiskarstvo.
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Organi zavoda

Svet zavoda

Direktor
Strokovni svet

I

Seznam vseh notranjih organizacUskih enot

DNEVNO VARSWO VDC ERNOMELJ
Majer 7, 8340 Crnomelj
tainistvo@vdc-crnomeli. si
telefon: 07 35 69 130

I

ENOTA DNEVNO VARSTVO VDC VINICA
Seeje selo 31 , 8344 Vinica
enota.vinica@vdc-crnomelj. si
telefon: 064 246 955

ENOTA DNEVNO VARSryO LUNCA
Majer 29, 8340 Crnomelj
lunca@vdc-crnomeli.si
telefon: 05 93 33 804

BIVALNA ENOTA VDC CnltOr,llel.t
Majer 29, 8340 Crnomelj
bivalna.enota@ vdc-crnomeli.si
telefon: 07 30 52 116
mobitel: 064 1 18 550

Orqaniqram orqana ie dostopen na
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristoinih za posred ovanje informacii
mag. Borut Grabrijan
Pristojna oseba
direktor
Majer 7, 8340 Crnomelj
Tel.: 07 35 69 130
e-posta r b.glqlgEllian@yd9:elrcE

I

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega
I

Dodrodia orqana (preko dEavneqa, lokalneqa oziroma evropskega registra predpisov)

Dzavni predpisi

I

I

VDC CrnomelJ izvaja doloebe vseh trenutno veljavnih
zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanasajo na
podroeje dela javnega zavoda in so objavljene na
spletnistrani Ministrstva za delo, druzino in socialne
zadeve.
Za ueinkovito izvajanje aktov javni zavod izvaja tudi
doloobe internih predpisov in navodil.
Zakon o zavodih
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o izenaeevanju moznosti invalidov
Zakon o osebni asistenci
zakon o druzbenem varstvu dusevno in telesno
prizadetih oseb
Zakon o postopku za uveljavljan.ie socialno
varstvenih pravic
Zakon o delovnih razmerjih
zakon o sistemu plac v javnem sektorju
Zakon o splosnem upravnem postopku
zakon o iavnih naroetlih

I

.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
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Zakon o izvrsevanju proraeuna Republike
Slovenije
Zakon o pozarni varnosti
Zakon o varovanju zdravja in varstva pri delu
Kolektivna pogodba za podroeje zdravstva in
socialnega varstva
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Pravilnik o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev
Pravilnik o tehnienih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storiwe vodenje in varstvo ter zaposlitev
pod posebnimi pogoji ter za izvajanje
institucionalnega varstva uporabnikov te storitve
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva
Pravilnik o pripravnistvu in strokovnem izpitu za
delo na podrodju socialnega varstva
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in
sodelavcev na podroeju socialnega varstva
Kodeks eti6nih nadel v socialnem varstuu

Veeina navedenih aktov je dostopna na spletni strani
Ministrstva za delo, druzini in socialne zadeve, spletni
strani Dftavnega zbora jn na spletni strani Uradnega
lista.

Predpisi lokalne skupnosti
Proracun ob6ine Crnomelj, Proraaun ob6ine Metlika,
Proraeun obeine Semi6
(soflnanciranje javnih del, soflnanciranje
institucionalnega varstva, sofinanciranje Sportnih
dejavnosti za invalide)
Predpisi EU

2. d Seznam predloqov predpisov (preko drzavneqa oz. lokalneqa registra predpisov)

Predlogi predpisov
VDC e rnomelj ni predlagatelj predpisov
2. e Seznam

strateikih in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateskih in programskih
dokumentov

Sprejeti strateSki in programski dokumenti:
Resolucija o nacionalnem programu socialnega
varstva varstva za obdobje 2013-2020
Resolucrja o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2006 - 2010,
Nacionalni akcijski nadrt o socialnem
vkljuCevanju 2004 - 2006,
Program boja proti revsoini in socialni

.
.
.
.

izkljuCenosti,

Predlagani strateski programski dokumenti:
Objavl.jeni na straneh Ministrstva za delo,
druZino in socialne zadeve

o
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2. f Seznam vrst u pravnih sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
POSTOPEK ZA SPREJEM V DNEVNO
VARSTvO

.
.

.
.

POSTOPEK ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO
VARSTO
POSTOPEK ZA PREMESTITEV
POSTOPEK ZA ODPUST IZZAVODA

I Postopke ureja Pravrlnik postopkih pri uveljavljanju
I

Oravice do institucionalnega varstva

2. g Seznam iavnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Zbirka podatkov o varovancih, njihovih starsih,
oziroma zakonitih zastopnikih, ki so vkljueeni v
Varstveno delovni center drnomelj
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o placah
Evidenca o prihodih in odhodih z dela,
Evidenca sklenjenih pogodb

o

.
.
.
.

2.i NajpomembnejSi vsebinski sklopi drugih informaci! javnega znadaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
. lnformacite o javnih narodilih
Sklopi informacU - sledijo razalenjenemu
. lnformacije o letnih poroeilihl
opisu delovnega podroaja organa
- poslovnem in finanenem poroailu
Notranji pravni akti

I

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Statut VDC e rnomelj,
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizacUi
delovnih mest v VDC Crnomelj z opisi del in nalog,
Hisni red,
Pravilnik o racunovodstvu,
Pravilnik o varovan.iu zaupnih in osebnih podatkov,
ter o varovanju dokumentarnega gradiva,
Pravilnik o nabavi, uporabi in vzdrzevanju osebne
varovalne opreme in razdelilnik,
Poslovnik o nadinu organiziranja prevozov,
Poslovnik o delu sveta,
Pravilnik o kriterijih in naeinu nagrajevanja
uporabnikov v Varstveno delovnem centru

ernomelj
Naert promociJe zdravja VDC Crnomelj
druga interna navodila.

Stran 5 od 6

3. Opis naCina dostopa do

drugih informacii iayneqa znaiaia
1. NEPOSREDNI DOSTOP

Opis dostopa do posameznih
sklopov

OSEBNO: Stranke lahko do informacU javnega zna0aja dostopaio,
ee se osebno zglasijo na sedezu VDC Crnomelj, Maler 7, Crnomelj
(od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro). Nekatere
informacije so na voljo tudi v posameznih brosurah in informativnlh
listih.

DoSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI (v skladu s 15
clenom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega znadaja); dostop v stavbo je mogod z invalidskimi

vozi6ki.

2. DELNI DOSTOP
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega znaeaja.

4. STROSKOVNIK OZIROMA DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORiIIACIJ

JAVNEGA ZNAEAJA
Stroski posredovanja informacU
javnega znaeaja:

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega znaeaja

NaCin plaCila stroskov

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega znaCaja

Cena in drugi pogoji ponovne
uporabe informacij javnega
znaeaja:

V skladu z Uredbo o poslovanju in ponovni uporabi informacij
.iavnega znaeaja

S. SEZHIIITI

I,IIIPOCOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA
VDC Crnomelj je doslej prejel naslednja najpogostelsa vprasanja

Seznam desetih najpogostej5e
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga doloea
povpra5evanje po posameznih
informaciji)

-

prosta delovna mesta
potek naertovanih investicijah
Stevilo prostih mest uporabnikov
datumi moznosti vkljueitve v zavod.

A:
--./-

/.,-

mag. Borut &rabtian
direktor VDC Crnomelj

'

Vfu .t
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