Naziv zavoda:

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24a
2000 Maribor
Slovenija
Tel.: 02/30-04-615
Faks: 02/30-04-600
Elektronski naslov: info@ddlizika.si

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica: mag. Bojana Peruš Marušič
Tel: 02/30-04-65
Elektronski naslov: bojana.perus@ddlizika.si

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe kataloga:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:

http://www.ddlizika.si

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:

Javna služba
 I/55 – dejavnosti dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve
 R/91. 011 – dejavnosti knjižnic
Druge dejavnosti,




Seznam vseh notranjih organizacijskih
enot:

Organigram zavoda:

nastanitve za krajši čas,
priprava in dostava hrane,
prirejanje razstav in mednarodnih likovnih kolonij
ter seminarjev,
 raziskovalna dejavnost,
 fotokopiranje, razmnoževanje in založniška
dejavnost.
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24a, 2000 Maribor
Tel.: 02/30-04-615
Pedagoško-strokovni sektor:
 vzgojitelji VS srednja šola
 svetovalna delavka
Upravno-gospodarski sektor:
 uprava:
 ravnatelj
 računovodja
 knjigovodja













poslovni sekretar
tehnična služba
hišnik
čistilka
perica
varnostnik
vratar, receptor
kuhinja
ekonom
kuharji in vodja kuhinje
kuharski pomočniki.

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje
informacij
Pristojna oseba:

mag. Bojana Peruš Marušič, ravnateljica
Tel: 02/30-04-65
Mobi: 031 328 827
Elektronski naslov: bojana.perus@ddlizika.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra
predpisov )
Notranji predpisi:

Dostopnost: tajništvo Dijaškega doma Lizike Jančar,
Titova cesta 24a, 2000 Maribor

Akt o ustanovitvi:

Sklep o ustanovitvi zavoda, z dne 2.9.2008
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi zavoda , z dne
8.6.2010

Obvezni notranji akti:


Register tveganj in sistem notranjega kontroliranja

Domska pravila
Pravila zavoda Dijaškega doma Lizike Jančar
Pravila domskega sklada
Poslovnik Sveta zavoda


Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov



Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest




Neobvezni notranji akti:




Državni predpisi:

Pravilnik o

Register predpisov RS
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
Pravilnik o normativih in standardih v dijaških
domovih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o šolski prehrani
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnem naročanju
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99)
Predpisi EU:

Register predpisov RS- poglavja EU,
Zakonodaja EU.

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega
registra predpisov )
Predlogi predpisov:

http://www.mizks.gov.si/
http://www.dz-rs.si/

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov
po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih
dokumentov:

 Letni delovni načrt doma
 Finančni načrt

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših

dijakov.
 Postopek imenovanja ravnatelja zavoda.
 Postopek registracije zavoda in vpisa v sodni

register.
 Izvedba volitev predstavnikov v svet zavoda.

 Postopek sprejema v dijaški dom.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc:

 evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (povezava na Centralni register
zbirk osebnih podatkov).

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Popis nepremičnin dijaškega doma

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega
značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije
javnega značaja
Sklopi informacij:

Neposreden dostop:

Dostop na podlagi posebne zahteve:
Dostop do kataloga informacij javnega
značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

/

 dostop preko spletnega mesta,
 fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu
organa, ter
 po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje
informacij javnega značaja.
 neformalna zahteva,
 formalna zahteva.
 prilagojen dostop do informacij javnega značaja
zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v
skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane javne informacije za
ponovno uporabo javne informacije organ prosilcu zaračuna materialne stroške po stroškovniku.
Cenik

Najpogosteje zahtevane informacije:

 informacije o vpisu v dijaški dom,
 informacije o prostih mestih v dijaškem domu,
 informacije o pogojih bivanja.

